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Шановні колеги!
Запрошуємо вас до творчої співпраці на сторінках нашого часо-

пису. Сподіваємося, що представлені дослідницькі матеріали, в яких 
розкриватимуться результати ваших наукових здобутків, будуть 
структуровані відповідно до методологічних засад сучасної науки про 
українознавство та всесвітню історію. Перевага надаватиметься 
матеріалам, у яких висвітлюється весь процес наукового аналізу: від 
творчого задуму до заключного його етапу, сформульовано виснов ки, 
розкрита складність творчих пошуків, цікавим та яскравим стат-
тям, які б привернули увагу науковців України та світу. 

До публікації приймаються наукові статті українською, росій-
ською та англійською мовами, які друкуються вперше, проблемно-уза-
гальнюючого характеру, а їхні висновки мають спиратися на оригі-
нальні практичні дослідження. 

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

вими нау ковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започат-

ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділен-
ня не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся дана стаття;

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

ням отриманих наукових результатів;
– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 

у даному напрямку.
Статті просимо оформлювати відповідно до вимог (див. на сайті 

ННДІУВІ).

Редакція журналу
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Високоповажна наукова громадо!

Шевченкові ювілеї в історичному бутті українського народу зав
жди правили за віхи, які дозволяли чітко визначити і найадекватніше 
схарактеризувати наше місце на шляху національного поступу. Так 
було за часів царату, коли вшанування 100річчя Тараса Шевченка 
було затьмарене цензурними заборонами та поліцейськими репресія
ми, так було в епоху Визвольних Змагань, у добу війн і лихоліть, на які 
таким щедрим для українців було водночас героїчне і трагічне XX ст., 
і саме у такий спосіб осмислюємо ми планетарний феномен автора 
«Катерини» та «Гайдамаків» вже в незалежній Україні, з’яву якої 
він провістив своїм геніальним поетичним словом. 

200річчя від дня його народження – то одна з найвизначні
ших подій у громадськополітичному та культурному житті на
шої держави, яка дає нагоду зробити важливі висновки і накреслити 
нові перспективи духовного розвитку українського суспільства. Тож 
висока закономірність бачиться у тому, що цілий 2014й в Україні 
на загальнодержавному рівні проголошено Роком Тараса Шевченка. 
Це – рік ювілею людини, яка у просторі світової цивілізації і культури 
уособлює найвищі злети нашої національної ідеї, людини, пророче слово 
якої стало не лише епохою в історії української літератури та куль
тури, а й переконливим свідченням державної суверенності України. 

Благословен той день і час,
Коли прослалась килимами
Земля, яку сходив Тарас
Малими босими ногами,
Земля, яку скропив Тарас
Дрібними росамисльозами, – 
писав у час великих випробувань для нашої землі Максим Риль

ський. 
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І нині, коли Україна знову постала перед новими викликами та 
небезпеками, слово генія, який першим провістив «Встане Україна», 
знову і знову повертає народові віру в себе і певність у власних силах.

Особливої ваги й значення цей ювілей набуває для вчених, на
загал – усіх, хто працює в царині освіти і науки. Адже геніальний 
український поет і художник, життю та творчості якого присвячено 
тисячі й тисячі поважних наукових студій, продовжує лишатися пред
метом пильної уваги дослідників. Шевченко постає завжди знаним для 
кожного ще зі шкільного «Букваря» – і водночас незбагненним у своїй 
геніальності. Саме з огляду на це шевченкознавство і окреслюється од
ним із найперспективніших напрямів української гуманітаристики. 
Планетарного рівня поет, обдарований художникноватор, історик, 
етнограф, громадськополітичний діяч – усе це Тарас Шевченко. Але 
найперше він – Великий Кобзар, життя і слово якого на всіх конти
нентах і для всіх народів уособлюють невмирущий дух України. Сво
їм життєвим подвигом і неперевершеним поетичним генієм Шевченко 
утвердив Україну як гідну свого покликання та історичної місії суве
ренну націю у спільноті інших суверенних націй. Словом та іменем 
великого поета наснажена енергетика найвизначніших історичних зле
тів українства  у XІX і XX ст., і нині, на початку ІІІ тисячоліття, 
його високий Чин  продовжує утверджувати та зміцнювати українську 
державність. Маємо цілим українським загалом напружено попра
цювати і зробити все, аби бути гідними  цього високого Шевченкового 
імені.

                               Колектив 
Національного науководослідного інституту

 українознавства та всесвітньої історії
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УДК 75 Шевченко

МАЛЯРСТВО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Тетяна АНДРУЩЕНКО
доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри етики та естетики 
Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова

Анотація. У статті вперше досить повно розкривається специфіка Шевченкового живо-
пису. Витвори малярського мистецтва розглянуті окремо від поетичних творів, що сприяє 
об’єктивному аналізу. Простежується зв’язок малярської творчості Т. Шевченка зі світовим 
мистецтвом. Розглядаються стилі, наявні в роботах митця. Завдяки філософському аналі-
зу детально висвітлюється еволюція художнього мислення Шевченка, символіко-архетипне 
підґрунтя картин. Стаття всеохопно і різнобічно досліджує різні жанри Шевченкового об-
разотворчого мистецтва, причому не лише формальні чинники, але й зміст, звертаючи увагу 
на емоційну складову. Особливу увагу надано портретам. Розглядається творчість періоду 
заслання, зокрема казахські реалії. 
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Малярська спадщина Тараса Шев
ченка завжди бачилася крізь призму 
його поетичного генія. Його поетична 
сила і національний авторитет, історич
ні умови формування української іс
торії, що потребувала поета – глашатая 
нації, певною мірою відсували на другий 
план його малярську спадщину. Історія 
створення колекції, що довгий час була 
розпорошена, знаходилась у приват
них збірках, зрештою, майже повністю 
сконцентрована у Національному музеї 
Тараса Шевченка у Києві, але внаслідок 
специфіки збереження графічних ро
біт залишається майже недоступною 
для широкого глядача, що поглиблює 
цю тенденцію. Лише, мабуть, сучасни
ки органічно сприймали його за соці
альним статусом вільного художника, 
який заробляє гроші своїм мистецьким 
ремеслом, бачили оригінали його робіт, 
що і робило їх розуміння мистецтва ху
дожника більш адекватним і глибоким. 
Шевченків друг та ініціатор викупу з крі
пацтва художник Іван Сошенко взагалі 
вважав, «що якби він покинув свої вірші, 
то був би ще більшим живописцем, як 
поетом».

Сьогодні малярство Т. Шевченка, 
з одного боку, сприймається із захоп
ленням як спадщина національного 
пророка, з другого – бачиться як щось 
застигле, академічне, вторинне. В обох 

випадках відчутний політизований про
світянський присмак. Серйозні моно
графії про малярську спадщину митця 
загалом не зруйнували цих суспільних 
кліше. Довгий час точилися дискусії: 
який талант Т. Шевченка є вагомішим 
чи потужнішим? Зазвичай віддавали 
пріоритет поетичному генію, що ви
ходить за межі національної культури, 
адже малярський талант майстра має 
більш локальний характер, хоча оби
два вони повністю підпорядковані його 
найбільшому почуттю – любові до Укра
їни, його найвищому мистецькому при
значенню – любові до людини – «тор
жества і вінця Божественної краси». І 
саме всеохопність відтворення життя 
у всіх його глибинних зв’язках вимагає 
цілісного підходу до поетичної та ма
лярської спадщини митця. Це зумовлює 
актуальність дослідження. Здавалося б, 
при всій своїй простоті і хрестоматій
ності його творчість все ж залишається 
елітарною у сучасній культурі, оскіль
ки вимагає підготовленого реципієнта. 
Тому це дослідження допоможе скласти 
власний погляд на малярський талант 
Т.Шевченка, зрозуміти етапи його зрос
тання, пошуку власного стилю, збере
ження традицій і новаторство в живо
писному мистецтві. 

Мета статті полягає в детальному 
аналізі художніх прийомів Т.  Шевченка 

Annotation. In the article the specific features of Shevhenko’s painting are analyzed for the first 
time. The masterpieces of art are examined separately from poetic works that contribute to the objective 
analysis. Connection of Shevchenko’s painting with a world art is traced. Due to philosophical analysis 
the evolution of the artistic thinking and symbolic-archetypical background of Shevchenko’s pictures 
are examined in details. The article investigates comprehensively the different genres of Shevchenko’s 
fine art considering not only the formal factors but also the essence and the emotional component par-
ticularly. The special attention is given to the portraits. Author examined Shevchenko’s painting in exile 
especialy Kazakh realities. 

Key words: Taras Shevchenko, painting, engraving, etching, technique, portrait, composition, im-
pression, symbol, archetype.
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як маляра. Відповідно до мети  ставляться 
такі завдання:

– простежити еволюцію малярського 
таланту Т. Шевченка в історичному кон
тексті;

– проаналізувати символічне і архе
типне підґрунтя найвидатніших картин 
художника;

– розкрити особливості техніки митця.
Намагаючись зрозуміти феномен 

Шевченкахудожника, його твори час
то порівнюють з роботами А.  Дюрера, 
Рембрандта, російських художників 
О.  Кипренського, П.  Соколова. Шев
ченковим ім’ям починають історію но
вітньої російської гравюри, проводять 
паралелі з творчістю засновників націо
нальних шкіл Східної Європи.

Нині Т. Шевченка визнають не лише 
як майстра модерного поетичного ви
слову, а й як основоположника новітньо
го гравірувального мистецтва у Східній 
Європі, художника, який стояв біля ви
токів українського жанру і впритул пі
дійшов до імпресіоністичного живопису, 
випередивши французів на ціле деся
тиріччя. Життєві обставини не дали на 
пов ну силу розкритися його малярсько
му хисту, але, оглядаючи його мистець
кий доробок, новаторство у багатьох ху
дожніх галузях та вплив на подальший 
розвиток національного мистецтва, його 
називають одним із найвизначніших 
майстрів ХІХ ст.

Уже перші акварельні роботи у ри
сувальних класах Товариства заохочен
ня художників відкривали йому шлях з 
кріпацької неволі, а з 1838 р. його твори 
експонувалися на виставках у Петер
бурзькій академії мистецтв, купували
ся впливовими людьми, в тому числі і 
членами царської родини. Тричі за ху
дожні успіхи Шевченка нагороджували 

 срібними медалями (1839, 1840, 1841 
роки), а по закінченні Академії мистецтв 
(1838 – 1845 рр.) він одержав звання не
класного художника. Його прагнення 
продовжити шліфування майстерності 
за кордоном, зокрема в Італії, не було 
реалізовано спочатку за браком коштів, 
а потім через арешт у справі Кирило
Мефодіївського братства напередодні 
запланованої поїздки у Варшаву через 
Німеччину до Італії. Після заслання 
він знову повертається до Академії, де 
за успіхи у гравірувальному мистецтві 
одержує звання першого в Росії академі
ка з гравірування і, як наслідок, право на 
спадкове дворянство, від якого відмов
ляється.

Т. Шевченко залишив понад 1200 
творів: малюнки, акварельний та олій
ний живопис, гравюри, ілюстрації до 
книжкових видань; є свідчення про його 
іконопис, заняття скульптурою. Шевчен
кові поетичні і прозові твори, щоденник, 
епістолярна спадщина розкривають його 
естетичні і мистецькі уподобання, свід
чать про митця тонкого, вимогливого, 
зі сміливим і самостійним поглядом на 
світові мистецькі явища. Більша частина 
його малярства (близько 800 творів) збе
рігається у Національному музеї Тараса 
Шевченка у Києві. Його твори є також у 
збірках музеїв Києва, Львова, Харкова, 
Одеси, Канева, в музейних і приватних 
колекціях Москви, СанктПетербурга, 
Казахстану, Польщі, США.

Мистецьку спадщину Т. Шевченка 
за часом виконання поділяють на три 
періо ди: від перших до академічних ро
біт і до заслання (1830 – 1847), твори за
слання (1847 – 1857) і роботи, створені 
після нього (1857 – 1861). Така періоди
зація дає змогу охопити всю велич і бага
тогранну спадщину митця, але водночас 
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утруднює спостереження розвитку пев
ного жанру та особливостей зростання 
художника у ньому. 

Перші акварельні портрети з на
тури, серія малюнків на історичні теми 
дали змогу молодому Шевченку вступи
ти одразу до четвертого (а їх було шість) 
академічного класу. А акварельні копії 
з Карла Брюллова «Перерване побачен
ня», «Сон бабусі та онучки», власні ком
позиції «Жінка в ліжку», «Натурниця», 
портрети А.  І.  Лагоди, П.  М.  Соколов
ського, «Невідомої в намисті» свідчать, 
що він досконало оволодів акварельною 
технікою, а в його віртуозних, пишних і 
одночасно тонких і вишуканих акваре
лях дихає трепетне життя. Секрети олій
ного живопису для нього відкрилися не 
так швидко. Він учився наполегливо і 
мав здатність осягати глибинну суть ре
чей, якою природа наділяє лише геніїв. У 
його літературноепістолярній спадщи
ні згадуються сотні імен і явищ світової 

культури, що, помножені на національне 
мистецьке чуття, сформували величний, 
не схожий на інші мистецький феномен. 
У творчості Т. Шевченка своєрідно, за
лежно від мистецького матеріалу й умов 
створення, поєднуються елементи кла
сицизму, романтизму, реалізму, симво
лізму, народної творчості, часом не впи
суючись у звичні хронологічні рамки, а 
передбачаючи мистецькі відкриття. 

Перша живописна спроба Т. Шев
ченка – «Автопортрет» 1840 р. – була 
настільки вдалою, що стала хрестома
тійним уявленням про митця. Бездо
ганність пропорцій, міцне скульптурне 
моделювання, вправність у контрастно
му композиційному і світлоколірному 
рішеннях виявили мистецьку зрілість 
художника і задекларували людину вта
ємниченого геніального обдарування.

Особливе місце в його спадщині на
лежить картині «Катерина», що давно 
вже живе своїм окремим мистецьким 
життям. Її глибинність і багатошаровість 
спричинюють часом аж до протилежних 
оцінок і тлумачень. Академічна компо
зиція, м’яке пастозне письмо з тонким 
класичним лісируванням зіштовхуються 
з мисленням, притаманним українсько
му народному живопису, з прагненням 
у межах академічних прийомів дати со
ціальнопобутовий жанр. Цей шедевр – 
складне поєднання певної умовності 
психологічних характеристик одночасно 
глибокої трагічності та щирості почут
тів, ретельної жорсткості в академічно 
визначених межах кольору і світлотіні, 
великої сміливості і внутрішнього про
тесту проти академічних меж. Т. Шев
ченко мало ілюстрував свої літератур
ні твори, тонко відчуваючи, що певна 
думка чи емоція підвладні лише поезії. 
Відомо, як критикував його П.  Куліш, Автопортрет, 1840
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коли він не зумів дослухатися до суво
рого внутрішнього естетичного цензора 
в роботі над картиною «Катерина». Але 
ця робота вже наголосила на складній 
метафоричності його пластичної мови, 
яка може одночасно нести і надчасовий 
зміст, вивищуючи мистецькі образи до 
символів і архетипів. Судячи з подаль
ших кроків живописця, його не вповні 
задовольняла картина, він прагнув на
вчитися малювати справжні почуття, 
справжнє сонце і повітря так, як умів 
уже це робити акварельними фарбами. 
Лише з приїздом в Україну у 1843 р. сон
це засвітило в його творах справжнім 
блиском, а самі твори наповнились по
вітрям, ожили. У цій перемозі молодо
го живописця особливе місце належить 
картині «На пасіці», яку називають серед 
найвищих здобутків українського побу
тового жанру першої половини ХІХ ст. 
Якби доля Т. Шевченка склалася інакше, 
і його пошуки у малярстві не були пе
рервані засланням, а він мав змогу, як і 
планував, поїхати в Європу, світ говорив 
би про нього принаймні як про одного 
з родоначальників імпресіонізму. У кар
тині «На пасіці» художник відмовляєть
ся від умовного «академічного» колори
ту, натомість вводить справжню палітру 
спекотного літнього дня. Відчуття про
стору, м’якого повітря майстер передає 
через великі світлотіньові співвідно
шення і тонкі зміни світлосили кольорів. 
Тут світло живе своїм життям, мерех
тить, переливається навколо предметів 
і персонажів. Імпресіоністичні ефекти 
освітлення зустрічаються в його робо
тах «Повідь», «Казашка Катя», «Далісман 
Мула Аул’є», портретах П. Закревського, 
І. Лизогуба, княгині Кейкуатової та ін.

Великим успіхом Шевченкаживо
писця була серія олійних портретів, 

 виконаних в Україні: Пантелеймона Ку
ліша, Платона і Ганни Закревських, Те
резії Маєвської, Йосипа Рудзинського, 
Олександра Лук’яновича. Є свідчення, 
що він виконав близько двох десятків 
замовних портретів, і заробіток був та
ким значним, що він планував поїздку в 
Італію власним коштом. У жіночих пор
третах митець вже уникає контрастності 
і будує образ на загальному зм’якшенні 
кольорових і світлових переходів. У них 
немає зовнішніх ефектів, це продумані, 
вишукані і помистецьки прості полот
на. Якщо в портреті Г.  Закревської ще 
присутнє активне червоне тло, ефектні 
коштовні сережки, жагучий погляд си
ніх очей, то у портреті Т. Маєвської при 
збереженні звабливого прийому чор
ної оксамитової стрічки на жіночій шиї 
образ подано ще лаконічніше, глибше 
і більш артистично. Легка усмішка на 
вустах, ледь помітні смішинки в очах 
схоплюють тонкий момент мінливості 

На пасіці, 1843
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буття. Попри зовнішню подібність ком
понування обох портретів, їх технічне 
виконання дуже різниться між собою. 
Гладеньке письмо з лісируваннями і блі
ками, зіткане з уривчастих енергійних 
мазків на портреті Т. Маєвської, та ши
рокі, з м’якою моделюючою пластикою, 
насичені кольором у портреті «Ганни 
вродливої». Тут немає «душевної дис
танції», пристрасно закоханий худож
ник повністю розчиняється у своїй моде
лі, якій присвятив незрівнянні перлини 
любовної лірики. Попри скульптурність 
моделювання, портрет дає дивне від
чуття іконописної площинності. Любля
чо відкритий за пеленою сльози погляд 
«чорних, аж голубих» очей ніби виво
дить зображення з полотна до глядача.

Це був подальший крок живописця, 
за яким слідували портрети 1847 р. – Іллі 
Лизогуба, княгині Кейкуатової – його ху
дожня вершина в олійному живописі і 
його лебедина пісня, обірвана  засланням. 

Під знаком певної імпресивності, що 
охоплює лише коротку мить душевно
го стану, сприймається портрет Й.  Ру
дзинського з його діагональною ком
позицією, що ніби виростає з правого 
нижнього кута (подібна композиція вже 
застосовувалася художником у створен
ні образу офіцера в картині «Катерина»). 
А низька точка огляду моделі в компози
ційній побудові портретів І. Лизогуба та 
княгині Кейкуатової надає портретова
ним особливого пієтету та іконописнос
ті. Уже звичне для Шевченка розміщення 
світла і тіні, тонка узгодженість кольо
ру, сяючі світлові та колористичні кон
трасти в портреті І.  Лизогуба свідчать 
про вправного колориста. Вершиною 
колористичного осягнення Шевченка 
є портрет кн.  Кейкуатової. Романтич
ний, легкий, мрійливий, він чарує та
ємничоінтимним золотавим світлом. У 
портреті немає ефектних прикрас, лише 
тонке брюссельське мереживо й ошатна 

Портрет Г.І.Закревської, 1843

Портрет Т.Маєвської, 1843



17Україна у світовій історії №2 (51) 2014

Андрущенко Т. Малярство Тараса Шевченка

 золотава наколка у волоссі, що пишною 
бахромою спадає на тендітні плечі, але 
стільки розлито світла, такі невловимі 
переливи кольорів, що, попри холодний 
загальний тон, портрет випромінює осо
бливу ніжність і тепло. Він ніби світить
ся зсередини чистим духовним світлом.

Іноді доводиться чути про наслі
дування Т. Шевченком свого вчителя 
К. Брюллова, але тут принципово інше 
трактування образу – камерна інтим
ність на противагу піднесеній офіці
озності і парадності, інший характер 
сприйняття і трактування людини, влас
ний художній стиль і своя життєва філо
софія.

Дещо різниться мистецький підхід 
художника в одній із його олійних ро
біт  – портреті В.  П.  Кочубея (1859 р.). 
Він цікавий спробою живописця з по
зицій сучасного петербурзького маляр
ства, одночасно цитуючи український 
парсунний живопис, подати історичний 

образ, свою оцінку українського полі
тичного діяча.

Десятирічне заслання позбавило 
Т. Шевченка олійних фарб, але його ак
варелі вже міцно тримали той колорис
тичний трепет життя і звабу живого 
сонця, що давали можливість називати 
митця одним із кращих рисувальників у 
Росії. 

Часто Т. Шевченка називають насам
перед портретистом, настільки значу
ща у кількісному і мистецькому планах 
його художня спадщина. Він створив 
понад 150 портретів. Значну частину 
складають камерні акварельні і олівцеві 
зображення, що стали новим явищем у 
розвитку портретного жанру в Україні. 
Уже перші його роботи визначили ком
позиційну схему портрета, естетичний 
ідеал художника. Здебільшого погрудні, 
часом поколінні, ¾ анфас, спочатку на 
білому, згодом – на тонованому тлі; ак
варельні, олівцеві – усі вони  проникнуті 

Портрет Є.В.Кейкуатової, 1847

Портрет І.І.Лизогуба, 1846—47
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 настановою К.  Брюллова пізнавати 
«внутрішню» людину, людину в єдності 
з цілим світом. Особлива романтичність 
та інтимна камерність портретів увираз
нює суто Шевченків антропоцентризм, 
його переконання, що осяяне щастям 
людське обличчя є найвищою цінністю 
на землі. Попри романтизм художника, 
тут помітний реалістичний підхід до на
тури, рух композиційної та пластичної 
виразності через спрощення і лаконіч
ність виразу. За основними стильовими 
ознаками портрети митця можна назва
ти романтикореалістичними, де образ
на переконливість ґрунтується на від
творенні духовної сутності моделі згідно 
з ідеалом гармонійної людини.

До акварельної техніки у портреті 
Т. Шевченко вдається аж до 1850 р. Він 
не використовує багато кольорових по
єднань, але тонка градація і тональна 
розробка їх створює враження вишу
каного багатства колориту. Художник 
ліпить форму великими площинами, 
світлом виявляє лише колірні градації 
костюма і натякає на оточення; часом 
передача типового ніби затіняє індивіду
альне у моделі. Але одночасне прагнення 
передачі неповторного, характерного в 
людині є величезним кроком у худож
ньому осягненні особистості, в завою
ванні традицій європейського портрета. 
Гармонійність зовнішнього вигляду і 
внутрішнього стану моделі досягається 
чіткою ритмізацією лінійних абрисів і 
колірних співвідношень, як, наприклад, 
у портретах невідомих у блакитній, буз
ковій сукнях, портретах родини Катери
ничів, Олени Бларамберг, Андрія Пле
мянникова та ін.

Умови заслання змушували митця 
виборювати право на творчість: «Най
більше мені мук завдає, що малювати 

мені не дозволяють». І це цілеспрямо
ване та пристрасне прагнення творити, 
попри заборону, набуло воістину героїч
ного характеру. 

По закінченні акварельних фарб, 
пересланих другом А.  Лизогубом, які 
Т. Шевченко «перевертав, по тричі ці
луючи всяку фарбочку», художник 
звернувся до сепії, яку сам виготовляв 
з чорнильної залози морських карака
тиць. Його сепійні портрети органічно 
пов’язані з образною системою живо
писних творів. Проте техніка сепії вима
гала контрастнішої передачі освітлення, 
чіткішого ліплення форми і відповідала 
зростаючим реалістичним запитам ху
дожника, що давали змогу глибше про
никнути у внутрішній стан людини. 
Його моделі зображались у конкретній 
ситуації, за певною справою – портрети 
Л. С. Алексєєва, Хоми Вернера, подруж
жя Бажанових. У жорстких умовах за
слання митець зумів цілеспрямовано і 
продумано компонувати невеликі твори, 
що відбивали час і характер його життя, 
людей, з якими його зводила доля. Він 
став основоположником своєрідного до
кументалізованого живописного твору: 
«Шевченко малює товариша», «Шевчен
ко серед товаришів», «Казарма», «Байгу
ші» та ін.

Т. Шевченко започаткував також 
портретний рисунок в українському 
мистецтві, якому традиційно більш 
притаманний живописний портрет. До 
заслання він мало користувався лише 
олівцем, хоча і тут досяг значних успі
хів – автопортрети 1843, 1845 років, пор
трети Андрія Лизогуба, Юлії Сребдоль
ської. На засланні – автопортрет 1847 р., 
портрети Іраклія Ускова, Катерини Ба
жанової. Але особливої сили техніка ри
сунка олівцем набула у портретах після 



19Україна у світовій історії №2 (51) 2014

Андрущенко Т. Малярство Тараса Шевченка

заслання. У них потяг до інтимізації об
разу, камерності, що відповідало вимо
гам пізнього класицизму – бідермайєру, 
виявився найяскравіше. Їх швидке одно
сеансне виконання обумовлювало неви
мушену живість і експресивність, тонку 
атмосферу душевного життя. Світло не 
відіграє тут помітної ролі, натомість ви
користовуються різні градації штриха і 
віртуозність лінії, тяжіння до тонового 
поєднання зображення і тла посередниц
твом густих штрихів у верхній частині 
композиції. Виразні психологічні харак
теристики художнику особливо вдаєть
ся втілити у портретах П.  А.  Овсянни
кова, М.  С.  Щепкіна, М.  О.  Северцева, 
М.  М.  Лазаревського. Введення в рису
нок на тонованому папері італійського 
олівця і крейди створювало додатковий 
ефект у тональнопросторовій побудові 
композиції. Митець знову тяжіє до жи
вописності, знову формотворчу роль 
починає відігравати світло – портрети 
подружжя Якобі, Михайла та Марії Мак
симович, Ликери Полусмакової. Лише 
глибинне знання життя, притаманне 
справжнім геніям, мистецька віртуоз
ність, відшліфована скупими умовами 
заслання, дали змогу сказати про лю
дину із силою, рівною його слову. Олів
цеві портрети 1856 – 1859 рр. не лише 
утворюють цілісний етап у розвитку 
портретної творчості Т. Шевченка, але 
свідчать про нього як про найсильнішо
го майстра у цій галузі тогочасного ро
сійського мистецтва.

Значне місце в портретному мис
тецтві художника займають офортні 
портрети Ф.  П.  Толстого, П.  К.  Клодта, 
І. І. Горностаєва, автопортрети у шапці і 
кожусі, із свічкою 1860 р. та ін. Останні, 
як і серія інших автопортретів, створю
ваних протягом усього життя, складають 

своєрідний образотворчий щоденник – 
«коли слова кам’яніють», життєпис ве
ликої людини, генія, таїну якого і міць 
ми прагнемо прочитати. Безпристрасно 
фіксує останній автопортрет 1860 р. без
жальні сліди тяжкої недуги і душевної 
втоми, повільно змиваючи образ теку
чістю нестійких асфальтних фарб і зупи
няючи на порозі вічності. 

Загалом портретний доробок Т. Шев
ченка дає можливість говорити про 
знач ний крок в українському мистецтві 
першої половини ХІХ ст. у подоланні па
радної пишномовності і скутої форми, 
зміцненні реалістичного сприйняття на
тури. Його моделі немов осяяні внутріш
нім світлом, що досягається продуманою 
системою світлових і колірних акцентів, 
органічним входженням у простір. Емо
ційну сторону романтичної концепції 
особистості в його портретах суттєво 
визначають українська образотворчість, 
фольклор з їх надзвичайною життєздат
ністю, спрямованістю до свободи, роз
кутості почуттів.

Особливості національного світовід
чуття Т. Шевченка яскраво виявилися 
у його пейзажному мистецтві. Пейзажі 
становлять майже половину художнього 
доробку митця. Власне, пейзаж у Шев
ченка з’являється в Україні, і першою на
зивають роботу «У Києві», що увійшла 
до альбому офортів «Живописна Украї
на». Цей альбом, попри великий задум, 
мав лише перший випуск із шести офор
тів, де молодий художник своїм талан
том маляра явив світові свій народ, свою 
Україну, те, що вже зробив своїм «Коб
зарем»,  – «народ навдивовижу оригі
нальний, земля прекрасна, і усього цьо
го ще не бачили очі освіченого люду». 
З офортних листів постають чарівні 
українські краєвиди, давні  архітектурні 
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пам’ятки, народні звичаї, фольклор: 
«Треба любити й пишатися найкращою 
своєю матір’ю. І я, яко син її великого сі
мейства, служу. Якщо не ради добра для 
нього явного, то принаймні для слави 
імені України».

Вже перші його краєвиди, виконані 
легко, мінімальними технічними засоба
ми, сприймаються як «інтимні шкіци для 
себе». Художник безпомилково передає 
різницю енергійного контуру правобе
режного краєвиду і м’якого лівобереж
жя – «Чигирин з Суботівського шляху» 
та «Воздвиженський монастир у Полта
ві». Останній сприймається не як деталь 
чи просто архітектурний об’єкт, а як ло
гічне завершення композиції, її духовне 
осердя, «вертикаль, по якій наша душа 
ніби сполучає земне існування з небес
ним», дає відчуття надчасності і безмеж
ності та особливого розуміння краси 
відповідно до пантеїстичного сприйнят
тя світу. Такі ж відчуття всеосяжності і 
антропоцентризму створюють його бар
висті, повнокровні, у повній гармонії з 
людським існуванням види Почаївської 
лаври. Його краєвиди Канева, Корсуня, 
Межиріччя, Черкас, зрештою, його сим
волічна «Тополя» є, без перебільшення, 
узагальнюючим візуальним образом 
України. А невеличка робота «В Лих
вині» з хаткою над ставком – генетичне 
продовження життя народної картинки 
у бездоганній професійній композиції. 
Українським краєвидам Шевченка внут
рішньо притаманні такі особливості  
національного світогляду, як романтич
на схвильованість, емоційність, тяжіння 
до епічних узагальнень – «На Орелі», 
«Урочище Білик». Вони часто виступа
ють на межі жанрової композиції, що 
також значною мірою обумовлене осо
бливостями сприйняття довкілля, – «В 

Решетилівці», «Селянське подвір’я». 
Зачарований Києвом, його величними 
кручами, тони і лінії яких нагадували 
Шевченкові могутні акорди Гайднової 
ораторії «Створення світу», він малює 
«Золоті ворота», «КиєвоПечерську лав
ру», «Аскольдову могилу», «Костьол у 
Києві». 

Його пейзажні малюнки – дуже кош
товні, тонкі твори мистецтва, де кож
на деталь занурює у поезію пластичної 
краси. «Без розумного розуміння кра
си» неможливо розпізнати у дрібному 
листочку велич природи, а справжнє 
захоплення нею приходить лише з «гли
боким розумінням краси, безкінечності, 
симетрії і гармонії в природі», – вважає 
Т. Шевченко. Ці естетичні засади мит
ця, що дають можливість зануритися у 
глибини буття, є ключем до розуміння 
його краєвидів, які часто за силою мис
тецького узагальнення не поступаються 
його поетичному таланту. В українських 
пейзажах вражає те, чого він досягне на 
засланні – уміння у невеликому творі мі
німальними засобами передати неосяж
ність простору, широку панораму, що 
збігає до самого обрію. Тонке графічне 
виконання, моделювання об’ємних від
тінків форми часом лише товщиною та 
світлосилою олівцевої лінії нагадує ма
люнки Дюрера чи давніх китайців. 

Шевченків талант пейзажиста роз
винувся на засланні, де він виконав 
понад 400 акварелей, сепій, олівцевих 
малюнків. Значна частина їх була зроб
лена під час Аральської експедиції, в 
якій він виконував роль художникадо
кументаліста. Вражає уміння майстра 
передати стрімкий високий берег моря і 
скрупульозно відтворити його геологіч
ну структуру, напоєні сонцем далечінь 
і спокій моря під великим  простором 
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неба  – «Крутий берег Аральського мо
ря», «Мис БайГубек», «Місячна ніч на 
КосАралі», «Шхуни біля форту Кос
Арал». Під час Каратауської експедиції 
Т.  Шевченко також одночасно виступає 
як ученийдослідник і натхненний ху
дожник. Він уміє передати геологічну бу
дову гір, рельєф місцевості, особливості 
природи, безмежність простору і прозо
рість повітря, давні пам’ятки матеріаль
ної культури – «Вид на КараТау з долини 
Апазир», «Туркменські аби в КараТау». 
Вперше у професійному мистецтві він 
зображує життя казахів – «Тріо», «Піс
ня молодого казаха», «Казашка Катя». 
Тут не лише безпосереднє відтворення 
побуту, а й декоративність в організа
ції композиції, подолання зовнішньої 
динаміки, ретельне виписування друго
рядних деталей, в чому опосередковано 
відбився характер народного уявлення 
про красу. Рембрандтівське мислення і 
моделювання світлом, найтонші нюанси 
сірокоричневої сепії створюють багат
ство живописного відчуття, і тому ці ро
боти сприймаються як станкові полотна. 
Слідуючи за викривальним живописом 
Хогарта, повчальними народними кар
тинками, Шевченко створює свою са
тиричну, «приноровлену до сучасних 

звичаїв», «Притчу про блудного сина», 
загадковість і метафоричність якої асо
ціативно нагадує офорти Гойї.

Завершальним могутнім акордом ху
дожника звучить його офортне мисте
цтво, що ввібрало в себе весь професійний 
і життєвий досвід, всеперемагаючу волю 
до творчості. Офорти не лише дали йому 
звання академіка, а й принесли славу кра
щого офортиста в тогочасному мистецтві.

Його офортний «Автопортрет з свіч
кою» сприймається нині символічно і 
загадково, лише на мить висвітлюючи 
таїну величі генія, вимагаючи такої ж 
відвертості і душевної чистоти. 

Отже, сказане вище підтверджує, що 
мистецтво Т. Шевченка як художника – 
елітарне, складне і самостійне, позначе
не знахідками, що випередили свій час. З 
окресленого стає зрозумілим, що митець 
постійно перебував у творчому пошуку, 
експериментуючи з тематикою, компо
зицією, технікою, опановуючи нові жан
ри. Завдяки академічній школі та влас
ному таланту, синтезуючи різні стилі, 
від романтизму до імпресіонізму (точні
ше, передбачивши появу цієї течії), його 
можна назвати європейським митцем, 
який за допомогою нестандартного під
ходу відкрив світові Україну.

T. Andrushchenko
Painting by Taras Shevchenko 

Abstract
In the article author examined painting heritage by Т. Shevchenko. The aim of the work is to 

research evolution of genres and styles of the painter. Rationale of the article is caused by examination 
of Shevchenko’s painting in the modern science mainly as second-order or auxiliary activity, or it is 
analysed in the context of poesy of the artist. 

We can define such genres of Shevchenko’s painting as self-portraits, portraits, genre works and 
landscape. The research gives an opportunity to trace the growth of the artist in a certain painting genre, 
his innovations and achievements. The “mind like Rembrandt” which Shevchenko had is emphasized. 
Shevchenko art is compared with the achievements of other artists, for example, Goya. Experimental 
approach of the artist that appears in use of different techniques is analyzed. One of the tasks is complex 
research of evolution of creative world view of the artist. Therefore methodology of philosophy, aesthetics, 
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psychology deals with the hidden concepts of Shevchenko’s approach in painting. In particular, it is 
proved that empirically the artist kept ahead of the method of the French impressionists for tens of years. 
The comparative analysis of the pictures written during the same period but different by compositional 
structure and other principles of painting gives an opportunity to show the variety of Shevchenko’s art. 
Use of historical analysis, in particular, the archival data on the found works of the artist contribute 
to the complex analysis of painting heritage of the Ukrainian genius. The painting by Shevchenko is 
considered as combination of principles of classicism, romanticism, realism, impressionism, folk art etc. 

Until recently Shevchenko’s paintings had been analyzed only mainly from the position of 
romanticism or realism, while in actual fact the artist developed different directions in search of new 
techniques. The national specific of Shevchenko’s painting is distinguished, as the artist considered 
himself closely connected with Ukraine and the Ukrainian nation and tried to present his native land 
in the world as an example of original culture.

Особливості національного світовідчуття Т. Шевченка 
яскраво виявилися у його пейзажному мистецтві. Пейзажі 
становлять майже половину художнього доробку митця. 
Власне, пейзаж у Шевченка з’являється в Україні, і першою 
називають роботу «У Києві», що увійшла до альбому офор-
тів «Живописна Україна». Цей альбом, попри великий за-
дум, мав лише перший випуск із шести офортів, де молодий 
художник своїм талантом маляра явив світові свій народ, 
свою Україну, те, що вже зробив своїм «Кобзарем», — «на-
род навдивовижу оригінальний, земля прекрасна, і усього 
цього ще не бачили очі освіченого люду». З офортних лис-
тів постають чарівні українські краєвиди, давні  архітектурні 
пам’ятки, народні звичаї, фольклор: «Треба любити й пи-
шатися найкращою своєю матір’ю. І я, яко син її великого 
сімейства, служу. Якщо не ради добра для нього явного, то 
принаймні для слави імені України».
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МІСЦЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ГЕНЕЗІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕФЛЕКСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

Наталія ОКСЕНТЮК
викладач Національного університету  
водного господарства і природокористування (м. Рівне)

Анотація. У статті йдеться про Тараса Шевченка як представника української інте-
лігенції, яка покликана формувати концепцію національної самоідентичності. Найважливі-
шою ознакою української інтелігенції та власне її рефлексії є національна рефлексія, тобто 
рефлексивний аналіз власної місії та ідентичності на основі національного. Пасіонарність, 
життя ідеєю боротьби за долю України відзначають Шевченкові рефлексії. Поет був твор-
цем образу нації, діячем першої фази національно-визвольного руху – етапу творення месі-
анської ідеї нації та моменту самоусвідомлення, що перетворює народ у націю. Залучення 
цього образу до самосвідомості перших діячів національного руху і є визначальним моментом 
оформлення смислової цілості власне української ідеї та початком відокремлення інтеліген-
ції в специфічну спільноту. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, українська інтелігенція, національна рефлексія, націо-
нальна самосвідомість, етнос, нація, національна ідея.

МЕСТО ТАРАСА ШЕВЧЕНКО В ГЕНЕЗИСЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ УКРАИНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Наталья ОКСЕНТЮК
преподаватель Национального университета  
водного хозяйства и природопользования (г. Ровно)

Аннотация. В статье речь идет о Тарасе Шевченко как представителе украинской ин-
теллигенции, которая призвана формировать концепцию национальной самоидентичнос-
ти. Важнейшим признаком украинской интеллигенции и собственно ее рефлексии является 
национальная рефлексия, то есть рефлексивный анализ собственной миссии и идентичнос-
ти на основе национального. Пассионарность, жизнь идеей борьбы за судьбу Украины от-
мечают рефлексии Шевченко. Поэт был творцом образа нации, деятелем первой фазы на-
ционально-освободительного движения – этапа создания мессианской идеи нации и момента 
самоосознания, что превращает народ в нацию. Привлечение этого образа к самосознанию 
первых деятелей национального движения является определяющим моментом оформления 
смысловой целостности собственно украинской идеи и началом отделения интеллигенции в 
специфическое сообщество.

Ключевые слова: Тарас Шевченко, украинская интеллигенция, национальная рефлексия, 
национальное самосознание, этнос, нация, национальная идея.
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Етнос – це соціум, який гуртується 
довкола певних характерних ідей та ак
тивно з ними взаємодіє. Конкретним ви
разом цих стрижневих ідей є семіотичні 
репрезентативні тексти. Етнос, раса  – 
всього лише «форма», але, наповнив
шись культурним змістом, спроможна 
перетворитися, розвинутися в націю. 
А для цього якась умовна рушійна сила 
має відзначатися цілим комплексом ха
рактеристик, який Л. Гумільов описує…
терміном «пасiонарність» [4, 72]. «Па
сіонарність» людини – це її органічна 
здатність до наднапруження, жертовної 
діяльності задля ілюзії – високої мети. 
Йдеться про «напружене» місіонерство 
людей, української інтелігенції, які тво
рили націю без держави і тому кожної 
миті почували себе «на службі». Отже, 
служіння, а також ідейність – спосо
би існування інтелігенції. Не просто 
служіння соціальним, культурним, по
літичним, економічним ідеям, а життя 
ідеєю, як жили ідеєю думання й піз
нання світу серцем Г. Сковорода, ідеєю 

 боротьби за долю України – Т. Шевчен
ко, ідеєю краси людини – Леся Українка 
й численні вчені, мислителі, вчителі, ху
дожники, поети, політики, які присвя
тили своє життя боротьбі за Батьківщи
ну та її народ [7].

Тому наявність таких представників 
інтелігенції, як Т.Шевченко,  як духовно
органічної частини народу, що упред
метнює засобами культури його духовні 
основи, формує концепцію національної 
самоідентичності, є невід’ємним чинни
ком повноцінного життя нації. Шевчен
кові світоглядні ідеї, базовані на христи
янських та загальнолюдських цінностях 
братерства і любові, здобули для Украї
ни й українців належне визнання та по
шану серед світової спільноти.

Саме Т. Шевченко був і залишаєть
ся яскравим представником української 
інтелігенції, що здійснювала рефлексію 
«українськості» на ґрунті національної 
культури, рефлексію, об’єктом якої є на
ціональна ідея. Отже, йдеться про реф
лексію, зокрема національну. 

TARAS SHEVCHENKO’S PLACE IN THE GENESIS  
OF THE UKRAINIAN INTELLIGENTSIA NATIONAL REFLECTION

Natalia OKSENTIUK
Lecturer of the National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

Annotation. The article deals with Taras Shevchenko as a representative of the Ukrainian intel-
ligentsia which is intended to form the concept of the national identity. The national reflection and 
reflective analysis of its own mission and identity based on the national background appear as the most 
important features of the Ukrainian intelligentsia and its reflection as well. Sacrificing and life with the 
idea of fighting for the fate of Ukraine is the gist of Shevchenko’s reflection. We note that the poet was a 
creator of the image of the nation, activist of the first phase of the national liberation movement – the 
formation step of the messianic idea of the nation and the time of national consciousness which unites 
people into a nation. Involvement of the image into the identity of the first leaders of the national move-
ment is a defining moment of the semantic integrity of their own ideas and the beginning of separation 
of the Ukrainian intelligentsia in a specific community.

Key words: Taras Shevchenko, Ukrainian intelligentsia, national reflection, national conscious-
ness, ethnos, nation, national idea.
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Слід відзначити, що рефлексія є ме
ханізмом мислення, структурою, що до
помагає свідомості здійснювати органі
зацію буття у різних формах і на основі 
якої знакова сукупність функціонально 
співвідноситься з сукупністю смислових 
цілостей. Але буттєві смисли, які мають 
суспільне значення, конструюються у 
межах тієї певної комунікації, яку стано
вить інтелігенція, вона і ототожнює себе 
з цією функцією. Рефлексія є механізмом 
та інструментом, характерною формою 
функціонування свідомості інтеліген
та; процесом осмислення особистісних 
смислів, який приводить до поступаль
них змін. У процесі рефлексії інтелігент 
ставить відчуття самого себе у центр на
шого світу, а відтак зростає відчуття зна
чимості й міра відповідальності у подіях, 
які його стосуються. 

Найважливішою ознакою рефлексії 
власне української інтелігенції є націо
нальна рефлексія. Власне українська ін
телігенція існує тоді, коли існує україн
ський народ як етнічне ціле, і навіть тоді, 
коли вона має іншу форму та назву, про
те за функціями та ознаками відповідає 
досліджуваній групі. 

Що ж таке національна рефлексія? 
Це – національне самопізнання (само
оцінка, самоаналіз, самовідчуття, само
спостережливість), роздуми людини 
над власним душевним станом, раціо
нальноемоційне осмислення свого ми
нулого, нинішнього і передбачуваного 
майбутнього, усвідомлення та сприй
няття спільних психологічних особли
востей національного менталітету, що 
створює поведінкову модель, типову 
для даного народу і зумовлену єдністю 
суспільної свідомості, спільністю систе
ми надособистісних колективних уяв
лень про світ, суспільство, особистість 

і норми  поведінки кожної людини [15]. 
Національна рефлексія української інте
лігенції включає в себе передусім мету 
існування етнічної спільності, а також 
з’ясування її історичного призначення, 
системи ціннісних орієнтирів, стійких 
прагнень і уподобань, визначення сво
го місця серед інших народів, ставлення 
до них. У національній рефлексії кон
центруються відповіді на найскладніші 
питання: для чого живе нація, як вона 
реалізує себе в оточенні інших спіль
нот? Вона формує особливий погляд на 
світ, його тлумачення крізь призму на
ціональних цінностей та національних 
цілей. 

Національна рефлексія як суб’єктна 
творчість і дія спрямована на самозбере
ження і саморозвиток своєї національ
ної ідентичності. Вона має досить широ
кий діапазон форм – усі види словесної 
культури, в яких національна самосвідо
мість формулює і розв’язує «сенсожит
тєві» для себе питання.

Йдеться про рефлексивний аналіз 
власної місії та ідентичності на осно
ві національного. Для розуміння цього 
наведемо уривок наукової статті М. Жу
линського, що особливо відображає світ 
рефлексії української інтелігенції: «Коли 
Шевченко прозрівав свою національну 
місію, і передусім у поетичному Слові, 
й жорстоке покарання за цю місію він 
приймав з гідністю, то Гоголь лише на 
перших порах запалювався високим по-
кликанням прислужитися національ-
ній справі, зокрема – написати історію 
України, повернутися до Києва, до уні-
верситету святого Володимира.(…) 
Якщо Микола Гоголь прагнув інтегрува-
тися в російську дійсність, але за умови 
її морального удосконалення, то Тарас 
Шевченко різко її заперечував, бунтував 
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проти цієї самодержавної форми прав-
ління і головним звинуваченням їй вва-
жав знищення вольностей і прав України. 
Його внутрішній – через творче самови-
явлення – бунт був настільки емоційно 
бурхливим, органічним, що виводив по-
ета на найвищі вершини естетичної до-
сконалості...» [2].

Про два типи інтелігенції (  «інтелі
генцію традиції» й «інтелігенцію  розри
ву») згадує у своїх дослідженнях О.  За
бужко. Вона простежує генезу цих двох 
типів: «…сформований XIX  ст. євро
пейський тип інтелігенції, породжений 
козацькошляхетською традицією,  – 
«наша мазепинська «локальна спіль
нота» «лицарів Святого Духа», – був, 
задовго до свого фізичного знищення, 
до «Сивашів і Перекопів», силою внут
рішньої інерції колоніального розвитку 
витіснений із суспільно авторитетної 
позиції інтеліґенцією російського типу – 
«народником»«безґрунтянином» (не 
має значення, як писав В. Липинський, 
що окремі представники цього типу самі 
собою могли бути «дуже цивілізовані, 
учені і освічені», все одно вони залиша
лися «людьми розриву»), – і що саме по 
цьому типу (з певними колоніальними 
модифікаціями, з поправкою на «місцеві 
умови») українська інтелігенція й пішла 
відтворюватись» [3, 502]. 

Українській «інтелігенції традиції» 
була властива любов до свободи, росій
ській «інтелігенції розриву» – ненависть 
до нерівності, емотивно і ціннісно різ
них полюсів «демократизму і народо
любства» (паралельно співіснуючих, 
деколи зрощених, а деколи конфлікт
них, інтелігентських психокомплексів). 
Під такою свободою дослідниця розу
міє «внутрішню свободу», тобто досвід 
вільної гри творчих сил у собі самому. 

А  безрелігійна «свобода» «інтелігенції 
розриву» – це свобода без верховної ін
станції і насправді лише «пристрасть до 
розривів».

Приміром, до російської інтелігенції, 
як її характеризує М.  Бердяєв, «могли 
належати люди, які і не займалися інте
лектуальною працею і взагалі не дуже 
інтелектуальні» [1, 17]. Зусилля росій
ських інтелектуалів зосереджувалися 
на створенні релігійнофілософських та 
соціальнополітичних утопій, натомість 
розумовий потенціал українських інте
лектуалів був спрямований на оборону 
права історичного існування україн
ського народу, його національного само
визначення [6, 9].

Тому за провідну нитку культурної 
атрибуції О.  Забужко приймає те, що 
найбільш незаперечно видає «інтеліген
цію традиції» – незмінний лицарський 
кодекс, «етичний ценз».

В українській суспільній думці ці 
процеси започатковуються з ХVІІІ  ст., 
коли діячі вітчизняної культури почина
ють не лише описувати, але й осмислю
вати події Козаччини ХVІ–ХVІІ ст., ана
лізувати стосунки українців з поляками 
та росіянами, виокремлювати специфіч
ні риси української ідентичності та шу
кати їхні причини. 

І.  Крип’якевич писав: «Усвідомлен
ня національної обособленості, цінність 
свободи і індивідуального розвитку, по
вага до суспільного авторитету, лицар
ство, глибока культурність – це були 
надбання, з якими українське суспіль
ство ввійшло до ХІХ ст.» [8, 252]. Утім 
він відзначав, що «національне відро
дження в перший час мало характер лі
тературний» [8, 264]. 

О.  Забужко також наголошує на 
«літературоцентричності» української 
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культури і визріванні української націо
нальної ідеї в надрах художньої свідомос
ті [4]. Однак творці «нової української 
літератури» (І. Котляревський, П. Гулак
Артемовський, Г.  КвіткаОс но в’я  нен
ко  та  ін.) виходили лише з емпіричних 
фактів самобутності української культу
ри та надавали проблемам української 
ідеї образнохудожньої форми і не могли 
сформулювати їх на рівні рефлексії. 

На думку дослідників [3], на початку 
зазначеного вище періоду ще не існува
ло української ідентичності як цілісного 
явища. Будителям «сплячої нації», тобто 
інтелігенції, доводилося заново констру
ювати її, починаючи з головного – фор
мування в нації уявлення про себе. Шев
ченко був твоцем образу нації, діячем 
першої фази національновизвольного 
руху – етапу творення месіанської ідеї 
нації, її «божественного призначення», 
особливої ролі серед інших народів, за 
якою була друга фаза – обґрунтування 
наукових підстав існування нації – та 
третя – політичний етап національного 
руху. Саме процес формування в нації 
уявлення про себе й спричинив виник
нення національної рефлексії. Загалом 
кажучи, цей процес відбувається як 
складова частина загальнослов’янського, 
ширше – всеєвропейського руху, спря
мованого на пізнання минулого з метою 
усвідомлення сутності і сенсу існування 
свого народу, «самості» етносу. Якщо 
етнос – це лише єдність народу, що 
ґрунтується на побуті, мові, культурній 
традиції, то націю характеризує усвідом
лення кожним її членом або переважною 
більшістю представників політичних зав
дань, своєї окремішності від сусідніх  
наційдержав та їхніх еліт. Момент само
усвідомлення: член суспільного колек
тиву визнає свою належність до певної 

національної спільноти, тож коли це 
відбувається, можна говорити, що народ 
починає перетворюватися в націю. 

Отже, на середину ХІХ  ст. рефлек
сія української інтелігенції виникла як 
завершення тривалого і складного про
цесу, що передбачав засвоєння інтелек
туальних, моральних, естетичних засад 
новоєвропейського секулярного світо
гляду, ототожнення їхніх імперативів з 
культурними і державнополітичними 
реаліями життя української спільноти 
та визначення на цій основі її характе
ристичних рис і властивих їй форм на
ціонального усамостійнення та само
ствердження. Сама ж національна ідея 
для слов’янських народів стала ототож
нюватися не так із принципом культур
нополітичної цілості та самоврядності 
спільноти (раціональне західноєвропей
ське уявлення), як з основою (часто міс
тичною) її духовнокультурної окреміш
ності, злилася з релігійноконфесійним 
чинником. Такі принципові засади на
ціональної рефлексії становлять концеп
туальну основу патріотичних переко
нань учасників КирилоМефодіївського 
товариства [12, 270].

Все ж царська влада вирішила за
арештувати постійних учасників його 
засідань, особливо жорстоке покаран
ня Т. Шевченка зумовлювалося тим, що 
його поезія становила загрозу для ца
ризму. У слідчій справі з цього приводу 
зазначалося: «Вірші Шевченка були тим 
небезпечнішими, що в Малоросії, де 
багато хто захоплювався його творами, 
могла поширитися думка про уявне бла
женство минулих часів і про можливість 
України існувати у вигляді окремої дер
жави» [5, 351].

Оцінюючи вплив братства на ін
телектуальну еліту, М. Грушевський 
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 відзначив, що «…Від КирилоМефодіїв
ського братства веде свою історію весь 
український політичний рух» [11, 10–11].

Ще однією важливою складовою 
української ідеї став новий образ Укра
їни, що був окреслений діячами націо
нальновизвольного руху, особливо 
Т. Шевченком, саме в цих духовнокуль
турних вимірах. Деякий час він творився 
в контексті сусідніх культур, означував
ся у властивих їм параметрах і націогене
тичних моделях. Залучення цього образу 
(разом з його концептуальносимволіч
ним наповненням та обґрунтуванням) 
до самосвідомості перших діячів на
ціонального руху і є визначальним мо
ментом оформлення смислової цілості 
власне української ідеї. Надалі вона роз
вивається вже власним рефлексивним 
шляхом, за властивою їй логікою, що зу
мовлена особливостями постання укра
їнської національної спільності в усій 
повноті її культурних і соціальнополі
тичних аспектів. У процесі свого станов
лення українська ідея набуває специфіч
них концептуальних форм, і своєрідний 
образ України сполучається з власною 
моделлю націостановлення і власним 
розумінням ідеї нації.

Як і світова суспільна думка, україн
ська теж прийшла до більш глибокої на
ціональної рефлексії. І. Франко вважав, 
що саме у внесенні в маси національної 
ідеї та у плеканні відповідних (діяльніс
них) рис національного характеру по
лягає головне призначення інтелігенції. 
Місія інтелігенції, за його словами, в 
тому, щоб «...витворити з величезної ет
нічної маси українського народу укра-
їнську націю, суцільний культурний 
організм…» [13, 404]. А, як відомо, здат
ність творити, відігравати організуючу 
функцію в суспільстві виступає однією 

з ключових ознак справжнього суб’єкта 
історії. Однак інтелігенція не зможе ви
ступити творцем історичної долі своєї 
спільноти, якщо не віднайде національ
ний ідеал, не поверне свої сили на працю 
для того ідеалу серед рідного народу, не 
проявить готовність до самопожертви 
заради нього. Наявність національного 
ідеалу в інтелігенції виступає своєрід-
ним тестом на її придатність викону-
вати роль суб’єкта [14, 283]. Проблема 
самопосвяти освічених верств своєму 
народу ставиться націоналдемократа
ми в етичну площину не лише щодо на
родної маси, а й щодо свого «Я». Лише 
відчувши себе морально зобов’язаним 
і перед народом, і перед собою, інте
лігент візьметься до всебічної праці з 
метою забезпечити «органічний ріст» 
своїй нації. 

Упродовж ХІХ  ст. в площині інтен
сивних культурних процесів українська 
інтелігенція намагалася конституювати 
суверенітет свого духовного буття. Але 
вийти на той рівень теоретичної аб
стракції, де національна рефлексія здо
буває вартість самодостатності, змогло 
лише покоління нової української інте
лігенції «розстріляного відродження». 
Це покоління здатне було вже на автен
тично українському культурному ґрун
ті ставити питання про «європеїзацію» 
психологічної домінанти українства, 
перехід до «національного самовладдя, 
самодіяльності, самопевності» [9]. Оста
точно «завершився процес структурного 
укомплектування української культу
ри» під час «франківського періоду», за 
О. Забужко, «Молодої України» (з кінця 
80х років ХІХ ст. – до 10х років ХХ ст.), 
що призвело до усвідомлення необхід
ності не лише культурного, а й політич
ного самовизначення. 
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Автентичні риси елітарної та євро
поцентричної природи модерної укра
їнської культури, над якою працювали 
ще таємні товариства інтелігентів кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., сублімували укра
їнські шістдесятники, створивши гене
тичний код нової України, який був реа
лізований з набуттям незалежності.

Отже, аналізуючи загальну «логіку» 
розвитку національної рефлексії, слід 
зазначити, що, як і зарубіжна, україн
ська думка пройшла шлях від простого 
опису етнічних особливостей українців 
до розуміння української національ
ної ідентичності як культурологічного 
та соціальнопсихологічного феноме
ну, який втілюється в національній ідеї, 
змінюється разом з нею, розвиток якого 
залежить від стану громадянських сво
бод (на державному рівні) і від ступеня 
національної самосвідомості (на рівні 
особистісному). Всі ці рефлексивні зу
силля суттєво змінювали саму україн
ську культуру, розвивали її, якісно онов
лювали, збагачували внутрішні зв’язки і 
ускладнювали структуру. Таким чином, 
рефлексія української інтелігенції не є 
статичним феноменом, вона перебуває 
в постійному «русі» і зазнає відповідних 
змін. Важливим показником існування 
генези національної рефлексії є наяв
ність спадкоємності, зв’язку таких реф
лексій (незалежно, в якій вони формі, 
та незалежно від відчуття усвідомлення 
цього моменту самим суб’єктом рефлек
сії) в рамках спільності інтелігенції.

На основі проведеного теоретичного 
аналізу можна констатувати, що психоло-
гічна генеза рефлексії української інтелі-
генції зумовлена розвитком національної 
самосвідомості, в якому роль Т. Шевчен
ка є визначальною. Період творчої діяль
ності  Кобзаря  знаменується  початком 

відокремлення інтелігенції в специфічну 
спільноту, просвітою народу, пробуджен
ням його самосвідомості; національна 
рефлексія інтелігенції набуває науково
го статусу та світоглядного сенсу. Наші 
сучасники характеризують Т. Шевченка 
як людину, що зробила «велетенський 
вплив на уми і серця своїх співвітчизни
ків. Він не був політиком, та на його ідеях 
сформувались і зросли чимало громад
ських організацій і партій. Відразу після 
смерті поета в українському народі по
чинається витворюватись правдивий 
культ (в доброму розумінні цього слова) 
національного пророка. Подібно до Мой
сея, Тарас Шевченко із затурканих селян, 
що почали перетворюватись на аморф
ну етнічну масу і втрачати розуміння 
своєї ідентичності, сформував свідому 
європейську націю; він вказав чіткий та 
зрозумілий для кожного українця орієн
тир: «В своїй хаті – своя правда, і сила, і 
воля» [10, 54–55].
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N. Oksentiuk
Taras Shevchenko’s Place in the Genesis of the Ukrainian Intelligentsia National Reflection

Abstract
The national reflection of Ukrainian intelligentsia involves, above all, the purpose of ethnic oneness 

and clarifying its historical aim, the system of values, stable aspirations and preferences, determination 
of its place among other nations, treatment of them. In the middle of the nineteenth century the 
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Оксентюк Н. Місце Тараса Шевченка у генезі національної...

Ukrainian intelligentsia reflection emerged as the culmination of a long and complex process, which 
involved mastering the intellectual, moral, and aesthetic foundations of the modern European secular 
outlook, their identification with the cultural imperatives and public-political realities of the Ukrainian 
community life, and the definition of its characteristic features on this basis and the peculiar forms of 
the nation’s becoming independent and self-asserted. 

The important part of the Ukrainian idea was a new image of Ukraine, which was outlined by the 
figures of the national liberation movement, especially T. Shevchenko, in these very spiritual-cultural 
dimensions. The involvement of the image (with its conceptual-symbolic content and rationale) in the 
identity of the first leaders of the national movement is the defining moment in the formation of the 
sense integrity of the very Ukrainian idea. Further, it has developed in its own reflexive way by its 
inherent logic, which is due to the peculiarities of the rise of the Ukrainian national community in its 
entirety of its cultural, social, and political aspects. 

Shevchenko was the creator of the image of the nation, activist of formation step of the messianic 
idea of the nation, its special role among other nations. The period of his creative activity is marked by 
the beginning of the intelligence separation in a specific community; educating of the people, awakening 
of its consciousness; the national intelligence reflection gets scientific status and ideological sense.

Національна рефлексія української інтелігенції включає 
в себе передусім мету існування етнічної спільності, а та-
кож з’ясування її історичного призначення, системи цінніс-
них орієнтирів, стійких прагнень і уподобань, визначення 
свого місця серед інших народів, ставлення до них. У націо-
нальній рефлексії концентруються відповіді на найскладні-
ші питання: для чого живе нація, як вона реалізує себе в 
оточенні інших спільнот? Вона формує особливий погляд на 
світ, його тлумачення крізь призму національних цінностей 
та національних цілей. 
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ХУДОЖНЯ СПАДЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ДЖЕРЕЛО 
ІСТОРИЧНИХ ЗНАНЬ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Світлана ЧМІЛЬОВА
кандидат історичних наук,
молодший науковий співробітник відділу української філології ННДІУВІ 

Олег ЦАРЕНКО
учитель історії Глобинської ЗОШ І–ІІ ступенів № 3 (Полтавська обл.)

Анотація. У статті окреслено можливості використання мистецьких творів Т. Шев-
ченка на уроках історії України в 9 класі. Широкий спектр етнокультурних явищ, а також 
науковий підхід до їх відтворення в художній спадщині Т. Шевченка дають можливість роз-
глядати її не лише як надбання національної культури, але і як джерело для вивчення істо-
ричного минулого, потужний засіб формування національної самосвідомості підростаючого 
покоління. Обґрунтовано, що глибше осягнути історію України ХІХ ст., розширити круго-
зір, усвідомити свою причетність до долі народу дев’ятикласникам допоможуть ті твори 
художника, у яких він зафіксував історичні та археологічні пам’ятки, сільську архітектуру, 
сімейний і громадський побут, народні звичаї та обряди.

Ключові слова: урок, історія України, історичне джерело, національна самосвідомість, 
художній твір.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАСЛЕДИЕ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО 
КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

НА УРОКАХ ИСТОРИИ УКРАИНЫ

Светлана ЧМИЛЕВА
кандидат исторических наук,
младший научный сотрудник отдела украинской филологии ННИИУВИ

Олег ЦАРЕНКО
учитель истории Глобинской СОШ  I–II ступеней № 3 (Полтавская обл.)

Аннотация. В статье очерчены возможности использования художественных произве-
дений Т. Шевченко на уроках истории Украины в 9 классе. Широкий спектр этнокультурных 
явлений, а также научный подход к их воспроизведению в художественном наследии Т. Шев-
ченко позволяют рассматривать его не только как достояние национальной культуры, 
но и как источник для изучения исторического прошлого, мощное средство формирования 
национального самосознания подрастающего поколения. Обосновано, что глубже постичь 
историю Украины XIX в., расширить кругозор, осознать свою причастность к судьбе народа 
девятиклассникам помогут те произведения художника, в которых он зафиксировал исто-
рические и археологические памятники, сельскую архитектуру, семейный и общественный 
быт, народные обычаи и обряды.



33Україна у світовій історії №2 (51) 2014

Чмільова С., Царенко О. Художня спадщина Тараса...

Важливим завданням освіти в су
часному українському суспільстві ви
значено формування національної са
мосвідомості, про що наголошується в 
Державній національній програмі «Осві
та» («Україна ХХІ століття»), Національ
ній доктрині розвитку освіти України 
ХХІ століття, Концепції національного 
виховання та в інших державних до
кументах. Національна самосвідомість 
особистості – це розуміння і відчуття 
належності до етнічної спільноти як ре
зультат освоєння культури, традицій, 
звичаїв свого народу. Вона включає: 
1) усвідомлення себе як індивіда на осно
ві уявлень і знань про свої природнобіо
логічні властивості, зовнішність («Я – 
національнофізичне»); 2) усвідомлення 

себе як носія національної психології на 
основі пізнання впливу на психічні про
цеси, почуття, прояв волі, розуму, мов
лення, належності до певної нації, на
роду («Я – національнопсихологічне»); 
3) усвідомлення себе як носія національ
них властивостей особистості на основі 
пізнання залежності своєї життєвої по
зиції, ставлення до дійсності, інших лю
дей, праці від національної належності 
(«Я – національносоціальне»). Завдяки 
національним особливостям особис
тість здатна зберегти наступність тради
цій і звичаїв свого народу, продовжити 
шлях його соціального й культурного 
розвитку [8, 117 – 118].

На уроках історії України ефектив
ним педагогічним засобом вирішення 

Ключевые слова: урок, история Украины, исторический источник, национальное самосо-
знание, художественное произведение.
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Annotation. In the article authors examined possibility of use of Taras Shevchenko’s art works on 
the Ukrainian history lessons in the 9th form. Wide spectrum of ethnic and cultural phenomena as 
well as scientific approach to their reproduction in the artistic heritage of T. Shevchenko allow us to 
consider it not only as national cultural asset, but also as a source for the study of the historical past 
and powerful means for formation of national consciousness of younger generation. It is proved that 
the artist’s works in which he fixed historical and archaeological sites, rural architecture, family and 
social life, folk customs and rituals will provide best understanding of the history of Ukraine in the 19th 
century by the 9th grade pupils, broaden their outlook and comprehend their involvement to the fate 
of the nation.
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цього завдання є використання літе
ратурних та художніх творів, у яких 
репрезентовано історію, що зумовле
но розумінням їхнього інтегративного 
характеру, потужного інформаційного 
потенціалу. Особливо цінною як у пізна
вальному, так і естетичнохудожньому 
та ідейнотематичному аспектах є твор
чість геніального Т. Шевченка. Нині на
бувають ваги пошуки нових шляхів про
читання та вивчення спадщини Кобзаря. 
Увагу молодого покоління необхідно 
сконцентрувати на національному само
ствердженні Т. Шевченка, його мовному 
самовизначенні, ролі поета у збережен
ні пам’яті про історичну минувшину 
українського народу. У цьому контексті 
нині розвивається шкільне шевченко
знавство. Так, особливості відображен
ня питань світової історії у творчості 
Т. Шевченка аналізує П. Гончарук [2]. 
Шляхи ефективного використання літе
ратурних творів Кобзаря на уроках істо
рії України з метою формування в учнів 
національної самосвідомості досліджує 
В.  Присакар [7]. Однак порушена нами 
тема є актуальною і недостатньо роз
робленою, тому потребує подальшого 
вивчення. Метою нашої статті є визна
чення можливостей використання ху
дожньої спадщини Т. Шевченка на уро
ках історії України в 9 класі.

Відомо, що Т. Шевченко цікавив ся 
українськими старовинними пам’ят ка
ми, історією Київської Русі, Стародав
нього Риму та Стародавньої Греції. Він 
вивчав героїчне минуле українського 
народу та його матеріальну культуру. Як 
у поетичних, так і в малярських творах 
Т. Шевченка помітне місце займає село. 
Мандруючи містами й селами, він зма
льовував різні типи селян, окремі побу
тові сцени. Любив зображати селянські 

хати, оскільки народився і виріс у селі. 
Інколи до своїх малюнків робив поміт
ки з історичними даними, які отримував 
від місцевих старожилів. «Він глибоко 
розумів, що точна фіксація етнографіч
них предметів, явищ (народне житло, 
одяг, побут) матиме важливе наукове 
значення» [1, 49]. Малюнки та ескізи, 
виконані під час подорожі Україною, 
Т.  Шевченко планував використати для 
серії офортів «Живописна Україна». Це 
мало бути художнє періодичне видання 
про історичне минуле, народний побут, 
звичаї і фольклор, природу та історич
ні пам’ятки України. Однак у 1844 р. 
побачив світ перший і єдиний випуск 
альбому, до якого ввійшли тільки шість 
офортів.

Згідно з чинною навчальною програ
мою у 9 класі вивчається історія Украї
ни ХІХ  ст. Безумовно, художні твори 
Т.  Шевченка є потужним джерелом для 
осмислення цього історичного періоду. 
Вони дають яскраве уявлення про соці
альноекономічне життя українського 
народу, його культурне надбання, побут, 
звичаї і традиції, допомагають осягнути 
світогляд тогочасної людини. Такі візу
альні історичні джерела можна викорис
товувати як мотивацію уроку, підсумок, 
як складник тематичного оцінювання. 
Учитель може ознайомити учнів із тво
рами Т. Шевченка під час вивчення но
вого матеріалу для ілюстрації певних 
історичних подій та явищ; підібрати тво
ри, які допоможуть досягти переконли
вості певного твердження чи висновку; 
організувати самостійну роботу учнів 
над творами художника тощо. Найбільш 
ефективною формою роботи з такими 
історичними джерелами є презентація, 
оскільки вчитель може не тільки про
демонструвати змістовний матеріал із 
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теми, а й забезпечити успішне засвоєння 
знань, яке посилюється при підключенні 
різних видів пам’яті: зорової, слухової 
та емоційної. Така діяльність на уроці 
створює атмосферу інтелектуальних, 
моральних та естетичних переживань, 
впливає на розвиток образного мислен
ня учнів.

Велике пізнавальне значення мають 
твори Т. Шевченка «Будинок І.П.  Кот
ляревського в Полтаві», «На околиці», 
«Повідь», «Комора в Потоках», «Хата 
батьків» та ін. Вони виконані переважно 
на території Середньої Наддніпрянщини 
(Полтавщина, Київщина, Чернігівщина) 
і є цінним краєзнавчим матеріалом, що 
унаочнює динаміку змін у традиційній 
культурі певної місцевості, допомагає 
учням отримати знання про просту сіль
ську архітектуру, порівняти її із сучас
ністю. Ці рисунки «реалістичні, поетич
ні та правдиві, завдяки їм бачимо погляд 
нашого генія на природу, її значення для 
людини, сотвореної Богом, і на матері
альний світ, сотворений людиною» [4]. 
Особливу увагу учнів можна звернути 
на два малюнки з однаковою назвою «В 
Решетилівці». Учитель повідомляє, що 
Решетилівка – містечко Полтавської гу
бернії, розташоване поблизу Полтави 
на річці Говтва. Нині це районний центр 
Полтавської області. Шевченко приїздив 
до Решетилівки влітку та восени 1845 р., 
зупинявся у поміщика, власника значної 
частини міста Олександра Попова. Шев
ченка зацікавили його багата бібліоте
ка й архів, що залишилися після смерті 
батька поміщика – управителя канцеля
рії Г. Потьомкіна. Там зберігалися різні 
документальні матеріали та книги з іс
торії України. Містечко ж запам’яталося 
художникові великою кількістю церков 
і тим, що жило в ньому чимало козаків. 

На початку липня 1845 р. він виконав 
два малюнки, на яких той самий краєвид 
зображено з різних точок. На малюнку – 
Успенська церква. Поряд, за кам’яним 
муром, яким обгороджено садибу 
О.  Попова, у розкішному саду видно 
оранжереї, альтанку і великий двопо
верховий будинок поміщика. У пейзажі 
майстерно досягнуто точності в переда
чі архітектурних будівель, персонажів 
і рослинності. Усі елементи композиції 
змальовано досконало, а людські по
статі оживлюють краєвид, роблять його 
затишним і теплим. Красу української 
природи, побут селян Шевченко відо
бражує і в таких творах, як «Хата над во
дою», «Андруші», «Селянське подвір’я». 
Досить часто краєвиди він подає як зна
мениті історичні місця. Так, в акварелях 
«Чигрин з Суботівського шляху», «Чу
маки серед могил», «Коло Седнева» кон
кретною пам’яткою, пов’язаною з тією 
чи іншою подією минулого, виступає 
сама місцевість [10, 398].

Вражає своєю викінченістю та май
стерністю твір «Вдовина хата на Укра
їні». Це надзвичайно промовистий 
малюнок, на якому зображено убоге се
лянське житло. Використання його як 
історичного джерела дає образну уяву 
про разючу відмінність соціальноеко
номічного становища різних суспільних 
станів. Учням після первинного опису 
варто поставити запитання про настрій, 
який прагнув створити автор у глядача, 
і завдяки яким засобам створюється цей 
настрій (колір, контраст, композиція 
тощо). Що хотів показати автор, за до
помогою яких прийомів він намагаєть
ся донести головну ідею свого твору? 
(Половина хати з обдертою стріхою і 
великим незграбним комином на пер
шому плані, під хатою сидить напівголе 
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дитинча, на подвір’ї пасеться миршавий 
підсвинок тощо).

Розширюють знання учнів про ар
хітектуру зарисовки культових споруд: 
«Костел св. Олександра у Києві», «Воз
несенський собор у Переяславі», «Бог
данова церква в Суботові», «Почаївська 
лавра», «Воздвиженський монастир у 
Полтаві», – «де і місцевість, і дерева, і 
простір неба з хмарами сприяють мо
нументальному баченню національних 
святинь» [10, 398].

Поглиблюють уявлення про людину 
ХІХ ст., її зовнішність, психічний стан, 
світосприйняття такі твори, як «Голова 
селянина», «Парубок з люлькою», «Хло
пець з граблями». Особливо вдалим у 
цьому контексті є малюнок «Знахар», де 
зображено літнього селянина в харак
терному одязі (свита, шаровари, чоботи, 
смушева шапка), який поважно крокує 
вулицею села з палицею в руках. По
стать знахаря подано на тлі типових для 
українського села деталей (сплетений з 
верболозу тин, крислате дерево, хата під 
солом’яною стріхою). Зза тину з цікавіс
тю виглядають діти.

На офорті «Судня рада» Т. Шевченко 
зображує сільський схід, який, за народ
ним звичаєм, що зберігся з давніхдавен, 
повинен розв’язати суперечку поміж 
односельцями. Звернення художника до 
теми народного судочинства не випадко
ве, адже на той час проблема докорінної 
реформи законодавства і судоустрою так 
і не була вирішена. З глибокою шаною 
до носіїв народної правди й честі зма
льовує він трьох стариківсусідів. Най
старший – «отаман» – сидить на призьбі, 
двоє інших стоять поруч. Перед ними: з 
непокритими головами – позивач, свідо
мий своєї правоти, і похнюплений від
повідач. Автор будує центральну групу 

на фоні білої, яскраво освітленої сонцем 
стіни старої хати. Глибока тінь від стріхи 
ще більше підкреслює білість стіни. Та
ким чином, увагу глядача зосереджено 
на групі головних дійових осіб. Але пра
воруч, за рогом, у тіні, уважне око ба
чить ще дві постаті: чоловік у високому 
картузі, одягнений не поселянському, 
читає якийсь папір, а перед ним стоїть 
селянин із штофом у руці. Неважко здо
гадатися, що чоловік у картузі – це пи
сар, сільська п’явка, хабарник і п’яниця, 
який наживається з неписьменництва й 
затурканості селян. У прихованій в тіні 
групі, на другому плані, звучить викри
вальна тема Шевченкового офорта: ось 
він, «представник влади», продажний 
вершитель селянської долі [4, 227 – 228]. 

Виховний потенціал для засвоєння 
дев’ятикласниками теми «Доля укра
їнської жінки. Сімейний побут» мають 
ті твори Т. Шевченка, у яких він із про
никливим психологізмом зображує 
повсякденне життя села і долю жінки. 
Найбільш яскравими в цьому аспекті є 
картини «Катерина» та «Селянська ро
дина», ілюстрації яких досить часто зу
стрічаються в навчальних підручниках 
та посібниках. Приміром, у підручнику 
з історії України для 9 класу О. Струке
вича ілюстрація до картини «Селянська 
родина» подана до § 12 «Соціальноеко
номічне становище українців у першій 
половині ХІХ ст. під владою Російської та 
Австрійської імперій», де висвітлено пи
тання «Повсякденне життя українців у 
селі», а ілюстрація картини «Катерина» – 
до § 18 «Архітектура, образотворче мис
тецтво, музика, народний побут», у яко
му розглянуто постать Тараса Шевченка 
як художника [11, 96, 149]. Треба зазна
чити, що репродукцію картини «Катери
на» подано і в підручниках з української 



37Україна у світовій історії №2 (51) 2014

Чмільова С., Царенко О. Художня спадщина Тараса...

літератури для 9 класу, передбачено ро
боту з нею під час вивчення літературної 
творчості Кобзаря [14, 286, 289]. Тому на 
перший погляд може видатися, що все 
вже сказано про цей твір, однак полот
но невичерпне для інтерпретації, його 
можна прочитувати знову і знову, у різ
них контекстах. Крім того, сучасні учні, 
світогляд яких формується в умовах ін
формаційного суспільства, мають власні 
погляди на світ і місце людини у ньому, 
їхня свідомість не переобтяжена стерео
типами, готовими істинами та штампа
ми, тому вони інколи можуть побачити 
набагато більше, ніж учитель. Це може 
викликати жваві дискусії, у результаті 
яких можна зробити досить цікаві і не
сподівані висновки. Під час прочитання 
картини «Катерина» учитель має вибра
ти такий інструментарій, світоглядну 
позицію та методи пізнання, які дадуть 
можливість через будову твору про
никнути в його суть, пройнятися його 
емоційністю та уявою, співпереживати. 
Важливо виявити значущі частини цієї 
картини (образи, художні деталі), вста
новити зв’язки між ними та їхню роль 
і, таким чином, перетворити інформа
тивний процес у творчо продуктивний. 
Аналізуючи це зображення, можна по
ставити такі запитання: які художні за
соби використовує автор; за допомогою 
яких прийомів він намагається донести 
головну ідею свого твору; які порушив 
соціальні проблеми, чому вони залиша
ються актуальними до цього часу; як 
збагнути сенс послання художника крізь 
віки? Особливу увагу слід звернути на 
опрацювання інформативного матеріа
лу картини, який є досить широким. Ху
дожник передає типове явище понево
леної Московією України. З особливою 
любов’ю змальовує  Катерину – просту 

й довірливу селянку. На її обличчі ви
раз глибокого жалю, терплячості, зата
мованих сліз. Москалю приділяє мало 
уваги. Він виглядає мізерним, іграшко
вим. Численні символи (образ ложкаря 
в позі народного героя козака Мамая, 
зламане стебло жита, гілка дуба, сокира, 
висока могила, верстовий стовп – сим
вол миколаївської Росії), колористика, 
світлотіньове моделювання (Катери
на  – на передньому плані – звеличена, 
залита сонячним світлом, освітлений 
селянинложкар, москаль – у холодно
му, зеленкуватосиньому тоні), контраст 
у передачі руху (Катерина йде повільно, 
а офіцер тікає чимдуж, озираючись по
злодійському) – все це підпорядковано 
високій ідеї пробудження національної 
свідомості [6, 397 – 401]. Саме таких ви
сновків мають дійти учні, осмислити 
долю жінки, а через неї – долю України. 

Протилежна до долі жінкипокрит
ки історія передана у творі «Старости». 
Бруд розпусти зіставляється із чистотою 
народних звичаїв. На офорті зображе
но сватання у простій селянській хаті. 
Наречена пов’язала сватам рушники і 
подає своєму зарученому на тарілці ви
шиту хустку. Батько й мати вже благо
словили молодих. Т. Шевченко показує 
високу мораль устоїв українців. Офорт 
етнографічний, у ньому все – від типа
жу до найдрібніших деталей побутової 
обстановки – передане з точною досто
вірністю і сповнене яскравої національ
ної своєрідності. Відтворено атмосферу 
гармонії тихого, задушевного щастя: со
ромливо схилена голова нареченої, щас
ливе обличчя матері, що теж схилене у 
задумі. Дрібними точними штрихами 
художник передає вирази облич, склад
ки одягу, побут селянської хатини, обри
си ікон на сволоці, чим створює  відчуття 
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 життєвості, національного колориту. 
Постать свата, який споглядає дійство у 
правому кутку невеличкої кімнати, упев
нена, велична, сповнена осмислення й 
відповідальності за вчинок. Утверджен
ня доброї волі домінує у творі [4, 227]. 

Значний виховний вплив мають тво
ри «Селянська родина» та «На пасіці», у 
яких через звичні картинки із сімейного 
побуту Т. Шевченко втілив споконвіч
ний ідеал українського народу – родину. 
Оповідальний сюжет картини «Селян
ська родина» становить дія на першому 
плані (малюк, що грається). У розмо
ві батьків, жестах, виразі облич і позах 
окреслюються характери жінки й чо
ловіка, їхня зацікавленість поведінкою 
дитини. Але не тільки психологічними 
настроями персонажів передається суть 
їхніх відносин. Підтвердженням добро
зичливості й чистоти сімейних стосун
ків є спокій погожого надвечір’я. Про
мені сонця фарбують у золотаві тони 
стіну хати, полотняні сорочки на моло
дому подружжі, пейзаж. Світло стає ви
разником миру і спокою в природі, як і 
в людських серцях. Один із характерних 
моментів сімейної злагоди відображено 
і в творі «На пасіці»: діти принесли обід 
батькові, який працює за селом у лісі. 
Привітні обличчя, очі малят і навіть така 
деталь, як віночок на голові старшої дів
чинки, – все промовляє про радість зу
стрічі, відчуття приязні, поваги й любові 
в селянській родині. Атмосферу добро
зичливості мистцеві вдалося чудово пе
редати теплими тонами пейзажу, освіт
ленням, при якому вияскравлені місця 
м’яко переходять у прозоре затінення: 
постаті й предмети ніби розчиняються 
в розсіяному світлі, набуваючи м’яких, 
розмитих форм [10, 397]. Селянська 
родина для самого Шевченка – це той 

 омріяний ідеал, до якого він прагнув усе 
своє життя. Сучасному молодому поко
лінню важливо навчитися пошановува
ти свій рід і родину, усвідомлювати, що 
жінка є берегинею домашнього вогни
ща, тепла, родинного затишку, що сім’я 
має бути міцною, а тому – повною.

Таким чином, використання худож
ніх творів Т. Шевченка як історичного 
джерела дає можливість пробудити в 
учнів інтерес до історії, поглибити знан
ня про героїчне минуле українського 
народу. Його мистецька спадщина спря
мована на формування національної са
мосвідомості, виховання патріотичних 
почуттів, високих моральних якостей. 
Через критичне і вдумливе осягнення 
творчості Кобзаря відбувається посту
пове, виважене пізнання самих себе.
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S. Chmilova, O. Tsarenko
Artistic Heritage of Taras Shevchenko

as a Source of Historical Knowledge on the Ukrainian History Lessons
Abstract

Works of art representing history have powerful informational potential. Their use in studying 
history provides cultural development of historical thinking, facilitates the process of creative cognition 
of concrete historical events and phenomena, comprehension of national and universal human values. 
Here appears importance of Т. Shevchenko’s artistic creation in cognitive, esthetically-artistic and 
ideological-thematic aspects. However it has been scantily explored by the scientists until recently, 
which is the reason why it established a scientific rationale for choosing this research issue as timely. 
The possibilities of use of T. Shevchenko’s artistic heritage on the Ukrainian history lessons in the 9th 
form are examined. It is noted that his works can serve as a source of historical knowledge about 
the socio-economic life of the Ukrainian nation in the 19th century. The authors made a list of Taras 
Shevchenko’s works which help pupils to gain knowledge about cult buildings, simple rural architecture, 
beauty of the Ukrainian nature («House of Kotliarevsky in Poltava», «On the Outskirts», «Widow 
House in Ukraine», «Pantry in Potoky», «Judgement», «Paternal Home»), culture, way of life, customs 
and traditions of the peasants («Judgement», «Village Chiefs»), of the then men, their appearance, 
mental state and world outlook («Witch Doctor», «Head of a Peasant», «The Young Man with a Pipe»). 
Authors pay attention to analysis of those works of the artist in which family and women’s fate are 
shown (pictures «Kateryna», «Peasant Family», «On the Apiary») and found their large educative 
potential. Methodical recommendations to organization of pupils’ activity with Т. Shevchenko’s works 
are presented. It is suggested to use such visual historical sources as lesson motivation, result, constituent 
of the thematic evaluation and during the study of the new material for illustration of certain historical 
events and phenomena, for persuasiveness of certain statement or conclusion, for organization of 
independent pupils’ study with the works of the artist. It is concluded that the use of artistic works of 
Taras Shevchenko as a historical source gives an opportunity to arouse students’ interest to history, 
to deepen knowledge about heroic past of the Ukrainian people, to form national consciousness of 
individual.
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ПРОЩА ДО ТАРАСОВОЇ ГОРИ
Загальнонародне вшанування в 

Укра  їні 200ої річниці від дня народжен
ня Великого Кобзаря та проголошення 
ЮНЕСКО 2014 року Роком Тараса Шев
ченка стали тими неперебутньої ваги й 
значущості подіями, у світлі яких ви
яскравилась нагальна потреба науко
вої та суспільногромадської концепту
алізації засадничо нових методологій 
осмислення доробку українського генія. 
Інакше кажучи, звершена високою ге
роїкою народного подвигу нова Укра
їна має поновому прочитати маєстат 
Тараса Шевченка, бо саме його «силове 
поле» постає тим узагальнюючим сим
волічним кодом, який вміщує все бага
томаніття сенсів історичного поступу 
українства. Важливо наголосити: у пер
спективі розвитку сучасного україно
знавства подібного кшталту методології  
витворюють можливість спільного дис
курсивного прочитання і тотальності 
поетичних мислеформ «Кобзаря», його 
закорінених у живому нурті нашого бут
тя естетичних шифрів та метафоричних 
синтагм, і конкретних буттєвобіогра
фічних складових життєвого чину авто
ра «Гайдамаків» та «Великого льоху». У 
такий спосіб поєднуються реалії емпі
ричного та метаісторичного просторів 
українського терену, у системі коорди
нат якого реалізується перспективний 
українознавчий синкретизм шевченко
знавчих студій, синкретизм, в оптиці 
якого Шевченко постає водночас і ре
альною постаттю, інтегрованою в семіо
тичні потоки свого часу з притаманною 
їм літературною, візуальномистецькою 
та політичною злободенністю, і топосом 
сакральної географії нашого терену, точ
ки біфуркації якого – Чигирин, Суботів, 

Батурин, Хортиця, Холодний Яр – поезія 
Шевченка піднесла до рівня національ
них універсалій. Від 22 травня 1861 р. та
кою універсалією стала і Чернеча гора…

10 квітня 2014 р. виконавці держбюд
жетної прикладної науководослідної 
теми «Освітні проекції шевченківського 
дискурсу як простір українознавчої ко
мунікації громадянського суспільства» 
здійснили українознавчу пошукову екс
педицію до Тарасової гори та Шевчен
ківського національного заповідника 
(м.  Канів). Обираючи цей маршрут, на
уковці врахували, що Канів – не лише 
один із центрів оспіваної Шевченком 
Ойкумени козацької України, а й місце 
його останнього спочинку, епіцентр жи
вої духовості, який повсякчас генерує 
імпульси націєтворення для українців 
в Україні та розкиданого по всіх конти
нентах світового українства. Водночас 
успішне виконання наукової теми бачи
лося її учасникам неможливим без озна
йомлення зі скарбами Шевченківського 
національного заповідника, зокрема – 
артефактами Тарасової світлиці, творчо
го діалогу з науковцями Шевченкового 
меморіалу, а також без плідної співпраці 
з визнаною в Україні та зарубіжжі Пе
тербурзькою школою шевченкознавства, 
репрезентантом якої впродовж багатьох 
десятиліть виступає відома дослідниця 
Т. Лебединська.

З огляду на це була сформульована 
і визначена на засіданні творчого ко
лективу НДР мета експедиції: здійсни
ти комплексний українознавчий аналіз 
цілісного контенту Шевченківського 
національного заповідника як перспек
тивного взірця прикладної реалізації 
шевченкознавчих досліджень, вивчити 
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можливості залучення інституційних 
та організаційних ресурсів музею до ви
конання затверджених Міністерством 
освіти і науки України завдань НДР.

Пам’ятний усім учасникам цієї екс
педиції день 10 квітня 2014 р., який роз
почався кількагодинними мандрами 
трасою Київ – Канів (проїздили мікро
автобусом села й міста нібито знайомі 
кожному з класичної української літера
тури та епізодів історії покозаченої Над
дніпрянщини, проте наскільки ж містко 
й інтенсивно у перспективі зустрічі із, 
згадаємо наразі «Слово про рідну матір» 
М.  Рильського, «гарячою думою Кобза
ря, що і в огні не спопеліє», поставали 
ці справіку глибинноукраїнські назви – 
Обухів, Кагарлик, Пії, Мотовилівщи
на), виповнився потугою «двох рівних 
крил»  – емоційнопіднесеного та аналі
тичнорозмислового. Непросто відразу 
визначити, яке з них важливіше з огляду 
на розгортання наукових розробок НДР, 
проте у суто людському,  особистісному 

вимірі ту високу емоційну тональність 
зустрічі з місцем останнього спочинку 
творця Великої Книги годі з будьчим 
порівняти. І не так вже й важливо, чи 
була людина на тій «кручі, де Тарас сто
їть» уперше, чи ні – кожна зустріч з по
етом та його словом лишається унікаль
ною. Бо завжди неповторною, водночас 
впізнаваною і ніколи так до решти і не
збагненною в своїй доглибній таїні ли
шатиметься Дніпрова далеч, і так само 
завжди стискатиме мелодія «Заповіту» 
серце тим, хто на рвучкому Дніпрово
му вітрі підніматиметься сходами, аби 
покласти квіти до Шевченкової могили. 
Тут усе – пам’ятник Шевченків, перший 
чавунний хрест на його могилі, ски
нутий більшовиками в атеїстичному 
шалі початку 20х, посаджені в 1914му 
 родичами Великого Кобзаря дуби, які 
нині стали вже могутніми сторічними 
деревами, – знане, відоме з книг та світ
лин і разом з тим оповите таїною незри
мої присутності генія.
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Саме ця незрима присутність люди
ни, поетична книга якої стоїть на полиці 
в кожній українській родині, визначила 
тональність та інтелектуальні напрямні 
проведеної для виконавців НДР співро
бітниками Шевченківського національ
ного заповідника спеціалізованої на
укової екскурсії. Її специфіка полягала в 
тому, що науковці ННДІУВІ мали змогу 
ознайомитися з суттєво оновленою екс
позицією, яка, позбувшись надмірної 
«забронзовілості», підпорядкувала свою 
композиційну логіку наближенню живо
го Шевченка до живої людини, сучасни
ка і свідка кардинальних трансформацій 
XXІ  ст. «Доля. Муза. Слава» – у триєд
ності цих світоглядних модальностей, 
сформульованих самим поетом у його 
славнозвісному поетичному триптиху, 
розгортається концепт експозиційно
го простору Музею Т.Г.  Шевченка. Від 
автопортретів Шевченка різних років, 
які зустрічають відвідувачів у холі му
зею, до емоційного піднесення локацій 

розділу «Слава», експонати якого ха
ризматичність Кобзаревого безсмертя 
уреальнюють у досконалих мистецьких 
кшталтах,  – усюди глядача спонукають 
не стільки пізнавати, скільки в безпосе
редньому наближенні переживати дій
сність і незміряні глибини Книги книг 
українців, у мислеформах якої конкрет
не здобувається на статус усезагального. 
Зрештою, цілий Шевченківський націо
нальний заповідник – то конкретність, 
яка «проростає» всезагальністю. Музей 
«Тарасова світлиця», могила багато
річного доглядача Чернечої гори Івана 
Ядловського, як і пам’ятник Івану Під
кові та могила Шевченкової нареченої 
Ликери Полусмак (вони – поза межами 
заповідника, проте семантично й духово 
нерозривно з ним пов’язані), – характе
ристичні підтвердження цієї тези.

Дискурсивноаналітична складова 
екс курсії реалізувалась у спільно зорга
нізованих ННДІУВІ та Шевченківським 
національним заповідником наукових 
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читаннях «Вічне життя вічного спо
чинку: Шевченкова доля і Шевченкова 
легенда», які модерували кандидат філо
логічних наук, завідувач відділу україн
ської філології, керівник НДР А.  Поно
маренко та кандидат історичних наук, 
заступник генерального директора Шев
ченківського національного заповідника 
з наукової роботи С. Брижицька. Її допо
віддю на тему «Пам’ятники Тарасу Шев
ченку на його могилі (1884 р.; 1923 р.)», 
у якій С. Брижицька висвітлила малові
домі загалові епізоди увічнення пам’яті 
поета в умовах спочатку царського ад
міністративного тиску, а потім і більшо
вицького терору, розпочалось це поваж
не зібрання. Н. Долгіч у доповіді «Такий 
поет, як Шевченко, не одним українцям 
рідний…» привернула увагу до могут
ньої поліфонії «звучання» Шевченково
го слова, яке знайшло відгомін у серцях 

письменників та діячів культури цілого 
світу. Сумлінна дослідниця рукописних 
списків поезій українського генія Р.  Та
нана презентувала упорядковане нею 
унікальне репринтне видання «Кобзаря» 
Тараса Шевченка за рукописом, що його 
на основі непідцензурних списків уклав 
1861 р. В. Гнилосиров. Унікальність цієї 
книги полягає в тому, що сучасний чи
тач має змогу навіч простежити, як 
жива народна любов до Шевченка до
лала всі цензурні перепони, адже в ній 
молодий  натоді студент Харківського 
університету умістив такі виразні анти
імперські тексти, як «Сон», «Розрита 
могила», «Кавказ» та ін., що вони у той 
час за жодних умов не могли потрапити 
на сторінки легальних видань. Вагомою 
і ґрунтовною, опертою на поважний 
масив фактичного матеріалу була до
повідь кандидата філософських наук, 
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професора, члена Національної спілки 
письменників України Т.  Лебединської 
(м. СанктПетербург) «Біографія Тараса 
Шевченка в енциклопедіях Росії XІX ст.».

Під час наукових читань відбула
ся презентація НДР «Освітні проекції 
шевченківського дискурсу як простір 
українознавчої комунікації громадян
ського суспільства». А.  Пономаренко 
у своєму виступі поінформувала про 
основні напрями наукового пошуку, 
над якими працює у форматі виконан
ня теми творчий колектив науковців. 
Завідувач відділу освітніх технологій 
О.  Фєсік звернула увагу на аспекти ви
конання цієї прикладної теми, пов’язані 
з освітнім процесом сучасної школи. 
На індивідуальних напрямах виконан
ня НДР застановилися у своїх виступах 
кандидат філософських наук, старший 
науковий співробітник О.  Смольниць
ка, наукові співробітники О.  Хоменко 
та Н. Клименко. По закінченні наукових 

читань співробітники ННДІУВІ та Шев
ченківського національного заповідни
ка домовилися про реалізацію спільних 
творчих проектів та якнайширше роз
гортання комплексних українознав
чих досліджень у царині аналітичного 
осмислення значення цілокупного фено
мена Великого Кобзаря  в історичному  
просторі XІX, XX та XXІ століть. Укла
дений між установами договір про спів
працю окреслив напрямні перспектив
них  шевченкознавчих студій як чинника, 
опертого на методологію сучасної науки, 
формування національної гуманітарної 
політики.

Олександр ХОМЕНКО
науковий співробітник відділу  
української філології ННДІУВІ

Надія КЛИМЕНКО
науковий співробітник відділу  
української філології ННДІУВІ

Нині набувають ваги пошуки нових шляхів прочитан-
ня та вивчення спадщини Кобзаря. Увагу молодого поко-
ління необхідно сконцентрувати на національному само-
ствердженні Т. Шевченка, його мовному самовизначенні, 
ролі поета у збереженні пам’яті про історичну минувшину 
українського народу. У цьому контексті нині розвивається 
шкільне шевченко знавство. 
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13 – 15 травня 2014 р. у Бібліоте
ці Російської академії наук (м. Санкт
Петербург) відбувся XIV Міжнародний 
семінар «Тарас Шевченко і його петер
бурзьке оточення (до 200річчя від дня 
народження)», в якому вже 10й рік 
поспіль беруть участь співробітники 
ННДІУВІ. 

На IV Міжнародному семінарі «Шев
ченківський Петербург» до 190річчя 
Великого Кобзаря (11–14 травня 2004 р.) 
було закладено основу багаторічної 
співпраці ННДІУВІ зі справжньою по
движницею української справи у Санкт
Петербурзі професором Т. Лебедин
ською. Домінантою її наукових студій 
вже кілька десятиліть виступає Україна, 
зокрема Україна і Схід, Україна і Санкт
Петербург. На згаданому вище семінарі 
прозвучали наукові доповіді співробіт
ників НДІУ, які були оприлюднені на 
сторінках часопису «Українознавство» 
у публікації «Шевченкові мелодії симет
ричного міста»1.

Чотирнадцятий шевченківський 
семінар традиційно зібрав україн
ських та російських шевченкознавців у 
Слов’янському фонді Бібліотеки Росій
ської академії наук, ця всесвітньо відома 
книгозбірня, до речі, у 2014му теж юві
ляр – їй виповнюється 300 років. 

До учасників семінару звернувся з 
вітальним словом директор Бібліотеки 
РАН д. пед. н., професор В.  Леонов. У 
відкритті семінару взяв участь генераль
ний консул України у СанктПетербурзі 
Ю. Шевченко. Прозвучали вітання 
1 Хоменко О., Пономаренко А., ГоренкоБаранів
ська Л. Шевченкові мелодії симетричного міста // 
Українознавство. – 2004. – Ч. 1–2. – С. 19–22.

 директора Інституту літератури НАНУ 
М. Жулинського, директора Інституту 
української мови НАНУ П.  Гриценка, 
директора Національного музею Тараса 
Шевченка Д. Стуса, другого Президента 
України (1994 – 2004) Л. Кучми. Колектив 
Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка 
подарував Бібліотеці РАН «Шевченків
ську енциклопедію», унікальний на
уководовідковий проект, який загалом 
вміщуватиме понад 6500 статей, присвя
чених життю і творчості Великого Коб
заря. Фонд Бібліотеки РАН поповнився 
Російськоукраїнським словником (се
рія «Академічні словники», 2010 – 2013), 
підготованим співробітниками Інститу
ту української мови НАНУ. 

Загалом було зазначено, що величез
ний шевченкознавчий доробок, яким 
пишається гуманітаристика України і 
зарубіжжя, не має кордонів, тому з нео
слабною увагою українська наукова гро
мада стежить за вагомими здобутками 
Петербурзької школи шевченкознав
ства. Шевченківський рік і шевченків
ський семінар засвідчують збереження 
найкращих традицій наукової і куль
турної співпраці між Україною та Росій
ською Федерацією.

Після відкриття семінару в БАН 
відбулася презентація виставки, при
свяченої 200річчю Шевченка, основу 
якої склала колекція книг, які до 1930 р. 
знаходилися у Слов’янському відді
ленні Бібліотеки, нині – Слов’янський 
фонд БАН. Загалом експозиція охоплює 
126 видань. Насамперед це прижиттє
ві видання поета (альманах «Ластів
ка» (1841), український літературний 
збірник «Молодик» (1843), фототипія 

XIV МІЖНАРОДНИЙ СЕМІНАР
«ТАРАС ШЕВЧЕНКО І ЙОГО ПЕТЕРБУРЗЬКЕ ОТОЧЕННЯ»



47Україна у світовій історії №2 (51) 2014

Пономаренко А. XIV Міжнародний семінар «Тарас...

 першого видання «Кобзаря»), найпов
ніше представлено книги 1860 року: 
«Кобзар» (що вийшов друком за матері
альної підтримки Платона Симиренка), 
видані окремими книжечками поеми 
«Катерина», «Тарасова ніч», «Гамалія», 
балада «Тополя» і «Псалми Давидові», 
останнє прижиттєве видання Шевчен
ка «Букварь южнорусскій» (СПб, 1861). 
Окремий розділ виставки відведено 
працям Т. Шевченка в журналі «Осно
ва» (1861 – 1862 рр. тут було надрукова
но окремі частини «Кобзаря», уривки із 
«Щоденника», листи, п’єсу «Назар Сто
доля»). Ще за життя поета з’являються 
переклади його творів. На виставці 
представлено книги, видані польською, 
болгарською, чеською і білоруською мо
вами. Колекція книг Слов’янського фон
ду візуалізує і малярський доробок мит
ця у виданнях початку ХХ ст.: «Малюнки 

Шевченка» (1911 – 1914); «Власноруч
ні офорти Т. Шевченка» (1913), «Тарас 
Шевченко як маляр» (1914). Основну 
частину виставки «Спадщина Т.Г. Шев
ченка у Слов’янському фонді БАН» за
вершують книги, видані в кінці 1920х  
років. Це окремі томи академічно
го видання  – «Повне зібрання творів 
Тараса Шевченка. Під загальною ред. 
акад.  С.  Єфремова» (Київ, УАН, 1927 – 
1929), а також серія праць, видана На
уководослідним інститутом імені Шев
ченка в Харкові.

Доповіді учасників міжнародного 
наукового форуму згруповано навко
ло таких тематичних домінант: світо
ва велич українського генія, оточення 
Тараса Шевченка і СанктПетербург, 
світоглядний аспект творчості Кобза
ря, мовотворчість Шевченка: історія і 
сучасна рецепція. У складі української 

Вiтальне слово В.Леонова
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делегації були науковці та освітяни з Ки
єва, Черкас, Бердичева, Ніжина. На пле
нарному засіданні прозвучала доповідь 
кандидата філологічних наук, завідувача 
відділу української філології ННДІУВІ 
А. Пономаренко «Тарас Шевченко у су
часних підручниках з української мови 
для загальноосвітніх навчальних за
кладів». Підручники з української мови 
для 9 класу ЗНЗ було обрано до аналізу, 
оскільки саме в 9 класі за нині чинними 
програмами творчість Т. Шевченка сис
темно вивчається в курсі української 
літератури, а його суспільнополітична 
роль – у курсі історії України. Така «на
скрізна» шевченківська проблематика 
якнайкраще сприяє реалізації міжпред
метних зв’язків у навчальному процесі. 
На основі багатоаспектного досліджен
ня фактичного матеріалу було зробле
но висновок про вдалу різноаспектну й 
дидактично виправдану репрезентацію 

шевченкознавчого матеріалу на сторін
ках підручників для 9 класів ЗНЗ. До
свід радянського підручникотворення 
також засвідчив пильну увагу до шев
ченківського та шевченкознавчого кон
тенту. Доповідь викликала жваву дис
кусію і обмін думками щодо можливих 
шляхів удосконалення підручникотвор
чого процесу в Україні та Російській Фе
дерації.

Під час семінару було представ
лено низку українських і російських 
шевченкознавчих проектів. Художник 
В.  Братанюк (м. СанктПетербург) за
пропонував мистецьку візію «трудів і 
днів» Кобзаря і презентував серію напи
саних до 200річчя українського поета 
картин «Шевченківський Петербург»: 
«Кобзар серед друзів», «Вінчання», «По
вернення», «Ду ми». Голова оргкомітету 
 міжнародного  семінару Т. Лебединська 
підготувала кишеньковий довідник про 

Дискусiя
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шевченківський СанктПетербург. Спе
цифіка цього видання в тому, що читач  
має змогу ознайомитися із сучасним ви
глядом будівель і вулиць, пов’язаних із 
долею Т. Шевченка у Північній Пальмірі, 
та їх архівними фото ХІХ ст. Каталогдо
відник «Тарас Шевченко у філателії» – про
ект О. Караневича, голови Бережанського 
клубу «Колекціонер». В. Тег за,  д.  мед.  н., 
професор СанктПетербурзької військо
вомедичної академії, голова Україн
ської національнокультурної автономії 
СанктПетербурга, презентував книгу до 
100річчя від дня народження шевчен
кознавця П. Жура. Кожний учасник се
мінару отримав у подарунок унікальний 
календар «Шевченківський Петербург», 
який дає багатоаспектне уявлення про 
місця, пов’язані з життям, творчістю і 
вшануванням пам’яті Тараса Шевченка у 
СанктПетербурзі.

Оприлюднення результатів шев
ченкознавчої науководослідної роботи 
вдалося поєднати з вирішенням дово
лі складного пошукового завдання. Як 
з’ясувалося у ході виконання приклад
ної НДР, у збірнику статей до 125ліття 
з дня народження Тараса Шевченка2 в 
усіх примірниках видання, наявних в 
українських бібліотеках, з ідеологічних 
міркувань було вилучено сторінки 66 – 
105 і навіть у змісті зафарбовано рядок 
із прізвищем автора і назвою публіка
ції. Звернення до Національної академії 
наук України підтвердило відсутність 
у державних наукових книгозбірнях 
«неосвяченого» радянською цензурою 
збірника. З допомогою співробітни
ків  Бібліотеки РАН у її фондах вдалося 
виявити повний текст цього відомого 
2 Тарас Шевченко. Збірник статей до 125літ
тя з дня народження. 1814–1939. – К.: Вид. КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка, 1939.

 видання. Безжально відкраяна пильним 
цензором стаття «Шевченко і російська 
література» належала літературознавцю 
Б. Якубському, професору Київського 
інституту народної освіти, якого вважа
ють одним із основоположників соціо
логічного методу в літературознавстві. 
Нині з цією публікацією можна ознайо
митися і в Україні.

Уявлення про петербурзький вимір 
універсуму Кобзаря та його художньо
го світу доповнили оглядові екскурсії до 
Меморіального музею в Академії мис
тецтв, місця першого поховання Т. Шев
ченка на Смоленському православному 
цвинтарі та інших шевченківських місць 
Північної Пальміри.

 
Ангеліна ПОНОМАРЕНКО
кандидат філологічних наук,

завідувач відділу  
української філології ННДІУВІ

Т.Лебединська
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АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДАВНЬОГО ГАЛИЧА
(ЛИПЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 1995 р.)
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Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Анотація. У статті аналізуються польові дослідження давнього Галича (Крилоського 
городища), проведені у липні–вересні 1995 р. археологічною експедицією Галицького національ-
ного заповідника під керівництвом В. Барана і Б. Томенчука. На центральній (середній) час-
тині Крилоського городища було закладено три розкопи і досліджено поперечними розрізами 
п’ять оборонних валів всіх трьох частин городища. Незважаючи на багаторічні розкопки 
Крилоського городища, фундаментальне вивчення оборонних валів проведено вперше. Воно 
буде продовжено в подальшому, що дасть змогу відтворити архітектурну історію укріплень 
давнього Галича і відкриє перспективи цілеспрямованого дослідження валів на інших синхрон-
них городищах Подністров’я.

Ключові слова: Україна, українці, давній Галич, Крилоське городище, археологічні дослі-
дження, артефакти.
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Аннотация. В статье анализируются полевые исследования древнего Галича (Крылосского 
городища), проведенные в июле–сентябре 1995 г. археологической экспедицией Галицкого на-
ционального заповедника под руководством В. Барана и Б. Томенчука. На центральной (сред-
ней) части Крылосского городища были заложены три раскопа и исследованы поперечными 
разрезами пять оборонительных валов всех трех частей городища. Несмотря на многолет-
ние раскопки Крылосского городища, фундаментальное изучение оборонительных валов про-
ведено впервые. Оно будет продолжено в дальнейшем, что позволит воссоздать архитек-
турную историю укреплений древнего Галича и откроет перспективы целенаправленного 
исследования валов на других синхронных городищах Поднестровья.
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Annotation. The article analyzes field studies of Ancient Halych (Krylos hillfort) conducted in 
July–September 1995 by archaeological expedition of Halych  National Reserve under the direction 
of V. Baran and B. Tomenchuk. It the center of the Krylos hillfort three excavations were established 
and five ramparts of three parts of the hillfort were researched. Despite the long-term excavations of 
the  Krylos hillfort a fundamental investigation  of  the ramparts was  carried out for the first time. It 
will be continued in the future that enables to reproduce the architectural history of the fortifications of 
Ancient Halych and  offers opportunities for target research of ramparts of other similar hillforts of the 
Over-Dnister region.

Key words: Ukraine, the Ukrainians, Ancient Halych, Krylos settlement, archaeological researches, 
artifacts.

Польові дослідження давнього Га
лича в с. Крилос Галицького району Іва
ноФранківської області проводилися 
в липні–вересні 1995 р. археологічною 
експедицією Галицького національного 
заповідника спільно з Інститутом архео
логії НАН України та співробітниками 
ІваноФранківського краєзнавчого му
зею. Археологічні розкопки здійсню
валися за кошти, виділені Галицьким 
національним заповідником. У роботі 
експедиції брали участь студентипрак
тиканти історичного факультету При
карпатського університету (керівник 
практики І. Кочкін), школярі Крилоської 
школи та воїни Національної гвардії Іва
ноФранківського гарнізону.

Метою дослідження експедиції було 
продовження вивчення давнього  Галича 

(Крилоського городища) в с. Крилос Га
лицького рну ІваноФранківської об
ласті, розпочате на початку 90х років 
ХХ ст.

Розкоп №1 знаходився в пд.зах. 
частині основного центрального май
данчика городища, де, очевидно, розмі
щувався князівський замок ХІІ–XIIІ ст. 
давнього Галича.

Розкоп прив’язано до траншеї 1993 р. 
Він закладений з метою музеєфікації 
оборонної системи першого основного 
валу князівського замку – дитинця Га
лича. Квадрати розкопу №1 також відпо
відають квадратній сітці траншеї 1993 р. 
Розміри розкопу 16x16 м. Зони визначені 
тим, що розкоп займає проміжок площі 
між траншеєю 1933 р. з західного боку 
та ще більш раннім розкопом 80х років 

Баран В., Томенчук Б. Археологічні дослідження...
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В. Ауліха. Розкоп поділено на 3 сектори, 
розмежовані бровками шириною 1 м: 
1 сектор – шириною 5 м; 2 сектор – ши
риною 4 м; 3 сектор – шириною 5 м.

Стратиграфія: вверху йде дерновий 
шар на всій площі розкопу товщиною 
0,25 м. Нижче – чорнозем, який у секто
рах 2–3 доходить до 0,30–0,40 м. У пер
шому секторі дерновий шар залягає на 
насипі валу жовтого кольору. Нижче в 
усіх секторах починається культурний 
шар пізнього середньовіччя.

Відповідно до плану музеєфікації 
у кв. 1БВ – 8БВ прокопано до глибини 
виявлення прошарку Х–ХІ ст. В усіх ін
ших квадратах розкопу – до виявлення 
кам’яної вимостки останнього, третьо
го, горизонту пізнього середньовіччя. У 
першому секторі – до появи горілих зру
бів ХІІ–ХІІІ ст.

Сектор 1. У цьому секторі (в кв. 1–3 
ВЖ) прокопано насип валу до гл. 0,45 м 
від сучасного рівня. На глибині 0,25–
0,30 м по всій площі розчищено розріз
нені скупчення переважно крупної галь
ки, якою було вимощено гребінь валу 
після знищення оборонних стін ХІІІ ст. 
Вимостка сильно порушена оранкою. 
В кв. 1–3 БВ було прокопано до 1,70 м. 
На глибині 0,25 м виявлено залишки 
будівлі (вежі?), долівка якої простежена 
на гл.  1,32 м. Вона прорізала глиняну 
обмазку ХІІ–ХІІІ ст. Будівля розміром 
3,30x3,15 м. На віддалі 0,50 м від західної 
та північної стінок було виявлено добре 
збережену глиняну піч, яка знаходилась 
у пн.зах. куті. Вона мала підковоподіб
ну форму і була звернена устям на схід. 
Стінки збереглись на висоту 0,15–0,20 м. 
Товщина череня 5 см. Розміри печі 
0,75x0,95 м. Перед пічкою знаходилась 
яма діаметром 0,40 м, заглиблена в до
лівку на 0,15 м. Будівля мала темнувате 

 заповнення, що досить чітко відрізня
лось від глинястого насипу валу. В за
повненні знайдено багато уламків гон
чарної пізньосередньовічної кераміки. 
Крім керамічних виробів, знайдено за
лізний ніж, ножиці, замок, цвяхи. Вони 
датуються цим же часом (к. XVI – поч. 
XVII ст.). Дана будівля, безперечно, вхо
дила в систему пізньосередньовічних 
оборонних конструкцій і може вважати
ся сторожовою вежею.

Нижче рівня заглибленої вежі в обо
ронний вал ХІІ–ХІІІ ст. вдавлено в осно
ві насипу залишки згорілих деревин
них конструкцій, зокрема рештки плах, 
основи клітей поперечної стіни. Ширина 
плахи 0,20–0,25 м. Збережена довжина 
(до бровки) 2 м. На підлозі клітей зна
йдено лише декілька фрагментів кера
міки ХІІ–ХІІІ ст. Під підлогою виявлено 
невелику ямку 1х1 і глибиною 0,35 м. 
Вона була заповнена сірим ґрунтом, а на 
дні – сажистим шаром.

Нижче рівня давньоруських (ХІІ–
ХІІІ ст.) згорілих оборонних клітей валу 
знаходиться глиняна підсипка товщи
ною 0,35–0,45 м. Вона перекрила згорі
лі рештки укріплень Х–ХІ  ст. Останні 
являють собою сажистий прошарок з 
включенням обвуглених кусків дерева 
та обмазки. В кв. 2–3 БВ цей прошарок 
ще зберігає включення каміннягальки. 
Самі залишки клітей Х–ХІ ст. заляга
ють на потужній глиняній підсипці до 
3 м. Ширина клітей Х–ХІ ст. 3,5 м. Вони 
знаходились на гребені валу в кв.  1–3 
БВ. Підлога кліті дещо піднімається 
вверх до гребеня валу. Оборонна кліть 
Х–ХІ  ст. також стоїть на потужному 
глиняному валу, який споруджений як 
платформа на краю яру, піднімаючи 
його край (штучно) до рівня майдан
чика.
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Сектор 2 (кв. 4–5 БВ). Тут прокопано 
до глибини 1,40 м. На глибині 5,50–1  м 
відкрито потужну кам’яну вимостку, 
яка добре збереглася по всій площі. Це 
продовження пізньосередньовічної ви
мостки, що покривала увесь внутрішній 
схил валу. Під підсипкою, як і в першому 
секторі, виявлено потужний шар опа
лений  – залишки згорілих зрубів обо
ронного валу ХІІ–ХІІІ ст. Їх південна 
частина розчищена нами в секторі №1. 
Товщина спалення по південній бровці 
сягала 0,70 м, по північній – 0,30 м. Та
ким чином, загальна ширина (Пн.–Пд.) в 
обох секторах досягала 8,95 м.

У підоснові опаленого шару, що яв
ляв собою сипку перепалену (до черво
ного) глину, виявлено сажистий проша
рок – залишки дерев’яної підлоги. Тут 
розчищено горілі плахи дерев’яного зру
бу двох оборонних клітей. Перша кліть 
починалася від гребеня валу. В секторах 
№1–№2 виявлено і поперечні стіни зру
бу. Довжина виявленої плахи дорівнюва
ла 7 м, ширина – 0,20–0,25 м. До неї, по 
тій же лінії, примикала інша плаха другої 
кліті, що знаходилась у кв.5 Б. У цілому 
можна реконструювати наявність двох 
клітей – двох рядів оборонної стіни, 
спорудженої на валу Х–ХІ ст. Внутрішні 
кліті мали печі. Залишки одної з них від
крито нами в пд.сх. куті зрубу. Її розмі
ри 0,60x0,70 м.

Загальні розміри клітей: зовнішні – 
довжиною 4,5 і шириною 5 м, внутріш
ні – довжиною 4,5 м і шириною 3,5 м. Пе
репад висот підлоги клітей – 1 м.

У секторі 2, під оборонними клітями 
ХІІ–ХІІІ ст., як і в секторі 1, також вияв
лено оборонні стіни Х–ХІ ст. Ширина цих 
зрубних клітей Х–ХІ ст. дорівнює 3,5 м.

Сектор 3. В секторі (кв. 6–8 БЖ) зня
то культурний шар до глибини 0,70 м. У 

кв. Б дійшли до глибини 1,40 м. Страти
графія тут ідентична, як і в секторах №1 
та №2.

Отже, розкоп №1 знаходився в пд.зах.  
частині основного центрального май
данчика городища, де, очевидно, розмі
щувався князівський замок ХІІ–XIIІ ст. 
давнього Галича. Він закладений з метою 
музеєфікації оборонної системи першо
го основного валу князівського замку – 
дитинця Галича. Дані роботи будуть 
продовжені в 1996 р. Всі вони відпові
дають проекту майбутньої музеєфікації 
(під павільйоном) цієї ділянки оборон
них стін Галича Х–ХІ ст., ХІІ–ХІІІ ст. та 
ХVI–XVII ст.

Розкоп II. Його закладено біля пів
денносхідної частини (митрополичого 
палацу) будинку Крилоського краєзнав
чого музею, в двох метрах від його стін. 
Розміри розкопу 8х5 м (40 м2). Розкоп 
орієнтовано відносно будівлі довшою 
 віссю по лінії сх.зах.

Стратиграфія: до глибини 0,40 м від 
сучасної поверхні знаходиться шар бу
дівельного сміття (вапно, бита цегла, 
каміння). Глибше, там, де немає пізньо
середньовічних ям, залягає культурний 
шар ХІІ–ХІІІ ст. У кв. 2 ВГ на глибині 
0,80  м розчищено шар сильно обпале
ної глини, прорізаної двома обгорілими 
плахами – залишки наземної будівлі ХІІ–
ХІІІ ст. Довжина однієї з них (південна) 
0,80 м і товщина 0,20 м. На північ від пів
денної стінки розчищено ще одну обвуг
лену плаху на глибині 3,80 м. Вона має 
вигляд, швидше за все, дошки шириною 
0,40 м, може також вважатись за залиш
ки  дерев’яної підлоги, що фіксується 
суцільним обвугленим шаром, який за
ймає увесь північносхідний кут спору
ди. Ці залишки підлоги зверху перекри
ті суцільним шаром глиняної обмазки 
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 товщиною до 0,20 м. Її можна сприймати 
як розвал стелі і стінок будівлі. В кв. 2 В, 
на рівні підлоги, виявлено 5 роздавлених 
скляних браслетів і залишки бронзового 
предмета (підсвічника). Крім того, на до
лівці знайдено окремі невеликі фрагмен
ти кераміки ХІІ–ХІІІ ст.

Під північним краєм розкопу, в ме
жах будівлі, на глибині 0,60 м виявле
но пізньосередньовічну пічкусушарку 
фрук тів. Її довжина 1 м. Західний край 
пічки виходив за межі розкопу.

Давньоруське житло (ХІІ–ХІІІ ст.) з 
усіх сторін було сильно знищене пізньо
середньовічними та новітніми ямами 
з камінням і цеглою. Тут знайдено і де
кілька великих кам’яних блоків з Успен
ського собору.

Центральну частину розкопу займа
ли сучасні ями. Найбільша з них, що 
простежується з рівня сучасної поверх
ні, має розміри 3x3,33 м. Вона викорис
товувалася для гасіння вапна. В північ
ній частині розкопу чітко виділяється 
велика яма від вибуху снаряду, осколки 
якого тут виявлено.

У східній частині розкопу (кв. 4–5 
ВГ) на глибині 0,8–1,10 м розчищено шар 
глиняної обмазки розміром 2,80 x 2,50 м. 
В основі цього обпаленого шару просте
жено глиняну підсипку, в якій знайдено 
фрагменти сучасної цегли і підкову. В ці
лому в розкопі майже всі ями є новітньо
го походження. Цим же часом датуються 
і окремі виявлені тут вогнища і печі.

Отже, нами виявлено залишки дав
ньоруського житла (ХІІ–ХІІІ ст.). Це 
помешкання з усіх сторін було сильно 
пошкоджене пізньосередньовічними та 
новітніми ямами з камінням і цеглою. 
Крім того, тут знайдено і декілька вели
ких кам’яних блоків з Успенського со
бору.

Розкоп ІІІ закладено в 25 м на північ 
від розкопу №1. У 1994 р. тут було закла
дено нами траншею 3 з метою проведен
ня розрізу верхньої західної тераси. Вона 
була розміщена перпендикулярно до за
сипаної траншеї В. Ауліха (у 1977 р.).

У 1995 р. на місці траншеї 3 нами за
кладено розкоп розміром 5х10 м.

Стратиграфія: верхній шар – чорно
зем товщиною 0,40–0,80 м. Зверху задер
нований. Під ним починаються насипні 
прошарки, де темна земля чергується з 
прошарками глини з включеннями ка
міння, глиняної обмазки, уламків кера
міки. Материк з’являється на глибині 
0,70–1,10 м.

У західній частині розкопу, в кв. ВГ, 
по краю тераси на всю довжину розкопу, 
на глибині 0,45–0,70 м від сучасної по
верхні, розчищено шар каміння – галь
ки. Ця кам’яна вимостка лежала на тем
ній земляній підсипці, в якій знайдено 
кераміку ХІІ–ХІІІ ст. Ширина кам’яної 
вимостки 0,80–3 м. Вона, очевидно, да
тується пізньосередньовічним часом, 
використовувалась (як і на валах) для 
зміцнення краю тераси і як хідник. У 
траншеї 3 (1994 р.) на вимостці було зна
йдено велику цегляну піч. Піч звернена 
устям до сходу. Розмір її 0,50 x 0,50 м.

У розкопі виявлено ряд ям від стов
півопор великого будинку. В кв. 4–5 БГ 
розчищено 4 ями: яма №1 (кв. 5 Б) має 
округлу форму і вертикальні стінки. 
Глибина 1,60 м від сучасної поверхні. 
Від рівня виявлення 0,80 м. Діаметр ями 
0,80 м. Заповнення ями – глиниста зем
ля з включенням кераміки ХІІ–ХІІІ  ст.; 
яма №2 (кв. 5 БВ) розміщена на віддалі 
1 м від ями № 1. Вкопана в материк на 
0,75  м. Форма округла, стінки верти
кальні, дно рівне; яма №3 знаходиться 
на віддалі 0,75 м на захід від ями №2. Її 
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 діаметр 0,90  м. Заповнення ідентичне 
попереднім; яма №4 (кв. 4БГ) – на від
далі 1 м від ями № 3. Діаметр ями 1 м. На 
0,70 м вкопана в материк. Знаходиться 
під кам’яною вимосткою.

Західні ями: яма №5 діаметром 1 м і 
глибиною 0,45 м. Дно рівне, стінки вер
тикальні. Яма знаходиться на 0,40 м 
нижче кам’яної вимостки, під нею. Слід 
зазначити, що тут простежуються дві 
вимостки: рання і пізня. Рання – дав
ньоруська (ХІІ–ХІІІ ст.) – знаходиться 
між західними ямами. Пізня – пізньо
середньовічна – покриває всі ями; яма 
№6 діаметром 0,85 м і глибиною 3,50 м. 
Віддаль між ямами 5 і 6 дорівнює 0,90 м, 
між ямою 4 і 5 – 0,50 м, 6 і 7 –0,65 м, 7 
і 8 – 0,70  м; яма №7 діаметром 0,90 м і 
глибиною в материку 0,40 м. Стінки вер
тикальні, дно рівне; яма №8 діаметром 
0,85 м і глибиною 0,45 м; яма №9 діамет
ром 0,87 м і глибиною 0,55 м; яма №10 
залишилась у нерозкопаній ділянці роз
копу, під яблунею. На віддалі 1,5 м від 
ями №9 виявлено яму №19 діаметром 1 м 
і глибиною 0,45 м.

Північну сторону будівлі визначали: 
ями №11–15, вони відкриті під північною 
стінкою розкопу, що дало можливість 
додатково простежити їх стратиграфію 
щодо загальної стратиграфії розкопу і 
будівель; яма №11, яка більшою части
ною заходить у північну стінку розкопу 
і залишилася недослідженою; ями №12–
15 також заходять у північну стінку роз
копу, що не завжди дає можливість точ
но визначити їх розміри. Діаметр ями 
№12 – 0,95 м, глибина 0,55 м в материку і 
1,95 м від сучасного рівня поверхні; яма 
№12 знаходиться на віддалі 3,60 м від ями 
№11; яма №13 відкрита на віддалі 0,90 м 
від ями №12. Її діаметр 0,85 м і глибина 
1,85 м від  сучасної  поверхні; яма №14 

знаходиться на віддалі 0,70 м від ями 
№13. Її діаметр 0,77 м, а глибина 0,60 м 
в материку; яма №15 заходить у північну 
і східну стінки розкопу. Знаходиться на 
віддалі 0,75 м від ями №14. Діаметр ями 
0,90 м, глибина 3,77 м/2,10 м від сучасної 
поверхні.

Східні ями (внутрішні): яма №16 
діаметром 0,90 м знаходиться на віддалі 
1,30  м від ями №15. Заповнення – жов
та глина (ймовірно, забутовка); яма №17 
знаходиться на віддалі 0,45 м від ями 
№16. Діаметр ями 0,45 м і глибина 0,20 м; 
яма №18 діаметром 0,45 м і глибиною 
0,35 м. Зверху з кам’яною обкладкою.

Таким чином, всі виявлені нами 
стовпові ями (південні, західні і північ
ні) окреслюють будівлю довжиною 12 м. 
В ямах знаходились великі (діаметром 
3,70–0,80 м) вертикальні колоди«сваї», 
що служили фундаментом, на якому 
стояли вже нижні вінці зрубної стіни. 
Вивчивши матеріали звіту В. Ауліха за 
1971 р., в його траншеї, яка примикає до 
нашого розкопу, виявлено ще один ряд 
ям, ідентичних до наших. Це був східний 
ряд ям будівлі. В.Ауліх вважав їх за стов
пові ями від огорожі. Таким чином, у нас 
з’явилась можливість визначити і шири
ну (зах.сх.) будівлі. Вона становила тут 
7,5–8 м. Отже, загальні розміри будівлі 
12 x 7,5 м. У зв’язку з тим, що є окремі 
ями, які виходять за межі будівлі (яма 
№1А, №2А В. Ауліха та №15, 16), можна 
сподіватись на існування ще більшого 
приміщення, яке примикає до остан
нього зі сходу. Його розкопки і стануть 
предметом досліджень у 1996 р.

У північнозахідній частині будівлі 
виявлено залишки двох печей: піч №1 
розміром 0,97x0,73 м. Дещо заглиблена 
в долівку. Стінки товщиною 13–15 см. 
На черені знайдено декілька  фрагментів 
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 кераміки ХІІ–ХІІІ ст. Товщина череня 
7–10 см. Піч забита жовтою глиною і 
законсервована таким чином. Поряд з 
нею, на віддалі 0,60 м на захід, відкрито 
піч №2 розміром 0,80x0,80 м. Спорудже
на на рівні долівки. Перед пічкою від
крито велику передпічну яму розміром 
1,30x0,90 м і глибиною 0,25–0,30 м.

Стратиграфічні спостереження по 
всіх стінках розкопу та 3х бровках да
ють можливість говорити про двопо
верховий характер будівлі. Детальний 
аналіз буде дано після повного розкрит
тя об’єкта. Це стосується і численного 
керамічного матеріалу, виявленого нами 
в заповненні. Він типових форм кінця 
ХІІ  – початку ХІІІ ст. Звертає увагу на 
себе наявність великої кількості фраг
ментів амфор. Під залишками давньо
руської будівлі нами було виявлено на
півземлянкове житло (кв. 3–4/БВ).

Житло №1. Ще в минулому році в 
траншеї 3 на глибині 2,20 м від сучасної 
поверхні знайдено південну стінку на
півземлянкового житла Х–ХІ ст. В цьому 
сезоні під шаром ХІІ–ХІІІ ст. (1,20 м) ви
явлено чотирикутну пляму цього житла. 
Вона чітко виділялась на фоні передма
терика жовтосірим мішаним заповнен
ням. Житло мало чотирикутну форму і 
було орієнтоване стінками за сторонами 
світу з відхиленням 20°. Розміри житла 
3,80х3,60 м. Глибина 2,20 м від сучас
ної поверхні. В материк вкопане на 1 м. 
Стінки вертикальні, долівка рівна, по
крита сажистим прошарком. Під стінка
ми розчищено нижні вінці дерев’яного 
зрубу, з’єднаного на кутах в «обло». Пла
хи добре збереглись завдяки вологому 
глинистому ґрунту. В пн.сх. куті за піч
кою збереглися навіть три вінці зрубу. 
Плахи прилягають до стінок котловану, 
за винятком північної стіни. Тут вони 

відходять на 0,25 м від неї. Проміжок 
між стінками котловану і плахами зрубу 
забутований чистою жовтою глиняною 
засипкою. Плахи збереглись на товщину 
7–10 см. Під час розчистки печі встанов
лено, що тут нижні плахи були поставле
ні на камені – основу печі. Отже, основа 
печі була споруджена перед складанням 
зрубу.

У північносхідному куті житла роз
чищено пічкам’янку. Збереглася лише її 
основа. Верхня частина була розібрана 
під час розбирання самого житла. Піч 
була складена з крупних каменів гальки 
із забутовкою дрібним камінням, інколи 
колотим, і землею. Внутрішні розміри 
печі 0,35х0,50 м, зовнішні – 1,25x1,25 м. 
Піч збереглась на висоту 0,25 м. Черінь 
підмазаний глиною, залягав на рівні до
лівки. На ньому лежав сажистий шар 
товщиною до 10 см. Тут знайдено фраг
мент стінки гончарного горщика ХІ ст. 
Під час розчистки печі також знайде
но декілька маловиразних фрагментів 
горщиків ХІ ст. та уламок товстостінної 
конічної миски. На материковій долівці 
житла чітко простежено сажистий про
шарок товщиною до 8 см, у якому були 
вкраплення дрібної обмазки. Цей про
шарок заходив і під основу печі. Скла
дається враження, що цей стерильний 
без знахідок шар служив ізоляцією між 
дном і підлогою. Наявність останньої 
визначається по досить виразних слідах 
двох лежнів, ледь вкопаних в материкову 
основу долівки. Відстань між лежнями 
1,04 м. Товщина лежнів 6–7 см. У житлі 
виявлено ряд стовпових ям, які знаходи
лись у кутах будівлі та посередині стін. 
Вони служили внутрішнім додатковим 
кріпленням дерев’яних стін житла. Їхні 
розміри в середньому 13х25 см і глиби
на 20–27 см. Крім стовпових, виявлено 
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декілька ям господарського призначен
ня. Зокрема, одна квадратна яма в цент
ральній частині житла розміром 0,8х1 м 
і глибиною 0,27 м. У темному заповненні 
ями (з сажистим прошарком) знайдено 3 
дрібні фрагменти посуду ХІ ст. В північ
нозахідному куті знаходилась ще одна 
невелика яма розміром 0,60x0,60 м і гли
биною 0,20 м.

Таким чином, розкоп ІІІ дав надзви
чайно цікавий матеріал як із ранньої іс
торії Галича (Х–ХІ ст.), так і з пізнього 
середньовіччя. Надзвичайно перспек
тивним є виявлений тут великий буди
нок на «сваях», датований ХІІ–ХІІІ ст. 
У наступному сезоні намічено продов
жити розкоп ІІІ в східному і північному 
напрямках, що дасть можливість про
стежити поширення всіх різночасових 
об’єктів на цьому центральному майдан
чику Крилоського городища.

У 1995 р. нами було продовжено до
слідження оборонної системи Крилось
кого городища. З цією метою було вивче
но всі основні вали.

Вал Золотого Току. Траншея ши
риною 5 м і довжиною 13 м перерізала 
насип валу у південній частині урочи
ща (біля новітнього в’їзду). На планах 
Я.  Пастернака, вміщених у його моно
графії, ця територія вже ним досліджу
валась у 1938–1941 рр. Траншея показала 
наявність розкопів Я. Пастернака в цій 
частині валу. Все ж вдалося зафіксувати і 
добре збережену в декількох місцях пер
вісну структуру валу. Вал широкий, його 
розміри біля 10 м (від вершини валу). В 
найвищій точці його висота зараз стано
вить 1,70–1,90 м. Основу валу тут скла
дала чорна, щільно утрамбована земля, 
в якій траплялись вугольки, обмазка, 
фрагменти кераміки ХІІ–ХІІІ ст. і фра
кійського гальштату. Зверху, під орним 

шаром, зафіксовано пізньосередньовіч
ний шар (товщиною до 0,5 м). Під опи
саною вище основою валу з чорнозему 
виявлено ще одне, внутрішнє, ядро валу, 
насипаного з жовтої глини. Його висо
та 3,80 м. Всередині простежено тонкий 
чорний прошарок (товщиною 0,13 м), 
в якому знайдено фрагмент кераміки 
ХІІ ст. В підоснові валу знаходиться по
хований чорнозем, який датується ке
рамікою фракійського гальштату. Його 
товщина 0,30–0,50 м. Нижче, на глибині 
2,20 м, починається передматерик і мате
рик.

У кв. 2–6 вал зруйнований великим 
розкопом Я. Пастернака. Порівняно до
бре збереглися внутрішні схили валу. Він 
насипаний в основному з жовтої щільної 
глини. Тут нами було зафіксовано три 
горизонти кам’яних вимосток. Перша 
на глибині 1,50–1,80 м. Вона лежить на 
передматерику. Друга на глибині 1,40 м 
від сучасної поверхні. Третя на глибині 
1,10–1,30 м. Вони є різночасовими, зна
ходяться на різних рівнях додаткових 
підсипок з жовтої глини. Відсутність 
датуючих матеріалів не дає змоги вста
новити їх точного датування. Проте за 
аналогічною картиною побудови інших 
оборонних валів Крилоського городища 
можна відносити їх спорудження до Х–
ХІ ст., ХІ–ХІІІ ст. та пізнього середньо
віччя.

Оборонний вал біля будинку крає
знавчого музею. Там, де високий обо
ронний вал перерізаний новітньою 
(1937–1939 рр.) дорогою, було зробле
но його зачистку. Висота основного 
валу становить 6,5 м в місці, де зробле
но зачистку, його висота дорівнює 2 м. 
На перший погляд ця ділянка завжди 
сприймалася всіма дослідниками як 
результат зсуву основного валу. Після 
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 наших розкопок було встановлено, що 
це окремий допоміжний вал, який був 
продовженням основного. Далі на захід 
був знищений і зараз не фіксується на 
поверхні. У верхній частині насип скла
дався з жовтосірої щільної глини тов
щиною 0,80 м. Нижче чітко простежу
ється ядро валу з жовтої і світлої глини. 
Його висота 1,50 м, ширина близько 6 м. 
Він насипаний на похованому чорнозе
мі, який датується керамічним матеріа
лом фракійського гальштату. Тут є та
кож сліди його порушення, пов’язаного, 
очевидно, зі спорудженням оборонних 
стін Х–ХІ ст. В насипі валу простежено 
сліди його внутрішніх дерев’яних кон
струкцій. В зовнішній (до рову) частині 
насип валу зруйнований дорогою та во
ронкою від снаряду. З внутрішньої – до 
валу примикає наземна будівля зрубної 
конструкції. Вона датується ХІІ–ХІІІ ст. 
Товщина шару 0,20–0,30 м. Зверху за
лишки будівлі засипані жовтосірою 
глиною, яка становить підсипку валу 
(пізньосередньовічного часу). Внутріш
ній схил цього валу має кам’яну вимост
ку. На валу виявлено сліди стіничасто
колу. Від неї збереглась глибока вузька 
траншея. Її глибина 3 м, ширина 3,40 м. 
В нижній частині траншеї добре зберег
лися рештки дерев’яних стовпів.

Оборонні вали в системі в’їзду. Вал 
№1. В місці розриву валу польовою до
рогою зроблено зачистку східної стінки 
валу. Висота валу (сучасна) 1,5 м, ши
рина 7 м. Основу валу складала жовта 
глина. Зокрема, у верхній частині насип 
споруджено з жовтої глини товщиною 
0,40 м. Нижче насипано шар жовтоко
ричневої грудкуватої глини товщиною 
0,30–0,40  м. Під ним залягав шар жов
токоричневої щільної глини товщи
ною 0,40–0,50 м. В основі насипу валу 

 знаходився прошарок із світлосірої гли
ни. Це був похований чорнозем, який 
лежав на сірокоричневому материку і 
передматерику. В зв’язку з тим, що ре
льєф тут підвищується в бік рову, стра
тиграфія шарів насипу валу відповідно 
сформована. Із зовнішньої сторони валу 
простежуються сліди дерев’яної сті
ни з горизонтально покладених колод, 
які стримували його від розповзання. З 
внутрішньої частини, в насипі валу, не 
виявлено слідів підпорної стінки. Насип 
валу тут повільно опускається до май
данчика.

Дослідження стратиграфії заплив
шого рову показало наявність первісно
го рову на глибині 0,60 м. Його ширина 
тут 2,5 м, заповнення – сіра, мулиста 
глина. В середній частині для стоку води 
прокопано рівчак шириною 1 м і гли
биною 0,5 м. Рівень первісного дна від 
давньої поверхні знаходиться на глибині 
2,5 м. Ширина (по верхніх стінках) рову 
10–11 м.

Вал №2. В місці розриву валу зробле
но його зачистку. Висота валу 1,5 м, ши
рина – 6,5 м. Основу валу складала жовта 
щільна глина. Зокрема, у верхній частині 
валу простежено сірий шар товщиною 
0,5 м. Нижче – шар жовтосірої глини 
товщиною 0,6 м. Під ним залягав проша
рок (0,20 м) сірожовтої глини. В підошві 
валу знаходиться шар із жовтої грудку
ватої глини товщиною 0,25 м. Він лежить 
на похованому чорноземі, який пере
ходить в чорний, темний передматерик. 
Із зовнішньої сторони валу простежу
ються залишки від підпорної дерев’яної 
стінки з горизонтально покладених ко
лод. З внутрішньої сторони насип валу 
має похилий спуск до майданчика. Ши
рина первісного насипу валу становить 
6–5 м, висота – 1 м. Розріз рову показав 
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його ідентичність з ровом валу № 1. Його 
ширина внизу 2 м, ширина (сучасна) по 
верхній стінці 9,5–10 м.

Вал №3. В місці, де вал був найменше 
зарослий кущами та деревами, закладе
но траншею шириною 1,5 м. Крім того, 
звертаємо увагу на те, що в цій частині 
вершина валу була спланована під неве
личкий майданчик, де могла стояти якась 
споруда. В інших місцях вал має типове 
завершення. Даний вал набагато біль
ший від попередніх. Його сучасна висо
та 2–2,5 м, ширина – 13–14 м. Внутрішня 
конструкція валу має складну побудову. 
Зокрема, його основу складав потуж
ний жовтий глиняний вал шириною 8 м 
і висотою 2,5 м. Внутрішній схил валу 
похилий, очевидно, з невеликою підпор
ною стінкою. Із зовнішньої сторони на
сип валу від розповзання був укріплений 
дерев’яною стіноючастоколом. Виявлено 
сліди глибокого вузького рівчака з добре 
збереженими (у вигляді струхлявілого 
дерева) вертикальними колодами. Шири
на рівчака 20–30 см і глибина в материку 
0,6 м. Збережена загальна висота – 2,5 м. 
В траншеї під час горизонтальної зачист
ки вдалося зафіксувати і одну поперечну 
дерев’яну стяжку (між частоколом і внут
рішньою підпорною стінкою).

Із зовнішньої сторони валу знахо
дився земляний укіс шириною (в осно
ві) 3,5  м. Він був насипаний з чорної 
щільної та жовтої мішаної глини. З зов
нішньої сторони він мав також підпор
ну дерев’яну стінку на рівні похованого 
чорнозему. На віддалі 2 м від неї знахо
дилася ще одна невисока підпорна стін
ка на рівні передматерика і материка. 
Таким чином, загальна ширина валу з 
укосами сягала 14,5 м.

На валу, очевидно, в ХІІ–ХІІІ ст. 
була побудована невеличка будівля 

 (ймовірно, вежа). Її залишками є куль
турний шар на підпрямокутній вирівня
ній площині валу.

Дослідження оборонного рову валу 
№3 показало наявність двох хронологіч
но різних його споруджень. Очевидно, 
Х ст. та ХІІ–ХІІІ ст. Верхній рів виявлено 
на глибині 2,5 м від сучасного дна рову. 
Нижче первісний рів не виявлений до 
кінця, оскільки був заповнений водою 
від частих осінніх дощів. Загальна шири
на сучасного рову 15 м, глибина 3,5–4 м.

Отже, відсутність датуючих матеріа
лів не дає можливості точно визначити 
час побудови цих валів. Але, на нашу 
думку, вони споруджені в Х ст., а в ХІІ–
ХІІІ ст. не використовувались (за винят
ком часткового використання валу №3).

Таким чином, можна зробити такі 
висновки: 

1. На центральній (середній) частині 
Крилоського городища було закладено 
три розкопи і досліджено поперечними 
розрізами п’ять оборонних валів всіх 
трьох частин городища. Відкрито напів
землянкове житло ХІ ст., залишки двох 
наземних жител ХІІ–ХІІІ ст. і залишки 
великої дерев’яної, очевидно, двоповер
хової споруди  ХІІ–ХІІІ ст., яка була збу
дована на фундаменті з товстих стовпів 
по периметру. Споруду розкрито на пло
щі 11,5x7,5 м, але вона продовжується за 
межі розкопу. Виявлено також кілька ям 
XVII ст., а на валу середнього укріпле
ного  майданчика – нижню заглиблену 
частину споруди XVII ст., яка, можливо, 
походить від сторожової вежі.

2. Дуже важливі дані одержано в ре
зультаті розкопок валів. У валу середньої 
укріпленої частини відкрито залишки 
зрубних клітей двох будівельних періо
дів: ХІ ст. і ХІІ–ХІІІ ст. При цьому кліті 
ХІІ–ХІІІ ст. розташовані вздовж валу в 
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V. Baran, B. Tomenchuk
Archaeological Researches of Ancient Halych (July–September 1995)

Abstract
In July–September 1995 archaeological expedition of Halych National Reserve together with the 

Institute of Archaeology of NAS of Ukraine and representatives of the Ivano-Frankivsk Regional Museum 
under the direction of V. Baran and B. Tomenchuk continued research of Ancient Halych started in the 
early 90’s of the 20th century. In the center of Krylos hillfort three excavations were established and five 
ramparts of three parts of the hillfort by means of cross-section were researched. A half-dug out building 
of the 19th century and remains of two above-ground dwellings as well as remains of a large wooden 
probably two-storeyed building (12th – 13th centuries) built on a foundation of thick pillars around the 
perimeter were discovered. The building was located over an area of 11,5 x7, 5 m, but it goes beyond 
the excavation and its study will be completed next year. The excavations revealed some pits dated the 
17th century and the lower deepened part of the building of the same period (possibly a part of the 
watchtower) on the rampart of the fortified area. Important data was obtained during excavation of 
the ramparts. Also there were discovered the remains of the log klit (part of dwelling) of the 11th and 
12th – 13th centuries on the rampart of the fortified area. The klits of the 12th – 13th centuries were 
located along the rampart in two lanes (early investigations showed usually one lane of klits). On the 
outer ramparts of the fortified area there was found a pale wall with the earth bank around it. This 
construction  probably dates back to the 9th – 10th  centuries and on the Slavo-Ruthenian hillforts it 
was investigated for the first time. There is no doubt that the same construction is to be revealed in 
the Over-Dniester region and on the ramparts of other hillforts of the 9th – 10th centuries.  A similar 
construction was early discovered on the so-called Trajan ramparts in the Middle Over-Dnister region. 
Further researches and comparison of these two types of monuments of  fortifications will finally solve 
the question of chronology of the Trajan ramparts. Despite the long-term excavation of Krylos hillfort  
a fundamental investigation  of  the ramparts was carried out for the first time. It will be continued in 
the future that enables to reproduce the architectural history of the fortifications of Ancient Halych and 
offers opportunities for target research of ramparts of other similar hillforts of the Over-Dnister region.

два ряди (зазвичай у валах відкривають 
лише по одному ряду клітей). У валах 
зов нішньої укріпленої частини виявлено 
конструкцію у вигляді стіни з частоколу, 
впритул до якої з обох боків прилягав 
земляний насип. Цю конструкцію, оче
видно, ІХ–Х ст. на слов’яноруських го
родищах досліджено вперше. Безпереч
но, що вона має бути у Подністров’ї і у 
валах інших городищ ІX–Х ст. Аналогіч
ну конструкцію раніше було відкрито в 
так званих Траянових валах у Середньо
му Подністров’ї. Подальші дослідження 

та зіставлення цих двох типів пам’яток 
оборонного будівництва допоможуть 
остаточно вирішити питання хронології 
Траянових валів.

3. Незважаючи на багаторічні роз
копки Крилоського городища, фунда
ментальні дослідження оборонних валів 
проведено вперше. Ці дослідження буде 
продовжено, що дасть змогу відтворити 
будівельну історію укріплень давнього 
Галича і відкриє перспективи цілеспря
мованого дослідження валів на інших 
синхронних городищах Подністров’я. 
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ  
ГУМАНІТАРНО-ПРИРОДНИЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ УКРАЇНИ

Тетяна ПРИСЯЖНА
молодший науковий співробітник відділу української етнології ННДІУВІ

Анотація. У статті розглядаються актуальні дослідження в галузі «Людина – Приро-
да». Наголошується на погіршенні екології, згубному впливі сучасних глобалізаційних процесів 
на окремі частини соціоприродного довкілля. На тлі міждисциплінарних гуманітарно-при-
родничих наукових розвідок висвітлюється внесок вітчизняних дослідників у філософське 
осмислення взаємовідносин етнічної спільноти певної території з її природним довкіллям. 
Доводиться теза про те, що українознавчий аспект сучасного природознавства є важливою 
складовою новітніх гуманітарно-природничих досліджень у постмодерному науковому про-
сторі. Обґрунтовується думка про можливість використання позитивного досвіду україн-
ського етносу у вирішенні еколого-гуманітарних проблем. 

Ключові слова: Україна, український етнос, природне і соціоприродне довкілля, глобалі-
заційні процеси, природничий напрям українознавчих досліджень, постмодерна наукова па-
радигма, постнекласичний тип наукової раціональності, нелінійне мислення, аксіологічні, 
етичні, світоглядні засади.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  
ГУМАНИТАРНО-ЕСТЕСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЕ УКРАИНЫ

Татьяна ПРИСЯЖНАЯ
младший научный сотрудник отдела украинской этнологии ННИИУВИ

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные исследования в области «Чело-
век – Природа». Отмечается ухудшение экологии, губительное влияние современных глоба-
лизационных процессов на отдельные части окружающей социоприродной среды. На фоне 
междисциплинарных гуманитарно-естественных научных изысканий освещается вклад 
оте чественных исследователей в философское осмысление взаимоотношений этнической 
общности определенной территории с  ее окружающей природной средой. Доказывается те-
зис о том, что украиноведческий аспект современного природоведения является важной со-
ставляющей новейших гуманитарно-естественных исследований в постмодерном научном 
пространстве. Обосновывается мысль о возможности использования позитивного опыта 
украинского этноса в решении эколого-гуманитарных проблем.

Ключевые слова: Украина, украинский этнос, окружающая природная и социоприродная 
среда, глобализационные процессы, естественное направление украиноведческих исследова-
ний, постмодерная научная парадигма, постнеклассический тип научной рациональности, 
нелинейное мышление, аксиологические, этические, мировоззренческие принципы.
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На початку третього тисячоліття 
екологічні та гуманітарні проблеми по
стають особливо гостро у зв’язку із за
грозою глобальної екологічної катастро
фи та реальною втратою людством свого 
природного середовища існування. «На 
порозі нового тисячоліття природа із 
тла, на якому розгорталася світова іс
торія, перетворилася на активно діючий 
персонаж історії. Вже стало очевидним, 
що суб’єкту планетарних дій дозволено 
далеко не все» [28, 4]. Тому природознав
ство (у гранично широкому його розу
мінні) стає ареною міждисциплінарних 
досліджень, нерозривно пов’язаних із 
творенням людиною «другої природи». 

Конкретноісторичні умови життя 
у певних біогеографічних умовах лиша
ють відбиток у підсвідомому людини й 
етносу загалом та українського зокрема. 
Протягом тривалого часу під впливом 
природного довкілля формуються регіо
нальні особливості мови, етичні й есте
тичні цінності, специфічне світовідчуття 
й світоуявлення. Все це акумулюється в 

етнічній пам’яті й виявляє себе у вигляді 
національних культурних форм та мен
тальних закладин певного етносу або 
груп етносів на певній території. Проте 
сучасні глобалізаційні процеси, стираю
чи кордони національного і узагальню
ючи досвід монокультур, викликають не 
лише позитивні зміни. Природне і соціо
природне довкілля втрачає регіональні 
особливості, руйнуються взаємозв’язки 
у системі «Людина – Природа». Тому 
актуальним є всебічне дослідження і фі
лософське осмислення взаємовідносин 
етносів певної території із природним 
довкіллям цієї території.

Завданням даної статті є висвітлен
ня сучасних природничогуманітарних 
досліджень в українському науковому 
просторі; виявлення особливостей ві
тчизняної екологічногуманітарної про
блематики, що є актуальною для пост
некласичного типу раціональності, і 
можливостей використання цих розро
бок для побудови екобезпечного май
бутнього України.
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Протягом тривалого часу етнічні 
спільноти певної території напрацьову
ють чітку, гнучку, випробувану досвідом 
модель взаємозв’язків або саморегу
люючу систему життя, яка в більшості 
випадків здатна відновлювати життє
прийнятне середовище і синхронізувати 
внутрішні процеси із зовнішніми  − за
гальнопланетарними. Космополітичне 
культурне середовище створює універ
сальні взаємовідносини людини і при
родного довкілля, прийнятні для біль
шості, проте в деяких випадках негативні 
для невеликих територій і груп населен
ня. Як приклад – меліораційні заходи на 
території Українського Полісся в кінці 
минулого століття. Осушені болота ви
вільнили багато площ для повноцінного 
розвитку лісових біоценозів, а особливо 
для господарської діяльності людини. 
Проте болотні ценози не поступово, як 
це передбачено законами природи, а до
сить стрімко перетворювалися на сіль
ськогосподарські, лісові або лісолукові. 
Ґрунти, підземні води, бактеріальний 
склад повітря, флора і фауна також за
знавали різких змін. Отже, руйнація ре
гіональних природних умов невеликих 
територій за задумом людини в цілому 
сприяла її господарській діяльності (те
пер уже відомо, що на короткий строк) і 
негативно позначилась на системі «при
родне довкілля певного етносу − етнос 
(народ)» на всі майбутні часи. Осушені 
болота позбавляли живлення дрібні во
дойми, які, відповідно, не могли напо
внювати більш важливі водні артерії 
цієї території. Змінений склад флори 
залишив населення без фітонцидів, що 
відповідали за імунітет живого. Це при
звело до поширення нетипових для да
ного регіону хвороб (як у людини, так і 
у тварин). Кардинальні зміни незначних 

територій запустили незворотні про
цеси у загальній системі національного 
природного довкілля. В Україні ці про
цеси в першу чергу пов’язані із терито
ріями навколо Чорнобильської АЕС. 
Значних руйнувань зазнала культура 
й ментальність поліщуків, втягнувши 
у зміни всі групи українського етносу. 
Тож філософське осмислення взаємо
відносин людини із власним природним 
довкіллям на регіональному рівні досить 
актуальне для вивчення сучасних виявів 
глобалізації. 

Нині у соціумі спостерігається при
скорення загальних соціальних, еко
номічних та політичних процесів. 
Превалює культ агресивноактивної 
особистості, здатної швидко адаптовува
тися, мислити творчо і незалежно. Лиша
ються поза увагою більшість історичних 
надбань людства і етнічний досвід бага
тьох народів. Так, в українців культ дере
ва, незайманої Природи, що уособлював 
підсвідомий зв’язок з родом через поша
нування рослин і тварин, втрачає свою 
актуальність для підростаючих поко
лінь. Зелені свята, свято Купала стають 
атрибутами оригінальних суспільних 
заходів, де не дотримуються традиції, а 
порушений порядок і зміст обрядодій 
не чинить потрібної психологічної дії. 
Замість символів взаємоузгодженого 
існування людини, роду, народу із при
родним і соціальним оточенням прева
лює культ герояодинака із суперздіб
ностями, що привнесений культурою 
індустріально розвинених країн. Там, де 
зв’язок із природним довкіллям зруйно
ваний урбаністичною культурою, такий 
індивідуалізм і егоцентризм гостро ста
вить проблему виживання. Тож не гурт, 
не громада, що спирається на досвід по
передніх поколінь і найталановитіших 
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представників сучасності, не раціональ
но мислячі індивіди, а особистості з пре
валюючим агресивним індивідуалізмом 
і непорушним природним інстинктом 
«вижити» будують свої відносини із 
природним довкіллям з позиції сили від
повідно (якщо не фізичної, то інтелекту
альної). У тому є прояв гіперкультури, 
що об’єднує екзистенційні прояви інди
відуумів і акумулює досвід виживання 
за рахунок слабшого або повільнішого за 
своїм розвитком. Це шлях перетворення 
природного довкілля у власне людське – 
соціоприродне. Суттєвою різницею між 
соціоприродним і природним довкіллям 
є залежність усього живого від людської 
діяльності: виведені види рослин і тва
рин не виживуть без людського піклу
вання, хвороби долаються за допомогою 
напівсинтетичних речовин, створених 
людиною, а не природним середовищем 
(процес апробації в природних умо
вах триває тисячоліття, тоді як людина 
спромоглася клонувати живі організми 
протягом одного–двох десятків років).

Отже, на часі всебічне осмислення 
Природи як середовища існування люди
ни і взаємин людини з природним довкіл
лям через її креативну інтелектуально 
перетворювальну діяльність.

Філософія постмодерну дає мож
ливість поєднати індивідуальні (а у 
загальнопланетарному масштабі − ет
нічні і національні) вітакультуральні 
форми через полілог, коеволюційні від
носини, взаємозбагачення і рівноправні 
стосунки. У світовому науковому про
сторі вже давно ведуться досить різ
номанітні дослідження гуманітарно
екологічного спрямування: концепція 
ноосфери (В.Вернадський, П.Тейяр де 
Шарден, М. Холодний) як нова еволюцій
на стадія розвитку біосфери і людського 

 суспільства, етика життя А.Швейцера та 
етика Землі О.Леопольда, глибинна еко
логія А.Наесса, гіпотеза Геї Дж. Левлока 
та парадигма спільносвіту К.Мейер
Абіха, концепт «екологічного несвідомо
го» Т.Розака, концепції меж зростання та 
збалансованого (сталого) розвитку, кон
цепція коеволюції М.Моїсеєва, принцип 
відповідальності Г.Йонаса та принцип 
надії Е.Блоха, екофілософія як практич
на філософія Б.Нортона, екологічний 
прагматизм (інвайронменталізм), еколо
гічний фемінізм, біорегіоналізм, соціаль
на екологія, екомарксизм та ін. Більшість 
філософських розмислів спрямована на 
перегляд сутності принципів антропо
центризму й соціоцентризму на користь 
холізму, біоцентризму, екоцентризму, 
природоцентризму.

Питанням екологічногуманітарної 
проблематики у вітчизняній філософ
ській думці приділяють увагу Л. Сидо
ренко (розглядає гуманітарні аспекти 
сучасної біології та екології, що поста
ють у зв’язку з людиновимірністю їх 
об’єктів)  [16, 17], В. Лук’янець (шукає 
шляхи взаєморозуміння природни
чої й гуманітарної наукових галузей), 
О. Кравченко (веде дослідження в науко
вому полі сучасної космофізики і герме
невтики), Л. Озадовська (аналізує роль 
науки й релігії у розв’язанні екологічних 
проблем) [12, 13] та багато ін. 

Останнім часом у природничогу
манітарному просторі набувають осо
бливої ваги проблеми, пов’язані з гло
балізаційними процесами. У цьому 
проблемному полі ведуть дослідження 
українські вчені: А.  Толстоухов [28] і 
М.  Кисельов  [6] (аналізують екологіч
ні проблеми в контексті глобалізації), 
М. Дробноход (доводить пріоритет стій
кого екологічно безпечного розвитку для 
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 України) [4], Т.Гардашук (досліджує фе
номен екологізму, приділяючи особли
ву увагу співвідношенню глобального 
й локального та сучасній екоосвіті)  [2], 
К. Зарубицький (піднімає екоетичні 
проблеми, аргументуючи необхідність 
узгодження трьох автономних вимірів 
діяльності (когнітивної, прагматичної 
та експресивної) із моральною компо
нентою), Є. Вишняк (аналізує біотехно
логічну стратегію вирішення глобальних 
проблем людства) та ін. Аналіз опублі
кованих результатів досліджень з даної 
проблематики підводить до висновку, 
що, незважаючи на їхню різноманітність 
і масштабність, екологогуманітарні 
проблеми зростають і набирають за
грозливих форм, порушуючи рівновагу 
у системі «Людина − Природа».

Українські вчені долучаються до ви
вчення як локальних національних про
блем, так і загальнолюдських. Виходячи 
з того, що космополітичне культурне се
редовище створює універсальні взаємо
відносини людини й природного до
вкілля, прийнятні для більшості, проте в 
деяких випадках згубні для окремих те
риторій, вітчизняні науковці звертають 
особливу увагу на вивчення локальних 
соціоприродних систем та національних 
особливостей взаємовідносин у системі 
«Людина − Природа».

Природничий напрям міждисциплі
нарних досліджень у сучасній науковій 
парадигмі України поєднує дослідження 
природного довкілля української тери
торії з етноісторичними й соціокультур
ними процесами в Україні та світі. Його 
змістовим наповненням є дослідження 
своєрідних взаємовідносин населення 
української території із власним при
родним довкіллям, філософське узагаль
нення взаємовпливу людини і Природи 

на психічному (ментальні закладини 
етносу), фізичному (антропологічні осо
бливості), творчоперетворювальному 
(господарськомистецька діяльність) 
рівнях. На нашу думку, «вивчення при
родних джерел розвитку та становлен
ня українського етносу, його психоет
нічних настанов, екологоадаптаційних 
особливостей, а також синтезу світо
сприйняття, богорозуміння, моральних, 
правових, етичних норм традиційно
го українського права та суспільного 
устрою, творчих культурних і природо 
та етноестетичних засад українського 
народу» [22] сприятиме подоланню не
гативних проявів глобалізації та пошуку 
шляхів відновлення рівноваги в системі 
«Людина − Природа» на регіональному 
рівні (в межах України).

Наукові дослідження українських 
філософів [10, 21] у природничогумані
тарному проблемному полі підтверджу
ють, що стан природного довкілля тієї 
чи іншої території великою мірою зале
жить від способу життя й господарюван
ня його етносів. «Етноси шляхом «спроб 
і помилок» відшукують оптимальні ва
ріанти природокористування, завдяки 
чому аборигенні етноси на своїй авто
хтонній території знаходяться, як пра
вило, у стійких відносинах із довкіллям. 
У минулі часи було вироблено блискучі 
зразки гармонійного природокористу
вання та закріплено їх у структурі мен
тальності, обрядовості, навіть релігій
ності українців» [10, 472]. Ю.Липа у своїх 
працях наголошував на унікальності 
зв’язку українців із власною землею, 
аналізував суспільноправові відноси
ни і моральноетичні настанови україн
ського народу, що протягом тисячоліть 
складалися на природному терені Укра
їни [11]. Також цивілізаційний розвиток 
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української території тісно пов’язаний із 
чисельністю народонаселення, агротех
нологіями, суспільнополітичним ладом 
та світоглядними уявленнями [1].

Своєрідність взаємовідносин люди
ни й Природи в Україні досліджувалась, 
зокрема, В.  Крисаченком та О.  Мостя
євим [10, 8], які запропонували розгля
дати формування ставлення людини до 
Природи в Україні через систему тради
цій, звичаїв, що складають основу «еко
логічної культури» народу. Дослідники 
в царині українознавства стверджують, 
що «екологічна культура українського 
етносу розвивалась у напрямі від зем
леробської культури до техногенної. Її 
розвиток ішов від природоцентричних 
поглядів язичників через теоцентрич
ні засади християнства й антропоцен
тричне ставлення до природи в період 
існування України в складі тоталітарної 
держави до виникнення нової природо
центричної екологічної етики» [27, 13]. 
На думку вітчизняних учених, «...за увесь 
історичний час, відколи людність мешкає 
в Україні, тобто принаймні кілька тисяч 
років, десь аж до XVIII ст., ми практично 
не знаємо випадків значних екологічних 
катастроф, якими так рясніє історія бага
тьох інших етносів» [10, 472].

Як зазначає Л. Сидоренко [18], «…в 
історії культури українського етносу 
присутній як загальноцивілізаційний 
вплив, що спричиняється дією світо
глядних засад Європейської культури 
у ставленні людини до Природи, так і 
діють специфічні – внутрішньокуль
турні  – засади ставлення українського 
етносу до Природи». Так, починаючи з 
часів розвитку землеробства на україн
ській території, ставлення до При
роди в українського етносу не лише 
утилітарне, а й духовноестетичне. 

 Особливості  землеробського способу 
буття і «землеробська свідомість» ви
творили неповторні образи: землямати 
і синхлібороб. Внутрішньодуховна за
лежність людини від Природи прояви
лася у більш споглядальному, ніж актив
ному, ставленні до Світу, що, відповідно, 
породжувало орієнтацію на збереження 
і відновлення Природи, а не лише на її 
використання. Християнський світогляд 
привніс своє трактування взаємин лю
дини і Природи, у якому людина – актив
не начало, а Природа – пасивне, проте в 
українській культурі присутнє з’єднання 
християнського з язичницьким. Україн
цям властиве одухотворення і обожнен
ня самої Природи  [5]. «Якщо західна 
філософська традиція, що втілена в істо
рії Європейського суспільства, вилучає 
Природу і ставлення до неї зі сфери дії  
моральних категорій, то в культурі 
україн ського етносу навпаки – мораль
ноетичні регулятиви відносяться до 
всього Світу, отже – і до Природи» [18].

Аналіз літературних джерел дає 
можливість стверджувати, що україн
ська ментальність як специфічний спо
сіб світосприйняття традиційно розви
валася в екофільному спрямуванні [25]. 
Вона набувала змісту за умов орiєнтацiї 
iндивiдуальної й суспiльної свiдомостi 
на людину, нацiю, духовну культуру, 
загальнолюдські iнтереси, морально
етичнi та естетичнi цiнностi. Екофільний 
контекст означених понять супроводить 
їх сутнісно зсередини, оскільки в україн
ському етносі людина і способом життя, 
і соціокультурними орієнтаціями спря
мована в природне довкілля, не зважа
ти на яке просто неможливо [23]. Тому 
ми визначаємо екологічну культуру як 
своєрідний спосіб життя, в якому орга
нічно поєднуються потреби,  цінності та 
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 навички поведінки відповідно до еколо
гічної дійсності. 

Дослідник екологічної свідомості 
В.Скребець зазначав, що об’єктивним 
джерелом формування культури сус
пільства та етнічних ментальних рис є 
екологічна діяльність, яка безпосеред
ньо впливає на усю духовнопрактичну 
сферу людського буття [20].

Осмислення екологічного буття нації 
є нині дуже актуальним для України. Це 
важливо як для розвитку самосвідомос
ті нації, так і для розв’язання екологогу
манітарних проблем. Серед досліджень, 
що торкаються цієї проблематики, за
слуговує на увагу робота М. Кисельова і 
Ф. Канака «Національне буття серед еко
логічних реалій» [7], у якій застосовано 
комплексний підхід щодо висвітлення 
генези етносів залежно від природно
го довкілля. Автори відкидають «ланд
шафтну прикмету» стосовно сучасних 
етносів, яка, на їхню думку, є «здебіль
шого умовна і ненадійна». Йдеться про 
множину первинних, традиційних, 
пов’язаних з географічними умовами 
способів діяльності етносів у природ
ному довкіллі, які в сучасному існуванні 
нації проявляються у трансформовано
му вигляді, але опосередковано зберіга
ють спорідненість з певними ландшаф
тами. В екологічному сенсі значимим є 
те, що така спорідненість визначає певні 
етнокультурні способи природоставлен
ня і природокористування.

У царині історичних досліджень 
слід особливо виокремити працю 
М.Грушевського «Історія УкраїниРу
си» [3], в якій здійснено ґрунтовний іс
торичний аналіз залежності розвитку 
української культури від природного 
довкілля на всіх етапах генези україн
ського терену.

Взаємовплив людини і Природи має 
своє відображення і у людській пси
хіці. Дослідник психоекології України 
В.  Сніжко звертає увагу на взаємоза
лежність природного довкілля і психіки 
людини, яка формується під його безпо
середнім впливом: «Геохімічний склад 
землі й води, мікробіологічний склад 
повітря формувався сотні мільйонів 
років, рослинні угруповання (фітоцено
зи) в свою чергу формувались та пере
формовувались, створюючи найспри
ятливі умови для існування людності з 
оригінальною екологічною психікою та 
образним сприйняттям, які найбільш 
адаптовані саме до цього унікального 
природного довкілля» [24, 52].

Проблема взаємин «Людина–Приро
да» є трансдисциплінарною і висвітлена 
у різноманітних літературних джерелах 
як іноземного, так і вітчизняного похо
дження. Вдалу спробу об’єднати різно
манітні джерела інформації в системі 
«Людина – Природа» здійснив В. Кри
саченко. У його двотомнику «Людина 
і довкілля» проаналізовано взаємини 
людності на теренах України із власним 
природним довкіллям, що складалися 
протягом тисячоліть існування. Також 
він наводить неоціненні факти, інфор
мація про які зберігається в пам’ятках 
світової і національної культури [15].

Етичні аспекти взаємостосунків лю
дини з природним довкіллям можна 
розглядати як логічну складову в сис
темі філософських досліджень єдності 
людини і Природи. Проблема етичного 
ставлення людини до Природи досить 
ґрунтовно розглянута у наукових дослі
дженнях різного спрямування: основу 
еволюційноетичних досліджень вза
ємостосунків людини і Природи закла
дено у працях В. Вернадського, П.Тейяра 
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де Шардена, М. Холодного та ін.; вивчен
ню впливу релігійних норм, традицій і 
настанов на взаємовідносини людини з 
довкіллям присвячені праці Р.Алтфілда. 
Тенденції до екологічної переорієнтації 
етики виявляються в етичних концепці
ях А.Швейцера (вчення про шанобливе 
ставлення до життя), О.Леопольда (ети
ка Землі), К. Ціолковського (космічна 
етика) та ін. Детальний аналіз різних 
філософськоетичних аспектів взаємо
стосунків «людина – суспільство – При
рода» знаходимо в працях таких сучас
них українських вчених: І. Грабовська, 
Ф. Канак, М. Кисельов, В. Крисаченко, 
М. Хилько та ін.

Отже, українські дослідники, зосе
редивши увагу на практичному боці 
відновлення гармонії у стосунках «Лю
дина  – Природа», подають широкі ана
літичні узагальнення генези світогляд
них підвалин цих взаємин і аналізують 
практичноціннісні орієнтири та шляхи 
побудови екомайбутнього.

Як зазначалося вище, національні 
особливості людності на певній терито
рії мають чітку, випробувану часом мо
дель взаємозв’язків або саморегулюючу 
систему життя «Людина – Природа». 
Відомі вчені С. Капица, С. Курдюмов, 
Г. Малинецкий доводять, що чим більш 
стійкою є система, чим різноманітніші 
її елементи (живі організми, біоценози, 
екосистеми, з яких складається біосфера 
Землі) і зв’язки між ними, тим більшою є 
ймовірність того, що система (біосфера 
Землі) не піддасться остаточному (ката
строфічному) руйнуванню з якоїнебудь 
причини [19].

Філософська дискусія про взаємо
відносини людини і природного довкіл
ля триває вже давно. Філософія модер
ну не змогла подолати конфлікту між 

 людиною і природним довкіллям через 
уявлення взаємостосунків в лінійному 
вимірі, тобто вважали, що людина  − 
вершина розвитку Природи, інтелект 
призведе до гармонії у взаємостосун
ках із власним природним довкіллям, 
а обмеження споживання, відновлен
ня втрачених ресурсів і видів флори та 
фауни здатне відновити біосферу Землі. 
Навіть вчення про біосферу В. Вернад
ського трактувалося як однолінійний 
процес перетворення біосфери у ноо
сферу («сферу розуму») [13].

Подолання модерністської стратегії 
осягнення Природи у науці кінця ХХ  − 
початку ХХІ ст. відбувається за допомо
гою різних засобів сучасного нелінійного 
мислення (синергетики1, теорії катастроф, 
теорії дисипативних структур, екософії 
тощо). Таким чином, намагаються осяг
нути не лише Природу, а й саму антроп
ність, культуру, сферу людської екзистен
ції як найскладніші нелінійні структури. 
На думку дослідників сучасного природо
знавства, «ці структури розгортаються не 
в детерміністському світі (який еволюціо
нує лінійно до телеологічного зразкового 
стану − монопарадигмальної стабільнос
ті), а в нелінійному світі, де за рівних умов 
співіснують антропність і неантропність, 
дисипація і самоорганізація, стійкість 
і нестійкість, зворотність і незворот
ність, лінійність і нелінійність, позитивні 
і негативні зворотні зв’язки, ентропія і 
інформація, еволюційні і катастрофіч
ні фази існування, хаос і найскладніші 
 детерміністичні структури» [13, 7].
1 Синергетика досліджує процеси самоорганізації 
в системах різної природи й насамперед у живих. 
Під самоорганізацією розуміють процеси виник
нення просторовочасових структур у складних 
нелінійних системах, що перебувають у системах, 
далеких від рівноваги, при досягненні ними осо
бливих критичних точок − біфуркації.
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Наукові пошуки українських вчених 
щодо розв’язання проблем у взаєминах 
«Людина − Природа» дають нові підхо
ди і шляхи подолання конфлікту. Тради
ційне розмежування суб’єкта і об’єкта 
наукового дослідження сучасне постмо
дерне наукове мислення відхиляє як не
досконале, як таке, що частково враховує 
процес пізнання, взаємозв’язки і власти
вості в нелінійному процесі. Тому сучас
ні науковці, вивчаючи українську приро
ду і українців, жорстко не відме жо вують 
суб’єкт від об’єкта дослідження. І таке 
визнання принципового включення 
суб’єкта у структуру об’єкта, «внутрі
розташованість» суб’єкта в об’єкті кар
динально змінюють гносеологічну си
туацію: формується новий тип наукової 
раціональності, яка визначає діалогічний 
характер наукового пізнання як творчої 
діяльності, відкидає функціонування 
абсолютної істини в науковому пізнанні 
навіть у вигляді ідеалу [13].

На противагу тому, що сучасні гло
балізаційні процеси уніфікують наці
ональні особливості, створюючи щось 
інтернаціональне на загальнолюдських 
принципах і цінностях, сучасні україн
ські філософи В.  Лук’янець і О.  Соболь 
вважають: «Постмодернізм − це схо
дження до мультикультуральності, яка 
утворює собою своєрідне середовище 
вільного становлення, рівноправного 
співіснування, творчого суперництва 
самобутніх культур, а не горезвісний 
«плавильний котел», який переробляє їх 
на якусь єдину, наднаціональну «моно
культуру», що панує над усіма субкуль
турами» [14, 227]. Близьким до цього 
є критика теорії глобалізації в сфері 
екології. Постмодернізм звертає увагу 
на значні розрізнення між природни
ми умовами існування, своєрідними 

 взаємовідносинами населення із влас
ним природним довкіллям, що протягом 
тривалого часу склалися на певних тери
торіях. Це є суттєвим фактором дифе
ренціації населення Землі. 

Враховуючи багатовіковий досвід 
українського етносу у побудові взаємо
відносин із власним природним довкіл
лям, екофільні традиції природокорис
тування українців, ми схиляємося до 
думки, що подолання кризових явищ 
в екологогуманістичній сфері України 
можливе не «глобалізаційним» шляхом, 
а через всебічне вивчення і застосуван
ня національного у поєднанні із вселюд
ським.

Прикладом сучасних міждисциплі
нарних досліджень національного спря
мування в природничогуманітарній 
галузі може слугувати природничий 
напрям наукового українознавства, 
який досліджувався в межах концентра 
«Україна − природа, екологія» В.  Сніж
ком, В.  Крисаченком, Г.  Вороновою, 
М. Кононенком, М. Дробноходом, С. Ку
харчук, І.  Лавренчук, Т.  Присяжною, 
Л. Отрошко, О. Сцібаном та ін. 

Загалом гуманітарноприродни
чі дослідження в українській науковій 
парадигмі розглядають природне до
вкілля України у взаємозалежності з 
етноісторичними та соціокультурними 
процесами. Українські вчені, філософ
ськи осмислюючи проблеми людсько
го буття українців в ХХІ ст., застосо
вують постнекласичний тип наукової 
раціональності з його орієнтованістю 
на аксіологічні, етичні, світоглядні за
сади. Ці міждисциплінарні дослідження 
враховують, що культура як суто люд
ський засіб адаптації людини до Світу і 
чинник перетворення біосфери в істо
ричному процесі є унікальним засобом 
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утвердження людини в довкіллі, про
те культура знаходиться у дуалістично 
протилежній позиції до Природи [9, 10]. 
Міждисциплінарні дослідження дають 
змогу всебічно осягнути ці два фено
мени і сприяють глибшому розумінню 
сучасних проблем завдяки врахуванню 
багатьох чинників етногенезу українців. 

Таким чином, об’єднання міждисци
плінарних масивів знань здатне більш 
якісно осягнути проблемне поле дослі
дження, а отримані результати сприя
ють комплексному впливу на формуван
ня світоглядних орієнтирів особистості і 
суспільства загалом. Міждисциплінарні 
гуманітарноприродничі дослідження 
у сучасній науковій парадигмі України 
являють собою систему знань, поглядів, 
переконань про Україну і українську на
цію та відіграють надзвичайно впливову 
роль у розвитку духовності суспільства. 
Ці дослідження є важливою складовою 
новітніх гуманітарних розвідок і можуть 
стати корисними для побудови екобез
печного майбутнього України.
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T. Prysiazhna
Interdisciplinary Humanitarian and Environmental Researches in the Modern Ukrainian 

Scientific Paradigm 
Abstract

In the article importance of solving relevant ecological and humanitarian problems is emphasized. 
Natural history is examined as interdisciplinary branch of scientific researches. Problems of socio-
cultural environment related to human activity are examined by using the example of rash human 
interference into the natural environment of the Ukrainian Polissia and existential manifestation of 
modern hyper-culture. The modern humanitarian ecological researches are analyzed both in the world 
and in the national scientific paradigms. The majority of the researches are directed on reconsideration of 
essence of principles of anthropocentrism and sociocentrism as well as holism, biocentrism, ecocentrism 
and naturecentrism.  Also efficiency of solving of eco-humanitarian problems through Modern and 
Postmodern philosophy is analyzed. Contribution of the Ukrainian researchers into the philosophical 
comprehension of mutual relations of the Ukrainian ethnos with its natural environment is examined. 
Attention is given to searches of new approaches to decision of eco-humanitarian problems by the 
Ukrainian scientists who apply the post-nonclassical type of scientific rationality and are oriented 
on axiological, ethical and ideological principles. Over extended periods natural environment forms 
character features of national cultural forms and mental basis of a man and ethnos on the whole; 
modern processes of globalization erase the boundaries of national culture and summarize experience 
of monocultures. On this basis author emphasized necessity of fundamental research and philosophical 
comprehension of mutual relations of different ethnic communities of certain territory with natural 
environment for study of modern manifestations of globalization and prevention of ecological  crisis at 
regional and universal levels. 

Through the analysis of works of the Ukrainian scientists author presented analytical general 
conclusion of ideological basis of mutual relations of the Ukrainian ethnos with its natural environment 
at different levels: psychical (mental basis of ethnos), physical (anthropological features), creative and 
transformative (economic and artistic activities). It is established that interdisciplinary humanitarian 
and environmental researches in the modern Ukrainian scientific paradigm influence on spirituality of 
the society and can be useful for development of ecologically-safe future of Ukraine.
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ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

УДК 94(477) «1800/1899»

УКРАЇНА В ХІХ СТОЛІТТІ: ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

Володимир ГУЛА
завідувач відділу аспірантури та докторантури ННДІУВІ

 
Анотація. У статті узагальнюється досвід українських військових формувань у ХІХ ст., 

подається концептуальний погляд на військову історію України того періоду. Визначаються 
соціально-політичні пріоритети військових підрозділів, робиться спроба пояснити хід та 
напрямки розвитку військово-історичних подій на терені України в часи активного форму-
вання української нації. Даний аспект українського націєтворення досі не розглядався в уза-
гальненому вигляді у науковій літературі. Реалізація цього завдання має розширити уявлення 
про хід формування модерної нації та роль військової сфери у цьому процесі. Мілітарний дос-
від України ХІХ ст. вплинув також на хід військового будівництва періоду визвольних зма-
гань, став основою як позитивних, так і негативних рис українського війська 1917 – 1921 рр.

Ключові слова: військове формування, націєтворення, ідентичність, національна само-
свідомість.

УКРАИНА В XIX ВЕКЕ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

Владимир ГУЛА
заведующий отделом аспирантуры и докторантуры ННИИУВИ

 
Аннотация. В статье обобщается опыт украинских военных формирований в XIX в., 

представлен концептуальный взгляд на военную историю Украины того периода. Опреде-
ляются социально-политические приоритеты военных подразделений, делается попытка 
объяс нить ход и направления развития военно-исторических событий на территории Укра-
ины во времена активного формирования украинской нации. Данный аспект украинского на-
циестроительства до сих пор не рассматривался в обобщенном виде в научной литературе. 
Реализация этой задачи должна расширить представление о ходе формирования современ-
ной нации и роли военной сферы в этом процессе. Милитарный опыт Украины XIX в. повлиял 
также на ход военного строительства периода освободительной борьбы, стал основой как 
положительных, так и отрицательных черт украинской армии 1917 – 1921 гг.

Ключевые слова: военное формирование, конструирование нации, идентичность, нацио-
нальное самосознание.
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Annotation. This article summarizes the experience of the Ukrainian military units in the 19th 
century and presents conceptual vision of the Ukrainian military history of that period. Author de-
termined social and political priorities of military units and made attempt to explain the course and 
directions of military historical events in the territory of Ukraine at the time of active formation of 
the Ukrainian nation. This aspect of the Ukrainian nation-building has not yet been considered in 
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Для військової історії України 
ХІХ  ст. характерне участю українських 
військових формувань під прапорами 
конкуруючих держав у конфліктах, що 
порушували також і українське питан
ня. Водночас це є період створення влас
не українських незалежних військових 
формувань локального характеру. Зде
більшого такі формування мали ознаки 
партизанських загонів без потужного 
централізованого керівництва та широ
кої ідейної основи. Їхня поява зумовлю
валась переважно ситуативними чинни
ками. 

Разом з тим применшувати роль та
ких формувань не варто. ХІХ ст. – період 
бурхливого розвитку націєтворчих про
цесів, які протікали передусім в ідейній 
сфері. Спроби зміцнити їх практичними 
діями, а саме військовою силою, не мо
гли бути вдалими з тієї причини, що на
ціональне самоусвідомлення не охопило 
основної маси населення українських зе
мель. До того ж протистояння Російської 
та Австрійської імперій, зацікавлених в 
українських землях, призводило до поді
лу власне українських національнополі
тичних сил на прихильників тієї чи іншої 
сторони. З цього й випливає локальний 
характер військових формувань на укра
їнському терені.

Розгляд поставленої перед нами про
блеми розпочнемо з українського вій
ськовополітичного формування, що 
виникло ще в другій половині ХVIII ст. 
Йдеться про Задунайську Січ. Вона була 
створена 1775 р. тією частиною січового 

товариства, що не бажало після зруйну
вання Запорозької Січі лишатися підда
ними Російської імперії. Причина такого 
небажання – побоювання соціальної де
градації, тобто вилучення із козацького 
стану. Доказом цього стало повсякденне 
життя січовиків на дунайських землях: 
як побачимо нижче, на нових теренах 
найголовнішим для козаків було обсто
ювання своєї соціальної ідентичності. 

У перші роки після зруйнування Січі 
запорожці не мали власної організації 
і були розкидані по рибних промислах 
Очаківщини, Подністров’я, нижнього 
Дунаю. Численні звернення запорожців 
до султана АбдулиХаміда I і констан
тинопольського патріарха Софронія II 
із проханням прийняти їх у підданство 
і надати землі під заснування Січі увін
чалися успіхом лише в серпні 1778 р., 
коли султанський уряд, незважаючи на 
протести Росії, офіційно прийняв коза
ків під свою юрисдикцію [15, 111]. Було 
обіцяно збереження православної віри, 
козацької суспільноадміністративної 
організації та податкові пільги. В райо
ні розселення козаків проживало також 
автохтонне населення цих земель, що 
забезпечувало господарську автономію 
краю: постачало до війська харчі, худобу, 
фураж. Султанський уряд надавав коза
кам зброю та боєприпаси. Як бачимо, 
соціальноекономічний добробут січо
виків підтримувався турецьким урядом. 

Конфлікти з султаном виникали з 
приводу порядку несення військової 
служби. Влада вимагала участі січовиків 

a  generalized sense in the scientific literature. Accomplishment of this task can extend vision of forma-
tion of modern nation and role of the military sphere in this process. Military experience of Ukraine in 
the 19th century had influence on the course of military construction in the period of liberation struggle 
and appeared as a basis for both positive and negative features of the Ukrainian Army in 1917 – 1921.

Key words: military union, nation building, identity, national consciousness. 
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в усіх військових кампаніях, що їх прово
дила Османська імперія. Це стосувалося 
і військових дій проти Росії. Така вимога 
викликала незадоволення у задунайців, 
адже означала фактично спонукання до 
громадянської війни: у задунайських ко
заків лишились численні родичі у складі 
козачих військ Російської імперії. Також 
велику роль відігравало усвідомлення 
власної релігійної ідентичності: воювати 
проти православних народів січовики не 
бажали. 

Цей чинник зумовлював відносно не
високу боєздатність задунайців. Сучасна 
українська історіографія з даного питан
ня почасти стверджує протилежне [1]. 
Однак, як побачимо нижче, факти спо
нукають до песимістичних висновків. 
Для підтвердження даної тези розгля
немо ті російськотурецькі конфлікти, в 
яких брали участь задунайські січовики. 
Увага до цих подій зумовлена тим, що 
їхній результат напряму впливав на по
дальшу долю українських земель. 

Російськотурецька війна 1806 – 
1812 рр. мала вирішальне значення для 
утвердження російського панування в 
Північному Причорномор’ї та розвитку 
військовополітичного наступу на Бал
кани. Задунайська Січ брала участь у 
конфлікті протягом усього періоду його 
розвитку. 

3 початком війни в лавах задунай
ців відбувся розкол на дві партії – одна 
трималась турецької, друга – російської 
орієнтації. Російське командування по
стійно зверталося до тих, хто вагався і не 
наважувався на перехід, використовую
чи як таємне листування, так і офіційні 
заклики. Так, за свідченням задунайця 
Д. Капіноса, в Січ прийшли три ченці, 
відправили в січовій церкві службу й 
оголосили, що «Росія вступає у війну з 

турками, і кинули у церкву прокляття, 
хто з запорожців не залишить турець
кого володіння і не повернеться до Ро
сії, наважиться підняти зброю проти 
Росії, буде проклятий». Після цього, уже 
наступного дня, Д. Капінос із 300 запо
рожцями на човнах прибули до Херсона, 
«інші запорожці залишились за Дунаєм 
та вступили на службу до турків у фор
теці й усі майже знаходились при гарма
тах в турецькій армії» [1]. 

Одним із дієвих засобів російсько
го командування стало штучне форму
вання волонтерських команд у складі 
російської армії і, зокрема, так званого 
УстьДунайського Буджацького вій
ська, за зовнішніми ознаками схожого 
на колишнє Військо Запорозьке. Його 
створення розпочалось у грудні 1806 р., 
і вже відразу в Кілію перейшли 60 заду
найських запорожців. Зауважимо, що 
перехід козаків міг бути спровокований 
негативним ставленням до них і войов
ничою діяльністю ізмаїльського паші 
Пеглевана [16, 140 – 156]. 

Незабаром (10 липня 1807 р.) заду
найці дізналися, що УстьДунайське вій
сько було ліквідоване урядом, який мо
тивував це виникненням масового руху 
селян у придунайські землі за «козаць
кою волею». Під час ліквідації селянвті
качів мали заарештовувати і повертати 
до Росії, колишніх задунайців і чорно
морців відправляти на Кубань. Частина 
устьдунайців втекла до «турецьких за
порожців», а інші через депутатів вима
гали поселення в придунайських степах і 
надання привілеїв [21, 123 – 125]. 

12 серпня 1807 р. між Росією та Ту
реччиною було укладено Слободзей
ське перемир’я, що тривало до берез
ня 1809  р. Після відновлення бойових 
дій у березні 1809 р. російські війська 
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 оволоділи  Ісакчею, Тульчею, Бабадагом, 
Мачином, Ізмаїлом, розпочали облогу 
Браїлова. Чимало із задунайців Браїло
ва стали переходити на бік росіян. Це 
було зумовлено багатьма причинами: 
небажанням битися з росіянами, неза
доволенням турецькою адміністрацією, 
що більше року не виплачувала гроші 
за службу, свавіллям і зловживанням 
турецьких феодалів. Частину з них за
рахували до 9го чорноморського ко
зацького полку. Як не дуже надійних і 
хитких, їх розмістили на козацькі судна 
окремо один від одного серед надійних 
чорноморських козаків і під особливим 
наглядом начальників [4, 48]. 

Аналіз біографічних даних козаків, 
які переходили до російських частин 
протягом війни, дає можливість ствер
джувати, що, перш за все, це були мо
лоді люди, здебільшого некозацького 
походження, які недовго перебували в 
козацтві, а записались до нього внаслі
док тривалих блукань по Бессарабії та 
Добруджі. «Старі» дніпровські запорож
ці та старшина, як правило, переходили 
на російський бік під час формування 
УстьДунайського Буджацького війська, 
коли невизначеність становища із Січ
чю та їхнього подальшого перебування в 
Туреччині змушувала шукати землі для 
постійного оселення. Однак російська 
адміністрація протягом 1807 – 1814 рр. 
не змогла вирішити питання з їхнім осе
ленням, наданням обіцяних прав і при
вілеїв, що припинило подальший вихід 
задунайців [10, 12]. 

У 20ті роки XIX ст. соціальний склад 
задунайського населення був дуже різ
номанітний як за походженням коза
ків, так і за майновим станом та стату
сом у Коші*. Всі категорії можна  умовно 

 поділити на дві групи. Першу групу ста
новили «старі» козакизадунайці, які 
мали прямий зв’язок з колишнім запо
розьким козацтвом. Це ті запорозькі ко
заки, які після ліквідації Січі подалися за 
Дунай. 

Другу групу складали втікачі з Росій
ської імперії, перехід яких не пов’язаний 
з подіями 1775 р. на Запорожжі. Пере
важно це селяникріпаки, державні се
ляни, військові поселенці, дезертири, 
козаки з Дону, міщани, священики – всі 
ті, хто шукав кращої долі за Дунаєм чи 
втікав від переслідувань. Сюди ж слід 
включити і дітей, народжених у турець
ких володіннях від батьківукраїнців та 
представників інших держав, які перебу
вали серед задунайських козаків.

Ця група становила нове покоління 
Задунайської Січі. Так звані «молоді» 
козаки різнилися за походженням і про 
запорозьке козацтво з його традиція
ми мали загальне уявлення. Козаками 
вони стали вже за Дунаєм, на Січі. Від
сутність випробуваних часом суворих 
правил та навіть спеціальних процедур 
під час прийняття до козацького середо
вища давала можливість практично всім 
бажаючим записатися до козацького 
куреня. До того ж «молоді» козаки пов
ністю не поривали зв’язків із рідними, 
близькими людьми, що залишилися у 
Російській державі, і тому мріяли повер
нутися на батьківщину [19, 31]. Втікачі, 
які потім ставали козаками, приходили 
за Дунай у пошуках волі і розуміли її ко
жен на свій лад. Однак більшість вбачала 
в ній вільне і спокійне ведення власного 
господарства. Саме розбудові власних 

Гула В. Україна в ХІХ столітті: військова історія

* Кіш – центральний орган управління в Запорозькій 

Січі, що відав адміністративними, військовими, 
фінансовими, судовими та іншими справами. 
В останні десятиріччя існування Січі Кіш лише 
формально обирався військовою радою, а фак
тично призначався радою старшини.
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господарств присвятила себе більшість 
козаків.

Вести господарство за Дунаєм було 
вигідно. Козаки взагалі не сплачували 
ніяких податків, а лише виконували вій
ськову повинність. За службу задунай
ське козацтво отримувало гроші та про
довольство від уряду Туреччини. Якщо 
козаки ходили на заробітки, вони спла
чували податок турецькому повіреному, 
який перебував на Січі [5, 213 – 214].

Безперечно, інтереси заможних ко
заків не співпадали з інтересами голоти 
та старого козацтва. Заможна верхівка 
прагнула до спокійного життя без по
трясінь та війн. При наявності таких же 
прав і свобод у Росії, які вона мала в Ту
реччині, ця соціальна група згодна була 
повернутися на батьківщину і сподіва
лася на це. Сірома та старі козаки не ба
жали повертатися до Російської імперії, 
бо не сподівалися на краще життя там, 
звідки мусили тікати.

Бачимо, що задунайське населення 
більше цікавив розвиток господарства, 
ніж військові справи. Економічний пріо
ритет призвів до занепаду військової 
справи. Військова служба на користь 
султана стала для задунайських козаків 
тяжкою і небажаною роботою. 

Таким чином, головними причина
ми переходу задунайського населення 
в межі Російської держави були соці
альноекономічні, які визначили кризу 
Задунайської Січі. Дві держави – Росія 
та Туреччина – в умовах підготовки до 
вій ни намагалися різними засобами під
порядкувати собі козаків. Не витримав
ши політичного тиску великих імперій, 
задунайці схилилися до союзу з Росій
ською державою. 

Події травня 1828 р. фактично по
клали край існуванню Задунайської Січі: 

 через загрозу бути знищеними турець
кою армією відбувся перехід козаків на 
чолі з кошовим отаманом Й. Гладким. З 
ним власне січовиків перейшло лише 218 
чоловік. Січ була зруйнована турецьки
ми військами. Населення, що лишилося 
на території Задунайської Січі, знищува
лося [19, 36]. 

Враховуючи резонанс від переходу 
козаків Задунайської Січі в межі Росії, 
а також заслуги задунайців у минулій 
війні, уряд Російської держави не міг 
ліквідувати козачого формування із за
дунайців і перетворити його на рядовий 
військовий підрозділ регулярної армії. 
Тому із задунайців, які повернулися до 
Російської імперії, в 1828 р. було ство
рене Окреме Запорозьке військо без 
конкретного місця поселення і чітко ви
значених військових функцій. Створене 
у вирі війни, Окреме Запорозьке військо 
п’ять років перебувало у невизначено
му стані, і тільки з виходом указу від 27 
травня 1832 р. його подальша доля була 
більшменш вирішена. Воно розміщува
лося на півдні України, отримало наз
ву Азовського козачого війська і мало 
керуватися статутами та положеннями 
вже існуючих козачих військ Російської 
імперії [19, 37]. 

На початку нової російськотурець
кої війни 1828 – 1829 рр. султанський 
уряд оголосив мобілізацію козаків для 
дислокації в Румелії. У лютому 1829 р. за 
безпосередньою участю сілістрійського 
валі Ахмедпаші був сформований но
вий регімент (полк) із 1300 вершників, 
до складу якого входили колишні за
дунайські козаки. Після 1830 р. козаць
ка частина регіменту не формувалась, а 
козаки лише супроводжували та охоро
няли представників османської адміні
страції [2].
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Паралельно з цими процесами на те
риторії Російської імперії також створю
вались українські військові формуван
ня. Поштовхом до появи цих з’єднань 
стала зовнішня загроза існуванню Росії 
як потужної самостійної держави. Укра
їнські військові частини в складі росій
ської армії виступали символом єднання 
православних народів у боротьбі проти 
антихриста Наполеона Бонапарта, про
ти влади, що постала на крові законного 
монарха. Тобто в цьому випадку основ
ним мобілізуючим чинником для укра
їнців став світоглядноцивілізаційний. 
Також вагомим мотивом були сподіван
ня на відновлення козацького стану з 
його правами та привілеями. 

Згідно з наказом імператора Олек
сандра І на початку Вітчизняної війни 
1812 р. почали формуватися україн
ські військові частини: полки захисни
ківополченців та іррегулярні козацькі 
підрозділи. Існував план організації на 
Правобережжі з козацького населення 
кіннокозацьких полків на правах опол
чення. Із селян Київської та Подільської 
губерній було сформовано 4 таких пол
ки чисельністю 1200 чол. у кожному. Вже 
до вересня 1812 р. ці сили були зведені 
в Українську козацьку дивізію, що пере
йшла в розпорядження 3ої російської 
армії на чолі з адміралом П. Чичаговим 
(діяла на території Волині). Дивізія бра
ла активну участь у вигнанні франкоав
стрійських сил з Волині, після чого була 
виведена в резерв [9].

Успішне формування українських 
військ на Правобережжі спонукало до 
поширення експерименту. Малоросій
ський генералгубернатор Я. Лобанов
Ростовський на початку війни оголосив 
про створення Малоросійського козаць
кого війська. Так постали  малоросійські 

кінні полки загальною чисельністю 
близько 18 тис. чол. Служба в цих полках 
вважалася серед українського населення 
престижною, у формуванні одного з них 
брав участь класик нової української лі
тератури І. Котляревський. Однак спо
дівання українців не виправдалися – по 
завершенні війни українські козацькі 
структури були ліквідовані: правобе
режні полки перетворилися на регулярні 
уланські, а лівобережні були розформо
вані. 

Вітчизняна війна 1812 р. відзначалась 
загальним патріотичним піднесенням 
усього російського суспільства. Вона 
сприймалась як боротьба за існування 
власної держави, релігії, цивілізації. Це 
було зіткнення двох цивілізацій, двох 
світоглядів. Українці зробили вибір на 
користь Росії – українських формувань 
у складі наполеонівської армії не існу
вало. У практичному вимірі це поясню
ється підтримкою Франції відродження 
Польщі, що не відповідало інтересам 
жодного стану тогочасного українського 
 суспільства.

Це знайшло підтвердження в долі 
польського визвольного руху на укра
їнському терені. Лише невелика час
тина населення Волині та Поділля взя
ла участь у розгортанні польського 
повстання 1830 – 1831 рр. У військово
історичному контексті воно відзначене 
діями українських партизанських фор
мувань. Ці формування мали локальний 
характер, представляли інтереси окре
мої частини та окремого суспільного 
стану української території. Пов’язано 
це було із низьким рівнем економічної 
інтеграції регіонів та недостатнім роз
витком національної самосвідомості. 
Останній чинник також розкриває при
чини залучення українців до польського 
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визвольного руху. В ХІХ ст. програмні 
засади цього руху були засновані на від
родженні незалежної Польщі в кордонах 
1772 р. із збереженням певних стано
вих привілеїв. У національному питан
ні завжди декларувалося рівноправ’я; в 
той же час соціальний склад учасників 
польського руху ставив під сумнів ці де
кларації: більшість активних польських 
діячів навіть у другій половині ХІХ ст. 
була шляхетського походження. Долу
чення до цього руху інших народів мало 
ситуативний характер. Непольські на
роди долучалися до збройної боротьби 
в основному через станові конфлікти в 
російському суспільстві та культурно
цивілізаційну близькість до польського 
народу.

Приводом до повстання стали чут
ки про відправлення польських військ 
на придушення революції у Франції. 
29 листопада 1830 р. населення Варша
ви вигнало зі столиці намісника росій
ського імператора. Був сформований 
національний уряд на чолі з князем 
А.  Чарторийським; сейм оголосив про 
позбавлення російського царя Миколи І 
прав на польський престол. На почат
ку 1831 р. розпочались активні бойові 
дії між російською та польською армія
ми. Про настрої польських очільників 
яскраво висловився І. Франко: «Цілий 
час він (диктатор повстання генерал 
Й. Хлопицький) стояв на ґрунті консти
туції конгресового Королівства, уважав 
себе чимсь немов з мусу намісником ко
роля й навіть чути не хотів о тім, щоб 
нести війну проти Росії туди, де би вона 
могла була мати шанси поводження, – в 
окраїни давньої Польщі, на Литву, Во
линь і Україну, як того жадали не тіль
ки многі революціонеридемократи, але 
й самі шляхтичі тих земель, та й такі 

 войовники, як генерал Дверницький, 
котрий в тім принаймні сходився з рево
люціонерамидемократами варшавськи
ми, що «ані всобразити собі не міг, яка 
би то мала бути Польща без Литви, Во
лині і Поділля». Тим менше думав Хло
пицький о тім, щоб зреволюціонізувати 
простий народ по селах…» [22, 39].

Наприкінці березня 1831 р. загін 
польських повстанців перейшов р. Захід
ний Буг та вступив на територію Волині. 
Це стало сигналом для шляхти Волин
ської, Подільської та Київської губерній 
до організації озброєних загонів на під
тримку повстання. Для російської вла
ди на цій території склалася загрозлива 
ситуація, адже основна маса поміщиків 
у цих землях були поляками, місцева бю
рократія також здебільшого належала до 
польської шляхти. Царська влада могла 
заручитися підтримкою лише українців
кріпаків (правда, це було небезпечним 
для основи суспільного устрою тогочас
ної Росії – кріпосного права), армії та 
православного духівництва. 

Ситуація, здавалось, складалася на 
користь повстанців. Однак вони серйоз
но програвали супротивнику у військо
вому потенціалі. На відміну від терито
рії Царства Польського, де проти росіян 
виступили частини добре підготовленої 
регулярної армії, на українських землях 
повстанці могли протиставити росій
ській армії лише партизанські загони, 
які відчували брак кваліфікованих вій
ськових кадрів. Етнічні протиріччя на 
цих землях також грали на руку росій
ській владі. Повстанці кинули гасло: «За 
нашу і вашу свободу!», проте українці 
не надто довіряли таким деклараціям, 
особливо зважаючи на соціальну основу 
повстанських загонів. Український еле
мент мав місце у повстанських  загонах 
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як супротивник Росії, а не союзник 
Польщі. Організований український рух 
у польському повстанні був відсутній, 
до повстанців долучались лише окремі 
представники української шляхти, які 
вбачали першочерговим завданням на
ціонального відродження повалення ро
сійської влади. В такому випадку особа 
союзника не мала особливого значення. 

В українських землях польське по
встання дуже швидко зазнало поразки. 
Селяниукраїнці, які долучались до по
встанських загонів, почасти були мобілі
зовані поміщикамиполяками й не мали 
власного бажання воювати. Культурно
цивілізаційна прірва між цими двома 
станами унеможливлювала їхнє збли
ження. 

Після поразки повстання 1830 – 
1831  рр. у Галичині виникла мережа 
таємних польських організацій, які го
тували ґрунт для нового національного 
виступу. Політична ідеологія польсько
го руху також зазнала суттєвих транс
формацій. Відновлена Річ Посполи
та мала бути вільною демократичною 
республікою. Польські революціонери 
вбачали собі майбутню націю як полі
тичне об’єднання чотирьох народів – 
польського, українського, білоруського 
і литовського, в якому жодна національ
ність не пануватиме над іншими. 

Однак полонофільська пропаганда 
не мала особливого успіху. Українська 
молодь, пересвідчуючись у тому, що 
всі заклики з боку поляків до «спільної 
боротьби за спільну волю» є лише при
криттям їхньої шовіністичної позиції, 
спробами вкотре використати україн
ців для чужої їм мети, поступово почала 
відходити від польського революційного 
руху і створювати власні гуртки та орга
нізації. 

За винятком інтелігенції, в аграрно
му, традиціоналістському, провінційно
му суспільстві України не було соціаль
них верств, чутливих до нових ідей. До 
того ж твердження про те, що українці – 
це окремий народ, мова й культура яко
го варті того, щоб їх плекали, часто ви
кликало серед самих українців гострий 
скепсис і зневагу. І все ж підбадьорені 
прикладом західних народів і впевнені 
в тому, що їхня діяльність відповідає по
требам ідеалізованого народу, «будителі 
нації» не здавалися. В цьому вони зна
ходили підтримку центральної австрій
ської влади, яка мала намір використати 
українців проти поляків та втримати та
ким чином контроль над Галичиною.

Українці значною мірою виправдали 
сподівання австрійських урядовців. За 
свою вірність монархії вони отримали 
прізвисько «тірольців Сходу», оскіль
ки саме населення Тіролю на заході ім
перії виявилось найбільш лояльним до 
Габсбургів. Організатором української 
діяльності виступила Головна Русь
ка Рада  – перша політична організація 
галицьких українців, яка утворилась 
2 травня 1848 р. у Львові. Головною ме
тою організації був захист прав укра
їнців; складалася вона з представни
ків грекокатолицького духовенства та 
міської інтелігенції. На чолі Ради стояли 
спочатку єпископ Г. Якимович, а пізніше 
крилошанин М. Куземський. У наступні 
кілька тижнів священики, що виступи
ли головними організаторами Головної 
Руської Ради, заснували по всій Східній 
Галичині 50 місцевих і 13 регіональних її 
філій.

З українців наприкінці 1848 р. було 
утворено парамілітарні національні 
організації «Народна гвардія» та «Ба
тальйон гірських руських стрільців». 
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 Сформовані на добровільних засадах, 
вони подали яскравий приклад націо
нального єднання. Чисельність цих ор
ганізацій сягала 1500 чоловік. Основ
ними завданнями, поставленими перед 
українськими вояками віденською та 
львівською владами, були блокування 
гірських перевалів у Карпатах з метою 
не допустити об’єднання польських та 
угорських повстанців, а також протидія 
польській національній гвардії в самому 
Львові. 

Зрештою, ці завдання були викона
ні. Австрійцям вдалося стабілізувати 
ситуа цію в регіоні, що дало величезні 
преференції українському населенню. 
Була скасована панщина, українці здо
були право мати власних депутатів у ві
денському парламенті. Виборення цих 
прав відбулося в тому числі й завдяки 
існуванню української військової сили. 

Претензії Російської імперії на па
нування в Східному Середземномор’ї 
спровокували в 1853 – 1856 рр. конфлікт 
із коаліцією держав у складі Осман
ської імперії, Великої Британії, Франції 
та Сицилійського королівства. Невда
лий для Росії початок війни, що в іс
торіографії отримала назву Кримської, 
став причиною утворення козацьких 
 полків [3, 353]. 

Звернімо увагу на те, що згадані фор
мування мали тимчасовий характер, про 
що йшлося як у Маніфесті від 29 січня 
1855 р., так і відповідному Положенні [8, 
23]. До речі, «малоросійські козаки» за
кликались на тимчасову службу до за
гальноімперського «державного опол
чення», а не в якесь окреме українське 
козацьке військо. Сам процес заклику 
здійснювався шляхом відбору 12 осіб 
від 1000 «ревізьких душ» згідно з Поло
женням про державне ополчення [8, 24]. 

Такий підхід додатково засвідчував не 
лише тимчасовий, а й умовнокозаць
кий характер новостворених полків, бо 
відбувалось визначення «козаків» бю
рократичними російськими установа
ми без урахування традицій козацької 
спільноти.

Формування «малоросійських кін
них козацьких полків» цього разу від
бувалось на території Полтавської й 
частково Чернігівської губерній. Так, 
розпочалось утворення 6 полків (4 пол
ки формувались на Полтавщині й 2 – на 
Чернігівщині), кожний у складі 7 сотень. 
Загалом у складі 6 полків мало перебу
вати близько 6500 козаків, що свідчило 
про утворення крупного козацького 
кавалерійського формування. Поряд із 
цим згадане з’єднання не мало самодос
татнього характеру і не могло забезпечи
ти повноцінного українського козацько
го відродження на теренах Полтавщини 
й Чернігівщини.

Під час Кримської війни надії україн
ців на поновлення соціокультурної авто
номії спалахнули з новою силою у стані 
ворогів Російської імперії – Туреччини. 
На боці Османської імперії в бойових 
діях брали участь українські козацькі 
формування М. Чайківського (Садик
паші). Ватажок цього руху мав досвід 
антиросійської боротьби під час поль
ського повстання 1830 – 1831 рр. Після 
поразки повстання М. Чайківський втік 
до Європи, скитався по різних краї
нах. В Османській імперії його погляди 
були сприйняті належним чином: зов
нішньополітичний курс Стамбула був 
спрямований на реванш у Північному 
Причорномор’ї. Лідер українського руху 
прийняв іслам та нове ім’я – Садикпа
ша (в перекладі Вірний). На початку 
1850х років він сформував два полки 
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 загальною чисельністю 1200 осіб. Од
ним командував Садикпаша особисто, 
іншим – граф А. Замойський [18, 61]. За
гальною метою руху було відродження 
козацького стану в Османській імперії 
та заволодіння нею певною частиною 
української території. Політичні погля
ди М. Чайківського були вельми супе
речливими: він виступав за відновлення 
Речі Посполитої та водночас за неза
лежність України. Його політичний курс 
можна охарактеризувати як панславізм, 
орієнтований на Західну Європу. 

Із початком Східної (Кримської) вій
ни ці формування (Оттоманське козаць
ке військо), офіційно визнані турецькою 
владою, розпочали бойові дії проти ро
сійських військ фельдмаршала І. Паске
вича на Дунайському театрі воєнних дій. 
Після виводу російських військ з цього 
регіону у 1854 р. козацьке військо не 
змінило місця дислокації, залишившись 
у Дунайському регіоні [13]. Садикпа
ша став комендантом Бухареста, роз
робляв проекти колонізації Нижнього 
Подунав’я. 

У багатьох бувальщинах та казках 
некрасівці Садикпашу нарікають за 
«рекрутчину», за те, що він спробував 
козаків переробити на аскерів (солда
тів). Ось, наприклад, як про це згадуєть
ся в одному з історичних переказів, який 
записав В. Тумілевич через 80 років піс
ля зазначених вище подій: «Был такой 
человек в Турции – Садыкпаша..., так 
он принуждал нас, чтобы мы аскерами 
были. Такое дело нам не понравилось. 
Мы казаки, какие мы аскеры? Круг Вой
ска Кубанского, старики тогда пригово
рили: «Не подписываться в аскеры и на 
службу до турка не ходить». Как отказа
лись наши отцы служить, турка задавил 
налогами» [18, 64].

Частина колишніх оттоманських 
козаків українського та російського по
ходження після скасування кріпацтва 
переселилася до Росії (Бессарабія, Хер
сонщина, Приазов’я, Кубань). Повернув
ся до Росії й М. Чайківський. Козацька 
традиція в Османській імперії була оста
точно ліквідована.

Структурні зміни в російському сус
пільстві у другій половині ХІХ ст., а саме 
процеси станової емансипації, перетво
рення суспільства станового в суспіль
ство класове, відбилися й на структурі 
українського національного руху. Він 
позбавляється ознак становості, набува
ючи справді національного характеру. В 
той же час існували істотні регіональні 
суперечності в українському русі. Вплив 
польського руху в цей період посилю
вався через звернення польських діячів 
до соціалістичної пропаганди, а також 
зростанням чисельності населення, що 
випало із соціальних структур внаслідок 
їхньої корінної трансформації. Зазначені 
чинники забезпечили набагато більшу 
популярність польських революційних 
гасел у 1863 – 1864 рр. на українських те
ренах порівняно із минулим польським 
повстанням.

Організований «червоними» (ра
дикальне крило повстанців) у Варшаві 
Центральний комітет ще до вибуху по
встання вів агітацію серед непольсько
го населення на землях давньої Речі 
Посполитої. Через кілька днів після 
спалаху повстання, 5 лютого, Тимчасо
вий національний уряд видав відозву 
до «Братів русинів», у якій наголошува
лося, що підтримка ними повстання на
дасть їм право на самовизначення. Тому 
частина українців з теренів Холмщини 
і Підляшшя живо відгукнулася на цей 
заклик. 
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Водночас були спроби організації ве
ликого українського повстанського заго
ну в Галичині. За його допомогою плану
валося розпочати антицарське народне 
повстання в Україні. Однак розмови на 
цю тему між представниками львівських 
українців і комісаром повстанського 
уряду в Галичині полковником Струсем 
закінчилися невдачею. Причиною було 
те, що представники «білих» (консерва
тивноліберальне крило повстанців), які 
в ході повстання прийшли до влади, від
мовляли українцям у праві на самовиз
начення, вважаючи Україну невід’ємною 
частиною Польщі. Не можна говорити 
про якийсь масовий партизанський рух 
українського населення 1863 р. 

Повстання закінчилося політичним 
програшем обох народів. Хоч участь 
українців не набрала масового характеру 
(серед них було лише кілька сотень ак
тивних повстанців), але фактом є те, що 
в ході повстання українські акценти зву
чали (відозва до «Братів русинів»; дер
жавна символіка Речі Посполитої Трьох 
Народів – Орел, Погоня, Архистратиг 
Михаїл; трискладова повстанська печат
ка, «Золота грамота» українською мо
вою, мова наказів, найменування коман
дира «батьком», українська пісня) [11]. 

Зазначеними сюжетами не вичерпу
ється військова історія України ХІХ ст. 
До цього моменту ми включали до роз
відки лише ті військові формування, що 
мали яскраво виражену «українську» 
програму. Частина з них, як ми побачи
ли, на перше місце висувала боротьбу за 
станові права та привілеї, відстоювала 
соціальнокультурну ідентичність. Інша 
частина боролась перш за все за політич
ні перетворення на українських землях, 
наголошуючи на національному харак
тері своєї боротьби. Однак діяльність 

цих військовополітичних сил мала 
локальний характер, що пояснюється 
різним рівнем розвитку національної 
самосвідомості в різних частинах укра
їнського терену. 

Осібне місце серед українських вій
ськовополітичних сил належить Кубан
ському козачому війську. Ця адміністра
тивновійськова одиниця Російської 
імперії була сформована із козаківзапо
рожців після зруйнування останньої  – 
Нової Січі. Багато козаків після зруйну
вання Запорозької Січі оселилися поряд 
із Задунайською Січчю – на землях між 
Південним Бугом і Дністром. Розпоро
шені по степах, запорозькі козаки самі 
намагалися згуртуватися у звичне їм ко
зацьке військо і налагодити зв’язки із За
дунайською Січчю.

Нова війна з Туреччиною, яка насу
валася, змусила царський уряд змінити 
свою тактику щодо запорозьких козаків, 
зокрема, у 1783 р. почалося формування 
полків із запорожців, які не втекли за 
Дунай. Військо вірних козаків, згодом 
за героїчні вчинки перейменоване на 
Чорноморське, зберігало структуру та 
традиції Запорожжя і було офіційно по
селене на вже освоєних козаками землях 
між Південним Бугом і Дністром із цен
тром у Слободзеї.

Після закінчення російськотурець
кої війни перед чорноморцями з усією 
гостротою постало питання про закріп
лення у постійне володіння земель між 
Бугом і Дністром. Але, як з’ясувалося, ці 
землі російський уряд вирішив роздати 
поміщикам. Існування Чорноморсько
го війська було поставлене під загрозу, 
тому козаки спрямували погляди на Ку
бань, де вони мали передані їм (у 1788 р.) 
указом Катерини II землі в Керченсько
му куті [17, 11].
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Серед політичних причин пересе
лення українських козаків і селян на 
Кубань найголовнішою була колоніза
торська, загарбницька політика Росій
ської імперії. Колонізація Кубані, що 
цілеспрямовано велася російським уря
дом, вимагала переселення на кордо
ни імперії насамперед козаків, здатних 
і звичних вести напіввоєнний спосіб 
життя [12, 16].

До того ж імперський уряд намагав
ся позбавити Чорноморське козацьке 
військо зв’язків із Задунайською Січчю, 
факт існування якої змусив Катерину II 
піти на створення Чорноморського вій
ська вірних козаків, а згодом виселити 
його на Кубань, подалі від «невірних ко
заків», щоб «вірні» раптом не опинилися 
на Дунаї.

Кубанці зберегли та розвинули ко
зацьку культуру, свій територіальноад
міністративний устрій вони запозичили 
із Запорожжя: «По прибутті останніх 
колон чорноморських козаків під керу
ванням кошового отамана, всі військові 
штаб та оберофіцери й козаки, за роз
порядженням кошового отамана, впро
ваджені у заново зайнятих 40 куренях 
(станицях), під тими ж найменування
ми, які до переселення цього існували в 
Запорозькому війську…» (Записка «Про 
час поселення колишнього Чорномор
ського козачого війська…») [14, 333]. 
Кубанське (до середини ХІХ ст. – Чорно
морське) козаче військо стало одним із 
найбоєздатніших формувань російської 
армії. Кубанці брали активну участь в 
усіх воєнних кампаніях, що їх вела Ро
сійська імперія в ХІХ ст. Високу боєздат
ність козаків підтримувало сусідство із 
кавказькими державними утвореннями, 
у підкоренні яких кубанцям належить 
основна заслуга. 

Козакикубанці повністю зберегли 
свою соціокультурну ідентичність. Од
нак саме ця обставина поряд із наявніс
тю перманентної військової діяльності 
в складі російської армії, з кількома по
тужними хвилями переселенців із Росії, 
загальмувала усвідомлення української 
національної ідентичності на цій тери
торії. 

Варто також наголосити на соці
альних повстанських рухах на терені 
України в ХІХ ст. У зазначений період 
селянські рухи за скасування кріпосно
го права поширилися як у російській, 
так і в австрійській частині українських 
земель. ХІХ ст. – період перетворення 
суспільства станового на суспільство 
класове, що позначений напруженою 
боротьбою між різними моделями со
ціальної стратифікації. Такі повстання, 
маючи своєю основою соціальне корін
ня, в умовах іноземного панування ство
рювали підґрунтя для майбутніх націо
нальних рухів.

Такими рухами були повстання 
У. Кармалюка, Л. Кобилиці, похід у Тав
рію за волею та ін. Розглядати їх у кон
тексті військової історії, на нашу думку, 
не зовсім коректно. В жодному разі до 
повномасштабної партизанської війни 
справа не доходила. Протестуючі селяни 
не формували військових підрозділів, 
уникали зіткнень із регулярними вій
ськами уряду. Ці виступи швидше мож
на назвати збройними демонстраціями 
або соціальним бандитизмом. У той же 
час селяни в такий спосіб заявляли про 
себе як про впливову силу в суспільстві, 
змушували владу рахуватися із своїми 
вимогами, долали страх перед стереоти
пами станового суспільства. 

Серед найпотужніших селянських 
ру хів ХІХ ст. було повстання Л.  Кобилиці, 
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яке розгорнулося в 1848 – 1849 рр. на 
території Буковини. Очільник його по
ходив із селянгуцулів, кілька разів 
за антипанські виступи потрапляв до 
в’язниці, а в 1848 р. був обраний депу
татом австрійського парламенту. Однак 
досить швидко український представ
ник повернувся з Відня до рідних місць 
й очолив селянський рух за звільнення 
від кріпосної залежності, що в той час 
виражалась у збільшенні термінів пан
щини. Історик С. Єкельчик так описує 
метод дій повсталих: «Кобилиця з гру
пою озброєних однодумців їздив по 
селах, закликаючи до боротьби проти 
панів. За спогадами сучасників, ці по
їздки мали урочистий характер. Ко
билиця повсюди з’являвся з медаллю 
і шарфом через плече (поширювались 
чутки, буцімто він врятував цісаря від 
небезпеки й дістав за це такі відзнаки). 
За деякими відомостями, зміщував вій
тів, котрі не виконували його наказів, і 
організовував вибори нових»  [7]. Коли 
австрійська влада направила проти гу
цулів військову силу, селянські загони 
розформувалися, а сам Л. Кобилиця 
переховувався у своїх однодумців, поки 
через рік не був знайдений австрійцями 
та засуджений.

У 1855 р. в Київській губернії розгор
нувся селянський рух, що охопив кілька 
повітів, а протягом року навіть кілька 
губерній. У цей час у селах говорили про 
прихований поміщиками й священика
ми указ, за яким нібито всі селяни пе
реводяться в козаки і звільняються від 
кріпацтва з передачею їм у власність зе
мель та майна поміщиків. Розглядаючи 
запис в ополчення й відправку на фронт 
як звільнення зпід залежності від по
міщиків, селяни відмовлялись викону
вати панщину, створили свої  органи 

 самоврядування («сільські громади») і 
складали списки козаків [6, 107].

Рух селян турбував царський уряд не 
тільки своєю масовістю, але й тим, що 
він відбувався в умовах війни. На при
душення «козаччини» російський уряд 
кинув регулярні війська. За офіційними 
відомостями, під час придушення цього 
руху в Київській губернії було вбито 36 
і поранено 57 селян. «Київська козаччи
на» набула рис національновизвольно
го руху з метою відновити козацькі по
рядки.

Масовим був селянський рух «Похід 
селян у Таврію за волею», який розпо
чався у квітні 1856 р. Серед селян почали 
поширюватися чутки, що царський уряд 
нібито закликає бажаючих переселитись 
на Кримський півострів і що кріпаки
переселенці одержуватимуть від уряду 
значну допомогу, матимуть високу пла
ту за казенні роботи і, головне, всі вони 
стануть вільними.

Найбільших розмахів «Похід селян 
у Таврію за волею» набрав у Катери
нославському, Верхньодніпровському, 
Херсонському, Бобринецькому, Олек
сандрівському і Єлизаветградському 
повітах. Число учасників руху в Херсон
ській губернії у червні досягло 3 000 чо
ловік [20, 93].

Влітку 1856 р. біля Перекопу зосере
дились десятки тисяч селян. Ті селяни
кріпаки Катеринославської й Херсон
ської губерній, що залишилися на місці, 
відмовились виконувати повинності й 
чекали нагоди, щоб вирушити у Таврію 
за волею. 3а допомогою військової сили 
й численних загонів поліції царському 
урядові вдалося до кінця року встанови
ти в Південній Україні спокій [6, 124]. 

Військові змагання українців у 
ХІХ  ст. стали необхідним етапом для 
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успішного поступу національної ідеї 
вже у ХХ ст. Політична боротьба збага
тилась військовим досвідом, була посту
пово подолана дискурсивна обмеженість 
українського руху. Всі військові спроби 
наших співвітчизників вибороти стано
ві та національні преференції, захистити 
власну ідентичність зазнали поразки. 
Разом з тим жоден військовий виступ 
не міг пройти непоміченим, український 
народ поступово заявляв про себе як 
на внутрішньополітичній, так і на зо
внішньополітичній арені. В контексті 
виключно мілітарної сфери набули роз
витку партизанські методи боротьби, 
був здобутий досвід швидкої підготовки 
бійців в умовах динамічної зміни воєн
ної ситуації. В ХІХ ст. саме українцям 
вдалося створити найпотужніший під
розділ російської армії – Кубанське коза
че військо. 

ХІХ ст. позначене як перехідний етап 
від станових методів політичної бороть
би до партійних. Будьяка політична бо
ротьба, як відомо, завершується успішно 
лише при наявності лояльної військо
вої сили. Відповідно військова справа в 
українських землях розвивалась у тому 
самому напрямку.
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V. Hula
Ukraine in the XIX Century: Military History

Abstract
Research of military history of Ukraine in the 19th century is important for full understanding of the 

course of formation of the Ukrainian nation. However, this aspect of national history has not yet been 
examined in an integrated manner in scientific researches that determined the urgency of this publication. 
The activity of the main Ukrainian military units of the 19th century is analyzed. Author examined 
reasons of their creation, course of battle actions, aftermaths of success and failure. Social structure of 
the Ukrainian military units during the 19th century is studied. Author made attempt to explain limited 
social basis of the Ukrainian military units and generalized military experience of Ukraine in the 19th 
century. The fundamental regularities of its formation and significance for the Ukrainian nation-building 
are determined. It is important that at the beginning of the researched period Ukrainian military units set 
themselves the task of struggle for class privileges. Later alongside with the process of cultural revival of the 
Ukrainian lands military forces put forward the idea of national revival. Since the second half of the 19th 
century, national discourse finally changed the social one. As a result, at the end of the century movement 
to defend the rights of national rights of the Ukrainians activated and the first political parties became its 
representatives. Thus, the events of military history are integral to the fate of the whole society and to the 
regularities that determine the course of the nation. The army and the society are connected dialectically 
and their relations are characterized by mutual influence and common permanent evolution. Study of 
the Ukrainian military units promotes better understanding of both the main ways of the process and its 
character features. 



90 №2 (51) 2014 Ukraine in the world history

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

УДК 93 (4)

ОХОРОНА ТИЛУ ДІЮЧОЇ АРМІЇ В УМОВАХ
РАДЯНСЬКО-ФІНСЬКОЇ ВІЙНИ

Олег МІТЯГИН
здобувач Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського

Анотація. У статті акцентовано увагу на воєнно-політичній ситуації в Європі напри-
кінці 30-х років  ХХ ст., причинах та ході війни СРСР з Фінляндією. Розглянуто організа-
ційно-штатну структуру військ НКВС, розкрито їхні пріоритетні напрямки діяльності, 
функції та завдання з організації охорони армійських тилів радянських військ, тактику ди-
версійно-розвідувальних дій фінської армії, частин та підрозділів НКВС.

Визначено результати та ефективність заходів із забезпечення безпеки тилу від дивер-
сійно-розвідувальної діяльності противника.

Досвід радянсько-фінської війни з питань організації охорони тилу був використаний у 
роки Великої Вітчизняної війни.

Ключові слова: міжнародна обстановка, радянсько-фінська війна, війська НКВС, підрив-
на діяльність, охорона тилу, службово-бойова діяльність, диверсійно-розвідувальні групи.

ОХРАНА ТЫЛА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ В УСЛОВИЯХ 
СОВЕТСКО-ФИНСКОЙ ВОЙНЫ

Олег МИТЯГИН
соискатель Национального университета обороны Украины
имени Ивана Черняховского

Аннотация. В статье акцентируется внимание на военно-политической ситуации в 
Европе в конце 30-х годов ХХ в., причинах и ходе войны СССР с Финляндией. Рассмотрена ор-
ганизационно-штатная структура войск НКВД, раскрыты их приоритетные направления 
деятельности, функции и задачи по организации охраны армейских тылов советских войск, 
тактика диверсионно-разведывательных действий финской армии, частей и подразделений 
НКВД.

Определены результаты и эффективность мер по обеспечению безопасности тыла от 
диверсионно-разведывательной деятельности противника.

Опыт советско-финской войны по вопросам организации охраны тыла был использован 
в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: международная обстановка, советско-финская война, войска НКВД, 
подрывная деятельность, охрана тыла, служебно-боевая деятельность, диверсионно-разве-
дывательные группы.

ACTIVE ARMY REAR PROTECTION 
DURING RUSSO-FINNISH WAR
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Вступивши у 1934 р. до Ліги На
цій, поряд зі спробами посилення по
літичних позицій на міжнародній арені 
СРСР намагався використати і будьякі 
можливості для зміцнення стабільності 
у світі, насамперед шляхом закріплення 
умов Версальського договору. Головним 
фактором в останньому випадку висту
пала економічна і, порівняно з промис
лово розвинутими європейськими краї
нами, військова відсталість Радянського 
Союзу. Зокрема, пропонувався проект 
утворення системи колективної безпеки, 
підписання регіональних пактів про не
напад та міждержавну взаємодопомогу 
у разі можливої воєнної агресії. З різних 
причин, насамперед суб’єктивних, ці та 
інші намагання залишились нереалізо
ваними.

Військовополітична ситуація в Єв
ропі розвивалась за відомим сценарієм. 
Прийшовши у 1933 р. в Німеччині до 
влади, нацисти обрали курс на міліта
ризацію країни та захоплення чужих те
риторій. Багаторазові порушення Третім 
рейхом воєнних статей Версальського 
договору залишились майже непоміче
ними. Позиція нейтралітету, якої вперто 

дотримувались Англія і Франція, поту
рала не лише німцям, але й їхнім союзни
кам. Це призвело до світової політичної 
кризи: з одного боку, вчорашні провідні 
держави втратили вплив на події у світі, з 
другого – на очах зростав і набирав сили 
блок фашистських держав та поява осі 
Рим – Берлін – Токіо. Радянський Союз 
за цих умов діяв не завжди виважено та 
послідовно, насамперед у відносинах з 
Німеччиною, зокрема у частині підпи
сання (серпень 1939 р.) таємного між
державного протоколу про визначення 
сфер інтересів сторін у Східній Європі.

Неадекватна оцінка подій, а голов
не відсутність упереджувальних кроків 
з боку провідних світових держав, зо
крема США, стосовно агресивних пла
нів Третього рейху призвели до почат
ку Другої світової війни. За короткий 
час жертвами нацистів стали Польща, 
Бельгія, Франція, ряд інших країн Євро
пи. Осторонь цих подій не залишився і 
СРСР, зокрема у частині військовополі
тичного протистояння з Фінляндією.

Напруженість між ними зберегла
ся ще з часів радянськофінської війни 
1918 – 1922 рр., у ході якої РФСР була 
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стороною, що оборонялась, і за резуль
татом чого до Фінляндії (на Півночі, в 
Заполяр’ї) відійшли Печенгська область 
(Петсамо), західна частина півострова 
Рибачий і більша частина півострова 
Середнього. До поліпшення міждержав
них відносин не спонукала і симпатія 
фінської сторони щодо загарбницьких 
намагань гітлерівської Німеччини. Осте
рігалися обидві країни і можливої вій
ськової агресії з того чи іншого боку. По
боювання  СРСР підкріплювалося і тим 
фактом, що радянськофінський кордон 
на Карельському перешийку (Західна 
Карелія) проходив лише за 32 км від Ле
нінграда – одного із найбільших центрів 
радянської промисловості та другого за 
величиною міста країни.

У 1938 – 1939 рр. у ході радянсько
фінських переговорів, в обмін на вдвічі 
більші, проте менш придатні для сіль
ськогосподарського використання пло
щі в Карелії, СРСР намагався добитися 
від Фінляндії частини Карельського пе
решийка, а також передачі в оренду тер
міном на 30 років півострова Ханко.

Декларуючи принципи нейтралітету, 
фінський уряд відмовився від радянських 
пропозицій, наголошуючи, що запропо
новані умови виходять далеко за сферу 
безпеки Ленінграда, намагаючись, у свою 
чергу, добитись укладання радянсько
фінської торгової угоди та згоди СРСР 
на озброєння Аландських островів, демі
літаризований статус яких регулювався 
Аландською конвенцією 1921 р. Не бажа
ли фіни полишитись і свого надійного за
хисту від можливого вторгнення – смуги 
укріплень на Карельському перешийку, 
відомої як лінія Маннергейма.

З середини 1939 р., при відсутності 
прогресу на переговорах, з обох сторін 
почалися воєнні приготування.  Зокрема, 

на Головній військовій раді СРСР об
говорювався оперативний план вторг
нення в Фінляндію, а з середини верес
ня розпочалася концентрація з’єднань 
Ленінградського військового округу 
вздовж державного кордону. У свою чер
гу, Фінляндія активно удосконалювала 
лінію Маннергейма, а в серпні провела  
військові навчання, на яких відпрацьо
вувалось відбиття можливого нападу з 
боку СРСР. Наростали у фінському сус
пільстві і патріотичні настрої, а восени 
того ж року розпочалася часткова мобі
лізація до збройних сил.

Вторгнення радянських військ у 
Прибалтику ще більш стривожило фі
нів. В умовах відсутності у Східній 
Балтиці британського і французького 
військовополітичних впливів природ
ним стало прагнення фінського уряду 
заручитися підтримкою Німеччини на 
випадок висунення Москвою вимог, 
аналогічних тим, що були пред’явлені 
Прибалтійським країнам. Проте Берлін 
ідею можливого втручання в назріваю
чий конфлікт Хельсінкі з Москвою від
хилив. Німецька дипломатія виходила з 
того, що згідно з секретним протоколом 
Фінляндія не входила в сферу її політич
них інтересів. Англія, Франція, США, 
Швеція, Норвегія та Італія надали Фін
ляндії лише політичну, дипломатичну 
та певним чином економічну допомогу. 
Зокрема, США запровадили «моральне 
ембарго» на експорт американських то
варів до Радянського Союзу та надали 
фінам кредит у 300 млн. доларів. Проте 
далі справа не пішла. 

На початку жовтня 1939 р. СРСР 
запропонував Фінляндії розглянути 
можливість укладання договору про 
взаємодопомогу. Переговори розпоча
лися 11 жовтня. Діючи за настановою 
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 Великобританії, Франції і США, не ві
рячи в можливість війни, фінський уряд 
зайняв максимально непоступливу по
зицію, відхиливши пропозицію СРСР 
про договір та можливу оренду згадува
них островів й обмін територіями. Вза
мін 13 – 14 жовтня в країні була оголо
шена загальна мобілізація.

26 листопада 1939 р. поблизу населе
ного пункту Майніли відбувся артиле
рійський обстріл радянської території1. 
Провину за інцидент керівництво СРСР 
поклало на фінську сторону. 29 листо
пада 1939 р. Радянський Союз розірвав 
з Фінляндією дипломатичні стосунки, а 
30 – війська Ленінградського військово
го округу2 отримали наказ перейти дер
жавний кордон та розпочати бойові дії. 

Воєнна перевага була на радянсько
му боці: в живій силі – 2:1, артилерії – 5:1, 
танках – 7,5:1, бойових літаках – 10:1 [6, 
7]. Угоди радянськофінляндського мир
ного договору 1920 р. та договору про 
ненапад 1932 р. було порушено, проте 
офіційно війну не оголошено. Вирішаль
ним фактором для вторгнення стало 
бажання якнайкраще використати між
народну обстановку в контексті подій у 
Європі; з іншого боку – передбачалось, 
що після двох – трьох тижнів бойових 
дій фіни запросять миру. Виступаючи 17 
квітня 1940 р. на нараді начальницького 
складу Червоної Армії з узагальнення до
свіду бойових дій проти Фінляндії, Ста
лін наголосив: «Партія і уряд вчинили 
цілком вірно, не відкладаючи цю справу, 
і знаючи, що ми не зовсім ще  готові до 
1 За деякими версіями, він був інспірований ра
дянською стороною.
2 На їх базі 7 січня 1940 р. для штурму лінії Ман
нергейма було утворено ПівнічноЗахідний 
фронт у складі шести армій (7, 8, 9, 13, 14, 15). 
Війська 7 та 13 армій діяли на Карельському пере
шийку.

війни в фінських умовах, почали актив
ні воєнні дії саме в кінці листопада – на 
початку грудня. Все це залежало не тіль
ки від нас, а, швидше за все, від міжна
родної ситуації. Там, на Заході, три най
більші держави вчепилися одна одній в 
горло – коли ж вирішувати питання про 
Ленінград, якщо не за таких умов…, нам 
випали сприятливі умови для того, щоб 
їх в цей момент ударити» [8, 133].

З початком війни в офіційній заяві 
радянської сторони йшлося лише про 
єдине бажання – забезпечити безпеку 
Ленінграда шляхом відчуження Карель
ського перешийка, частини берега Пів
нічного Льодовитого океану, а також 
запровадження військових баз на остро
вах і північному березі Фінської затоки.

Однак реально плани війни виходи
ли далеко за рамки забезпечення безпе
ки кордонів. Опираючись на таємну до
мовленість з Німеччиною про розподіл 
сфери інтересів, питання, по суті, поля
гало у спробі зміни політичного режиму 
в Фінляндії.

Вже у грудні 1939 р. розгорнулися за
пеклі бої. Однак успіх радянських військ 
спостерігався лише на Крайній Півночі, 
в смузі наступу 14ї армії. За підтримки 
кораблів Північного флоту її з’єднання 
просунулись уперед на 150 – 200 км та 
оволоділи фінською частиною півостро
вів Рибачий і Середній, а також містом 
Петсамо.

У той же час армії, що діяли в Цен
тральній Карелії, заглибились тільки на 
35 – 80 км. У ході жорстокого протисто
яння війська 7ї армії на Карельському 
перешийку зуміли лише впритул підійти 
до головної оборонної смуги лінії Ман
нергейма, але прорвати її не змогли.

Оскільки вже на початковому етапі 
війни фронтове управління  радянськими 
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військами виявилось неефективним, 
безпосереднє керівництво ними, а також 
Балтійським і Північним флотами взяла 
на себе щойно створена Ставка Головно
го Командування Червоної Армії.

Швидкоплинна, водночас, як засвід
чили події, кровопролитна війна по
требувала напруги значних сил країни. 
Однією з важливих складових постало 
питання охорони тилу армій шляхом 
убезпечення залізничних та інших ко
мунікацій, боротьби з диверсійнороз
відувальними групами противника, 
кримінальними бандформуваннями, 
дезертирами, конвоювання полонених, 
виконання інших охороннокаральних 
завдань.

Для забезпечення безпеки тилового 
району військ, дотримання прифронто
вого порядку Ставка вимушена була йти 
на запровадження нового охоронного 
інституту: створюються частини з охо
рони тилу. Основою для їх формування 
стали прикордонні й оперативні підроз
діли військ НКВС. У директиві НКО і 
НКВС СРСР (26 грудня 1939 р.) військо
вим радам армій наголошувалося: 

«1… Відступаючи під ударами Чер
воної Армії, фінські війська на зайнятих 
нами територіях залишають диверсій
ні бандитські групи, які нападають на 
фланги, штаби і тили наших військових 
з’єднань, руйнують дороги і тероризу
ють місцеве населення.

2. З метою забезпечення якнайшвид
шого просування частин Червоної Армії 
та забезпечення нормальних умов робо
ти військового й армійського тилу Чер
воної Армії на території Фінляндії фор
муються полки військ НКВС…

4. Керівництво бойовими діями пол
ків НКВС здійснюють виділені НКВС 
помічники командувачів арміями з 

 охорони тилу» [5, 476]. В 7, 8 і 9й ар
міях ними відповідно стали комбриги 
А.  Аполлонов, М. Нікольський,  Г. Сте
панов. 

На виконання директиви з особо
вого складу прикордонних і внутрішніх 
військ було сформовано сім прикордон
них полків чисельністю 1500 осіб кожен. 
Їхнім завданням визначалась охорона 
залізничних і шляхових комунікацій, 
починаючи з Карельського переший
ка до Заполяр’я, а головне – «ліквіда
ція фінських диверсійних бандитських 
груп» у тилу ПівнічноЗахідного фронту. 
Виконання першого з них покладалось 
на 2гу дивізію військ НКВС з охорони 
залізничних споруд,  другого – на щойно 
сформовані охоронні частини [4, 152]. 
Бойовим резервом виступав 8й запас
ний полк із дислокацією в Петрозавод
ську [5, 476].

З метою покращення боєздатнос
ті полки з охорони тилу посилювались 
кулеметами й артилерією, дивізіонами 
об’єктового прикриття, прожекторно
звуковими взводами та взводами управ
ління. Зокрема, до складу 5го Реболь
ського прикордонного полку (охороняв 
тил 54ї стрілецької дивізії 9ї армії) 
ввійшла батарея 20го кавалерійського 
полку (дислокувався в Азербайджані) 
під командуванням старшого лейтенанта 
І. Аганіна. Розподілені на напівбатареї та 
кулеметні команди, ці підрозділи прида
вались гарнізонам полків охорони тилу. 

У деяких випадках (52 і 84му пол
кам) були придані бронепоїзди, а підроз
ділам інших частин – мотоброневагони. 
Зазвичай на них покладались обов’язки 
охорони важливих об’єктів, зокрема за
лізничних, відбиття ворожих атак, під
тримка артилерійським і кулеметним 
вогнем наступаючих військ. 
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Опираючись на власні можливості 
та «придані сили», прикордонний полк 
забезпечував охорону тилового району 
від 20 до 30 км по фронту та від 50 до 
70 км у глибину. Усі вони перебували 
в оперативному підпорядкуванні тих 
з’єднань діючої армії, чий тил охороня
ли. Як стрілецькі частини використову
валися полки і в боях проти регулярних 
військ противника. Зважаючи на це, у 
наказі Ставки (грудень 1939 р.) вимага
лося: «Полки НКВС у жодному разі не 
кидати на допомогу передовим підрозді
лам піхоти, а використовувати виключ
но для захисту військових тилів і доріг 
від намагань обходів і руйнувань з боку 
противника» [11, 180 – 181].

Уникати таких випадків вдавалося 
не завжди, особливо, коли, виявивши 
прогалини на флангах бойових порядків 
радянських військ, фінські диверсійно
розвідувальні підрозділи проривались 
у прифронтову смугу, навіть у глибокий 
тил.

Варто наголосити, що формування 
частин для забезпечення безпеки тило
вих армійських районів відбулося з чи
малим запізненням. Обізнані з театром 
воєнних дій, використовуючи досвід ор
ганізації та проведення диверсійнороз
відувальної роботи, фінські війська за
здалегідь сформували значну кількість 
спеціально навчених та добре озброєних  
підрозділів, груп та окремих диверсан
тів, зокрема снайперів («зозуль»), які з 
перших днів війни розгорнули активну 
роботу з дезорганізації тилу радянських 
армій. Їх тактика зазвичай зводилась до 
проникнення у бойові порядки против
ника, нанесення раптових ударів, вчи
нення диверсій, знищення командного 
складу тощо. Діяли як мобільні лижні 
загони, так і окремі «зозулі». 

В організації безпеки тилових райо
нів радянське командування намагалось 
використати досвід охорони державного 
кордону. Полки розташовувались окре
мими гарнізонами (від взводу до посиле
ної стрілецької роти на відстані 5 – 6 км 
один від одного) у збудованих поблизу 
доріг блокгаузах. Зокрема, у рапорті на
чальника оперативної групи НКВС в Ле
нінградській області від 9 грудня 1939 р. 
зазначалося: «З метою успішної бороть
би з білофінськими бандитами й дивер
сантами вважаємо за доцільне провес
ти такі заходи: у кожному населеному 
пункті, зайнятому Червоною Армією, 
тримати постійний гарнізон чисельніс
тю не менше ніж один взвод, із двома 
кулеметами й гранатами, а в більших 
пунктах – танк або танкетки з постійним 
комендантом пункту» [6, 127].

Гарнізони водночас виступали опор
ними пунктами, з яких у тих чи інших 
напрямках для розвідки й знищення ди
версійних груп противника висилалися 
розвідувальнопошукові й винищуваль
ні підрозділи у складі посиленого стрі
лецького взводу. Діяли вони переважно 
за 15 – 20 км від гарнізонів з розрахун
ком, щоб після виконання завдання по
вернутися не пізніше ніж за три – чотири  
дні. У донесенні керівництва згадуваної 
оперативної групи НКВС від 9 грудня 
1939 р. повідомлялося: «Відповідно до 
вищевикладеного мною від 9/ХІІ/39 р., 
для ліквідації банд шляхом влаштування 
засад у район Райвола направлялася опе
ративна група з ротою бійців батальйону 
НКВС терміном на 3 доби» [4, 129].

Боротьбу з розвідувальнодивер
сійними формуваннями противника 
вели не тільки війська НКВС з охорони 
тилу, але й оперативнорозвідувальні 
групи прикордонників та прикордонні 
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 застави. Зокрема, 4 грудня 1939 р. на ра
дянську територію між заставами Топо
зеро і Єлка прорвався диверсійний загін 
із 60 чоловік. Розділившись на дві групи, 
фіни рушили в напрямку села Топозе
ро. Прикордонники під командуванням 
начальника застави Ухтинського при
кордонного загону старшого лейтенан
та М.  Шмагріна настигли одну з них за 
10 км на північний захід від села. У ході 
бою диверсанти залишили 10 рюкзаків з 
вибухівкою, продовольством, топогра
фічними картами і відступили за кордон. 
Із захоплених документів з’ясувалося, 
що група мала завдання вчинити ди
версію на стратегічному об’єкті у районі 
села Топозеро. Друга група, виявивши 
переслідування, полишила територію 
СРСР [9, 99].

Активність фінських диверсійних 
і розвідувальних підрозділів помітно 
зросла на початку 1940 р. У доповіді на 
військовій раді про підсумки радянсько
фінської війни 1939 – 1940 рр. нарком 
оборони СРСР К. Ворошилов зазначив: 
«Тактична підготовка фінських військ у 
цілому добра. Тактика дрібних підрозді
лів відпрацьована ретельно, а окремий 
боєць навчений відмінно» [5, 45]. Лише 
у ніч на 1 січня наскокам диверсантів 
двічі піддавалась прикордонна застава 
ВекоЛамбі, при цьому одному із заго
нів вдалося прорватися в радянський  
тил [9, 128]; 7 січня прикордонна заста
ва Важенвара провела бойові зіткнення 
з кількома фінськими групами чисель
ністю до 20 чоловік; 8 січня нападу під
далася застава у Верхніх Тулеварах. На
ступного дня фіни здійснили збройний 
наскок на прикордонний наряд застави 
ВекоЛамбі, а 14 січня прикордонники 
застави Погост Сангальський (38 бійців) 
вступили в бій з фінською диверсійною 

групою чисельністю близько 100 чоло
вік. Завдяки підтримці сусідніх застав 
атаку вдалося не лише відбити, але й ор
ганізувати переслідування. Втрати про
тивника склали 2 офіцери і 6 солдатів [9, 
136 – 138].

Окремі прикордонні загони бра
ли участь у боротьбі з диверсантами в 
складі оперативнорозвідувальних груп 
і нарядів у кількості від 6 до 70 чоловік. 
Лише у грудні 1939 р. 26 таких форму
вань з особового складу Ребольського 
прикордонного загону НКВС провели 
37 бойових операцій. Загалом упродовж 
війни їх було 47, з яких 38 – на терито
рії противника. На думку начальника 
опергрупи Ребольського напрямку ком
дива М. Нікішева, головним результа
том службовобойової діяльності загону 
стало те, що «не допущено було жодного 
випадку безкарного прориву противни
ка через кордон і тим самим поперед
жено напад банд противника на тилові 
об’єкти РСЧА в прикордонній смузі» [9, 
179]. Суть їх тактики полягала насампе
ред у відмові від бойових зіткнень з кіль
кісно переважаючими силами против
ника. Ухилятися намагались настільки, 
наскільки це було можливо. «Особли
во тактично вміло застосовували фіни 
мінні загородження і пістолеткулемет 
«Суомі», – визнав тоді ж нарком К.  Во
рошилов. – Невеликі групи лижників, 
що проривалися вночі, а часто і вдень в 
тил наших військ, озброєні «Суомі», на
падали на частини, що здебільшого роз
ташовувались на дорогах і біля них, та 
завдавали серйозних втрат» [7, 45]. 

Фінські диверсійні підрозділи комп
лектувалися з відбірних, добре підго
товлених бійців. У своєму складі вони 
мали до 40 чоловік, що відмінно воло
діли лижами та стрілецькою зброєю. 
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 Основними об’єктами нападу були обо
зи, автоколони з вантажами, окремі ав
томашини, військові підрозділи на мар
ші, невеликі групи військовослужбовців, 
штаби, лінії зв’язку, мости. Прикметно, 
що останнє спостерігалося не лише в 
тилу діючих армій, але й на радянській 
території. Уміло використовуючи харак
терні особливості місцевості, прийоми 
несподіваних наскоків із засад з подаль
шим швидким відходом, диверсанти за
вдавали радянським військам значних 
втрат, насамперед у командноначаль
ницькому складі. Так, 6 грудня 1939 р. на 
Карельському перешийку в районі посе
лення Лавола (за іншими даними – Вяй
сяйнен) в пастку потрапила 6та рота 
168го полку 24ї стрілецької дивізії. Ра
зом із ординарцем і водієм в підрозділі 
знаходився командир 24ї дивізії ком
бриг П. Вєщов, який загинув у бою.

28 грудня 1939 р. в Заполяр’ї дивер
санти противника знищили штабну 
машину (їхала без охорони). Тоді ж за
гинули начальник автобронетанкового 
управління 11ї армії та супроводжуючі 
його військовослужбовці.

Під час раптових нападів та наско
ків, зокрема на автомобільні колони, 
фінськими партизанами була відпрацьо
вана така послідовність дій: для опера
ції обиралася та ділянка дороги, де було 
неможливо чи значно утруднено здій
снити об’їзд або з’їзд. Попереду колони 
підривався мінний заряд, кулеметним і 
снайперським вогнем з ладу виводилися 
головна й замикаюча машини. У першу 
чергу знищувались водії, командири, 
зв’язківці, польові кухні. Розгром про
довжувався до повного її знищення або 
здачі бійців і командирів у полон. Не
рідко до рук ворога потрапляв не лише 
особовий склад, але й захоплювались 

інші трофеї: артилерія, танки, вантажів
ки, кінний склад тощо. Не менш ефек
тивно діяли і «зозулі». Замаскувавшись 
на високих деревах, з яких прогляда
лись радянські бойові позиції, вогнем із 
снайперських гвинтівок вони завдавали 
відчутних втрат військам. Переважно 
це були командні кадри. На боці фі
нів виступали індивідуальна військова 
майстерність, знання району диверсій
норозвідувальних операцій, серйозні 
прорахунки різного рівня радянського 
командування з управління військами, а 
також і великі морози. 

Частинам військ НКВС неодноразо
во доводилося вести бої в умовах оточен
ня. Зокрема, у січні 1940 р. у ворожому 
кільці опинився 5й Ребольський при
кордонний полк. У понад 300 мороз його 
особовий склад проявив виняткову стій
кість, відбиваючи противника. Гарнізон 
лейтенанта Биченкова з приданою пів
батареєю 20го кавалерійського полку 
упродовж декількох діб відбивав вперті 
атаки фінів. Оточення підрозділу трива
ло 46 діб. За проявлену мужність 28 при
кордонників і артилеристів удостоїлись 
орденів і медалей, а 5й Ребольський 
прикордонний загін та 6й прикордон
ний полк НКВС були нагороджені орде
ном Червоного прапора. Загальне ж чис
ло особового складу з частин охорони 
тилу, що отримали державні нагороди 
під час радянськофінської війни, стано
вило 1883 особи, з них 13 стали Героями 
Радянського Союзу [2, 141]. 

Про стан справ з охорони тилових 
районів у Карелії повідомлялось у допо
відній (27 січня 1940 р.) наркома внут
рішніх справ СРСР Л. Берії в ЦК ВКП(б). 
На підставі рапорту помічника коман
дувача з охорони тилу 8ї армії комбрига  
М. Нікольського він наголошував про 
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успіхи 1го й 4го полків НКВС із забез
печення безпеки тилу в районі м. Піткя
ранта і с. Уома. Батальйони полків у ході 
контрнаступу фінської армії утримували 
оборонні позиції. Резолюція Сталіна на 
документі була лаконічною: «Здорово! 
Представити до нагороди» [5, 482]. 

На початку лютого 1940 р. війська 
НКВС з охорони тилу провели масш
табну операцію зі знешкодження ши
рокої мережі розвідувальної агентури 
противника, що знаходилась у тилу ра
дянських військ. Фінське населення, що 
проживало в прифронтовій смузі, було 
виселено в глибинні райони радянської 
Карелії, зокрема із Суоярві евакуювали 
1768 чоловік. Виселенню підлягало і ра
дянське цивільне населення, яке мешка
ло в 20 – 40кілометровій смузі від дер
жавного кордону. Вжиті заходи сприяли 
помітному покращенню оперативної об
становки.

З початком бойових дій військами 
НКВС на радянській території, зокрема 
на Кіровській, Жовтневій та Ленінград
ській залізницях, під охорону було взято 
154 об’єкти (мости, водокачки основного 
водопостачання, теплові електростанції 
тощо). Їх охорону та оборону забезпечу
вали п’ять полків 2ї дивізії. Посилений 
варіант несення служби здійснювався 
шляхом проведення розвідки, вистав
лення військових нарядів (у радіусі 3 – 
5 км) і дозорів на відстані 8 – 10 км від 
шляхів та об’єктів. Для охорони важли
вих і надважливих потягів задіювались 
чотири оперативні групи чисельністю 
257 бійців та командирів.

Упродовж  війни вдалося попередити 
73 катастрофи поїздів, виявити 3264 км 
пошкоджених залізничних магістралей, 
затримати сотні осіб з числа порушни
ків забороненої зони. Жоден з об’єктів, 

що охоронялися, вивести із ладу фінам 
не вдалося. Не допущено було і випадків 
диверсій3 [5, 479 – 480].

Радянськофінська війна тривала 
105 днів. 12 березня 1940 р. між СРСР і 
Фінляндією було підписано мирний до
говір, відповідно до якого державний 
кордон на Карельському перешийку від
сувався від Ленінграда на 150 км. Тоді ж 
уся відвойована територія ввійшла до 
складу шістнадцятої союзної республіки 
– КарелоФінської РСР. До складу СРСР 
відійшли також м. Виборг, Виборзька 
затока з островами, західне й північне 
узбережжя Ладозького озера з містами 
Кякисалмі, Сортавала, Суоярві, терито
рія в районі міста Куолаярві, півостро
ви Рибачий та Середній у Баренцовому 
морі. Фінляндія вимушено погодилась і 
на здачу в оренду на 30 років півострова 
Ханко.

Головна стратегічна мета у війні вій
ськовополітичного радянського керів
ництва була досягнута – забезпечено 
безпеку північнозахідного кордону. 
Однак дісталася вона дорогою ціною. 
Втрати становили: близько 150 тис. уби
тих, 17 тис. пропалих безвісти, 325 тис. 
обморожених, поранених, контужених, 
6 тис. полонених. Фіни, у свою чергу, не
дорахувались: 4101 пропалих безвіс ти, 
43575 обморожених, поранених, кон
тужених та близько тисячі полонених. 
Вбитими виявились майже 20  тис. чо
ловік [1, 180 – 182].

Війна мала і негативні політичні 
наслідки для СРСР. 14 грудня 1939 р. 

3 Про напружену службовооперативну обстанов
ку на залізницях СРСР свідчать такі факти: лише 
упродовж 1939 р. за участю військ вдалося попе
редити 534 можливі крахи поїздів, виявити 587 
пошкоджень на шляхах, затримати 4 диверсантів 
та 253 порушників державного кордону, знешко
дити 483 злочинних елементи [5, 480].
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Асамблея Ліги Націй виключила Радян
ський Союз із свого складу, визнавши дії 
стосовно Фінляндії такими, що порушу
ють суверенітет незалежної держави та є 
несумісними з основними принципами 
діяльності цієї міжнародної організації.

Розгорнулася на Заході і широка 
антирадянська пропагандистська кам
панія. Відносини СРСР із Великобрита
нією й Францією, які підтримували Фін
ляндію, ще більше погіршилися. Війна 
підтвердила й існуючі у європейських 
колах сумніви щодо боєздатності радян
ських збройних сил.

Хід та результати радянськофінської 
війни засвідчили: боєздатність Червоної 
Армії загалом і прикордонних військ зо
крема не відповідає вимогам часу. Роз
рахунки керівництва СРСР завершити 
війну упродовж двох – трьох тижнів 
не виправдалися. Невдачі радянських 
армій були викликані насамперед про
рахунками плану воєнного вторгнення, 
який передбачав виключно блискавичну 
армійську операцію та виходив із пере
оцінки власних сил та недооцінки про
тивника. Не передбачались і можливості 
ведення тривалих бойових дій в умовах 
суворої зими. Війська були недостатньо 
забезпечені зимовим одягом та відповід
ним спорядженням. Не вистачало міно
метів, автоматів, інших видів озброєн
ня. Недостатньо були відпрацьованими 
управління та взаємодія різних родів 
військ, особливо сухопутних частин з 
авіацією.

Не менші прорахунки спостерігалися 
і в питаннях охорони тилу діючої армії. 
Крім відсутності досвіду, серйозні недо
ліки мали місце в організаційноштатній 
структурі охоронних військ, тактиці їх
ній дій, відсутності відповідних команд
них кадрів, організації управління тощо. 
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O. Mitiahin
Active Army Rear Protection during Russo-Finnish War

Abstract
Russo-Finnish war lasted 105 days. Reaching into her during the strategic goal-ensuring the safety 

of the north-western border of the USSR, at the same time for this success was paid for dearly. Combat 
and non-combat losses amounted to about 200 thousand people.

For the Soviet Union, the war had negative consequences – recognizing action against Finland as 
having violated the sovereignty of an independent state, the Soviet Union was expelled from the League 
of Nations.

However, the progress and results of the war revealed low fighting ability of the Red Army re-
evaluate their own strength and underestimate the enemy forces.

Along with other military and political failures and faults during the war there were serious 
problems for the safety of the rear of the army. The Soviet Union was almost unprepared for disruption 
techniques and methods enemy frontline, moreover, the rear of the active Red Army by subversion, 
especially with the Special Forces. To stop sabotage and intelligence Finns had to take on the «hot 
pursuit», but in many cases they have been ineffective. Based on the experience of war headquarters in 
the border districts and detachments conducted a detailed analysis of the issues of the protection of the 
rear, and had worked out some proposals , however, as reported by the events of the first period of the 
Great Patriotic War, they remained on paper. Their substantive implementation started only in 1942.
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УДК 94 (477) «1941/1942»

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН БІЙЦІВ
ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА  

У ФРОНТОВИХ ЧАСТИНАХ РСЧА (1941 – 1942 рр.)

Вадим РОСИЦЬКИЙ
аспірант ННДІУВІ

Анотація. У статті на основі архівних та мемуарних джерел зроблений аналіз мо-
рально-психологічного стану радянських військ на початковому етапі війни з метою оцінки 
наст роїв тогочасних бійців Робітничо-Селянської Червоної Армії у важких умовах оборон-
них боїв 1941–1942 років. Простежено моральний стан щодо сприйняття особовим складом 
РСЧА перших невдач війни. Розглянуто методи психологічної та кваліфікованої медичної 
допомоги морально слабким чи психічно ураженим солдатам. Дана оцінка діям працівників 
військової прокуратури  у запобіганні паніки та дезертирства, покарання за військові зло-
чини, пов’язані з боягузтвом та невдоволенням командування.

Ключові слова: морально-психологічний стан, дисциплінарна практика, правопорушення.

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ БОЙЦОВ
И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА  

ВО ФРОНТОВЫХ ЧАСТЯХ РККА (1941–1942 гг.)

Вадим РОСИЦКИЙ
аспирант ННИИУВИ

Аннотация. В статье на основе архивных и мемуарных источников сделан анализ мо-
рально-психологического состояния советских войск на начальном этапе войны с целью  
оценки настроений тогдашних бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии в тяжелых 
условиях оборонительных боев 1941–1942 годов. Прослежено моральное состояние относи-
тельно восприятия личным составом РККА первых неудач войны. Рассмотрены методы 
психологической и квалифицированной медицинской помощи морально слабым или психи-
чески пораженным солдатам. Дана оценка действиям работников военной прокуратуры в 
пре дотвращении паники и дезертирства, наказания за военные преступления, связанные с 
трусостью и недовольством командования.

Ключевые слова: морально-психологическое состояние, дисциплинарная практика, пра-
вонарушения.

MORAL AND PSYCHOLOGICAL CONDITION OF THE SOLDIERS  
AND PUNISHMENT ADMINISTRATION IN THE FRONT-LINE UNITS  

OF THE RED ARMY (1941–1942)

Vadym ROSYTSKYI
post-graduate student of NRIUSWH



102 №2 (51) 2014 Ukraine in the world history

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

Annotation. In this paper on the base of archival records and memoirs author made analysis of 
moral and psychological condition of the Soviet troops in the initial stage of the war in order to examine 
sentiments of the soldiers of the Red Army in difficult conditions of the defensive battles in 1941–1942.

Moral condition of the soldiers after the first defeats is researched. Methods of psychological and 
professional medical aid for the soldiers with flagging morale and wounded psychical condition are 
analyzed.  

The author estimated activity of military prosecutors on prevention of panic and desertion, punish-
ment for military crimes connected with cowardice and dissatisfaction with command.

Key words: moral and psychological condition, punishment administration, crimes. 

Моральний стан бійців кожної армії 
є досить важливим показником її готов
ності до обороноздатності. Морально
психологічний стан – це фактор, який 
у скрутну хвилину може допомогти во
якам поразку перетворити в перемогу 
або ж навпаки. Службові завдання, що 
виконуються військами на фронті, під
дають серйозним випробуванням фізич
ні і психологічні можливості людини. 
Солдату доводиться стикатися зі знач
ними труднощами і перешкодами як  
зовнішнього, так і внутрішнього харак
теру. Втома і психологічна напруга нако
пичуються день у день. Причому психо
логічні навантаження превалюють над 
фізичними. Саме це робить досліджен
ня даної проблематики актуальним не 
лише для військових та психологів, але 
й для істориків, які досліджують мало
відомі сторінки нашої військової історії. 
Так, історик В.Смолій зазначає: «Як це не 
звучить парадоксально, але воєнна спра
ва – це не лише наука, а й складова нашої 
культури. Те, що ми називаємо військо
вим мистецтвом, є частиною нашої ду
ховності» [7, 18].

Певні аспекти цієї проблеми висвіт
лені у дослідженнях багатьох науковців.

Зокрема, у своїй праці М. Тимо феєв 
на підставі вивчення звітів з фронту про 
організацію психіатричної допомоги та 
структуру санітарних втрат психіатрич
ного профілю серед  військовослужбовців 

Червоної Армії в роки Великої Вітчизня
ної війни зробив досить цікаві висновки, 
піддавши критиці застарілість системи, 
нестачу кадрів тощо. Показана етап
ність надання психіатричної допомоги 
військовослужбовцям, які брали участь 
у бойових діях. Уточнено відомості про 
тривалість та наслідки лікування по
страждалих з бойовою психічною пато
логією [16].

Достатньо інформативною є колек
тивна праця з військової психології під 
редакцією М. Дьяченко та Н. Феденко, у 
якій на базі дореволюційної російської 
військової психології та досвіду Радян
ської Армії висвітлено проблему індиві
дуального підходу, діяльності команди
ра підрозділу, героїчного вчинку воїна, 
критичного аналізу зарубіжної військо
вої психології [5].

У статті Н. Вамбольт, М. Шубіної роз
кривається роль повсякдення як  життє
вого світу простих людей. Повсякдення – 
це світ всіх людей, у якому досліджується 
не тільки матеріальна культура, харчу
вання, житло, одяг, але й повсякденна 
поведінка, мислення і переживання [2].

Праця Т. Вронської побудована на 
архівних джерелах – даних військової 
прокуратури СРСР часів Великої Віт
чизняної війни. Дослідник вбачає звіти 
прокуратури як важливе джерело у до
слідженні фронтового повсякдення в 
 період 1941–1943 років [8].
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Дана стаття має за мету на основі 
архівних та мемуарних джерел проана
лізувати моральнопсихологічний стан 
радянських військ на початковому етапі 
війни з метою оцінки настроїв тогочас
них бійців РСЧА у важких умовах обо
ронних боїв 1941–1942 рр.

Виходячи з актуальності та постав
леної мети, випливають такі завдання: 

– дати оцінку моральнопсихологіч
ного стану бійців РСЧА на фронті;

– проаналізувати ступінь надання 
психіатричної та психологічної допомо
ги воякам РСЧА на фронті;

– на основі джерел прослідкувати 
основні правопорушення бійців РСЧА 
та методи боротьби з ними.

Високий бойовий дух та віра в пере
могу є тими основними показниками, 
що дають війську перемагати. Ці від
чуття та настрої мобілізують сили, роз
сіюють невпевненість перед лицем за
грози, допомагають якісно виконувати 
бойове завдання [5, 121]. Питання бо
йового духу – це питання здорової пси
хіки, яке має вирішуватись за безпосе
редньою участю кваліфікованих кадрів. 
Проте, наприклад, на Західному фронті 
було лише два психіатри – А. Свядощ, 
А.  Портнов, на 1му Українському – 
один – В. Макаров, який одночасно був і 
головним невропатологом фронту. Саме 
вони і армійські психіатри взяли на себе 
основний тягар організаційнометодич
ної роботи у військах [12, 145]. У цих 
умовах особливого значення набували 
праці кафедри психіатрії Військовоме
дичної академії, орієнтовані на військо
вих лікарів.

Підводячи підсумки початкового 
періоду війни, головний психіатр РСЧА 
М. Тимофеєв виділив такі основні проб
леми:

– при гострій нестачі військових пси
хіатрів багато з них (як кадрових, так і 
запасу) не використовувалися за фахом;

– переважна частина хворих психіа
тричного профілю евакуювалися в гли
бокий тил, багато з них за своїм станом 
могли лікуватися в армійському шпиталі;

– значна категорія постраждалих піс
ля проходження етапів евакуації надхо
дила на лікування в загальнохірургічні 
і загальнотерапевтичні шпиталі, в яких 
була відсутня спеціально організована 
психіатрична допомога [16, 33–34].

Таким чином, основним недоліком 
початкового періоду війни була відсут
ність необхідної кількості кадрів та спе
ціалізованих психіатричних відділень. 
Це призвело до того, що практична пси
хіатрична допомога в діючих фронтових 
частинах обмежувалася в основному 
евакуацією хворих із фронтових шпита
лів у тилові райони [14, 29]. Можна ска
зати, проблема не вирішувалася, а лише 
локалізувалася. 

У зв’язку з цим найважливішим за
вданням стало швидке штатноорга
нізаційне формування психіатричних 
(психоневрологічних) підрозділів з мак
симальним наближенням їх до передової 
фронтів.

Початок Великої Вітчизняної війни 
для всіх радянських бійців та коман
дирів став великим випробуванням не 
тільки з військової підготовки, але й 
духу та психіки.

На початку бойових дій  у червні – 
липні 1941 р. німецькі диверсанти часто 
знешкоджували лінії зв’язку між части
нами та штабами РСЧА, а також прово
дили агітаційну роботу про неперемож
ність вермахту. Внаслідок порушення 
зв’язку у перші дні війни, за свідчен
ням начальника артилерії М. Воронова, 
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Генштаб РСЧА досить погано володів 
інформацією щодо обстановки на фрон
тах, а командуючі фронтами не володіли 
ситуацією. Так, І. Баграмян, начальник 
оперативного управління Київського об
ласного військового округу, вказує, що 
донесення та повідомлення у перші дні 
війни надходили безсистемно, показу
вали стан окремих частин, не даючи за
гальної картини бойових дій. Особливо 
скупими були дані авіарозвідки [11, 97].

Але, незважаючи на труднощі, все ж 
знаходилися командири, які не чекали 
вказівок згори, а, іноді діючи напере
кір наказам командування, самостійно 
приймали рішення про відкриття вогню 
по агресору. Зволікання з діями на най
вищому рівні, як засвідчує М. Захаров, 
призвело до значних втрат у техніці та 
живій силі, до виникнення паніки у вій
ськах. Реакція вищого командування 
РСЧА на початок війни свідчить про 
їхню моральнопсихологічну неготов
ність до такого перебігу подій [11, 75].

Невизначеність вищого командуван
ня дезорієнтувала молодших командирів 
РСЧА. При відсутності інструкцій про 
подальші дії і перебуваючи під постій
ним тиском ворога, вони піддавались 
паніці. Деякі командири втрачали ко
мандування над своїми підлеглими. Не 
маючи можливості змінити становище 
та розуміючи всю свою відповідальність, 
такі командири залишалися на місці, бо
ячись відходу без наказу. Для них страх 
визнання дезертиром чи зрадником був 
більшим, ніж страх смерті в бою. «Вони 
були здатні вмерти, не залишивши сво
го рубежу, однак користь з цього була 
невеликою, і було соромно дивитись на 
жалюгідний вигляд командирів, які роз
губили свої частини», – зазначав А. Гор
батов [11, 82].

Поразки у прикордонних боях у 
перші місяці війни негативно відбили
ся на моральнопсихологічному стані 
червоно армійців. Почав зменшуватися 
авторитет радянської влади, що, у свою 
чергу, призвело до поширення дезертир
ства у лавах Червоної Армії.

Можна стверджувати, що прагнен
ня радянських людей потрапити до лав 
РСЧА у перші тижні війни було най
сильнішим. Саме тоді велика кількість 
добровольців  з числа громадян СРСР 
подали заяви до складу РСЧА. Однак під 
впливом безперервних невдач на фрон
тах Великої Вітчизняної війни подібний 
ентузіазм згасав.

Як свідчать очевидці, люди влива
лися до лав РСЧА з різними настроями. 
Основна маса мобілізованих почувалася 
пригнічено через тугу за своєю сім’єю. В 
окремих колгоспах у перший день мобі
лізації багато колгоспників не вийшли 
на роботу, проводжаючи призовників до 
армії [11, 31].

Поряд із патріотичними настроя
ми на окремих призовних пунктах були 
прояви невдоволення мобілізацією. За
клик радянського керівництва згурту
ватися ще тісніше навколо партії та ра
дянського уряду знаходив позитивний 
відгук не у всіх радянських людей [3, 37].

Проте, незважаючи на всі проблеми 
та суперечності в радянському суспіль
стві та РСЧА, ворогові давався відчутний 
опір. Командування вермахту було зму
шене визнати, що «бої відрізнялися біль
шою запеклістю, ніж під час польської 
кампанії чи західного походу» [3, 28], 
це може свідчити про високий патріо
тичний настрій частин РСЧА. Поряд із  
цим поразки Червоної Армії у перші дні 
війни, постійний тиск відступу, втом
леність бійців та командирів внаслідок 
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 постійних оборонних боїв погіршили 
моральнопсихологічний стан фронто
вих частин РСЧА. Хоча більшість під
розділів не піддалися паніці, документи 
вермахту свідчать, що вже 29 червня 
1941  р. цілі частини були деморалізо
вані, червоноармійці почали розбіга
тися [6, 65]. 

Погано підготовлені операції з ме
тою відкинути ворога пригнічували по
чуття бійців РСЧА. Крім того, різко по
гіршилося харчування на фронті: вони 
отримували їжу тільки один–два рази на 
добу, а іноді взагалі залишалися без про
довольства [4, 23].

На початку війни зусилля частин 
РСЧА часто не координувалися, що да
вало змогу ворогу оточувати їх. За таких 
умов навіть серед вищого командування 
РСЧА були побоювання за морально
психологічний стан військ. Ситуація на 
фронті була вкрай тяжкою, радянські 
війська вели оборонні бої і досить часто 
з різних причин потрапляли в оточення. 
Страх перед оточенням нерідко впливав 
на моральнопсихологічний стан радян
ських військ. Як зазначав маршал І. Ба
грамян, моральний дух під час відступу 
занепадає, тоді як у наступаючих він на 
підйомі з запалом самого наступу [1, 57]. 
Але тут можна не погодитися. Так, дана 
теза має рацію, але не можна її узагаль
нювати. Були і панікери, і дезертири, а 
були і хоробрі бійці, що билися за свою 
Батьківщину до останнього патрона, до 
останньої краплі крові, сподіваючись, 
що їхній подвиг приведе до перемоги. 
Вже в липні 1941 р.  почастішали випад
ки, коли командири піднімали свої час
тини в атаку. 

За донесенням командирів винищу
вальних батальйонів, тільки за 22–24 лип
ня 1941 р. на території Київської  області 

затримано 1392 дезертири, з яких до ви
щої міри покарання був засуджений 31 
військовослужбовець. В Одеській облас
ті станом на 3 серпня 1941 р. винищу
вальні батальйони затримали 82 дезер
тири і ще 111 осіб, які підозрювалися в 
ухиленні від військової служби [3, 56].

20 липня 1941 р. штабом охорони 
військового тилу ПівденноЗахідного 
фронту було видано наказ «Про забезпе
чення агентурнооперативної роботи по 
охороні воєнного тилу ПівденноЗахід
ного фронту» з метою організації служ
би кордонів на найважливіших шосей
них та ґрунтових шляхах для перевірки 
осіб, що пересувалися без належних до
кументів [11, 65]. 

Подальшим кроком для наведення 
порядку в частинах РСЧА та прифрон
товому тилу стало прийняття 16 серпня 
1941 р. Ставкою Верховного Головно
командування РСЧА наказу № 270. Згід
но з цим документом «командирів і по
літпрацівників, які під час бою зривали з 
себе знаки розрізнення і дезертирували 
у тил чи здавалися у полон ворогові, по
трібно вважати злісними дезертирами, 
сім’ї яких підлягають арешту як сім’ї тих, 
хто порушив присягу і зрадив Батьків
щину» [4, 18–19]. 

Окрім дезертирства, на фронті поча
лися проявлятися й інші правопорушен
ня. На підставі доповідних військового 
прокурора РСЧА В.Носова дізнаємося 
про проблеми морального плану, по
рушення статутних відносин, режиму 
несення служби, матеріального забезпе
чення, зловживання спиртним і багато 
інших негативних явищ [8, 10].

Якщо у перші місяці війни доповід
ні про порушення на фронті доходи
ли до прокуратури СРСР та керівни
цтва держави щомісяця, то вже з другої 
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 половини 1942 р. щоквартально робила
ся звітність [4, 63]. Це дає нам право мір
кувати, що на початковому етапі війни, 
а саме літо – осінь 1941 р., пік дезертир
ства та злочинності в РСЧА пов’язаний з 
невдачами на фронті та організаційними 
моментами в обороні держави.

Перше «спецдонесення» надійшло 
до РНК СРСР 2 липня 1941 р. Наводячи 
приклади злочинності, за старою звич
кою на перше місце поставили «контр
революційну пропаганду», включивши 
до неї всі вияви невдоволення оператив
ною обстановкою на фронті, поведін
кою командирів, оцінки стану Червоної 
Армії та збройних сил ворога. Далі по
давалися статистика й факти членоуш
кодження (самострілів), дезертирства, 
паніки, в тому числі й залишення скла
дів з боєприпасами в умовах швидкого 
відступу. Всі особи, звинувачені у пере
лічених злочинах, отримали вищу міру 
покарання – розстріл, виконаний без 
зволікань [9, 8].

У доповідній виконуючого обов’язки 
прокурора СРСР Г. Сафонова на ім’я за
ступника РНК А. Вишинського «Про 
злочинність у Червоній Армії» за ве
ресень 1941 р. передусім подавалася 
репресивна статистика. Загальна кіль
кість засуджених становила 14 886 осіб. 
Серед злочинів першість утримувало 
дезертирство (40%), контрреволюційні 
злочини перебували на другому місці  – 
13,1%, членоушкодження – на третьо
му – 10,2 % [8, 16].

Окрім інформації звітного характе
ру, в документі містився аналіз скоєних 
військових злочинів. Підкреслювалося, 
що дезертирство та втечі з поля бою ши
роко розповсюджені там, де:

– відсутній облік людей та не ведеть
ся щоденна боротьба за дисципліну;

– самі командири подають поганий 
приклад боягузтва [9, 10].

Далі зазначалося: «Переважна час
тина випадків зради Батьківщині є ре
зультатом впливу тимчасових успіхів 
ворога на менш стійкі елементи. До цих 
елементів у першу чергу належать осо
би старшого віку, мобілізовані в райо
нах тимчасово зайнятих ворогом, які 
прагнуть побачитися з родинами, котрі 
залишилися на території, захопленій 
фашистами… У 299 стрілецьку дивізію 
(Брянський фронт) прибуло поповне
ння з осіб старшого віку, мобілізованих 
у Чернігівській області, на той час за
хопленій ворогом. Належна політична 
робота не проводилась, що було вико
ристано ворогом, який за допомогою 
листівок і радіо повів агітацію за перехід 
чернігівців до німців, обіцяючи розпус
тити їх по домівках. В результаті вже під 
час першого зіткнення з противником 
бійці розбігалися, і перейшло до ворога 
більше половини бойового складу ди
візії» [9, 10]. Такі випадки масового та 
індивідуального дезертирства у перші 
місяці війни траплялися досить часто й 
були частиною фронтового повсякден
ня. Вплинути на ситуацію, припинити 
спроби перейти на бік ворога чи втекти з 
передової у радянський тил одним заля
куванням чи пропагандою не вдавалося.

У звіті про злочинність у РСЧА за 
вересень 1941 р. знаходимо й опосеред
кований опис фронтового побуту через 
аналіз практики покарання тих, хто ви
словлював своє невдоволення харчовим 
забезпеченням червоноармійців. Зві
туючи про контрреволюційні злочини, 
працівники прокуратури наголошували: 
«Зустрічались випадки антирадянської 
агітації на ґрунті незадоволення побу
товими умовами» [9, 9]. Серед іншого 
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наводиться приклад того, як червоно
армієць 6го окремого запасного баталь
йону Орловського військового округу 
Скоренко говорив серед бійців: «Все 
найкраще з’їдають командири, а черво
ноармійцям залишаються недоїдки. Ми 
голодуємо, а на фронті зовсім голодні 
сидять. З першого дня радянської влади 
ми всі посилаємося на труднощі. Якби у 
мене були права, я б декому голову скру
тив» [10, 86]. Останні слова бійця були 
розцінені як контрреволюційна пропа
ганда. Відбувалися й інші порушення. 
Наприклад, у листопаді 1941 р. коман
дир взводу 2ї роти 348 стрілецького 
полку 51ї армії  молодший лейтенант 
М.Домацький наказав червоноармійцю 
Мостовиченку отримати їжу для взво
ду. Виконуючи наказ, червоноармієць 
отримав хліб, цукор, горілку, а кашу – ні, 
позаяк не вистачило посуду. Дізнавшись 
про це, командир проігнорував будьякі 
виправдовування Мостовиченка, витяг з 
кобури револьвер та трьома пострілами 
вбив бійця. Прокуратура відрапортува
ла А.Вишинському, що за таке свавілля 
лейтенант відданий під суд [11, 25]. 

Згодом із стабілізацією обстановки 
на фронтах військова прокуратура поча
ла більш детально аналізувати порушен
ня в армії. Вже на початку 1942 р. у звітах 
НКВС та військової прокуратури йдеть
ся про факти неправильної кваліфікації 
правопорушень. Аналізуючи причини 
засудження великої кількості військо
вослужбовців за контрреволюційну про
паганду, військовий прокурор В.Носов 
у доповідній прокурору СРСР В. Боч
кову пише: «Серед осіб, засуджених за 
контрреволюційну агітацію, є чимало і 
таких, які фактично контрреволюційної 
агітації не вели, а припустилися нездо
рових висловлювань через нерозуміння 

тих питань, з приводу яких вони вели 
розмови, повторюючи почуте ними, не 
переслідуючи при цьому ніякої контр
революційної мети» [8, 11]. Ілюструючи 
своє твердження, він наводив приклад, 
коли під час продовольчих ускладнень 
у військах ПівнічноЗахідного фронту 
було притягнуто до кримінальної відпо
відальності понад 50 червоноармійців 
та молодших командирів лише за те, що 
вони висловлювали невдоволення не
стачею харчів [8, 11].

Таку ж оцінку отримали бійці за чи
тання німецьких листівок. Критикуючи 
таку правову практику, головний вій
ськовий прокурор РСЧА у липні 1942 р. 
зауважив: «У бойовій обстановці важко, 
а іноді й просто неможливо створити 
умови, за яких би боєць, піднявши лис
тівку для знищення або передачі коман
диру, – не прочитав би її. Між тим сам 
факт читання чи збереження листівки 
червоноармійцем тягне за собою за
судження за контрреволюційну агіта
цію» [8, 15].

Всі згадані вище випадки проаналі
зовані в Прокуратурі СРСР, внаслідок 
чого вироки стосовно кількох червоно
армійців були призупинені. 

Отже, моральний стан бійців кожної 
армії є досить важливим показником її 
обороноздатності. Саме моральнопси
хологічний стан може стати вирішаль
ним фактором у досягненні перемоги.  
Що стосується проблеми моральнопси
хологічного стану бійців РСЧА в почат
ковий період Великої Вітчизняної війни 
з певним порівнянням етапу стабілі
зації на фронтах у 1942 р., визначення 
психологічного навантаження на бійців 
РСЧА в обстановці війни та фронту ви
світлено крізь призму основних проявів: 
героїзму, дезертирства, самогубства, 
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 піддавання пропаганді, злочинів тощо.  
Крім бойового психологічного наванта
ження, існувала проблема невідповід
ності та нестачі кваліфікованих кадрів 
військової психіатрії. Це все разом узяте 
спричиняло побічні втрати у бойовому 
складі військ в цілому.
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V. Rosytskyi
Moral and Psychological Condition of the Soldiers and Punishment Administration  

in the Front-Line Units of the Red Army (1941–1942)
Abstract

Moral condition of the soldiers indicates defense capacity of the army. It is moral and psychological 
condition which can be decisive factor in gaining victory. Nowadays this question has got current 
character as well as the problem of moral and psychological condition of the soldiers of the Red Army in 
the initial stage of the World War II and certain stability on the fronts in 1942. 

On the base of archival records and memoirs the author examined moral and psychological 
condition of the Soviet troops in the initial stage of the war in order to estimate sentiments of the soldiers 
of the Red Army in the difficult conditions of the defensive battles in 1941–1942.

Based on the above stated we can determine following tasks of the research: 
– to estimate moral-psychological condition of the soldiers of the Red Army on the front;
– to analyze level of psychological and professional medical aid for the soldiers of the Red Army; 
– to determine main crimes of the soldiers of the Red Army and methods of struggle with them.
High morale and striving for victory are the factors which lead troops to the victory. Such sentiments 

mobilize the strengths, prevent the uncertainty in the face of a threat and contribute to successful 
execution of combat tasks. Problem of morale appeared as a problem of mental health supporting of 
which was the task of the skilled personnel. 



110 №2 (51) 2014 Ukraine in the world history

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

УДК 355(478)

СОЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 
В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Олександр УТКІН
доктор історичних наук, професор,
завідувач відділу всесвітньої історії ННДІУВІ

Анотація. У статті аналізуються соціальні функції гендерної політики в Збройних си-
лах України, їх сутність, зміст, особливості та питання, пов’язані з різноплановими про-
цесами регулювання розвитку соціальної взаємодії військовослужбовців обох статей, вдо-
сконалення їх соціальних статусів і відносин на основі загальнолюдської системи цінностей, 
національної культури, армійських культурних традицій і стереотипів. Утвердження ген-
дерного рівноправ’я сприяє визначенню соціальних функцій гендерної політики, які мають 
об’єктивний характер і відображаються в завданнях, повноваженнях, обов’язках українських 
військовослужбовців. Різні негативні явища, що існують в українському війську, можна по-
долати, використовуючи право та соціальні інститути, які мають ефективні соціальні 
функції.

Ключові слова: гендерна політика, гендер, гендерне мислення, соціальні функції, соціальні 
групи, Збройні сили України, людський розвиток, право, фемінізація армії.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ УКРАИНЫ

Александр УТКИН
доктор исторических наук, профессор, 
заведующий отделом всемирной истории ННИИУВИ

Аннотация. В статье анализируются социальные фунции гендерной политики в 
Вооруженных силах Украины, их сущность, содержание, особенности и вопросы, связанные с 
разноплановыми процессами регулирования развития социального взаимодействия военно-
служащих обоих полов, усовершенствования их социальных статусов и отношений на осно-
ве общечеловеческой системы ценностей, национальной культуры, армейских культурных 
традиций и стереотипов. Утверждение гендерного равноправия способствует определе-
нию социальных функций гендерной политики, носящих объективный характер и отра-
жающихся в заданиях, полномочиях, обязанностях украинских военнослужащих. Различные 
негативные явления, существующие в украинской армии, можно преодолеть, используя право 
и социальные институты, имеющие эффективные социальные функции.

Ключевые слова: гендерная политика, гендер, гендерное мышление, социальные функции, 
социальные группы, Вооруженные силы Украины, человеческое развитие, право, феминизация 
армии.

SOCIAL FUNCTIONS OF GENDER POLICY
IN THE ARMED FORCES OF UKRAINE
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Уткін О. Соціальні функції гендерної політики в Збройних силах...

Функції соціальної й гендерної полі
тики в армії, засновані на принципах під
звітності, незалежності, збалансованому 
представництві, діють у системі нор
мативноправових, виховних, освітян
ських, моральнопсихологічних, матері
альнофінансових та інших соціальних 
заходів держави. Соціальну диферен
ціацію та дискримінацію військовиків 
обох статей, різні негативні явища, що 
існують в українському війську, можна 
подолати шляхом використання права, 
соціальних інститутів, наділених сукуп
ністю ефективних соціальних функцій. 
До таких функцій відноситься функція 
держави із збереження цілісності сус
пільства та утвердження справедливої 
соціальної політики і її складової части
ни – гендера – у військовому середовищі.

Егалітарна функція гендерної полі
тики, використовуючи різнопланові сис
темні заходи, передбачає впровадження 
в життя Збройних сил положення ген
дерної рівності, що витікає із міжна
родних правових актів, ратифікованих 
Україною, національного законодавства, 
указів президента України, постанов Ка
бінету Міністрів України, розпоряджень 
міністра оборони України. Їх основи 
сформульовані в егалітарній  концепції 

 взаємовідносин статей, яка пропагує: 
між чоловіком і жінкою не повинно 
бути відносин панування і підкорення, 
їх співіснування має будуватись на від
носинах взаємо доповнюваності в сім’ї 
та суспільстві. Такі відносини можуть 
реалізовуватися тільки в об’єктивному 
та суб’єктивному просторі вільного 
вибору [10, 7]. На відміну від патріар
хальних підходів до розподілу функцій 
між чоловіком і жінкою на біологічній 
основі, егалітарна концепція містить 
широкий гуманітарний зміст, будучи 
посправжньому демократичною. Голо
вна ідея концепції зводиться до того, що 
чоловік і жінка рівні як особистості і по
винні мати рівні можливості для свого 
розвитку.

 Ці положення як загальнодержавні 
цільові установки для цивільних і вій
ськових структур сконцентровані в ега
літарній політиці, її основних функціях: 
рівна участь жінок і чоловіків в усіх сфе
рах професійної діяльності, включаючи 
управління державою; створення умов 
для максимального вивільнення членів 
сім’ї від виконання рутинної домашньої 
роботи; поширення державних пільг, 
пов’язаних з доглядом за дітьми, на обох 
батьків; забезпечення рівного  доступу 
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обох статей до освіти як необхідної умо
ви досягнення гендерної рівності; подо
лання патріархальних стереотипів про 
чоловічу і жіночу роль у суспільстві, фор
мування сприятливої громадської думки 
про гендерне рівноправ’я; створення сис
теми підготовки державних службовців, 
що дає можливість керівникам і спеціа
лістам всіх рівнів вникати в суть пробле
ми гендерної рівності [3, 94 – 95].

Довготермінова гендерна політика, 
відходячи від ідеї допомоги тільки жін
кам, створює реальні умови для рівних 
можливостей обох статей в усіх сферах 
життя, в тому числі і в збройних форму
ваннях, на основі принципів рівноправ’я, 
зокрема і в сім’ї, суверенності рішень 
економічного та демографічного відтво
рення. Егалітарний підхід вимагає, щоб 
ні держава, ні армійське командування 
не вказувало сім’ї військовиків, хто має 
користуватись відпусткою по догляду за 
дитиною, працюватиме повний чи ко
роткий робочий день і т. ін. Тобто сім’ї 
не буде нав’язаний ні традиційний, ні 
егалітарний тип відносин. Залучення 
потенціалу жінок в оборонний сектор, 
розкриваючи затребуваність військово
службовців жіночої статі і шляхи лік
відації дисбалансу їх представництва, 
передбачає розширення практики ор
ганізації життєдіяльності жінок, утвер
дження справедливості та ефективності 
функціонування військової галузі. По
гіршення економічного становища в 
країні, страх перед бідністю, зростанням 
злочинності різко знижують соціально
психологічний стан і жіноквійськово
службовців. Лише якісні зміни умов жит
тя, вихід економіки з кризи сприятимуть  
успішному сумісництву жінкою мате
ринських сімейних обов’язків з військо
вою службою. А реалізована у війську 

егалітарна функція гендерної політики, 
ставши нормою повсякденної діяльнос
ті керівництва оборонним відомством, 
значно посилить ці можливості.

 Інтеграційна функція гендерної по
літики в Збройних силах України спря
мована на інтеграцію гендерного підходу 
у життєдіяльність війська, усвідомлення 
армійським командуванням сутності 
гендера. Існує три основних теоретич
них контексти змісту гендерного фак
тора. Поперше, поняття «гендер» роз
глядається як специфічний соціальний 
інститут, процес, покладений в основу 
стратифікації та структури суспільства. 
Подруге, гендерний підхід означає за
своєння різних схем соціалізації, со
ціально заданих і соціально схвалених 
форм поведінки, що здійснюється під 
впливом агентів соціалізації (сім’я, шко
ла, референтні групи, засоби масової 
інформації і т. ін.). В іншому контексті 
гендер пов’язують з теорією соціального 
конструювання як соціальний конструкт 
з такими його складовими, як біологічна 
стать, культурно обумовлені статеворо
льові стереотипи і так званий «гендерний 
дисплей» – численні прояви з діючими у 
суспільстві нормами чоловічої та жіночої 
поведінки і взаємодії [21, 12 – 13].

Незважаючи на деякі відміннос
ті у визначенні вказаного поняття, в 
ньому головне місце займає проблема 
рівноправ’я обох статей, а базові гендерні 
категорії – чоловіки і жінки – є найбіль
шими із можливих стратифікаційних 
сіток для вивчення суспільства. До того 
ж гендерні відносини переплітаються з 
класовими, расовими, національними, 
релігійними та іншими. Враховуючи все 
це в інтеграційних процесах, суб’єктами 
державної політики відносно жінок ви
ступають органи влади, уряд, політи
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ки, політичні партії, жіночі організації, 
 частина інтелігенції – жінки та чоловіки, 
які займаються пошуком нових підходів, 
стратегій і методів роботи для досягнен
ня реального статевого рівноправ’я, в 
тому числі й у військових формуваннях.

 Новою стратегією досягнення стате
вого рівноправ’я стає комплексний підхід 
до цієї проблеми, запропонований світо
вій громадськості ІV Всесвітньою конфе
ренцією ООН з проблем жінок (Пекін, 
1995 р.). Він характеризується як активна 
політика з метою інтеграції дій, спрямо
вана на зміцнення рівності між статями, 
у всі політичні стратегії і програми, а в 
разі потреби – до прийняття будьякого 
рішення їх можливих наслідків відпо
відно для жінок та для чоловіків [21, 94]. 
Ця стратегія активно інтегрується в по
літику розвинутих країн світу, в контекст 
суспільного життя, де державні структу
ри, громадські, політичні та військові 
утворення в різних документах, засобах 
масової інформації, повсякденній діяль
ності концентрують всі напрямки, ідеї та 
сфери гендерних відносин.

У поширенні комплексного підходу 
на перший план висуваються соціокуль
турні, а не біологічні відмінності між 
статями, аналіз зробленого і можливі 
результати в становищі жінок та чоло
віків від впровадження нових законів, 
програм, заходів. Включивши в цей про
цес всіх суб’єктів політики, вивчаючи 
негативні й позитивні аспекти існуючих 
гендерних відносин, відповідальні ке
рівники організацій, командування вій
ськових формувань знатимуть сутність 
гендера і враховуватимуть ці вимоги у 
забезпеченні рівного доступу чоловіків і 
жінок до матеріального й духовного ви
робництва, джерел отримання доходів 
за умови усунення гендерного дисбалан

су в різних соціальних сферах.
Оптимальне гендерне співвідно

шення обох статей у війську передбачає 
досягнення подвійної мети: 1) збалан
сування участі жінок та чоловіків у вій
ськовій службі, що сприятиме усуненню 
структурних та системних бар’єрів для 
жінок; 2) гарантування інтеграції ген
дерних підходів до процесу прийнят
тя рішень, їх реалізації, моніторингу та 
оцінювання. Досягнення оптимального 
гендерного співвідношення серед укра
їнських військовиків можливе шляхом 
використання міжнародного досвіду, 
інтегрувавши його у вітчизняну теорію 
і практику. 

Фемінізація Збройних сил України 
як характерна риса інтеграційної функ
ції гендерної політики відображає про
цес збільшення кількості жінок в армії, 
посилення їх ролі і впливу на життє
діяльність військових формувань. З од
ного боку, це тенденція реалізації її сут
нісних сил в цій галузі, а з другого – це 
трансформація структури армійських 
утворень. Фемінізм, відстоюючи рівні 
права жінок, спрямований на встанов
лення нового порядку, в якому стандар
ти і система цінностей не визначалися б 
чоловічими мірками [20, 664]. Як соці
альному процесу фемінізованості армії 
властивий динамізм збільшення кіль
кості жінок, показники якого вищі, ніж 
у збройних силах Канади, США та Ізраї
лю. З 18 тис. жінок (13%) в Збройних си
лах України 2,2 тис. – офіцери, 14 тис. – 
прапорщики [21, 47]. Залучення жінок 
до військової служби пояснюється демо
графічним фактором в Україні, нестачею 
чоловіків в оборонній сфері, наявністю 
стабільного соціального забезпечення. 

Гендерна політика Української дер
жави, реалізована в її Збройних силах, 
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виступає як прояв загального в одиноч
ному та особливому [20, 218] і розкриває 
характерні для армійського середовища 
аспекти: фемінізація війська означає 
зменшення кількості військовослуж
бовців чоловічої статі з обмеженими со
ціальними затратами і фінансуванням; 
багато жінокконтрактників служать на 
посадах рядового, сержантського скла
ду, а невелика частина жінок обіймає 
посади командного (начальницького) 
складу; гендерна політика в українських 
збройних формуваннях не має ефек
тивної підтримки жіночих утворень 
держави; тісно переплітається гендер
на невідповідність військової життє
діяльності з високими стандартами по
треб сучасної людини та досягненнями 
світової гендерної практики; існуюча у 
війську інфраструктура не задовольняє 
потреб військовиків жінок та чоловіків 
в організації побутового, житлового, 
культурного, медичного обслуговуван
ня; недосконалість армійської системи, 
закритість і консерватизм органів вій
ськового управління гальмують впро
вадження гендерної рівності, подолан
ня стереотипів маскулінної культури та 
формування гендероцентричного світо
гляду командного й особового складу 
Збройних сил України; незадовільні ген
дерні перетворення, порушуючи права 
людини, несуть у собі елементи деста
білізації держави, негативно впливаючи 
на її обороноздатність. Навіть врахову
ючи недоліки функціонуючої у війську 
гендерної політики в період ослаблення 
армії, для підтримання боєздатності вій
ськової організації України недоцільно 
і неможливо дотримуватись принципу 
егалітаризму, гендерного паритету в усіх 
структурах, родах і видах військ. Перед
бачаючи можливе збільшення  кількості 

жінок у війську, запровадження на
званих гендерних підходів припустиме 
лише за умови їх повної відповідності 
всім вимогам цивілізованого воїнства.

 Які ж функції виконує сучасна фе
мінізована частина Збройних сил Укра
їни? В службовопрофесійному функ
ціонуванні жінок військовослужбовців 
виділяють: бойову сферу, експлуатацію 
озброєння та військової техніки; забез
печуючу; військовопедагогічну, науко
водослідну, виховну [9, 63]. Інші дослід
ники у військову діяльність включають 
бойову і політичну (тепер гуманітарну) 
підготовку, підтримання боєготовності, 
безпосередні бойові дії [1, 86]. Наявність 
у війську різних недоліків порушує пра
ва та свободи чоловіків і жінок. Зокрема, 
жінки вважають, що за таких умов їхнє 
соціальнопсихологічне самопочуття 
різ ко погіршувалось. Соціальні наслідки 
такого становища сімейної жінки, сім’ї в 
цілому такі: депопуляція, поява тенден
ції до скорочення оформлених шлюбів, 
погіршення здоров’я населення, висо
ка конфліктність у сім’ї [10, 142]. Все це 
перешкоджає перспективному розвитку 
гендерної політики в армії, а її повно
цінне функціонування можливе лише за 
умови якісних змін соціальноекономіч
ного життя країни.

 Гуманітарна функція гендерної полі
тики в Збройних силах України спрямо
вана на реалізацію потенціалу людини 
незалежно від статі, формування гумані
тарної свідомості і гендерного мислення, 
репродукцію ресурсів чоловіків і жінок 
військовослужбовців та покращення їх 
якісних показників, олюднення гендер
них відносин в армії. Гендерна політика 
в українському війську, як і гуманітарна, 
тісно переплітаючись, мають ряд спіль
них аспектів свого функціонування, 
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 вирішують проблеми людини. Гумані
тарна політика нашої держави потребує 
реальних змін у ставленні до кожної осо
бистості жінки і чоловіка, – зазначаєть
ся в проекті Концепції гуманітарного 
розвит ку України, – гендерна рівновага 
та гендерна демократія є невід’ємними 
чинниками сталого розвитку та гаранті
єю соціального прогресу [7, 22]. 

Гендерна політика в Збройних силах 
України, відображаючи загальнодержав
ні явища та тенденції, втілює потенціал 
людини у процес підвищення обороно
здатності всієї військової організації 
держави. В цьому процесі розрізняють 
об’єктивний рівень соціального потен
ціалу: наявність ресурсів індивіда (еко
номічних, політичних, професійних, 
культурних), які він може використати 
для досягнення поставленої мети. Крім 
цього, існує суб’єктивний рівень соціаль
ного потенціалу індивіда – усвідомлення 
цінності наявних ресурсів, способів їх 
відтворення та збільшення, особиста 
готовність їх освоєння для досягнення 
певних домагань. Суб’єктивні аспекти 
соціального потенціалу характеризу
ються такими показниками, як відчуття 
можливості впливати на власне життя; 
готовність активно конструювати влас
не життя; установки на економічну, по
літичну, професійну, духовнокультурну 
активність; готовність іти на жертви за
ради збільшення наявних ресурсів са
мореалізації. Складовими елементами 
потенціалу є рівень домагань, інтерпре
тація високого соціального статусу, міс
це досягнення високого статусу в системі 
ціннісних орієнтацій індивіда [18, 10].

 Маючи такий потенціал і розширені 
можливості його застосування в умовах 
трансформації суспільства, його гендер
ної реструктуризації, значній частині 

військовослужбовців властивий висо
кий ступінь мотивації військовопро
фесійного вибору. Для всебічного роз
криття людинивійськовика необхідно 
створювати умови реалізації інтелекту
альних, культурних, творчих задатків 
особового складу війська. З цією метою 
гуманітарний розвиток Збройних сил 
України слід орієнтувати на вирішен
ня таких проблем: надання людському 
розвитку сталого динамічного характе
ру, підвищення соціального і духовного 
потенціалу військовослужбовців; по
ліпшення якісних показників (мораль
них, професійних, ділових, освітніх, 
інтелектуальних тощо) кандидатів на 
заміщення вакантних посад командного 
(начальницького) та особового складу; 
формування тенденції до збільшення 
конкурсу серед вступників до військо
вонавчальних закладів та контингенту 
бажаючих проходити військову службу 
за контрактом, продовжуючи її термін 
після закінчення дії договору; збільшен
ня кількості військових династій; фор
мування позитивного іміджу війська та 
інституції військової служби у громад
ській думці, ЗМІ; дотримання високого 
соціального та морального статусу про
фесії військового у суспільстві та забез
печення його затребуваності на держав
ному рівні [8, 128]. Досягнення таких 
індикаторів гуманітарного розвитку в 
майбутньому створить надійний фун
дамент гендерного рівноправ’я в україн
ському війську.

Такий аспект гуманітарної функції, як 
олюднення гендерних відносин в армії, 
передбачає утворення в ній гуманного 
середовища на основі гуманізму, утвер
дження людиноцентризму,  людяного 
ставлення до військовослужбовців, їх 
життєзбереження,  цивілізованих норм 
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взаємин між військовиками обох статей, 
командуванням і державою. Ідею гума
нізму слід закладати в статутні поряд
ки без надмірної суворості та жорсто
кості, впроваджувати не приниження 
військово службовців жінок і чоловіків, 
а їх возвеличення і значущість у війську, 
викорінення людинофобії, інших нега
тивних явищ в усіх сферах.

 Гендерне мислення, гуманістичне за 
своєю сутністю, трактує людину у ген
дерній політиці як найвищу цінність, 
важливий фактор функціонування сус
пільства та його трансформації шляхом 
реалізації людиномірного комплексу 
заходів з перетворення Збройних сил 
України в армію кращих світових зраз
ків. До цього комплексу заходів слід 
включити високі соціальні стандарти 
життя військовиків жіночої та чоловічої 
статі, гідну оплату праці та забезпечення 
членів їх родин, гуманізацію військового 
законодавства, всіх відносин у війську, 
зокрема і гендерних, цивілізованого 
правового статусу військовослужбов
ців, а їх функціональна діяльність має 
відбуватися лише у правовому полі [8, 
159–238]. Олюднення гендерних відно
син в армії неможливе без її гуманізації 
та демократизації, реформування всієї 
системи життєдіяльності війська, вій
ськової освіти, виховання, підготовки 
командних кадрів й особового складу.

Правоохоронна функція гендерної по
літики у Збройних силах України призна
чена для впровадження в армії правових 
норм існування гендерного рівноправ’я 
жінок та чоловіків, збереження їх життя 
і людської гідності, захисту від проявів 
сегрегації й дискримінації, порушень 
прав і законних інтересів  військовиків, 
надмірного адміністрування командирів 
і начальників.  Використовуючи систему 

загальнообов’язкових норм і відносин, 
що захищаються державою, право за
безпечує юридичну регламентацію сус
пільних відносин в країні, зокрема і ген
дерних. Зміст і призначення правових 
функцій витікають із форми державного 
устрою, де владні структури встановлю
ють загальнообов’язкові юридичні пра
вила і закони для всіх. Захист рівноправ’я 
жінок і чоловіків у війську здійснюється 
державою, військовими юристами, гро
мадськими організаціями та рухами і 
відбувається із застосуванням комплекс
ного підходу до цієї проблеми, зарубіж
ного та вітчизняного досвіду на основі 
міжнародних правових актів, національ
ного законодавства.

Гендерний підхід в Україні та її 
збройних формуваннях розкриває ан
дроцентризм, патріархальний характер 
існуючої культури, її цінностей та норм, 
діяльність структур, що спонукають 
людей притримуватись соціостатевих 
ролей, гендерних стереотипів про моде
лі поведінки і риси характеру жінки та 
чоловіка. Такі застарілі уявлення впли
вають на соціокультурні трансформації 
в нашій країні, і це потребує прийняття 
законів, що мають відповідати кращим 
світовим зразкам. До таких зразків від
носиться Конституція України (1996 р.), 
в якій закріплено рівність прав для всіх 
членів суспільства, в тому числі для жі
нок та чоловіків військовослужбовців. 
Це головна проблема гендерних від
носин. Вона, враховуючи біологічні 
особливості жінки для служби в армії, 
розкривається в межах права через ка
тегорію прав людини як універсального 
стандарту рівності обох статей, фіксую
чи рівність політичних, громадянських, 
соціальних, економічних та культурних 
прав і свобод.
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Для гендерної політики, сутності її 
правоохоронної функції взагалі та вій
ська зокрема, важливу роль відіграє 
визначення поняття рівності, яке б вра
ховувало вимоги міжнародного і вітчиз
няного права. Впровадження в Збройних 
силах України гендерної рівності жінок
військовослужбовців не слід розуміти як 
уподібнення жінки до чоловіка. Згідно із 
ст.1 Закону України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей чоловіків 
та жінок» (2005 р.) гендерна рівність 
розглядається як «рівний правовий ста
тус жінок і чоловіків та рівні можливості 
для його реалізації, що дозволяє особам 
обох статей брати рівну участь у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства» [5, 
153]. Аналогічні підходи розкриваються 
і в Указі Президента України «Про вдо
сконалення діяльності центральних та 
місцевих органів виконавчої влади щодо 
забезпечення рівних прав і можливостей 
жінок і чоловіків» (2005 р.), і в Постанові 
Кабінету Міністрів України «Про Дер
жавну програму утвердження гендерної 
рівності в українському суспільстві на 
період до 2010 р.» (2006 р.). Вони стали 
програмними документами в роботі со
ціальних та правоохоронних структур з 
ліквідації гендерної асиметрії, правово
го виховання населення, поширення по
літикоправових знань, зокрема і серед 
військовослужбовців. Ця проблема дуже 
важлива для Збройних сил України, де 
утвердження статевого рівноправ’я є 
фактичним захистом прав людини, по
доланням застарілих стереотипів чо
ловічого мислення щодо ролі жінок та 
чоловіків у суспільстві. Усунення по
рушень прав обох статей, формування 
гендерного змісту політичної і правової 
культури, гендероцентричного світо
гляду військовослужбовців,  особливо 

командного складу, та запровадження 
гендерних підходів у цивілізовану нор
му його діяльності відбуваються важко. 
Гендерна рівність, будучи складовою 
частиною принципу рівності людей і у 
військовому середовищі, в Концепції 
гуманітарного розвитку України вважа
ється ключовим критерієм демократич
ного розвитку суспільства, його відпо
відності європейським стандартам та 
«включення гендерного компоненту у всі 
галузі суспільного життя» [7; 8, 22, 25].

У національних і міжнародних пра
вових документах підкреслюється, що 
гендер – одна з основ сучасної західної 
демократії, яка ставить своїм завдан
ням створити гендернозбалансоване 
політичне життя. Гендерна демократія, 
будучи способом новоутворення по
літичного життя, допоможе подолати 
існуючу в Україні гендерну невідповід
ність у дотриманні принципу рівності 
щодо представників різних статей перед 
законом, участі кожної статі в органах 
влади та управління на паритетній осно
ві. Встановлення паритетної демокра
тії, вважають її прихильники, сформує 
основу сталого розвитку суспільства, 
подолає гендерну асиметрію у сучасних 
соціумах, гендернопаритетну культуру, 
істотно впливаючи на трансформації 
суспільної свідомості і функціонуючі у 
культурі гендерні стереотипи [15, 7–8]. 
Документи, прийняті IV Всесвітньою 
конференцією із становища жінок («Пе
кінська декларація» і «Платформа дій»), 
підтримані ООН, рекомендують націо
нальним урядам розробити стратегії та 
програми, які допоможуть розширити 
можливості жінок як рівних партнерів 
з чоловіками в технічній, управлінській 
і  підприємницькій сферах діяльнос
ті, брати участь у процесі прийняття 
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 рішень, оскільки це вимога елементар
ної справедливості і демократії, а без 
врахування інтересів на всіх рівнях до
сягнення мети рівності, розвитку і миру 
неможливе [13, 6–7]. Окрім названих, 
ряд національних законів, програм захи
щають гендерне рівноправ’я, відстоюють 
інтереси жінок і чоловіків – військових 
пенсіонерів, членів їхніх сімей. Глибо
кий аналіз причин гендерної асиметрії, 
шляхи усунення різнопланових недолі
ків, потенційні можливості жіноцтва в 
Збройних силах України розкривають
ся в низці нормативноправових актів 
ООН та Євросоюзу [14, 19 – 201; 16; 17].

 Регулювальна функція гендерної 
політики в Збройних силах України 
спрямована на регулювання відносин 
між чоловіками та жінками взагалі, 
їх статусних взаємовідносин зокрема, 
можливостей нормалізації гендерно
го статусу на основі людиноцентризму 
та гуманізації. Під гендерним стату
сом розуміють визначені суспільством 
соціо статеві ролі, норми їх закріплен
ня через поведінкову, жестикуляційну, 
лінгвістичну, емоційну та психологічну 
заданість [12, 215]. Необхідність такої 
функції обумовлена впровадженням 
гендера в усі сфери життєдіяльності сус
пільства, зокрема у військові утворення, 
з’ясуванням та ліквідацією порушень 
принципу рівноправ’я чоловіків і жінок 
у зв’язку з незадовільним соціальноеко
номічним становищем жінок в країні, 
поширенням патріархальних стереоти
пів про «домашнє» призначення жінок, 
їх меншовартість у політиці, управлінні, 
збройних формуваннях, розгортанням 
широкої діяльності жіночих організацій. 
Сформована в далекому минулому пат
ріархальна  система панування чоловіків 
над жінками у сім’ї, інших  інститутах 

 розрізняла біологічну стать і соціаль
ну стать. Остання через соціалізацію та 
культурні норми отримувала певні пси
хологічні якості, що розвивали її в за
даному напрямку з відповідними вида
ми діяльності і професійних занять. Це 
означало, що статус чоловіка чи жінки 
регулювався статтю індивіда.

 На відміну від патріархального мис
лення і близьких до нього концепцій, в 
яких ігнорувались егалітарні принципи 
відносин протилежних статей, а статеві 
відмінності вважались більш істотними 
і вагомими, гендерна система регулює 
статусні взаємини на основі індивіду
альних, особистісних якостей, інтересів 
самої жінки, її права вільного вибору 
роботи, професії, визначення власного 
головного напрямку розвитку в сім’ї та 
суспільстві. Новий статус жінки, в тому 
числі і в армії, розкриваючи її потреби, 
ціннісні орієнтації, життєві плани, свід
чить, що вона зовсім не бажає сидіти 
вдома, все життя займаючись сімейними 
й господарськими справами, а робота, 
професійне удосконалення, просуван
ня по військовій службі для неї така ж 
цінність, як і для чоловіків. Соціологічні 
дослідження показали, що домогоспо
дарки відчувають себе менш щасливими 
і менш задоволеними життям, ніж пра
цюючі жінки [10, 7].

Статус жіноквійськовослужбовців, 
будучи сукупністю прав і обов’язків, 
що виникли в результаті виконання 
ними певної соціальної ролі, необхід
ної для розвитку та функціонування 
оборонного комплексу, нерідко необ
ґрунтовано занижується через існуван
ня подвійних стандартів, маскулінних 
стереотипів масової свідомості, інерції 
 мислення. Жінки не поступаються чоло
вікам своїм освітнім та  інтелектуальним 
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 потенціалом. Іноді вони краще, ніж чо
ловіки, виконують свої обов’язки, спри
яють підвищенню рівня дисципліни, 
моральноетичних норм спілкування 
в армії тощо. Порушення прав жінок
військовослужбовців, таких як ство
рення штучних перешкод у просуванні 
по службі, несправедливий розподіл 
обов’язків та оплати праці, ненормова
ний робочий день, відмови і затримка 
у наданні житла, грубість та хамство 
з боку командирів (начальників), не
дотримання законодавства з питань 
материнства і дитинства і т. ін. [4, 9], 
перекриваючи можливості інтелекту, 
гальмують розвиток людини, знижують 
гендерний статус жінки. Недостатній 
військовопрофесійний рівень знань та 
діяльності жінок в українському війську 
порівняно зі стартовими даними чолові
ків робить їх військову службу невираз
ною і примарною, що відображається у 
низькостатусних ступенях армійсько
го жіноцтва. Це відбувається за умов, 
коли гендерний статус прекрасної статі 
передбачає можливість займати високі 
командні посади, зокрема і генеральські, 
у разі відповідності їх встановленим 
військовим критеріям. Існуючі в країні, 
збройних формуваннях різні негаразди, 
пов’язані з консервативним ставлен
ням до істотних реформ у військовому 
середовищі, не сприяють досягненню 
жінкамивійськовослужбовцями стій
кого статусу і високого авторитету у 
суспільстві. Системний підхід до реа
лізації гендерної політики, включаючи 
правові, матеріальні, інформаційні та 
інші заходи держави, військового ві
домства, спроможні створити соціальну 
базу для утвердження рівних можливос
тей і  однакового  ставлення військовиків 
обох статей до служби, формування її 

 гендерних  стандартів та цивілізованого 
статусу військовослужбовців.

Порушення рівноправ’я чоловіків 
і жінок у Збройних силах України свід
чить про малоефективність регулюваль
ної функції гендерної політики в країні, 
недостатню увагу громадянського сус
пільства до проблем гендера, невміння 
військовиків активізувати їх духовні і 
фізичні ресурси на захист гідності, спра
ведливості та покращення свого статусу. 
Повноцінний зміст регулювальної функ
ції гендерної політики, аналіз її стану в 
армії, використання для її поширення 
різних форм і методів, людиноцентрист
ська спрямованість, цивілізованість як 
спосіб гуманного облаштування життє
діяльності людини ведуть до зменшення 
відстані між статусними позиціями вій
ськовослужбовців обох статей. 

Формування «держави, дружньої 
жінкам», аналогічного типу гендерної 
політики в армійських структурах вима
гає наявності політикоправової бази ви
рішення цих проблем, розробки основ
них показників гендерного розвитку та 
механізму гендерного конструкту у вій
ськовій галузі, створення арбітражу, ко
мітетів, рад для подолання дискримінації 
за ознакою статі, об’єктивної статистики. 
Достовірність прогнозу можливих ре
зультатів дії прийнятих законів, ефек
тивність функцій політики рівноправ’я 
жінок та чоловіків визначаються за допо
могою одного з елементів гуманізації сус
пільствотворення та державотворення – 
гендерної експертизи, гендерного аналізу 
та гендерної статистики [3, 98 – 100]. 

Таким чином, аналіз соціальних 
функцій гендера, гендерної політики 
в Збройних силах України як багато
функціонального явища характери
зує ряд загальносистемних напрямків, 
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 розкриваючи його сутність і цілісність. 
Всім напрямкам української політики 
властиве надання правам людини демо
кратичної змістовності та гуманістично
гендерної цінності. Сучасний механізм 
гендерного забезпечення рівних прав і 
можливостей військовиків обох статей 
заснований на філософії їх розвитку, рів
новаги, збалансованості, взаємодопов
нюваності. Реалізація гендерної політи
ки, гендерного підходу до рівноправ’я 
жінок і чоловіків у всі сфери та на всі рів
ні діяльності держави стала новою стра
тегією досягнення гендерної рівності 
армії. Комплексний підхід до проблеми 
рівності статей відкриває реальні шляхи 
і можливості заміни традиційних еконо
мічних та ідеологічних показників інши
ми, що відображають ступінь благопо
луччя і комфорту цивільного населення, 
військовослужбовців, забезпечення їм 
більш високого рівня якості життя.

Утвердження гендерного рівноправ’я 
у військовому середовищі вимагає не 
лише сталого розвитку країни та удоско
налення законодавства як людської со
ціальностатевої свободи і особистісного 
самовираження, а й значного покращен
ня правового і моральноетичного ви
ховання військовослужбовців, система
тичного диференційованого навчання 
рядового і командного (начальницького) 
складу з правового забезпечення різних 
проблем військового будівництва, зокре
ма соціальних, гендерних та інших. Су
часна українська армія, будучи закритою 
і консервативною організацією, не поспі
шає впроваджувати в її життя нові рефор
ми, нові закони гендерного спрямуван
ня, оскільки діюча  нормативноправова 
база, особливо установки на проведення 
бойової підготовки, орієнтована на чо
ловіків з їх всебічними можливостями і 

майже не враховує фізіологічних харак
теристик жінок. 

Не стало пріоритетом принципу лю
диноцентризму питання якості життя 
військовослужбовців жінок і чоловіків у 
функціонуванні ефективної та реформо
ваної армії. А це шкодить утвердженню 
повноцінного процесу гендерного вимі
ру життєдіяльності Збройних сил Укра
їни. Покращенню гендерного дисбалан
су сприяють помірковані Цілі розвитку 
тисячоліття, взяті на себе Україною, які 
передбачають подолання бідності, забез
печення рівних можливостей отримання 
початкової освіти, створення здорового 
довкілля, зменшення поширеності інфек
ційних хвороб, зведення до мінімуму ма
теринської та дитячої смертності [2, 22].

В умовах фемінізації армії досяг
нення гендерної рівності, рівних прав 
та можливостей для жінок і чоловіків 
військовиків обґрунтовується не лише 
аргументами справедливості (рівність 
прав та можливостей кожній людині), а 
й аргументами ефективності – невико
ристання можливостей жіноцтва у сус
пільстві несе значні втрати людських ре
сурсів для держави й оборонної сфери. 
При цьому слід враховувати, що навіть 
істотне покращення становища жінок 
без аналогічних змін у становищі чоло
віків у демократичній країні не усуне 
всіх недоліків і прорахунків гендерного 
характеру у сучасному військовому се
редовищі [11, 77].
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O. Utkin
Social Functions of Gender Policy in the Armed Forces of Ukraine

Abstract
In the Armed Forces of Ukraine the gender policy constitute a part of the state gender policy 

that appears in activities of military authorities and their structural units, commanders (heads) for 
regulation of development of social cooperation of military servicemen and servicewomen, their social 
status and relations. Analysis of the gender policy in the Armed Forces of Ukraine reveals the essence 
and the content of the gender as the social phenomena and the process. The term «gender» reflects social 
role expectations of men and women from each other and their mutual relations based not on their 
biological origin but on social, cultural, political and economical aspects. 

The gender policy in the defense sphere reveals activities on eradication of women’s imbalance in 
the army and search of appropriate organization in this structure.

It considers not only sexual differences but also demands for justice (equal rights and opportunities 
for all military population), efficient argument (involvement of social and professional women’s 
potential to the defense sphere). 

As a social institute the state has internal (political, economical, gender, humanitarian, spiritual) 
and external functions (foreign policy and defense functions). 

Character of functions is determined by nature of its elements and their mutual relations. Functions 
and structure are interrelated. Forms and methods of state activities which develop in its social function 
are multisided (they include egalitarian, humanitarian, law enforcement, regulatory and integration 
functions).

Analysis of these functions of gender policy in the Armed Forces of Ukraine as multifunction 
phenomena defines directions of assurance of equal rights and opportunities for male and female 
military population, level of well-being and comfort and high standards of living.
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Анотація. У статті досліджується функціонування режиму «нового порядку» на окупо-
ваних територіях Черкаської області у період з 29 липня 1941 р. по 23 вересня 1943 р. Зокрема, 
розкривається ідеологічне підґрунтя нацистської окупаційної політики. Характеризуються 
методи, форми та засоби здійснення репресивної окупаційної політики нацистів у регіоні.

На підставі проведеного дослідження зроблено висновки, що втілення «нового порядку» 
зводилося до розподілу людства на «повноцінні» та «неповноцінні раси»; присвоєння німцям – 
«справжнім арійцям» – права на панування над іншими народами; необмеженої економічної 
експлуатації, сваволі окупантів, широкого застосування різноманітних форм фізичного те-
рору.
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Аннотация. В статье исследуется функционирование режима «нового порядка» на 
оккупированных территориях Черкасской области в период с 29 июля 1941 г. по 23 сентября 
1943 г. В частности, раскрывается идеологическая основа нацистской оккупационной поли-
тики. Характеризуются методы, формы и средства осуществления репрессивной оккупаци-
онной политики нацистов в регионе.

На основании проведенного исследования сделаны выводы, что в основу реализации «ново-
го порядка» было заложено деление человечества на «полноценные» и «неполноценные расы»; 
присвоение немцам – «настоящим арийцам» – права на господство над другими народами и 
как следствие – неограниченная экономическая эксплуатация, произвол оккупантов, широ-
кое применение различных форм физического террора.
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Найвагомішими подіями ХХ  ст., що 
суттєво вплинули на подальший істо
ричний розвиток людства, були Друга 
світова та Велика Вітчизняна війни. Так, 
на нашу думку, заслуговує на досліджен
ня проблема щодо спроб нацистської 
Німеччини встановити «новий порядок» 
на більшій частині Західної, Централь
ної та Східної Європи. Українські землі 
були територіями, де реалізація на прак
тиці основних напрямів «нового поряд
ку» відбувалась з особливою цинічністю 
та жорстокістю, які поставили під загро
зу ліквідації не тільки державності укра
їнського народу, а й повного знищення 
його як етносу. Актуальність досліджен
ня полягає в тому, що нині робляться 
спроби сфальсифікувати історію Вели
кої Вітчизняної війни, перекреслюючи 
жертовний подвиг цілого покоління на
ших співвітчизників. 

Окремі аспекти окресленої пробле
ми знаходили висвітлення в публікаціях 
таких вітчизняних дослідників, як А. Ір
жавська, В.  Мельниченко, В.  Шевчук, 
Г. Голиш, Н. Нагорна, О. Перехрест, Р. За
горіна.

Мета даного дослідження полягає 
в тому, щоб на підставі комплексного 
аналізу джерел показати функціонуван
ня режиму «нового порядку» на окупо
ваних територіях Черкаської області у 
період з 29 липня 1941 р. по 23 вересня 
1943 р. Для досягнення поставленої мети 

є доцільним вирішення таких дослід
ницьких завдань: виявити ідеологічні 
засади, мету та результати запроваджен
ня нацистської національної політики 
на Україні і Черкащині, зокрема в 1941 – 
1943 рр.; розкрити форми, методи та 
практичну реалізацію репресивної оку
паційної політики нацистів у регіоні.

Готуючись до війни з Радянським Со
юзом, керівництво Третього рейху роз
робило низку планів військового, еко
номічного та політичного майбутнього 
СРСР загалом і України зокрема, в осно
ві яких лежав постулат про необхідність 
завоювання «життєвого простору», 
ідео логічно підкріплений расистською 
теорією про вищість «арійців» над усіма 
іншими етносами і народами. На цьому 
ґрунтувалося переконання про відсут
ність моральних перешкод на шляху до 
перетворення німців у панівну націю, 
а відтак стверджувалось, що здійснен
ня цієї мети виправдовує застосування 
будьяких засобів.

Головною метою німецької політики 
було панування над Україною як у полі
тичному, так і у військовому відношен
ні. А.  Гітлер категорично відмовлявся 
визнати за Україною права на створен
ня власної державності навіть під жор
стким контролем Німеччини: «Я в цьому 
питанні стою на точці зору британських 
торі: якщо я підпорядковую собі віль
ну країну для того, щоб знову дати їй 

Annotation. In the article author researched functioning of the «New Order» regime in Cherkasy 
region from July, 29, 1941 till September, 23, 1943. In particular, ideological background of the Nazi 
occupation policy is examined. The author analyzed methods, forms and means of occupation policy 
implementation in the region.

It is concluded that division of the mankind into «valuable» and «non-valuable» races, assumption 
by the Germans (real Aryans) a right for domination over other nations, absolute economic exploita-
tion, arbitrariness of the occupants and wide use of different forms of physical terror were taken as a 
basis of the «New Order» policy.

Key words: Cherkasy region, occupation, «New Order», physical terror.
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 свободу, то який в цьому сенс? Хто 
пролив кров, має право і на пануван
ня» [1, 88]. Отже, у плани нацистського 
керівництва не входило створення неза
лежної української держави, тому відом
ство А.  Розенберга розробляло плани 
освоєння України і впроваджувало по
літику співпраці з українцями, виходя
чи з неприйняття А.  Гітлером права на 
їх державну самостійність. «Населенню 
політикою займатися нічого, від цьо
го може бути тільки шкода. А довіру до 
себе й усіх необхідних благ можна доби
тися тільки працею, працюючи на нім
ців» [29, 75].

Розробляючи план «Барбаросса» 
(Fall «Barbarossa»), німецьке політичне й 
військове керівництво закладало в його 
основу ідеологічну концепцію, за якою 
війна з Радянським Союзом передбача
лася як збройний конфлікт особливого 
роду. У німецьких солдатів та офіцерів 
наполегливо формувалася думка, що 
вони є представниками вищої раси, а 
значить, втіленням усіляких людських 
чеснот. Всі інші народи нацистська про
паганда оголосила нижчими расами, а 
євреї, цигани і слов’яни, згідно з гітле
рівською ідеологією, були носіями різно
манітних пороків і тому підлягали безу
мовному знищенню в ході війни або в 
недалекому майбутньому. А. Гітлер заяв
ляв: «Мы стоим перед необходимостью 
уменьшить количество населения, это 
является частью нашей миссии охраны 
германского народа. Нам придется раз
вить технику обезлюживания... Я имею в 
виду уничтожение целых расовых групп. 
Природа жестока, поэтому и мы можем 
быть жестокими. Если я могу послать 
цвет германской нации в пекло войны 
без малейшего сожаления о пролитой 
ценной германской крови, то, конечно, 

я имею право устранить миллионы лю
дей низшей расы, которые размножа
ются, как черви!» [11, 89]. «Низшей расе 
нужно меньше жилья, меньше одежды, 
меньше пищи и меньше культуры, чем 
высшей расе», – писав доктор Р. Лей (ке
рівник «Німецького трудового фронту») 
у січні 1940 р. [11, 89]. «Славяне должны 
на нас работать. Если они нам более не 
нужны, они могут умереть», – так підсу
мував політику щодо східних територій 
один із підлеглих А. Розенберга [11, 23]. 
Керівник СС Г.  Гіммлер був ще більш 
красномовним: «Меня ни в малейшей 
степени не интересует судьба русского 
или чеха... Живут ли другие народы в 
довольствие или они подыхают с голо
ду, интересует меня лишь постольку, по
скольку они нужны нам как рабы для на
шей культуры; в ином смысле это меня 
не интересует.

Если десять тысяч русских баб упа
дут от изнеможения во время рытья 
противотанковых рвов, то это будет ин
тересовать меня лишь в той мере, в ка
кой будет готов этот противотанковый 
ров для Германии. ...Мы, немцы, явля
емся единственными на свете ЛЮДЬ
МИ, которые прилично относятся к 
животным, поэтому мы будем прилично 
относиться и к этим людямживотным, 
но мы совершим преступление против 
своей собственной расы, если будем о 
них заботиться и прививать им идеалы 
с тем, чтобы нашим сыновьям и вну
кам было еще труднее с ними справить
ся» [12, 152 – 153].

У період бойових дій на ОКВ (німець
ке головне командування) покладалася 
відповідальність за розпов сюдження 
серед солдатів і офіцерів вермахту про
пагандистських матеріалів, серед яких 
«Пам’ятка про Радянський Союз», 
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 «Директиви щодо поведінки військ» 
тощо. Їх зміст закликав військово
службовців вермахту до війни на зни
щення супротивника, насаджуючи пере
конання, що їм протистоять фанатичні, 
але в расовому відношенні неповноцінні 
вороги, виховані на принципах марксиз
муленінізму. В «Пам’ятці…» спеціально 
підкреслювалось, що «німці є паную
чою расою в Європі, їх життєві інтереси 
завж ди простягалися в Європі далеко на 
схід. У Східній Європі вони повинні за
безпечити собі на необмежений час жит
тєвий простір і можливості для розквіту 
своєї нації.

Для місцевого населення в Східній 
Європі характерними є так звані жіночі 
риси вдачі. Вони відчувають себе щасли
вими, якщо над ними хтось панує, це від
чуття буде тим сильніше, чим сильнішою 
буде їх залежність від цієї пануючої сили.

Згадані вище племена вимагають у 
зв’язку з цим жорсткого і безжального 
ставлення при постійному застосуванні 
погроз або застосуванні штрафів і ре
пресій, навіть якщо немає ніякого безпо
середнього приводу для цього. З метою 
кращого здійснення цих методів заляку
вання і досягнення більшої слухнянос
ті не можна дозволяти, щоб вони жили 
заможно і в ситості, що, зважаючи на їх 
гнучкість та їх потребу в залякуванні, 
буде не дуже важко зробити» [23, 31–33].

Особливе місце серед численних до
кументів нацистського керівництва по
сідає генеральний план «Ост», у якому 
викладені основні напрями «східної по
літики», серед яких передбачалось пере
селити і знищити 65% українців, а також 
пропонувались методи підриву біологіч
ної сили українського народу. 

Окупація Черкащини, яка тривала з 
29 липня 1941 р. по 23 вересня 1943 р., 

стала яскравим прикладом втілення цих 
планів у життя, а відтак тяжким випро
буванням для населення краю. Нацисти 
на окупованих землях цього регіону, як 
і на всій території України, запровади
ли свій «новий порядок» – жорстокий 
режим, метою якого було підкорення та 
колонізація краю. Територія Черкащи
ни була включена до так званого рейхс
комісаріату «Україна» з центром у м. Рів
ному, який поділявся на 5 генеральних 
комісаріатів, а ті – на гебітскомісаріати 
(округи), міські громади і райони та ста
ростати. Переважна більшість районів 
Черкащини увійшли тоді до Київського 
генерального комісаріату. 

Переважно вже перша зустріч з оку
пантами перевертала в свідомості всі 
уявлення про людяність. С.  Кващук з 
м. Монастирище, якому на той час було 
9 років, розповідає: «Вперше німців я 
побачив здалеку, коли вони підійшли до 
нашого міста. Вони жорстоко розгроми
ли декілька будинків і вбили двох старих 
людей. Німці були жорстокі, їх не хви
лювало, хто в них на дорозі – знищували 
всіх. Особисто в мене потрясіння було, 
адже я, будучи дитиною, вперше поба
чив вбивство двох знайомих мені людей. 
Після цього випадку німці були втілен
ням якоїсь нелюдяності» [17].

З приходом окупантів життя людей 
почало змінюватися, в деяких випадках 
вони вимушені були навіть залишити 
свої домівки, оскільки там оселились за
гарбники, або жити разом із ними під 
одним дахом [28, 68]. У населення заби
рали домашню худобу й птицю, позбав
ляли шматка хліба. «В селах Драбовка и 
Франковка … немецкие солдаты забрали 
у населения все продукты, какие только 
имелись (хлеб, масло, мясо и т.д.). Одна 
из женщин с. Драбовка, пытавшаяся 
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оставить для своей семьи муку и крупу, 
была забита немецкими солдатами до 
бесчувствия…» [9, 201].

Згідно з наказами районних управ та 
жандармських постів у населених пунк
тах була встановлена комендантська го
дина – з 21.00 до 4.00, обов’язкова для 
виконання і «спрямована на забезпечен
ня спокою населення та гарантування 
його приватної власності». Громадян, які 
порушували визначений час, розстрілю
вали на місці без будьякого поперед
ження.

У вечірні та нічні години проводило
ся затемнення населених пунктів. Світло 
горіло лише в тих будинках, де прожи
вали німці, населенню ж заборонялося 
користуватися електроенергією. За по
рушення цієї заборони загрожував роз
стріл. Якщо в будинках патрулі помічали 
світло, вони без попередження стріляли 
у вікна. У розпорядчих документах за
значалося, що «особи, які порушувати
муть наказ, будуть затримуватись і ка
ратись штрафом або іншим покаранням, 
залежно від характеру порушення».

Населення фактично опинилось під 
суворим контролем з боку окупаційної 
влади, наслідком якого стала відсутність 
будьяких можливостей для соціальної 
мобільності. Так, було проведено загаль
ну обов’язкову реєстрацію всього насе
лення, в результаті якої воно фактично 
позбавлялось права проживати поза 
межами свого населеного пункту та віль
но пересуватися, оскільки окупаційною 
адміністрацією скрізь було встановлено 
суворі правила для обмеження міграції 
населення з метою утримувати сталу 
кількість робочих рук і виявити колиш
ніх активістів [24, 245 – 246]. Щоб виїха
ти за межі власного населеного пункту, 
необхідно було мати дозвіл [25, 48]. У 

Чигиринському районі після реєстрації 
кожному мешканцю повісили бірку з но
мером та з назвою села, де він проживав. 
«Якщо росіянин з’явиться без розпізна
вального знака на груді, розглядати його 
як партизана і вішати», – йшлося в нака
зі німецького командування [27, 15].

Селяни і далі мусили ходити на ро
боту в колишні колгоспи і радгоспи. Від
мінили лише їхні старі назви, замінив
ши простою нумерацією. Наприклад, 
колишній радгосп в м. Черкаси отримав 
назву «Державне господарство №  17». 
Очолював «громадське господарство» 
призначений німцями керівник, як пра
вило, з місцевих жителів (спеціалістів 
чи навіть колишніх колгоспних «акти
вістів»), який був відповідальний за все 
господарство, за збереження та постав
ки зерна [2, 8; 19]. Проводився суворий 
облік щоденних виходів на роботу. При
кладом такого чіткого обліку є трудові 
табелі працівників Миколаївського гос
подарського двору в м.  Золотоноша за 
1942 р. [4].

На польові роботи залучали все пра
цездатне сільське населення віком від 
15 до 60 років, включаючи старих та ді
тей, але траплялися випадки залучення 
до громадських робіт дітей і більш ран
нього віку [15]. Як правило, їхня праця 
використовувалась під час оранки, ви
пасу худоби, на збиранні колосків, на 
сівбі та молотьбі, а особливо у боротьбі 
з бур’янами та шкідниками [3, 34]. У на
казі Чигиринської райуправи наголошу
валось на тому, що все населення району 
віком від 14ти років мало брати активну 
участь у весняній посівній кампанії, до 
якої залучалося «все державне, громад
ське і приватне тягло». Особи, які не бра
ли участі в цій кампанії, розглядались як 
саботажники [8, 112]. 
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За працею селян стежили наглядачі, 
які особливо жорстоко карали за кра
діжки продукції. Є. Вдовиченко із с. Бу
жанки Лисянського району пригадує, 
що на селі була ферма з худобою, біля 
якої – великий баштан. Аби уникнути 
крадіжок, «німці поставили біля нього 
три шибениці, і тих, кого піймали, віша
ли одразу. І не дивились, чи то доросла 
людина, чи дитина. У нас було два ви
падки повішання, і надалі люди просто 
боялись» [16]. 

На початку зими 1941–1942 рр. оку
панти впровадили власні норми здачі 
продуктів, внаслідок чого в аграрній 
політиці нацистів утвердився принцип 
«тотального вилучення». Громадські 
двори мали виконувати обов’язкові по
ставки продукції для німецької армії. За 
розпорядженням коменданта всі пра
цездатні кожного дня мусили працювати 
в громадському дворі: орати, сіяти, зби
рати врожай, а все вирощене відправля
ти до Німеччини.

На полях застосовувалась переважно 
ручна праця, оскільки техніку МТС було 
евакуйовано або знищено під час від
ступу радянських військ, а та нечислен
на, яку вдавалося відремонтувати, часто 
простоювала через відсутність пально
го. Окупанти частково виділяли техніку 
лише для вивозу зібраного врожаю. При 
цьому селянам заборонялося викорис
товувати реманент та тяглову силу для 
обробітку власної присадибної ділянки. 
За це накладався штраф у 200 крб. за 
кожну тяглову одиницю [26, 6]. Оскіль
ки техніки на селі катастрофічно не ви
стачало, як тяглову силу використову
вали переважно коней, корів і волів, але 
їх теж була невелика кількість, напри
клад, 7 коней на 100 га. У «громадських 
господарствах» німці  розширювали 

 використання ручної праці. Г. Герінг на 
нараді в Берліні 7 листопада 1941 р. за
явив: «Якщо немає машин, то потрібно 
за допомогою людських рук виконувати 
ті вимоги, які імперія висуває до сіль
ського господарства» [13, 639]. В розпо
рядженні рейхскомісара України Е. Коха 
генеральному комісару Київської округи 
від 22 січня 1942 р. зазначалось: «Зважа
ючи на нестачу пального і коней..., най
легше провести обробіток полів, якщо 
повністю і безцеремонно використати 
людську робочу силу... Лише застосу
вавши ручну працю, можна перекопа
ти землю для весняної сівби зернових. 
Якщо задіяти 50 тисяч чоловік, кожен з 
яких за день у середньому скопуватиме 
100 кв. м, щодня можна обробити 500 га 
землі» [14].

У життя селянина ввійшла велика 
кількість штрафів, які були ще однією 
мірою покарання і грабунку. Встанов
лювати їх мали право старости громад
ських господарств, сільськогосподарські 
коменданти, голови районних управ, 
тому, крім запроваджених рейхскоміса
ріатом, існувала значна кількість місце
вих штрафів на рівні сільських громад. 
Окрім системи індивідуального штра
фування, було запроваджено систему 
колективного стягнення штрафів: відпо
відальність накладалась на все населен
ня села за дії окремих осіб.

Гітлерівці захопили продовольчі ре
сурси громадського фонду, грабували 
індивідуальні господарства селян, яким 
було заборонено різати худобу та про
давати сільськогосподарські продукти 
на базарах. Прогодуватися селянам до
помагали городи. Саджали картоплю, 
квасолю, сіяли коноплі, жито, сочеви
цю, кукурудзу, мак, буряки, моркву. 
Жито мололи в жорнах. Найважче було 
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 наприкінці зими, коли залишалось зер
но та картопля лише на посів. Нерідко 
люди засинали голодними – економили 
як тільки могли [17]. Також їли лісові 
ягоди, гриби, кропиву [15]. Ловили рибу, 
раків. А. Сороці найбільше запам’ятався 
«хліб із ячменю по половині з карто
плею, бо з пшеницею погано було» [18]. 
Виживати допомагала також худоба та 
птиця, яку тримали в господарстві. Ве
ликою трагедією було, коли в родини 
забирали основну годувальницю – коро
ву [19]. Г. Федченко з с. Стебне Звениго
родського району розповідає про те, що 
в селі була пекарня, де німці хліб пекли, 
то вони (діти) ходили красти його [21].

 Значною мірою вижити допомага
ли базари, хоча ціни на них трималися 
зависокі. Однак коли не мали грошей, 
товаром могли й обмінюватись [17]. 
Найбільш цінними товарами були сіль, 
цукор, сірники, мило. Якщо не мали 
можливості купити сірники, користува
лись кременем [15]. «Було, дивишся, де з 
якого димаря димить, біжиш туди, щоб 
взяти жару», – пригадує К. Тесля з с. Лу
кашівка Золотоніського району [20]. 

Особливо катастрофічною ситуація 
з нестачею продовольства була в містах 
і робітничих селищах. Міське населення, 
отримуючи мізерну кількість продоволь
ства найгіршої якості, а інколи і зовсім 
нічого, голодувало. У тяжкому станови
щі опинилися люди, які не працювали 
на підприємствах. Незважаючи на те, що 
працювали деякі підприємства, які мали 
виробляти до 20% предметів споживан
ня для населення, в регіоні посилювався 
дефіцит товарів [22, 2]. Внаслідок по
літики насаджування штучного голоду 
гинули тисячі людей. Голод призводив до 
фізичного виснаження, ставав причиною 
поширення хвороб та інфекцій.

Однією з нагальних проблем під час 
окупації стала відсутність одягу і взуття. 
Ціна на одяг була непомірною, тому він 
здебільшого був домашнього виробни
цтва або доводилося доношувати придба
не ще до війни. «Я пам’ятаю свої спідниці з 
мішковини, та як із сестрою мінялися кур
точками та ходили в них по черзі», – згадує 
З.  Буценко із с.  Лебедина Шполянського 
району [15]. Коли не було взуття, «обмо
тували ноги ганчір’ям, так і ходили». Тра
плялися непоодинокі випадки, коли одяг і 
взуття знімали з мертвих солдатів.

Отже, гітлерівська Німеччина ката
строфічно підірвала економіку Черкащи
ни. Уся продукція харчової промисловості 
Черкащини надходила в розпорядження 
німецького командування. Фабрики і за
води припинили роботу або ж переходи
ли на випуск дріб’язкової продукції.

Однією з найголовніших прикмет 
окупаційного режиму стала визначена 
планом «Ост» політика тотального теро
ру, ретельно продумана система караль
норепресивних заходів. З перших днів 
розпочалися масові розстріли, криваві 
розправи над мирними жителями, взят
тя заручників, спалення сіл. Першою за
повіддю загарбників було винищення 
носіїв комуністичної та національної 
ідеології. Так, у м. Золотоноша вже на 
третій день окупації нацисти заарешту
вали і стратили 300 активістів [10, 275]. 
Загарбники вдавалися до садистських 
методів. Активного організатора кол
госпного руху П. Романця із селища Сте
блева на Корсунщині фашистські голо
ворізи піддали нелюдським тортурам: 
викололи очі, відрізали носа, повитягу
вали з рук жили.

Масова ліквідація представників ра
дянської влади здійснювалась у спеціаль
но створених концентраційних  таборах. 
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Тисячі червоноармійців загинули від 
голоду і розстрілів у страхітливому та
борі для військовополонених – так зва
ній «Уманській ямі» (глиняному кар’єрі 
цегельні). Щодня в «Уманській ямі» від 
нелюдських умов утримання гинуло 60–
70 військовополонених [30, 56]. Майже 
25  тисяч було замордовано на околиці 
міста Умані в Сухому Яру [9, 9]. Жертвам 
виколювали очі, з живих здирали шкіру, 
забивали кілки в голову. 12750 жителів 
Золотоніського, Гельмязівського, Ірклі
ївського та Чорнобаївського районів 
знайшли могилу в Золотоніському конц
таборі [5, 25]. За неповними даними, 
нацисти знищили понад 50 тисяч лише 
черкащан, не рахуючи військовополоне
них, з останніми – близько 100 тисяч. У 
трагічну осінь 1941го поблизу с. Бакає
ве Чорнобаївського району було влашто
вано табір для військовополонених. За 
наявними даними, в ньому перебувало 
близько 16 тисяч радянських воїнів, які 
потрапили в оточення в районі Оржиці. 
Від ран, хвороб і голоду щодня вмирали 
сотні полонених. 

Протягом перших місяців окупації 
на території краю була створена розга
лужена мережа концтаборів і в’язниць. 
Зокрема, в Драбівському районі ді
яли концтабори в селах Жорнокльови і 
Шрамківка, Чорнобаївському – в с. Хрес
тителеве, Христинівському – в с. Іван
город. У Бабанці Уманського та Буках 
Маньківського районів на концтабори 
були перетворені місцеві середні школи, 
у Тальному – гранкар’єр, Золотоноші і 
Смілі – території військових містечок.

З перших днів окупації гітлерівці 
розгорнули небачений за своєю жорсто
кістю терор проти мирного населення. 
Тільки за один день 18 серпня 1941  р. 
вони розстріляли понад 2800 жителів 

Тальнівського району. В сусідньому Ка
теринопільському районі гітлерівці 6 ве
ресня розстріляли 30 мешканців рай
центру. За роки окупації в місті Черкаси 
було розстріляно, повішено і закатовано 
4600 чоловік, у тому числі 1800 дітей ві
ком до 12 років [9, 9]. 

У листопаді 1941 р. було розстріля
но 3,5 тис. чоловік у Золотоноші, а з 25 
по 30 липня 1942 р. гітлерівці знищили 
понад 7 тисяч радянських військовопо
лонених, серед них – 157 мешканців міс
та. 80річну Марфу Прокопенко із села 
Деньги на Золотоніщині облили бензи
ном і спалили в ямі [9, 9].

Жахлива трагедія сталася у с. Ци
булеві Монастирищенського району, де 
нацистські нелюди відібрали 105 дітей у 
тамтешніх працюючих жінок, без будь
яких очевидних мотивів їх убили і забо
ронили поховати. Частину приречених на 
смерть юних цибулівчан возили селом у 
клітках, а потім закопали живцем [6, 33].

На Черкащині, як і всюди, нацис
ти запроваджували тактику «випале
ної землі», тобто нищили все на своєму 
шляху. Восени 1943 р. ними зруйновано 
центри таких міст Черкащини, як Черка
си, Корсунь, Сміла, Золотоноша, Чиги
рин та ін., спалено 2235 сільських будин
ків у Черкаському районі. Всьому світові 
як символ злочину фашизму проти мир
них громадян відомі села Лідице (Чеська 
Республіка) та Хатинь (Республіка Біло
русь), які були спалені, а мешканці роз
стріляні. На Черкащині таких сіл більше 
десяти. Зокрема, 18 червня 1943 р. було 
повністю спалено хутір Буда Чигирин
ського району і знищено 82 його жите
лі, у жовтні – листопаді в тому ж райо
ні спалено у селі Мельники 352 двори і 
знищено 300 мешканців, у селі Вдовин 
Хутір – 140 дворів і 409 жителів. 10 січня 
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1944 р. у селі Острівець Уманського ра
йону було спалено 200 дворів і розстрі
ляно 156 жителів. Така ж доля спіткала 
і села Будище Черкаського, Шестеринці 
Лисянського, хутір Павлопіль Маньків
ського, Ленінське Чигиринського райо
нів та ряд інших.

Під час каральної акції на хуторі Буда 
18 червня 1943 р. есесівський офіцер ви
рвав із рук жительки хутора М.  Про
ценко одноденне немовля і розбив йому 
голівку об камінь. Троє маленьких хуто
рян заховались у погребі, але їхні життя 
обірвала граната. 19 жовтня 1943 р. ка
ральна експедиція окупантів вчинила 
розправу над мешканцями відразу трьох 
хуторів на Чигиринщині – Ленінського, 
Вдовина і Дяків. Їх було спалено дотла, 
а 1070 жителів розстріляно. Хуторянку 
Анастасію Ворону нелюди вбили разом 
із двотижневим сином, Софію Ворону – 
разом з шестирічною донькою Олею 
і півторарічним сином Михайликом. 
Було вбито однорічного Андрійка Семи
ноженка, а його брата Толю, який ледь 
навчився ходити, окупанти спалили на 
вогнищі. Карателі втопили в колодязі 
11річного Іванка та 2річного Саву Ри
саків [7, 1]. 

Поширеним методом знущань над 
населенням стало масове використання 
фізичного покарання. Так, в с. Копіюва
те Канівського району окупантами було 
побито біля 100 осіб [9, 280]. Фізичні 
покарання застосовували за спізнення 
та невихід на роботу, відмову здавати 
худобу, забивали до смерті хворих, які 
не могли працювати, тощо. А.  Сорока 
із с.  Стецівки Звенигородського райо
ну, якому на час окупації виповнилося 
12 років, розповідає: «За провину люто 
карали шомполом. І мені попало шом
полом від нового коменданта. А провина 

моя була в тому, що я прийшов подиви
тися на нового коменданта. А в них на 
роботі треба працювати» [18].

Страшною трагедією для українсько
го народу стало вивезення українців на 
каторжні роботи до Німеччини. З весни 
1942 р. вивіз людей на роботу до Німеч
чини характеризується як примусовий і 
масовий. Умови життя та праці, у які по
трапляли наші співвітчизники, суттєво 
відрізнялись від обіцянок нацистської 
пропаганди і умов життя та праці інших 
іноземних робітників. Залучення поліції 
для примусового збору робітників стало 
нормою. Подекуди практикувалося за
ручництво, широко використовувалися 
також такі методи рекрутизації, як кон
фіскація зерна та майна, спалення осель, 
насильницьке захоплення, катування, 
примусові аборти вагітних, масові об
лави за майбутніми остарбайтерами, які 
проводилися з особливою жорстокістю. 
В наказах йшлося: «... коли хтонебудь 
з визначених на роботу до Німеччини 
не з’явиться або ж втече, відправлений 
буде сам староста або негайно розстрі
ляний...».

Досить часто після отримання 
повіст ки молодь вдавалася у крайнощі, 
щоб ввести медичну комісію в оману: хо
валась у гнійних ямах, навмисно себе ка
лічила, заражалася коростою, завдавала 
собі ран соляною та сірчаною кислотою, 
натрієм, часником, пила настій тютюну, 
роз’ятрювала шкіру, спричинюючи ви
сип, який схожий на симптоми сифілісу. 
Траплялися випадки, коли дівчата від
давалися незнайомим чоловікам із ме
тою завагітніти, оскільки вагітних жінок 
німці на роботи не відправляли. Всього, 
за неповними даними, в роки окупації 
з Черкащини вивезено до Німеччини 
83293 остарбайтери.
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З приходом гітлерівців населен
ня Черкаського краю було позбавле
не якісних медичних послуг. У дово
єнний період на території Черкащини 
функціо нував досить значний меди
косанітарний комплекс, основу якого 
складали лікувальнопрофілактичні та 
санітарногігієнічні заклади, в яких пра
цювали кваліфіковані спеціалісти. Ме
дикосанітарні інституції безкоштовно 
надавали необхідну медичну допомогу 
населенню та контролювали санітарний 
стан населених пунктів. 

Політика німецької влади в галу
зі медичного забезпечення насамперед 
була зумовлена тим, що українське на
селення розглядалося як важливий тру
довий ресурс. При районних управах 
було створено відділи охорони здоров’я, 
які організовували і контролювали ді
яльність медичних закладів, займалися 
кадровими питаннями в медичній сфері, 
розробляли і впроваджували санітарні 
заходи з лікування і профілактики за
хворювань, забезпечували медперсонал 
медичних установ спецодягом. У всіх ра
йонах було введено обов’язкове медичне 
страхування населення. Застраховані 
особи мали право на безкоштовне ліку
вання, крім того, хворий отримував 50% 
заробітної плати, починаючи з 4го дня 
захворювання. Для інших категорій на
селення було запроваджено платне ліку
вання згідно із затвердженими райупра
вами розцінками.

Така ситуація суттєво вплинула на 
доступність медичних послуг, оскіль
ки більшість населення в містах і селах 
не мала змоги оплатити якісне лікуван
ня. Крім того, в лікарнях не вистачало 
ліків, а безкоштовна медична допомога 
надавалася виключно у невідкладних 
випадках. Тим самим німецька влада 

 фактично позбавила населення медич
ного обслуговування, а це, в свою чергу, 
призвело до поширення інфекційних за
хворювань. Поширились також і гострі 
респіраторні та дитячі захворювання, 
мала місце висока дитяча смертність.

Через руйнування лікувальних за
кладів і відсутність фахівців для біль
шості хворих стала недоступною спеціа
лізована медична допомога. Оскільки не 
вистачало найнеобхідніших компонен
тів та обладнання для приготування в 
аптеках навіть простих ліків, люди ліку
валися «народними методами»: травами, 
перекип’яченим бензином, замазували 
рани землею. «Ліки того часу  – трави. 
Лікували безкоштовно. Бабки збира
ли, варили, пили самі і поїли людей», – 
пригадує П.  Федченко з хутора Черво
на Звенигородського району [21]. При 
відсутності грошей населення за надані 
послуги платило продуктами. У зв’язку 
з ліквідацією колгоспних пологових бу
динків, катастрофічним зменшенням їх 
у містах та скороченням кількості по
логових ліжок у загальних лікарнях у 
пе ріод окупації рідкістю була госпіта
лізація породілей. Пологи, як правило, 
приймали бабкиповитухи. В цілому 
руйнування мережі закладів охорони 
здоров’я, позбавлення цивільного на
селення елементарної медичної допомо
ги внаслідок знищення лікувальних та 
профілактичних установ, антисанітарні 
умови проживання негативно позначи
лися на стані здоров’я людей, які опини
лися на окупованих територіях.

Отже, окупація Черкащини на
цистськофашистськими загарбника
ми принесла населенню краю масові 
страждання, приниження, відчуття без
порадності та безправності. На Черка
щині, як і скрізь в Україні, загарбники 
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цілеспрямовано втілювали свої людино
ненависницькі плани щодо власного 
панування, у яких нашому населенню 
відводилась роль справжніх рабів. Була 
запроваджена жорстка політика приму
сової праці шляхом залучення населен
ня до робіт як на окупованій території 
області, так і на території Третього рей
ху. Окупанти найбільш широко застосо
вували методи фізичного знущання та 
масових репресій щодо мирного насе
лення Черкащини, каральні акції, заруч
ництво. Масові вбивства, приниження й 
знищення мешканців Черкащини здій
снювалися не тільки в концентраційних 
таборах, а були тотальними, і відчувати 
себе в безпеці з приходом на нашу землю 
окупантів не міг ніхто й ніде.

Специфічною формою фізичного те
рору було створення умов, що призво
дили до штучного голоду, який підри
вав фізичні сили людей. Саме на це була 
спрямована нацистська аграрна політи
ка з її різноманітними формами погра
бування населення. Ще одним методом 
фізичного терору щодо жителів краю 
стало знищення довоєнної системи ме
дичного обслуговування і як наслідок – 
позбавлення кваліфікованої медичної 
допомоги та медикаментозного забез
печення, що призвело до поширення 
смертності серед населення.

Уперше в історії людства воєнна 
агресія, масовий геноцид стали засобом 
реалізації державної ідеології великої 
держави, якою була нацистська Німеч
чина. Тому неправильним, помилковим, 
навіть злочинним було б намагання спи
сати неймовірні звірства нацистів на 
якісь «окремі випадки» або «ексцеси де
яких виконавців» відповіддю на дії пар
тизанів. Для всіх злочинів, вчинених на 
окупованих територіях, була розроблена 

чітка «нормативна база», яку затверди
ли керівники людиноненависницького 
Третього рейху та вермахту напередодні 
війни. Вона мала статус «найсуворіших 
інструкцій», що були обов’язковими для 
беззаперечного виконання. Головний 
зміст нацистського «нового порядку» 
полягав у повному зламі базових ціннос
тей людської цивілізації – відмові міль
йонам людей та цілим народам у праві на 
життя.
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O. Yashan
Nazi «New Order» in Cherkasy Region (1941 – 1943)

Abstract
Ukraine was the territory where main directions of «New Order» were realized with extreme 

cynicism and atrocity that endangered annihilation of the Ukrainian statehood and the Ukrainian 
ethnos.

Using the example of Cherkasy region with the occupation period from 1941 till 1943 the author 
examined ideological background, goal and results of implementation of the Nazi national policy and 
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analyzed forms, methods and practical realization of the repressive occupation policy in the region. The 
main points of the Nazi policy in the occupied Cherkasy region were determined by Hitler’s general 
theoretical directions about colonial use of Ukraine as the «life space» for the German people. The 
main goal of the Nazi economic policy was maximal use of industrial and agricultural potential of the 
occupied territory. For this purpose the occupants carried out a rigid compulsory labor policy through 
involvement of the population to the works both on the occupied region and on the territory of the 
Third Reich. In Cherkasy region the policy of total physical terror was implemented through physical 
abuse, mass repressions, punitive actions, support of the civilian population, creation of conditions for 
artificial hunger, destruction of the pre-war medical service and provision of medicaments. Thus, the 
main essence of the Nazi «New Order» consisted in collapse of base values of the human civilization – 
deny millions of people and nations the right to life.

Гендерне мислення, гуманістичне за своєю сутністю, 
трактує людину у гендерній політиці як найвищу цінність, 
важливий фактор функціонування суспільства та його 
трансформації шляхом реалізації людиномірного комплек-
су заходів з перетворення Збройних сил України в армію 
кращих світових зразків. До цього комплексу заходів слід 
включити високі соціальні стандарти життя військовиків 
жіночої та чоловічої статі, гідну оплату праці та забез-
печення членів їх родин, гуманізацію військового зако-
нодавства, всіх відносин у війську, зокрема і гендерних, 
цивілізованого правового статусу військовослужбовців, а 
їх функціональна діяльність має відбуватися лише у пра-
вовому полі [8, 159–238]. Олюднення гендерних відносин 
в армії неможливе без її гуманізації та демократизації, 
реформування всієї системи життєдіяльності війська, вій-
ськової освіти, виховання, підготовки командних кадрів й 
особового складу.
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УКРАЇНА І СВІТ
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СТАНОВИЩЕ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ  
У КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИСТОЯННЯ  

ПОЧАТКОВОГО ПЕРІОДУ «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» (1945–1950 рр.)

Дмитро ВЄДЄНЄЄВ
доктор історичних наук,  професор,
завідувач відділу військової історії ННДІУВІ

Анотація. У статті порушується проблема українського визвольного руху в контек-
сті міжблокового протистояння у світі в 1945–1950 рр. Розглядається міжнародно-право-
ве оформлення належності земель Західної України після завершення Другої світової війни у 
контексті домовленостей між великими державами та зміни зовнішньополітичної парадиг-
ми СРСР. Йдеться про вплив міжблокового протистояння між Заходом та СРСР («холодна 
війна»), який став одним із факторів, що визначали прискорений та репресивний характер 
інкорпорації Західної України до СРСР та радянізації цього цивілізаційно специфічного регіо-
ну. Аналізуються погляди Проводу ОУН (Б) в Україні на нові обставини існування України та 
взаємини із західними державами.

Ключові слова: геополітика, міжнародне право, міжнародні відносини, ідеологія, «холодна 
війна», український націоналізм, Західна Україна.
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доктор исторических наук, профессор,
заведующий отделом военной истории ННИИУВИ

Аннотация. В статье затрагивается проблема украинского освободительного движе-
ния в контексте межблокового противостояния в мире в 1945–1950 гг. Рассматривается 
международно-правовое оформление принадлежности земель Западной Украины после завер-
шения Второй мировой войны в контексте договоренностей между великими державами и 
изменения внешнеполитической парадигмы СССР. Речь идет о влиянии межблокового проти-
востояния между Западом и СССР («холодная война»), которое стало одним из факторов, 
определивших ускоренный и репрессивный характер инкорпорации Западной Украины в СССР 
и советизации этого цивилизационно специфического региона. Анализируются взгляды руко-
водства ОУН (Б) в Украине на новые обстоятельства существования Украины и взаимоот-
ношения с западными государствами.

Ключевые слова: геополитика, международное право, международные отношения, идео-
логия, «холодная война», украинский национализм, Западная Украина.



138 №2 (51) 2014 Ukraine in the world history

УКРАЇНА І СВІТ

Розвиток досліджень з історії укра
їнського національновизвольного руху, 
на жаль, і донині має здебільшого екс
тенсивний характер. Доробки вчених та 
публіцистів незрозуміло повільно пере
ростають у новий якісний рівень істо
рикоаналітичних досліджень минулого 
національновизвольного руху, притому 
що саме такі дослідження мають стано
вити науковотеоретичний фундамент 
кроків Української держави у напрямку 
досягнення національного примирення 
як однієї з передумов консолідації укра
їнської політичної нації. 

На нашу думку, причини цього 
слід шукати не тільки в соціально
психологічних особливостях авторів, 
але й у «методологічній розгубленос
ті» пострадянської історичної науки. 
Важко не погодитися з професором 
О.Зінов’євим: «У сучасній науці про 
суспільство (мається на увазі постра
дянське суспільствознавство. – Д. В.) 
немає не тільки пристойної загаль
носоціологічної теорії, але й  навіть 

 теорій, що відносяться до окремих ти
пів суспільства» [8]. 

Все більше дається взнаки й ціле
спрямоване ураження самого механіз
му раціонального мислення пострадян
ських народів, включаючи інтелігенцію 
(здатність мати узгоджену картину світу, 
логічне мислення, виявляти причинно
наслідкові зв’язки в минулому та сього
денні). 

Зокрема, за потоком фрагментарних 
публікацій залишаються без відповіді 
наріжні питання, без яких сучасники не 
можуть скласти цілісної, раціонально 
зрозумілої картини перебігу конфлікту в 
Західній Україні у 1939–1950 рр. У свою 
чергу це підживлює конфронтаційні по
гляди. Не тільки у суспільній свідомості, 
але й у багатьох працях, які претендують 
на статус наукових, панують поверхові, 
упереджені, політизовані оцінки при
чин і характеру згаданого протибор
ства. Нерідко вони являють собою ме
ханічний переспів штампів радянської 
 історіографії та пропаганди або підходів 
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певних політичних об’єднань україн
ської діаспори, породжених глобальним 
протистоянням доби «холодної війни». 

Зокрема, складний комплекс причин 
тієї масштабної історичної драми не
рідко тлумачать за допомогою пласких, 
неоригінальних підходів: «комуністичні 
агресори проти націоналістів», «заміна 
однієї окупації іншою», «радянські па
тріоти проти жменьки запроданців гіт
лерівських спецслужб та спантеличених 
націоналістичною пропагандою кур
кульських синків» тощо.

Поза увагою (нерідко через сумлінне 
небажання зрікатися звичних і психоло
гічно комфортних підходів) залишають
ся визначальні аспекти проблеми. Серед 
них можна назвати і такі, як вплив сві
тових геополітичних та військовопо
літичних чинників на особливості пе
ребігу конфлікту; вплив післявоєнного 
міжблокового протистояння у світі на 
хід протиборства в Західній Україні.

Потреба переходу до якісно більш 
глибокого, багатовимірного сприйняття 
проблеми давно вже назріла. Звісно, по
трібне як застосування всіх кращих ме
тодологічних надбань історичної науки, 
так і добра громадянська воля тих, хто 
береться за цю невдячну, загострену (пе
реважно не з вини істориків) проблему. 

У цій статті в інтересах формування 
багатовимірного розуміння конфлікту 
між національносамостійницьким ру
хом та радянською владою в Західній 
Україні порушено проблему українсько
го визвольного руху в контексті між
блокового протистояння у світі в 1945–
1950 рр.

Землі Західної України у 1939–
1950  рр. стали ареною запеклого про
тиборства між радянським режимом й 
озброєним підпіллям під політичним 

керівництвом ОУН (Б). Події в Західній 
Україні являли собою складне перепле
тення національновизвольних змагань 
із громадянською війною, причому гли
бинними причинами цієї «неоголоше
ної війни» були небажання правлячих 
кіл СРСР давати реальний суверенітет 
суб’єктам федерації та ініційований ке
рівництвом тоталітарного режиму ра
дикальний, форсований характер зміни 
суспільноекономічного, політичного, 
духовнокультурного устрою вельми 
специфічного, внаслідок особливостей 
історичного розвитку, західного регіону 
України. Лише на початку 1950х років 
спостерігається стрімке зростання ло
яльності до нової влади по мірі реаліза
ції її привабливих для більшої частини 
населення соціальноекономічних та 
культурноосвітніх проектів, що при
зводить до різкого скорочення бази під
тримки озброєного підпілля. Промовис
тою ознакою зростання толерантності 
до нової влади стало те, що з 1952 р., за 
рішенням ЦК КП (б)У та МДБ СРСР, по
чався цільовий набір місцевих мешкан
ців на службу до органів державної без
пеки – в цей рік лише до Рівненського 
УМДБ прийняли 26 уродженців Західної 
України [20]. 

Заради справедливості варто визна
ти, що трагедії й ексцеси, якими супро
воджувалася радянізація Західної Укра
їни, принципово нічим не відрізнялися 
від аналогічних «силових модернізацій» 
в історії людства, а жорстокість, з якою 
придушували народний антиколоніаль
ний опір західні держави, навіть переви
щувала «вітчизняні зразки».

Безсумнівно, це був і конфлікт на 
грані цивілізаційних анклавів, що фор
мувалися століттями, і конфлікт між 
традиційним укладом господарювання, 
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духовнокультурного життя та новою 
моделлю розвитку, яка виникла після 
перемоги радянської влади та енергій
но насаджувалася на нових приєднаних 
територіях. Протистояння в Західній 
Україні у післявоєнний період доцільно 
розглядати в контексті боротьби між 
двома глобальними цивілізаційними 
векторами – капіталістичним та кому
ністичним світом, кожен з яких мав свої 
вади й докорінні переваги і намагався 
виграти змагання на арені історії: «Піс
ля Другої світової війни на планеті скла
лися два табори або два світи – кому
ністичний й західністський (західний). 
Вони стали «точками зростання» в ево
люції людства. Між ними йшла непри
миренна боротьба за роль лідерів світо
вого еволюційного процесу і за світову 
гегемонію. Ця боротьба утворила осно
вний зміст соціального життя людства в 
ХХ столітті, особливо у другій його по
ловині…» [9].

Не зайвим буде нагадати, що кон
фліктогенний вплив етноцивілізаційно
го чинника з особливою силою проявив
ся у післявоєнному й сучасному світі. 
Етнокультурні та етноконфесійні фак
тори стали самодостатніми причинами 
кривавих конфліктів (відсуваючи на 
другий план економічні причини, гіпер
болізовані марксистськоленінською за
гальносоціологічною теорією – історич
ним матеріалізмом). Лише з 1980 р. до 
1995 р. у світі відбулося 72 громадянські 
війни та конфлікти на етнічній, расовій, 
релігійній основі [11].

Особливого драматизму додавало 
і те, що збройний конфлікт у Західній 
Україні потрапив в орбіту катаклізмів 
світової історії ХХ ст., які безпосередньо 
охопили територію України або мали 
до неї безпосереднє відношення як до 

суб’єкта радянської федерації, – Другої 
світової війни 1939–1945 рр. та «холод
ної війни» 1945–1991 рр.

Дії радянської влади в регіоні доціль
но розглядати і через призму формування 
нових доктринальних основ зовнішньої 
політики СРСР. За словами російського 
історика М.Горінова, ще з 1930х років в 
СРСР «у сфері національнодержавно
го будівництва реабілітується сама ідея 
державності… У всіх напрямках відбува
ється... процес реставрації, відродження 
тканин російського імперського соціу
му. Технологічна модернізація все біль
ше здійснюється на основі не руйнації, а 
збереження і розвитку базових структур 
традиційного суспільства» [10].

Доктрина геополітичної експансії «до 
дідичних кордонів» у вищих керівників 
СРСР оформилася ще до того, як СРСР 
перетворився у велику державу після 
перемоги над нацизмом. Про це промо
висто свідчать слова глави НКЗС СРСР 
В.Молотова, записані 30 червня 1940 р. 
його литовським колегою В.Кревсом
Мицкявичюсом: «Він, Молотов, пови
нен сказати те, що завтра буде ясно всім. 
Якщо вже російські царі, починаючи з 
Івана Грозного, прагнули до того, щоб 
вийти до Балтійського моря, то це відбу
валося не з їх особистої примхи, а тому, 
що цього вимагав хід розвитку росій
ської держави і російської нації» [14].

Історичним рубежем остаточно
го утвердження доктрини геополітич
ної експансії можна умовно розглядати 
1943 р., коли Тегеранська конференція 
за участю керівників провідних держав 
антигітлерівської коаліції почала роз
гляд проблеми післявоєнних кордонів 
та розмежування сфер впливу в  Європі 
після перемоги над нацизмом. Тоді ж 
відбувається розпуск Комуністичного 
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Інтернаціоналу, що знаменувало вже і 
формальну відмову від ленінськотроць
кістського гасла «світової революції» 
(дефакто це сталося ще в 1930х роках). 

Як зауважив один із творців тео
ретичних основ зовнішньої політи
ки США та її геополітичних підвалин 
Г.Кісінджер, «Сталін, великий ідеолог, 
насправді поставив свою ідеологію на 
службу реальній політиці» [12]. Ялтин
ська й Потсдамська конференції закрі
пили прагматичний великодержавний 
курс «збирання земель», що входили до 
складу «імперії Рюриковичів» та Росій
ської імперії, створення геополітичного 
щита або ланцюга з так званих «країн 
народної демократії» на Сході Європи 
та Балканах, закріплення радянського 
впливу на ці країни, в тому числі – ме
тодами військової присутності й таєм
ної дипломатії. Марксистськоленінська 
ідеологія та риторика в даному випадку 
виступала лише флером для зовнішньої 
політики, притаманної великій державі, 
яка демонструє готовність утверджувати 
свої територіальні претензії або забез
печувати власні інтереси, не рахуючись 
із локальними інтересами місцевої люд
ності (як це і сталося в Західній Україні).

Більше того, окремі сучасні російські 
вчені, якот професор Дипломатичної 
академії МЗС РФ І. Панарін, вважають, 
що концептуально зовнішня політика 
Й.Сталіна являла собою «синтезовану іс
торичну російську геополітичну ідею…, 
почавши процес відтворення доктрини 
Русі «Москва–Третій Рим» за нових іс
торичних умов… 3 липня 1941 р. (не
стандартне для комуністичного лідера 
звернення Сталіна до народу із закли
ком до опору німецькій навалі. – Д. В.) 
ця  доктрина стала домінуючою геополі
тичною ідеєю СРСРРусі…» [13].

Разом з тим неупереджені зарубіжні 
історики неодноразово відзначали істо
ричну справедливість вилучення земель 
Західної України зі складу іноземних 
держав, у тому числі розцінюючи це як 
ліквідацію наслідків агресії Польщі та ін
ших країн за умов розпаду і переподілу 
земель Російської та АвстроУгорської 
імперій. 

За критикою сталінської політики 
та цілком справедливим засудженням 
методів інтеграції Західної України в 
радянську систему не можна не поміча
ти глибинної історичної справедливості 
припинення іноземного володарювання 
(наслідків агресій) на етнічних україн
ських землях. 

«Сторонній спостерігач, – писав ви
датний історик А.Тойнбі, –… сказав би, 
що перемоги росіян над шведами й по
ляками в ХVІІІ столітті – це лише контр
наступ… В ХІV столітті…майже вся 
Білорусія й Україна були відірвані від 
православного християнства і приєдна
ні до західного християнства… Польські 
загарбання споконвічно руської терито
рії… були повернуті Росії лише в остан
ній фазі світової війни 1939–1945 ро
ків… Вірно, що і російські армії воювали 
на західних землях, однак вони завжди 
приходили як союзники однієї із захід
них країн в їх нескінченних сімейних 
чварах. Хроніки вікової боротьби між 
двома гілками християнства дійсно відо
бражають, що росіяни ставали жертвами 
агресії, а люди Заходу – агресорами» [17] 
(З контексту слів А.Тойнбі видно, що він 
має на увазі східнослов’янські народи. – 
Д. В.). На нашу думку, такі оцінки допо
магають уникати комплексу «історичної 
провини», котрий насаджується серед 
пострадянських народів як один із за
собів ерозії духовного імунітету перед 



142 №2 (51) 2014 Ukraine in the world history

УКРАЇНА І СВІТ

 маніпулятивними технологіями впливу 
на суспільну свідомість.

Прискорене поглинення Західної 
України радянською державою й сис
темою, неможливе без жорсткого при
душення руху опору під політичним 
проводом самостійницьки орієнтованої 
ОУН, з геополітичного погляду дикту
валося міркуваннями закріплення СРСР 
своїх здобутків як державиперемож
ниці, утримання стратегічно важливого 
регіону. Регіон цей мав безпосередній 
вихід до територій нових прокремлів
ських східноєвропейських країн, був 
наближений до Балкан і розглядався на 
Заході як один із плацдармів у можливій 
війні з СРСР, а також мав значні нафто
газові ресурси. 

Нарешті, початок «холодної війни» 
з ядерними шантажем проти СРСР, 
котрий поки що не мав атомної зброї 
(до кінця 1945 р. у США було близько 
250 атомних бомб, до 1949 р. розро
били 8 планів їх масованого застосу
вання проти нещодавнього союзника), 
актуалізував для Й.Сталіна завдання 
усунення вогнища збройного опору в 
Західній Україні як потенційної п’ятої 
колони зовнішніх противників на ви
падок глобальної війни із Заходом. Не
упереджені західні аналітики, включа
ючи Д.Кеннана, зазначають, що за тих 
умов об’єктивно знесилений війною 
СРСР виступав стороною, яка става
ла в оборону і не мала реальних мож
ливостей для подальшої геополітичної 
експансії. Наведені обставини часів ес
калації «холодної війни» та формуван
ня двох потужних воєннополітичних 
блоків робили неминучими термінові 
збройні санкції радянської сторони 
з  придушення антирадянського руху 
 опору в Західній Україні.

Глобальне протистояння у світі пря
мо позначилося і на українському ви
звольному русі, котрий організаційно 
розпався на озброєне підпілля в Західній 
Україні та закордонні центри націоналіс
тичного руху, які підпали під контроль 
противників СРСР по «холодній війні».

Дійсно, під час Великої Вітчизняної 
війни український народ був врятований 
від знищення або поневолення ІІІ  рей
хом, ставши водночас одним із головних 
творців Перемоги. У 1945 р. в цілому за
вершилося об’єднання етнічних україн
ських земель у складі одного державного 
утворення. Радянська Україна стає чле
ном Організації Об’єднаних Націй з мо
менту її створення 24 жовтня 1945 р.

Попри відсутність реальної само
стійності України на міжнародній арені, 
її присутність та діяльність у міжнарод
них організаціях, участь в обстоюванні 
прав народів на визволення від коло
ніальної залежності, боротьбі за мир 
надавали Україні відповідного між
народного реноме, закладали політи
коінформаційні засади для швидкого 
визнання України іноземними держава
ми після 24 серпня 1991 р. Нігілістичне 
ставлення до геополітичних здобутків 
України радянського періоду (насампе
ред – досягнення дефакто соборності 
українських земель) може ускладни
ти обстоювання того статускво, який 
Україна отримала на основі наріжного 
для сучасного світоустрою принципу не
порушності післявоєнних кордонів. 

Разом з тим українська радянська 
державність не позбулася формаль
ного статусу у фактично унітарному 
СРСР. За цих умов не втратив актуаль
ності головний ідейнополітичний по
стулат українського націоналістичного 
руху – «Українська Самостійна Соборна 
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 Держава, що є точно визначеним понят
тям і не може бути підмінена жодними 
«совєтськими Українами» чи іншого 
роду експозитурами чужого імперіаліз
му»  [7]. Як зазначалося у «Меморіалі» 
Української головної визвольної ради 
(УГВР) до голови Паризької мирної кон
ференції (1 вересня 1946 р.), уряд УРСР 
не є результатом вільного волевиявлен
ня, «накинутий Україні московською 
централею комуністичної партії» [19].

Поряд з цим обстановка «холодної ві
йни» та неминучого (як вважали до пев
ного часу провідники ОУН) глобального 
збройного конфлікту змушувала анти
радянський рух опору до пошуку нових 
союзників. Ними, за зрозумілою логікою 
протиборства, виступили так само праг
матично, своєкорисливо геополітично 
налаштовані великі держави Заходу (з 
1949 р. – блоку НАТО), які реальне став
лення до національновизвольних рухів 
у своїх колоніальних та залежних те
риторіях демонстрували масштабними 
військовополіцейськими кампаніями з 
їх придушення. Це стало черговим про
явом перманентної трагедії українських 
державносамостійницьких сил з часів 
Богдана Хмельницького й Івана Мазепи, 
яких несприятливі історичні обстави
ни змушували шукати кон’юнктурного 
співробітництва зпоміж агресивних 
держав, не зацікавлених в існуванні су
веренної України (за принципом «ворог 
мого ворога – мій друг»).

Варто окремо зупинитися на про
блемі ставлення Проводу ОУН в Украї
ні до перспективи відкритого глобаль
ного конфлікту «Захід–СРСР», яку 
здебільшого обминають сучасні до
слідники, а радянські вчені зводили до 
 «прислужництва буржуазних націона
лістів імперіалістичній реакції».

Як відомо, теза про неминучий 
масштабний збройний конфлікт «Захід–
СРСР» та його використання для реа
лізації програмних настанов ОУН була 
надзвичайно поширена в інструктивних 
і пропагандистських документах укра
їнських націоналістів. Однак, на нашу 
думку, завдяки зусиллям офіційної ра
дянської історіографії ця обставина і досі 
сприймається неадекватно, з гіперболі
зацією значення, яке реально надавалося 
потенційній війні провідниками ОУН.

Дійсно, за тих конкретноісторичних 
умов сподівання на самостійну перемогу 
над СРСР були б вочевидь примарними. 
Однак у тактичних настановах підпілля 
з 1945 р. панувало критичне ставлення 
до США та Великої Британії (які нерідко 
відверто іменувалися «імперіалістични
ми»). У документі від 26 жовтня 1945 р., 
укладеному карпатським крайовим про
відником ОУН Я.Мельником, йшлося, 
що прихід англоамериканських військ 
є для підпілля «бажаним». Проте кон
флікт великих держав слід розглядати 
як допоміжний фактор: ОУН виступає 
за державну самостійність України без 
опіки іноземних країн і за умов будь
якої окупації продовжуватиме бороть
бу [21]. Схожі оцінки висловлювалися і в 
інструкції для керівних кадрів крайово
го проводу «Одеса» (20 травня 1946 р.). 
Війна з Заходом, йшлося у ній, – це іс
торичний шанс для визволення України 
від радянського режиму, однак самі по 
собі США і Англія не несуть свободи, 
необхідно вживати зусиль для зміцнен
ня власних сил [1].

З початком війни, йшлося в інструк
ції Центрального проводу в  Україні 
(1950  р.), підпілля активізує діяльність, 
розгортає широку диверсійну діяль
ність на комунікаціях, терор проти 
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представників органів влади, захоплює 
адміністративні центри, веде розклад 
військовослужбовців, схиляючи їх до ка
пітуляції, створює передумови для того, 
щоб англосакси рахувалися з підпіллям 
як із реальною військовополітичною 
силою [4].

Поряд з цим через емісарів закор
донних центрів ОУН (ЗЧ ОУН, що кон
тактувала з британською розвідкою, ЗП 
УГВР, яка підпала під вплив американ
ської спецслужби) підпіллю ОУН до
водяться розвідувальні завдання, які не 
мали нічого спільного, власне, із воєнно
тактичними завданнями самого озброє
ного підпілля. Це, насамперед, збір ін
формації про військовопромисловий 
потенціал СРСР, систему ППО, промис
ловість Сходу УРСР, інфраструктуру, 
ядерні об’єкти та уранові копальні, під
бір площадок для десантування. Достат
ньо сказати, що в бункерах підпілля зна
ходили інформаційні звіти про військові 
частини в Східній Пруссії, Забайкаллі, 
ПортАртурі [3].

Виявлені нами документальні свід
чення демонструють, що лідери ОУН та 
УПА в Україні Р. Шухевич, В. Кук, П. Фе
дун, В. Галаса вкрай негативно ставилися 
до ворожнечі функціонерів закордонних 
ОУН і чудово розуміли прагматичне 
ставлення Заходу до їх змагань як до тра
диційного способу підривної діяльності 
проти основного противника у «Третій 
світовій війні» (втім, як і до ідейнопо
літичної опозиції в УРСР у психологіч
ній війні 1960 –1980 рр.). Симптоматич
но, що Р. Шухевич скептично ставився 
до перспективи війни Захід–СРСР та 
готовності США поважати суверенні 
права українського народу, про що  лідер 
підпілля відверто висловлювався пе
ред найближчим оточенням [2]. Поряд 

з цим у пропагандистських документах 
теза про війну широко застосовувалася 
для підтримки бойового духу учасників 
повстанськопідпільного руху. 

Розглянуті нами особливості став
лення воюючої ОУН до західних ве
ликих держав, на нашу думку, мають 
принципове значення. Вони вкотре 
підкреслюють імперативність для на
ціональновизвольного руху гасла дер
жавної самостійності України, несприй
няття нею будьякого нав’язування 
політичної волі або суспільноеконо
мічної моделі ззовні. Це ж підкреслює 
і тактикокон’юнктурний, вимушений 
характер співробітництва націоналіс
тичного руху (на різних етапах його іс
нування) з Веймарською та нацистською 
Німеччиною, їх союзниками, а потім і з 
західними демократіями, які також спо
відували великодержавні цінності.

Не можна не помітити, що ставлен
ня до західних держав лідерів підпілля 
в Україні та закордонних центрів ОУН 
мало певні відмінності. Перші, пере
буваючи у вирі боротьби з радянським 
режимом, загострено сприймали праг
матичне ставлення Заходу та нерозу
міння ним окремих нюансів становища 
підпілля та соціальнополітичної ситу
ації на ЗУЗ (Західні Українські Землі). 
Вже у 1946 р. в одному із запасних бун
керів В. Кука знайшли примірник листа 
англійською мовою до У.Черчілля від 
«групи українських політичних діячів», 
де містилися зауваження щодо позиції 
Заходу до України. У серпні 1950 р. член 
Проводу ОУН і керівник Бюро інформа
ції УГВР П. Федун («Полтава») підготу
вав критичного листа щодо змісту радіо
передач в Україну «Голосу Америки». 
Фактично це була критика політичних 
настанов адміністрації США, зокрема, 
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її нерозуміння несприйняття капіталіз
му значною частиною населення УРСР 
і того, що рух ОУНУПА виступає за 
плюралізм форм власності [15]. За сло
вами В. Галаси, у 1952 р. В. Кук доручив 
йому написати аналогічного критичного 
листа цьому ж засобу масової інформа
ції. Не бажаючи жертвувати знесиленим 
нерівною боротьбою підпіллям в чужих 
інтересах, той же В. Кук у травні 1952 р. 
заборонив вести цілеспрямовану розвід
ку на користь іноземних спецслужб [6].

Що ж стосується закордонних цен
трів ОУН, то співробітництво з про
відними державами Заходу та їх спеці
альними службами слугувало не тільки 
засобом протиборства з СРСР, а й умо
вою існування та підтримки дієздат
ності самих цих угруповань (особливо 
у західних зонах окупації Німеччини 
та Австрії). Як зазначалося в одному з 
директивних документів ЗЧ ОУН, «є 
можливість за ціну відповідних розвід
увальних матеріалів одержати те, що... 
потрібно. Розвідувальні матеріали ста
ють у руках організації таким предметом 
обміну, за ціну якого можна одержати 
необхідні матеріали і сприяння. Пере
дача зведень і матеріалів політичних, 
військових, господарських... дає нам 
можливість бути партнерами іноземних 
держав» [18].

Важливою передумовою порозумін
ня із Заходом стали зміни програмних 
настанов ОУН. Націоналістичний рух під 
впливом досвіду роботи на Сході Украї
ни, а також намагаючись утворити адап
товану до перспективного союзництва із 
західними демократіями ідейнополітич
ну платформу, радикально переглянув 
свої програмні настанови, відкинувши 
«інтегральний націоналізм» з його поміт
ними точками дотику із  фашистськими 

та іншими тоталітарними доктринами. 
У «Програмних постановах» ІІІго Над
звичайного Великого Збору ОУН (21 – 23 
серпня 1943 р.) достатньо детально ви
значалися наріжні підвалини суспіль
ноекономічного ладу в майбутній не
залежній і соборній Україні. Сама нова 
програма за змістом була виразно соці
алдемократичною або соціалістичною. 
При провідній ролі держави і колективів 
в економічній сфері гарантувався весь 
комплекс прав і свобод людини, грома
дянина, усувалися ксенофобські мотиви, 
забезпечувалася рівність громадян всіх 
національностей тощо [16].

Отже, післявоєнне глобальне проти
стояння у світі виявилося одним із го
ловних факторів, які спонукали СРСР 
вдатися до масштабних військових та 
репресивних дій для забезпечення фор
сованого поглинення Західної Украї
ни – важливого у геополітичному і вій
ськовому відношенні анклаву з погляду 
можливого збройного протиборства, 
знищення осередків опору національно
визвольного руху, який обґрунтовано 
вважався союзником Заходу. 

Міжблокове протистояння, поряд із 
неможливістю своїми силами протисто
яти Кремлю, підштовхнуло ОУН до по
шуку союзницьких відносин із західни
ми державами (які самі ще існували як 
колоніальні імперії, виявляли неприхо
ваний прагматизм у ставленні до інших 
народів). Сам визвольний рух опинився 
у жорнах міжблокового протистояння, 
яке, до того ж, сприяло його внутріш
ньому розшаруванню: між підпіллям в 
Україні та закордонними центрами, між 
самими закордонними центрами, що 
орієнтувалися на різні іноземні держави 
й конфліктували за вплив на «воюючу 
Україну». 
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Перед сучасною Україною стоїть 
справді цивілізаційний виклик: засво
ївши геополітичні уроки майбутнього, 
через мобілізацію власних джерел росту, 
на шляхах досягнення злагоди й гармо
нізації стосунків між соціальними гру
пами, етносами, конфесіями, спільно
тами історичних земель утвердити себе 
як стабільну, самодостатню європейську 
державу, поважну не лише за територі
альними розмірами.
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D. Viedienieiev
The Position of Western Ukraine in the Context of Geopolitical Confrontation  

during Initial Period of the «Cold War» (1945 – 1950)
Abstract

In the modern historiography of the confrontation between the Ukrainian national movement for 
independence from the Soviet authorities in Western Ukraine in 1940–1950 it is often overlooked such 
the defining aspects of the problem as the impact of global geo-political and military-political factors on 
the peculiarities of the conflict and the projection of the post-war confrontation between world’s blocs 
on the course of the confrontation in Western Ukraine.

At the same time these events were a complex combination of national liberation struggle and the 
civil war, moreover the USSR did not want to give a real sovereignty to the subjects of the federation 
and radical nature of the change of socio-economic, political, spiritual and cultural system of the very 
specific Western Ukraine by the reason of the historical development. 

No doubt, it was a conflict on the brink of civilization enclaves that were formed over centuries, 
and the conflict between the traditional way of economic, spiritual and cultural life and a new model of 
development, that emerged after the victory of Soviet power and lively implanted in the new territories 
that were annexed. In the postwar period in Western Ukraine the opposition should be considered in 
the context of the struggle between two global civilization vectors-capitalist and communist world. Each 
had its advantages and disadvantages, and had tried to win the race in the historical arena.

Therefore, the post-war global conflict in the world was one of the main factors that prompted the 
Soviet Union to resort to large-scale military and repressive actions for the forced takeover of Western 
Ukraine – important in geopolitical and military aspects enclave in the terms of a possible armed 
confrontation, destroying pockets of resistance of the national liberation movement, which reasonably 
was considered an ally of the West.

In turn, confrontation between world’s blocs impulsed OUN to search alliance with the Western 
powers (which themselves still existed as a colonial empire, showed overt pragmatism in relation to 
other nations). Liberation movement itself was under attack confrontation between world’s blocs 
which, moreover, contributed to its internal stratification: between the Ukrainian underground and 
international centers, between international centers, that focused on various foreign governments and 
were in conflict for the influence on «warring Ukraine».
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ПАРЛАМЕНТ УКРАЇНИ В ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ:
ДОСВІД І РЕАЛЬНІСТЬ

Юрій ГАНЖУРОВ
доктор політичних наук, професор,
заступник директора ННДІУВІ

Анотація. У статті розкривається процес інтеграції парламентської діяльності в сис-
темі адаптації українського законотворення до європейських стандартів. Окреслюється 
важливість імплементації європейського модельного законодавства у правове поле України. 
Визначаються проблеми взаємодії влади та інститутів громадянського суспільства під час 
загострення політичної кризи, аналізуються витоки соціального протесту в контексті 
євроінтеграційних мотивацій. Розглядаються особливості євроінтеграції держави в нових 
конкретно-історичних умовах. Визначаються пріоритетні напрями міжпарламентської ко-
мунікації з метою інтенсифікації європейського розвитку України на рівні стандартів ЄС.
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Аннотация. В статье раскрывается процесс интеграции парламентской деятельности 
в системе адаптации украинского законотворчества к европейским стандартам. Обознача-
ется важность имплементации европейского модельного законодательства в правовое поле 
Украины. Определяются проблемы взаимодействия власти и институтов гражданского об-
щества во время обострения политического кризиса, анализируются истоки социального 
протеста в контексте евроинтеграционных мотиваций. Рассматриваются особенности 
евроинтеграции государства в новых конкретно-исторических условиях. Определяются 
приоритетные направления межпарламентской коммуникации с целью интенсификации ев-
ропейского развития Украины на уровне стандартов ЕС.
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Політична історія України органіч
но пов’язана з еволюцією народовладдя 
як сутності української нації. Відомо, 
що предтечею парламенту в його су
часному розумінні були народні віча, 
козацькі та інші ради. Наслідуючи цю 
давню традицію, нинішня Конституція 
України успадкувала назву «Рада» як 
щодо нинішнього парламенту, так і сто
совно органів місцевого самоврядуван
ня. Природно, вольове представництво 
української спільноти у створених нею 
політичних інституціях влади завжди за
лишатиме нам проекції історичних роз
відок, джерелознавчих інтерпретацій, 
ситуативно визначених та конструктив
но обґрунтованих висновків. Проте на 
тлі таких об’єктивно властивих для кон
цептуальнотеоретичних змагань реф
лексій зберігатиме актуальність євро
інтеграційна спроможність української 
представницької влади. Вона полягає у 
сакральній неперервності змістовного 
зв’язку із світовим цивілізаційним до
свідом народовладдя.

Власне, історія парламентаризму в 
Україні, себто його модифікація в про
цесі становлення, дає можливість адап
тувати його (за часом виникнення і 
функціонування) до таких основних 
класифікаторів: середньовічні парла
менти; представницькі органи часів 

 нової  історії; ті, що виникли після Другої 
світової війни; новітні парламенти. Без
перечно, що з позицій логічно пропо
рційної періодизації зазначений перелік 
не може бути вичерпним передовсім з 
огляду на його непропорційність. Вод
ночас, враховуючи функціональність 
такої моделі, видається, що його автори 
мають рацію [23, 13]. Таким чином, пер
ша група представляє ті парламенти, які 
мають давній родовід: зокрема, парла
мент Ісландії, який виник понад тисячу 
років, чи Великобританії, якому майже 
800 років. Зрозуміло, що такі парламенти 
справляють істотний вплив на станов
лення та розвиток інших парламентів. 
До другої групи – часів нової історії – на
лежать парламенти, виникнення яких 
пов’язано із буржуазними революція
ми та прийняттям перших конституцій. 
Вони сформувалися понад два століття 
тому. Для переважної більшості парла
ментів новітньої історії характерні де
мократичні принципи і значна роль у 
політичному житті своїх країн. Водно
час важливо враховувати той факт, що 
ряд парламентів пережили серйозний 
занепад у першій половині ХХ ст., коли 
в Європі виникли диктаторські режи
ми. В історії європейського парламен
таризму особливе місце посідає період 
відновлення демократичних цінностей 

Annotation. The article deals with the process of integration of the parliamentary activities into 
the system of adaptation of the Ukrainian legislation to the European standards. The importance of 
implementation of the European model legislation into the legal sphere of Ukraine is emphasized. 
The problems of interaction between government and public society institutions during the time of 
exacerbation of the political crisis are determined. The sources of the social protest in the context 
of European integration motivations are analyzed. The peculiarities of European integration of the 
state in the new concrete historical conditions are examined. The priorities of interparliamentary 
communication for intensification of the European development of Ukraine according to EU standards 
are determined.

Key words: parliament, law making, implementation, European integration, law. 
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після  Другої світової війни. У той, тре
тій, період виникла значна кількість пар
ламентів, що мали сильні державотворчі 
повноваження (Австрія, Італія, Німеч
чина та ін.). Звичайно, що парламентські 
країни активно використовують досвід 
стабільних демократій [11]. Зазвичай 
до нього мають апелювати парламенти 
четвертої групи, яку вважають до пев
ної міри дебютною. Проте в плані гар
монізації державотворчих традицій у 
парламентській практиці для України 
цей період вважається доволі умовним. 
І роблять його таким, по суті, парламен
тарні здобутки інших періодів: Київська 
Русь, польськолитовський період, ради 
у Запорізькій Січі, ради у Гетьманщині, 
українське представництво в парламент
ських установах Австрії, АвстроУгор
щини, Державній думі Росії, діяльність 
УНР, доби Гетьманату та Директорії, які 
заклали підвалини незворотності націо
нального розвитку України.

Драматичний вимір українського 
державотворення залишається доволі 
болісною складовою процесу осмислен
ня історичного місця України на полі
тичній мапі Європи. Хрестоматійні по
дії, пов’язані із соборністю України як 
сакральним явищем, мають зовнішній 
контент. Адже для України оновлення 
та зміцнення державності є пріоритет
ним напрямом зовнішньої політики. Ця 
обставина набула особливої ваги після 
вступу України до Ради Європи, що ста
ло вагомим чинником державотворен
ня, здатним активізувати законотворчу 
роботу депутатського корпусу. Відомо, 
що рішенням Парламентської Асамб
леї Ради Європи (ПАРЄ) був введений 
статус «спеціального запрошеного» для 
парламентських делегацій з нових демо
кратичних країн Центральної та Східної 

Європи. Отримання цього статусу роз
глядається як перший крок на шляху до 
офіційного вступу до ПАРЄ. У вересні 
1992 р. Україна, одержавши статус «спе
ціального запрошеного» у ПАРЄ, ви
йшла на рівень європейської політико
правової комунікації, що значною мірою 
обумовило пошук нових форматів кон
структивного діалогу з цією міжнарод
ною організацією [12, 7–8].

Природно, що на цьому комуніка
тивному шляху порозуміння на Україну 
чекало чимало проблем: як об’єктивних, 
так і створених штучно. При цьому ціл
ком зрозумілі пострадянські атавізми 
політичної еліти як невдалих презен
тантів нової демократичної держави 
уповільнили парламентську інтеграцію 
в публічній сфері до базових глобалі
заційних моделей провідних міжпар
ламентських установ. Таким чином, 
залишається за межами докладних ін
формаційних звітів участь українських 
депутацій в конкретних міжпарламент
ських об’єднаннях [17, 15–19].

Характерно, що так званий персо
ніфікований месидж українського на
родного обранця актуалізував проблему 
забезпечення професійної адаптації в 
процесі євроінтеграції. Сподівання на 
вдалі експромти та законоініціативні 
імпровізації не справдилися. Депутат
ський корпус України зазнав комуніка
тивного впливу дефіцитарної особис
тості. Власне, за законами політичної 
психології всі депутації українського 
парламенту, що формувалися за квотним 
принципом і мали сповідувати відмінні 
погляди, проходили природну еволюцію 
політичної поведінки в новому для себе 
середовищі. Коли Л. Гозман і Є.  Шес
топал аналізують складові інстинктів 
самозбереження політика в особливих 
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умовах, вони наголошують на такій мо
білізаційній якості, як солідарність [4, 
93]. Саме ця обставина виявилася доволі 
відчутною, коли делегати депутатського 
корпусу України виконували представ
ницькі функції в міжнародних парла
ментських установах. Щоправда, від со
лідарності до професіоналізму політичні 
психологи вбачають шлях запозиченої 
поведінки, яка не є оригінальною.

У такий спосіб можна розглядати 
реалізацію концепції «демократичної 
безпеки», яка щодо України актуалізує 
процес забезпечення національної без
пеки в контексті залучення «нових демо
кратій» до накопиченого Радою Європи 
правового досвіду у проведенні право
вих реформ з метою розвитку інститутів 
громадянського суспільства. У зв’язку з 
цим дотримання статутних вимог Ради 
Європи для вступу країн до цієї органі
зації набуває для України важливих пе
редумов її еволюції на засадах визнання 
нашою державою принципів верховен
ства права, плюралістичної демократії, її 
зобов’язань забезпечити права та осно
вні свободи людини та співробітництво 
з іншими державами з метою досягнен
ня цілей Ради Європи. Проте традицій
но обумовлене історично прагнення 
нашої спільноти залишатися непослі
довним, по суті, й склало зміст філософії 
української багатовекторності. Має ра
цію В. Смолій, який нагадує нам: «У свій 
час Микита Шаповал поставив питання 
прямо й відверто: «Чи може мати вихід 
нація, у якої стільки орієнтацій?» Справ
ді, орієнтація на невизначеність, помно
жена на амбіційність і непрофесіоналізм 
політиків, стала однією із причин посту
пового згасання ідеї соборності у вітчиз
няній політичній думці» [22, 13]. Інтер
претацію викладеної думки в контексті 

комунікативної складової законотворен
ня вбачається доречним сконцентрувати 
саме на зміцненні контактів із європей
ським співтовариством передовсім у на
прямі виявлення, оцінки, структуризації 
та гармонізації нормативноправових 
підвалин цього процесу. Проте реалії 
українського буття суттєво корегують 
як сподівання європейців, так і потенції 
інтеграторів. І основна проблема поля
гає навіть не в надзвичайній складності 
організаційно, відповідно до регламент
ноправових процедур, гармонізувати 
вітчизняне законодавство до дійсного 
глобалізаційного виміру інтеграції Укра
їни. Те, що набуло визначення як імпле
ментація, передбачає процес, який має 
високий індекс синонімічної інтерпре
тації: удосконалення законодавства сто
совно функціонування гілок влади, по
силення норм щодо контрольної функції 
парламенту. Характерно, що українцям 
пропонують зробити це з одночасним 
зміцненням функцій виконавчої влади. 
В принципі, якщо важко віднайти єди
ну основу поділу понять згідно із вимо
гами формальної логіки у такому пере
ліку вимог: гуманізація Кримінального 
та Кримінальновиконавчого кодексів 
України; прийняття нового Криміналь
нопроцесуального кодексу України; 
зміцнення антикорупційного законо
давства; удосконалення законодавства 
про відмивання коштів, одержаних зло
чинним шляхом, законодавства у сфері 
інформації та діяльності ЗМІ в Україні, 
законодавства щодо захисту свободи 
совісті та віросповідання, про релігійні 
організації; оновлення законодавства 
про захист прав національних меншин 
в Україні; встановлення законодавчих 
гарантій участі іноземців у суспільно
му житті на місцевому рівні тощо, – то 
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 постає  питання про реальність імпле
ментаційних проектів для України взага
лі та її єдиного законодавчого органу зо
крема. Розмитість критеріїв оцінки може 
видаватися хибною для тих, хто мусить 
бути відповідачем. У даному разі пози
вач залишає за собою право на будьякі 
оцінки. Адже такі вимогливі сентенції на 
кшталт «удосконалення законодавчих 
гарантій реалізації виборчих прав гро
мадян» чи «встановлення законодавчих 
гарантій та умов діяльності парламент
ської опозиції» вже понад двадцять ро
ків виконують функції тих політичних 
краєвидів, доцільність яких полягає у 
їхній недосяжності.

Отже, постає питання: в який спосіб 
можлива реалізація визначених завдань 
із врахуванням реального співвідно
шення політичних сил, рудиментарної 
залишковості, усталених стереотипів, 
що у поєднанні з новими тенденціями 
у масовій свідомості, налаштованими 
на демократизацію політичної систе
ми України, утворюють не просто по
страдянський сегмент у європейському 
співтоваристві, а роблять членів ПАРЄ 
учасниками часом болісного проце
су гармонізації українського соціуму 
до європейських стандартів? «В цьо
му руслі слід зауважити, – як зазначає 
О.  Красівський, – що Україна досі не 
здійснила цивілізаційного вибору. Роки 
президентства В. Ющенка в цьому розу
мінні є безповоротно втраченими. Роз
почата умова про співдружність скоріш 
за все залишиться в найближчий час 
найбільшим досягненням в стосунках 
між Україною та ЄС» [9, 200]. Зрештою, 
це припущення виявилося далекогляд
ним, про що, зокрема, свідчить політич
на катастрофа президентства В. Януко
вича.

Власне, необхідність інтеграційних 
процесів не заперечується жодною полі
тичною силою доти, доки не порушуєть
ся питання про її конкретизацію. При 
цьому і сам підхід до організації відно
син з іншими державами відповідно за
фіксований Конституцією України. Як 
зазначається в ст. 18 Основного закону, 
зовнішньополітична діяльність Укра
їни спрямована на забезпечення її на
ціональних інтересів і безпеки шляхом 
підтримання мирного і взаємовигідного 
співробітництва з членами міжнарод
ного співтовариства за загальновизна
ченими нормами міжнародного права. 
В принципі, із врахуванням реальних 
кроків України у зазначеному напря
мі повноцінною для політикоправової 
акліматизації нашої держави у євро
пейському просторі залишається поки 
що лише ПА Ради Європи. Як відомо, 
у жовтні 1995 р. Верховна Рада України 
ухвалила Закон України «Про приєд
нання до статуту Ради Європи», а вже у 
листопаді 1995 р. у Страсбурзі відбулася 
урочиста церемонія вступу України до 
Ради Європи, в якій участь взяла делега
ція України. Досвід перебування Украї
ни у цій організації дає можливість зро
бити висновок про значне авансування 
політичної довіри до нашої країни з 
боку європейської спільноти з огляду на 
функції РЄ [25, 6 –7].

Щоправда, офіційні документи не 
дають визначення поняття «стандарти 
Ради Європи». У повсякденній прак
тиці під ними розуміється сукупність 
обов’язкових вимог, рекомендацій, що 
містяться в нормативних актах, міжна
родних договорах, укладених держава
мичленами Ради Європи.

Для України, яка має сумний до
свід тиску на її етнічну самобутність 
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 космополітичних впливів, різних аси
міляційних агресій, особливої ваги за 
таких умов набуває потреба збережен
ня національної ідентичності в умовах 
глобалізації під прапором європейських 
уніфікацій. Звідси випливає висновок: 
процес прийняття рішень в українсько
му парламенті потребує необхідного 
для ефективності зовнішньої політи
ки врахування національних інтересів. 
Останнє словосполучення, себто «націо
нальні інтереси», поширюється у кому
нікативній мережі політичної системи з 
такою наполегливістю, що, набуваючи 
рис предмета дослідження із різнома
нітними, часом полярними категоріями, 
перетворюється на константу понятій
ної невизначеності не стільки через ба
гатовекторність зовнішньополітичних 
рефлексій, скільки через відсутність 
інформаційного забезпечення тих ін
теграційних процесів, які можуть дати 
відповідь на питання про можливі фор
ми національної ідентифікації України 
у європейському співтоваристві. Отже, 
шляхи міжпарламентського співробіт
ництва у кінцевому підсумку виводити
муть Україну від роздоріжжя ідеологіч
них протистоянь, які, до того ж, багато в 
чому мають імітаційний характер на до
году електоральній комунікації, на праг
матичний напрям імплементацій сис
теми політикоправових процедур, які 
відповідають загальнолюдським нормам 
у системі соціальних цінностей.

Природно, що тривале перебування 
України в режимі моніторингу з боку 
ПАРЄ справляє на процес парламент
ської комунікації той вплив, що може 
кваліфікуватися як фактор одноканаль
ної інформації. У таких випадках фор
малізація зовнішніх ознак дотримання 
вимог ПАРЄ з урахуванням стислих 

термінів їх виконання в частині при
йняття таких законодавчих актів, як 
Кримінальний, Податковий, Цивільний 
кодекси, рамковий документ про засади 
судовоправової реформи без належно
го відпрацювання нормативноправово
го механізму їх застосування в контексті 
світового досвіду залишатиме україн
ський парламент в лещатах моніторин
гових процедур ПАРЄ [16, 9]. Власне, 
перебування єдиного законодавчого ор
гану нашої держави у такому статусі має 
доволі тривалу перспективу. Сам про
цес приєднання шляхом ратифікації до 
конвенції Ради Європи і протоколів до 
них означатиме, що перед Україною роз
кривається можливість долучитися до 
різнопланових конвенцій, хартій, угод 
і протоколів до них, які, як зазначено в 
інформаційних бюлетенях Ради Європи, 
становлять еквіваленти десяткам тисяч 
двосторонніх угод.

Основним джерелом, що дає мож
ливість дослідникам європейської інте
грації України вивчити цей процес на 
підставі первинних документів, є «Збір
ка договорів Ради Європи» [8]. У цьому 
виданні подається виклад міжнародно
правових документів, що ратифіковані 
Україною. 

Проте реалізація ратифікованих до
кументів у правовому полі України, як 
свідчить досвід європейського моніто
рингу, має серйозні проблеми в частині 
їх практичного втілення. Адже суть гло
балізаційних процесів не може перебува
ти у площині виключно нормотворчості. 
Відомо: якщо закони не працюють, то 
вони, по суті, й не існують. Через це усві
домлення процесу імплементації укра
їнського законодавства до європейських 
стандартів доречно розглядати в прак
тичній площині. Таким чином,  важливо 
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звернути увагу на особливості юридич
ної практики в українських реаліях. Спе
ціалісти зазначають, що вироблене на
укою поняття набуття чинності законом 
не завжди послідовно й однозначно за
стосовується в законотворчому процесі. 
Зокрема, М. Теплюк та О. Ющик наголо
шують, що передовсім потрібне належне 
конституційне регулювання процедури 
надання закону чинності. Аналіз Кон
ституції України не дає достатніх підстав 
вважати, що її відповідні положення, 
присвячені чинності закону, послідовно 
й однозначно визначають дану процеду
ру. Зокрема, можна вказати лише окремі 
статті Конституції України, в яких згаду
ється про чинність закону. Це статті 57, 
94 та 152 Конституції України. Так, час
тина третя статті 57 встановлює правило, 
згідно з яким «закони та інші норматив
ноправові акти, що визначають права 
та обов’язки громадян, не доведені до 
відома населення у порядку, встановле
ному законом, є нечинними». Нарешті, у 
частинах першій і другій статті 152 Кон
ституції України визначено умови втра
ти чинності законами або окремими їх 
положеннями, які визначені Конститу
ційним Судом України неконституцій
ними  [19, 94]. У зв’язку із викладеним 
видається прогностичною думка про со
ціальну легітимність імплементаційної 
глобалізації в умовах відповідного кому
нікативного вакууму. Вочевидь, що ска
сування в Україні смертної кари на вимо
гу ПАРЄ залишається найпомітнішою в 
очах української спільноти євроінтегра
ційною подією. Такий стан справ вимагає 
відповідного інформаційного збагачення 
комунікативних ресурсів.

Отже, інформаційні лакуни вимальо
вують своєрідні імпульси до активізації 

зв’язків із міжнародними організація
ми. В принципі, парламент усвідомлює 
таку необхідність, оскільки зволікання 
із прийняттям відповідних законів не
минуче призведе до політичної ізоляції 
України, зумовленої невідповідністю її 
зовнішньополітичного правового ре
жиму правовим системам міжнародних 
економічних організацій. Саме тому 
особливої ваги для нашої держави набу
ли, зокрема, питання вступу до Світової 
організації торгівлі (СОТ) і приєднан
ня до її правової системи, основу якої 
становить Генеральна угода з тарифів 
і торгівлі (ГАТТ). Водночас ратифіка
ція Верховною Радою України угод про 
вільну торгівлю з країнами Центральної 
та Східної Європи ускладнюється тим, 
що законодавча база зазначеного регіо
ну вже відчутною мірою гармонізована 
із стандартами ГАТТ/СОТ. Виходячи із 
викладеного, важливо зробити висно
вок, що приєднання України до СОТ ви
кликає необхідність приведення базових 
складових законодавства нашої країни 
у відповідність до правового змісту за
значеної системи. Передовсім йдеться 
про комплекс питань субсидування про
мисловості та сільського господарства, 
тих державних програм, які пов’язані із 
розвитком експортного потенціалу. Ма
ють бути вдосконалені системи митної 
оцінки та митних зборів, ліцензування 
імпорту, стандартів і сертифікації тощо. 
Природно, що з огляду на поляризацію 
політичних сил у парламенті важко спо
діватися на однозначність у прийнятті 
рішень, пов’язаних із вступом України 
до СОТ, особливо в контексті усклад
нення ставлення до нашої держави 
окремих міжнародних, зокрема євро
пейських, організацій останнім часом. 
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Не зупиняючись на сутності аргументів, 
що висуваються Україні щодо згортання 
демократизації суспільнополітичних 
відносин за останні кілька років, вар
то звернути увагу й на зворотний бік 
євроінтеграційного процесу. Адже, як 
зазначають експерти, «наразі найбіль
ше нарікань з боку української сторони 
викликають низькі квоти на безмитний 
продаж в ЄС сільськогосподарської про
дукції та обмеженого доступу україн
ських компаній до європейського ринку 
енергетичних послуг тощо» [1, 13].

Проте економічні принади україн
ської глобалізації мають потужний пар
ламентський супровід. Адже, на відміну 
від гуманітарних проектів європеїзації, 
економічна складова цього процесу ціл
ком прагматична. Зазначена обставина 
дає відповідь на лобістські мотивації в 
парламенті під час підготовки та при
йняття так званих пакетів «євроінтегра
ційних законів». Така активність ціл
ком зрозуміла. Зрозуміло, що у світовій 
практиці існують різні типи класифікації 
лобістської діяльності, починаючи від 
їх організації і завершуючи деталізаці
єю інтересів. За останні двадцять «інте
граційних» років в Україні сформувався 
усталений формат суб’єктів лобістської 
діяльності за галузевою ознакою: аграр
ники, промисловці, банкіри тощо; зміню
ються назви і статуси фірм, підприємств, 
корпорацій, імена їх власників, проте 
незмінними залишаються інте реси, які 
солідаризуються з інтересами капіталу 
будьякої іншої країни, в тому числі й з 
кола найактивніших євроінтеграторів 
України. На цю обставину звертає увагу 
Ю. Гапон, який зауважує, що «в перехідні 
періоди домінуюча політична еліта мало 
контрольована з боку тих соціальних 
груп, власне народних мас, яким вона 

 повинна служити. Економічні інтереси 
цієї еліти стають пріоритетними, але ви
даються нею за економічні інтереси всьо
го народу. В цих умовах, як засвідчує до
свід України, представники еліти схильні 
до демагогічних заяв, мовляв, що політи
ка повинна відійти на задній план, треба 
займатися економікою» [3, 40].

Мотивації економічного змісту тра
диційно сприймаються з меншою долею 
емоційної упередженості. Саме вони 
відчутною мірою є доволі потужними 
документами на користь подальшої ін
теграції України від ПАРЄ до членства 
в ЄС через відповідні адаптаційні про
цедури, якою, зокрема, видається Угода 
про асоціацію. В принципі, початком на
ближення України до ЄС можна вважати 
1994 р., коли відбулося підписання Уго
ди про партнерство і співробітництво 
між двома сторонами на десять років. У 
грудні 1996 р. ЄС прийняв план дій щодо 
України, з вересня 1997 р. започатковано 
проведення регулярних самітів Україна – 
ЄС. Природно, що такі контакти перебу
вали в межах відповідних спостережень 
з боку США. Відносини України з цією 
державою до кінця 1993  р. залишалися 
доволі слабким напрямом вітчизняної 
дипломатії. Можна діагностувати, що 
покращення українськоамериканських 
відносин припадає на 1994 – 1999  рр., 
коли американська адміністрація визна
чила нового партнера на пострадянсько
му просторі. Щоправда, поняття «парт
нер» стосовно України відразу набуло 
певної менторської тональності. Про це 
красномовно свідчила й назва двосто
ронньої комісії – «Кучма – Гор», неси
метричність якої відразу впадала в око. 
Отже, рівноправність лише артикулюва
лася, вона була риторичним прикриттям 
дипломатів. Україні часто доводилося 



156 №2 (51) 2014 Ukraine in the world history

УКРАЇНА І СВІТ

«враховувати» думку США, здебільшого 
нехтуючи власною. Це було унаочнено, 
як у разі ядерного обеззброєння України, 
припинення участі у Бушерському про
екті з будівництва атомної електростан
ції в Україні тощо. Ці вади для політичної 
еліти України мали компенсаційні пре
ференції; а нація тішилася причетністю 
до великої справи глобалізації [13, 171]. 
У листопаді 2002 р. Верховна Рада ухва
лила Концепцію загальнодержавної про
грами адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу. 
Цим документом визначено державну 
політику щодо адаптації законодавства, 
мету та головні завдання, організацій
не забезпечення науковоекспертного, 
аналітичного, інформаційного та мето
дологічного супроводу законопроектів, 
механізм запобігання їх проходження 
через парламент без чіткого економічно
го обґрунтування. Важливо, що зазначе
на програма моделювала основні напря
ми комунікації правової інформації для 
створення механізму реалізації міжна
родного співробітництва на інвестицій
но привабливих підвалинах правового 
захисту [2, 241].

Резонансні події 2013 – 2014 рр. в 
Україні, що отримали промовисту на
зву «Євромайдан» і окреслили трагічну 
складову в історії української євроін
теграції, вочевидь скорегували не лише 
хронологію підписання політичної час
тини Угоди про асоціацію між Україною 
та ЄС. Визначальним видається те, що 
наша держава одержує життєво важли
ві передумови для «поступової конвер
генції у сфері зовнішньої і безпекової 
політики, включаючи спільну політику 
безпеки та оборони, попередження кон
фліктів…, контроль за озброєнням, бо
ротьбу з тероризмом» [20].

Досвід політичної конфліктології, 
до якого у жорсткій формі нині долучи
лася Україна, доводить закономірність 
активізації в умовах конфлікту потен
ційних союзників України. Йдеться про 
тих членів ЄС, яких нинішня ситуація у 
Східній Європі спонукає до активного 
парламентського діалогу з депутатською 
елітою України, що за конституційним 
статусом парламенту має представляти 
інтереси нації. Проте навіть найопти
містичніші результати соціологічних 
опитувань не гармонізують із статусом 
народних обранців, якщо взяти до ува
ги таке: «Найбільш корумпованими, на 
думку громадян, є такі інститути дер
жавної влади, як Верховна Рада України 
(54, 2 %), міліція (52 %), суди (49 %), Кабі
нет Міністрів України (44, 9 %), прокура
тура (42,9 %), митна і податкова служби 
(40, 3 %)» [5, 290]. Відомо, що корупція 
є невід’ємною складовою процесів гло
балізації. Саме тому це явище посідає 
своє місце в рейтингових індексах ін
вестиційної привабливості, монетарної 
та кредитної політики, прозорості ка
піталовкладень тощо. За таких умов ав
торитет законодавчої влади не може не 
братися до уваги. Наведені дані соціоло
гічних служб за відповідною шкалою, на 
наш погляд, також можуть бути оцінені 
передовсім з точки зору їх професіональ
ної артикуляції. Адже відомо, що парла
мент є колегіальним органом. У ньому, 
на відміну від виборів глави держави, 
який має електоральну основу лише тих, 
хто його підтримав, представлені всі по
літичні сили, які подолали в принципі 
доступний для реальних політиків про
хідний бар’єр. Отже, парламент висту
пає майданчиком як споріднених, так і 
полярних політичних поглядів. І якраз 
ця обставина не  дозволяє ставити на 
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 терези  довіри весь депутатський корпус, 
оскільки сама природа його оцінюван
ня не може бути однозначною. Про таку 
похибку репрезентативності соціологи 
знають. Вочевидь, перманентна дискре
дитація парламенту в очах виборців має 
на меті перекомутацію представницьких 
і законодавчих повноважень до нелегі
тимних альтернативних утворень, які 
можуть виникнути в процесі охлокра
тичних процесів. Одначе практика по
глинання державних інституцій хвиля
ми глобалізації вимагає чимало умов для 
її реалізації. В Україні доволі тривалий 
час прибічники концепції елітської де
мократії, перебуваючи при владі, воче
видь розраховували, що «помаранчевий 
майдан» надійно виснажив соціально
політичну енергетику нації, наповнивши 
її духовний зміст розчаруванням, байду
жістю та апатією. Нинішній період соці
ального протесту змусив парламент до 
такого рівня активізації, який розкрив 
парадоксальну неспроможність депута
тів до адекватних ситуації конструктив
них дій. Про це свідчить і зміст прийня
того Верховною Радою України у травні 
2014 р. Меморандуму про порозуміння 
та мир. Аналітикосинтетична критика 
зазначеного меморандуму доводить той 
факт, що ігнорування законів причинно
наслідкових зв’язків між категоріями, 
які визначають форму державного прав
ління, та змістом діяльності державних 
інституцій стають явищами стагнації 
теорії та практики державного будів
ництва. Декларована модель зміцнення 
статусу «парламентськопрезидентської 
республіки» вже не розглядається че
рез механізм збільшення функцій пар
ламентського контролю, а делегується 
органам виконавчої влади. Йдеться, зо
крема, про створення  Національного 

антикорупційного органу України, а 
«відновлення довіри до правоохоронної 
системи» ототожнюється із ліквідацією 
конституційної функції прокурорського 
нагляду за дотриманням законів [10].

Нереалізована модель делібератив
ної демократії, котра передбачає високий 
рівень діалогічних відносин між владою 
та соціумом, набула статусу відкладеної 
проблеми, що загострилася в ниніш
ніх умовах. Явний брак релевантної ін
формації щодо перспектив української 
глобалізації, відсутність широкої і сис
темної правової освіти серед громадян, 
міфологізація електоральних очікувань 
створили серйозну надію майбутнього 
під красномовним словосполученням 
«Україна в ЄС». Відповідні настрої за
повнювали комунікативні лакуни та ви
водили особливий тип невизначеного 
очікування. І це відбувалося в час кри
зи: «Заговорити проблему не вдасться. 
Боргито залишаються. А разом з ними 
увесь набір трагічної ситуації в країні – 
неконкурентна економіка, відсутність 
реальних реформ, непомірно роздмуха
ний держапарат. Але головне – корум
пована політична еліта» [7]. Звичайно, 
йдеться не про Україну. Адже вона поки 
що не входить до економічного євро
пейського співтовариства. Такий діагноз 
поставлено Греції. А чи є ще якась прин
ципова різниця між цими країнами? І чи 
потрібна ще одна подібна Греція ЄС? У 
2014 р. відповідь вже має бути конкрет
ною. Вочевидь, той шлях, що його здо
лала Україна в напрямку євроінтеграції 
і який багато у чому був для неї повчаль
ним передовсім через членство в Раді 
Європи, заклав для аналітиків серйозну 
основу для переосмислення євроінте
граційних перспектив України в контек
сті зміцнення її державності на засадах 
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глобалізації. У цьому сенсі варто уважно 
проаналізувати відповідні вимоги, котрі 
містяться у документах ЄС [21]. Отже, 
неоднозначність висновків, які виплива
ють із їхнього аналізу, додає аргументів 
на користь прихильників формування 
національних принципів державного 
суверенітету, так би мовити, у стані роз
важливого спокою, а не перманентних 
рефлексій, які не дають можливості зо
середитись на тактичних завданнях і 
стратегічних пріоритетах євроінтеграції.

У зв’язку із викладеним заслуговує на 
увагу думка про те, що «причина перма
нентного тупцювання України на місці 
полягає в тому, що частини вітчизняної 
політичної еліти, на відміну від поль
ської, естонської, литовської, угорської 
та деяких інших… не зійшлися на одній 
платформі – країна повинна мати рин
кову економіку, членства в ЄС і НАТО, 
демократичні вибори і вільну пресу. Усе 
решта – нюанси» [6, 380]. Артикульо
вані вимоги, що цитуються, складають, 
можливо, своєрідну карту дій, що їх має 
здійснити передовсім парламент. Проте 
цього не сталося. Натомість відбулося 
те, що у політичній науці називається 
неконвенційна участь громадян у фор
муванні управлінських рішень [24, 26]. 
Після обрання в Україні глави держави 
в травні 2014 р. з’явилася можливість ле
гітимної перекомутації владних повно
важень від конституційно тимчасових 
лідерів до Президента України П.  По
рошенка, який одержав переконливий 
кредит довіри громадян. Вочевидь, на 
такому тлі видається обґрунтованою 
пропозиція новообраного Президента 
щодо доцільності дочасних парламент
ських виборів. Щоправда, при цьому 
відкритим залишається питання про 
правовий механізм їх проведення [15].  

У цьому контексті набуває актуальнос
ті й така думка: «Головним «дефіцитом» 
української демократії є ігнорування за
конів і непрацююча Конституція… Дру
гим чинником, що заважає розвитку де
мократії в Україні, є порушення балансу 
в системі влади. Відбувається абсолютна 
концентрація влади у Президента і, як 
наслідок, ручне управління країною. Ав
торитарний режим виникає тоді, коли на 
порядок денний висуваються проблеми 
модернізації економіки» [14, 156].

Механізм поширення в масовій сві
домості зазначених мотивацій – по
ширене явище в діалоговій комунікації 
нації та її лідера. З цією метою викорис
товуються достатньо опрацьовані полі
тичні технології. У цьому контексті до
волі ефективним видається втілення так 
званої теорії «порядку денного» – кілька 
тем, якими атакується масова свідомість 
в режимі системної повторюваності й 
частотності. Провідна роль у поширен
ні «порядку денного» належить ЗМІ [26, 
19]. Отже, на нашу думку, сутність про
блеми, що склалася, полягає саме в за
значених, проте втаємничених, нюансах. 
І сягають такі нюанси своїм корінням у 
сиву давнину державотворчих імпрові
зацій України. Не будемо цитувати зна
кові події цієї історії – її зміст викладе
ний у фаховій літературі. Впадає в око 
повторюваність подій з відповідною ре
зультативністю.

І якщо сучасна Україна успадкува
ла символи державотворення з героїч
ної історії, то разом із ними політична 
комунікація збагатилася й тими фраг
ментами конфліктності теорії та прак
тики визвольних змагань. Перебуван
ня України в міжнародних, передовсім 
європейських, організаціях посилює 
цей кон траст, а ідея соборності  України 
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 продовжує віддзеркалювати процес, 
який дедалі більше нагадує краєвиди 
омріяного європейського державотво
рення в процесі глобалізації.

Вочевидь, що перспективи поши
рення представництва України від Ради 
Європи до Євросоюзу доцільно моделю
вати у власному домі, а не витрачати час 
на перемовини про те, наскільки ниніш
ня Україна з усіма її реаліями може бути 
адаптована до європейських стандартів 
через аванси довіри частогусто з мен
торською тональністю з боку західних 
сусідів. Можливо, найголовніше, що на
була Україна впродовж інтеграційного 
діалогу, – це відчуття реальності та усві
домлення неоднозначності, ситуатив
ної варіативності практики «подвійних 
стандартів» та політики вибіркової прин
циповості та персоніфікованої демо
кратії. Можливо, невдовзі український 
інтеграційний романтизм поступиться 
європейському прагматизму. Сама доля 
дає нам шанс для вироблення адекват
них аргументів на рівні симетричної 
комунікації. Українській громадськості 
в напрямі усвідомлення інтеграційної 
перспективи варто ретельно проаналізу
вати інформацію з першоджерел. Цьому 
сприятиме медіадіяльність представ
ництв Євросоюзу в Україні. 

Нині конче потрібен інформаційний 
баланс тематичних джерел. При цьо
му учасниками такого комунікативного 
обміну мають бути найактивніші про
шарки суспільства. Реалії українського 
буття залишаються такими, що поміж 
активних комунікантів і комунікаторів 
соціальної політики перебувають гро
мадяни, які бачать себе в Україні зовсім 
іншими людьми. Нині в соціальних ме
режах активно обговорюється та вимі
рюється так званий «індекс щастя». Як 

зазначає В.  Саламатов, «під час дослі
дження стосовно «сприйняття щастя» 
в 95 країнах, що проводилося з 1995  р. 
до 2005  р., респондентів запитували, 
наскільки їм подобається їхнє жит
тя. Згідно з отриманими результатами, 
Україна посіла 92 місце із Зімбабве та 
Танзанією» [18,  20]. З огляду на викла
дене видається доцільним визнати факт 
формування «євромайдану» людьми, 
які, усвідомлюючи, наскільки непросто 
жити сьогодні краще, принаймні щиро 
бажають жити інакше. Таким чином, 
формується нова система цінностей. 
Вона має дуалістичну природу, коли 
внутрішні гуманітарні потреби можуть 
кореспондуватися із цивілізаційними 
критеріями. На тлі зміцнення державо
творчої свідомості нації набуває особли
вої актуальності визначення ролі і місця 
політичної еліти в цьому процесі. З огля
ду на повторюваність неефективної опо
зиції, яка має відповідну біографію і спо
дівається на коротку історичну пам’ять 
громадян, Україна має вийти на якісно 
інший рівень політичного лідерства.

В умовах, що становлять небезпеку 
для державного суверенітету та терито
ріальної цілісності України, зазначений 
рівень політичного лідерства має бути 
відмінним від усталених стереотипів 
передовсім за рахунок повного переза
вантаження інститутів влади. Власне, у 
цьому полягає сутність філософії «єв
ромайдану», якому в умовах соціальної 
активізації громадян України належить 
провідна функція суб’єкта масової соці
альної комунікації в євроінтеграційному 
процесі. Через це видається проблема
тичним нинішнім парламентом викону
вати ефективні та суспільно вмотиво
вані функції вищого представницького 
органу держави. Водночас саме Верховна 



160 №2 (51) 2014 Ukraine in the world history

УКРАЇНА І СВІТ

Рада України має стати визначальною 
політичною інституцією на шляху при
єднання нашої держави до європейсько
го співтовариства. Проте для цього вона 
повинна пройти історично обумовлений 
шлях конституційної ротації депутат
ського корпусу, який має відповідати як 
політичним викликам сьогодення, так і 
соціальним потребам та вимогам укра
їнського суспільства.  
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Yu. Hanzhurov
Ukrainian Parliament in the European Integration Process: 

Experience and Reality
Abstract

The process of European integration of Ukraine at the level of representative model of democracy is 
carried out through parliamentary communication. First of all it is referred to integration mechanism of 
adaptation of law making activity of Verkhovna Rada of Ukraine to standards of the PACE as institution 
dealing with creation of wide all European legal space. The way Ukraine has gone to the affiliation in 
the Council of Europe turned out to be a difficult test of democratic traditions of state creation. The 
integration powers of the highest representative institution of the state dealing with reflection of the 
Ukrainian nation interests have a supportive format in the conditions of parliamentary-presidential 
republic. The practice of European integration of Ukraine proves availability of destructive reflections of 
authoritarian traditions on the part of the recent head of state that broke democratization of all spheres 
of life of the Ukrainian society. To a large extent this fact caused inconsistency in the parliamentary 
activities in this regard and strengthened expedience multi-vector model in the external policy. Lack of 
proper informational support of the process of cooperation with EU and defiance of public sphere laws 
as a base of communication between nation and government led to activation of civic initiatives both 
outside parliamentary democracy and on the social protest plane that became a basis for organizational 
and ideological formation of «Euromaidan». A serious social-political crisis which had endangered state 
sovereignty and territorial integrity of Ukraine promoted a problem of «reset» of power authorities, in 
particular, Verkhovna Rada of Ukraine. Articulation of this social problem by newly elected President 
of Ukraine create a basis for proper law making initiatives towards rotation of deputy corpus in the 
state legal environment. Such a format of political future of Ukraine approaches the state to constructive 
actions in the European integration process on the basis of Association Agreement between Ukraine 
and EU.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ УКРАЇНИ

НА ТЕРЕНАХ ГРЕЦІЇ У НОВІТНІЙ ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД
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Анотація. У статті розглядається процес становлення та розвитку українознавчих 
студій на теренах Греції. Автор з’ясовує механізми поширення українознавчих знань, про-
стежує еволюцію форм репрезентації України та українців, культури нашого народу з мо-
менту здобуття незалежності до сучасності. Досліджено нормативно-правову базу, що ле-
жить в основі державної політики представлення України за кордоном; визначено проблеми, 
що перешкоджали ефективному впровадженню українознавчих аспектів в грецькому соціо-
гуманітарному просторі; окреслено перспективи розвитку українознавчих студій. Підкрес-
люється роль української діаспори у формуванні позитивного образу України та українців, 
її внесок у розвиток українознавчих студій на теренах Еллади та забезпечення освітніх по-
треб українців.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс становления и развития украиновед-
ческих студий в Греции. Автор анализирует формы и методы представления украиновед-
ческих аспектов в греческом социогуманитарном пространстве, прослеживает их эволюцию 
с момента возникновения независимого Украинского государства в 1991 г. и до настоящего 
времени. Проанализированы механизмы распространения знаний об Украине и украинцах, ре-
презентации национальной культуры и украинского языка в греческом обществе; выявлены 
проблемы и факторы, влияющие на эффективность процесса формирования имиджа госу-
дарства; очерчены перспективы развития украиноведческих студий. Подчеркивается роль 
украинской диаспоры в формировании позитивного образа Украины, освещаются ее просве-
тительская и образовательная деятельность, а также усилия, направленные на становле-
ние украиноведческих студий на территории Греции. 

Ключевые слова: Украина, украинцы, украиноведение, национальная идентичность, Гре-
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Поява України як суверенної дер
жави на міжнародній арені поставила 
на порядок денний процесу державо
творення питання пошуку власного 
місця на оновленій геополітичній карті 
світу. Беручи до уваги зростання ролі 
«м’якої сили» в системі міжнародних 
відносин початку ХХІ ст., питання роз
робки та ефективного впровадження 
цілеспрямованої державної політики 
просування національних інтересів, 
представлення власної культури та по
ширення мови за кордоном набувають 
ключового значення [31]. З цією метою 
переважною більшістю цивілізованих 
країн впроваджується цілеспрямова
на державна політика з широким за
лученням громадського сектору та 
створення відповідних спеціалізованих 
інституцій. Серед найвідоміших із них 
доцільно назвати «Alliance Française» 
(Франція, 1072 представництва у 146 
країнах), «Goethe Institut»  (Німеччи
на, 158 представництв у 93 країнах), 

«British Counsil»   (Великобританія, 190 
представництв у 110 країнах), «Instituto 
Cervantes» (Іспанія, 86 представництв 
у 43 країнах), Федеральне агентство у 
справах СНД, співвітчизників, які про
живають за кордоном, і з міжнародної 
гуманітарної співпраці Російської Фе
дерації «Росспівробітництво» (Росія, 59 
центрів науки та культури, 8 філій та 18 
представництв у складі дипломатичних 
місій у 77 країнах світу). Ефективною 
є діяльність Грецького Фонду Культу
ри (гр. «Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού») – 
спеціалізованої інституції Грецької 
Республіки, створеної у червні 1992  р. 
рішенням парламенту (Закон 2026/92) 
з метою «заохочення, розповсюдження 
і систематичного розвитку за кордоном 
грецької культури» [38, 69–70]. Свою ді
яльність Фонд реалізовує через співро
бітництво філій та представництв, які 
наразі діють у 13 країнах світу, в т. ч. у 
м. Одеса (Україна), з освітніми та куль
турними організаціями різних країн. 
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Грецію споріднює з Україною багата 
духовна спадщина, давні традиції друж
нього спілкування народів, спільні сто
рінки історії, важливе геостратегічне 
розташування країн та спільні інтереси 
щодо зміцнення безпеки й розширення 
співробітництва в європейському та ре
гіональному масштабах. Відносини двох 
держав мають традиційно дружній ха
рактер і базуються на принципах взає
морозуміння, взаємоповаги та довіри. 
Наявність на теренах України великої 
грецької діаспори та пильна увага з боку 
уряду Грецької Республіки до проблем її 
розвитку, забезпечення прав і свобод та 
створення можливостей для збереження 
національної ідентичності греків Украї
ни сприяють розбудові гуманітарного 
діалогу на міждержавному рівні. Поява 
на теренах Греції численної української 
діаспори, представленої переважно 
представниками «четвертої хвилі» ім
міграції, надає нові можливості для по
ширення інформації про нашу країну та 
становлення українознавчих студій. 

Питання розвитку гуманітарних вза
ємин двох народів знайшли висвітлення 
у працях К. Балабанова [2; 20], Н. Терен
тьєвої [18; 19; 20; 40], Г. Тищенко [21; 22; 
39; 41], М.  Дьоміної [7], Є.  Конопаць
кого  [10; 11; 12], В.  Самохвалова [40], 
Т. Ілюк [8; 9], Г. МаслюкКаку [14] та ін. 
На окрему увагу заслуговує книга першо
го Надзвичайного та Повноважного По
сла України в Греції Б. Корнієнка «Спо
гади Посла (Перші кроки української 
дипломатії)» [13], у якій висвітлюються 
перші роки діяльності Посольства Укра
їни в Греції, його робота щодо представ
лення молодої країни, початок форму
вання української громади. З’ясуванню 
внеску громадських організацій у роз
виток українськогрецьких зв’язків та 

репрезентацію українознавчих знань 
присвячені праці А.  Орлова, Н.  Терен
тьєвої, Н. Ішуніної, С. Мазараті, А. Бал
джі, В.  Піскіжової, В.  Терезова. Окремі 
аспекти розвитку української діаспори 
досліджувалися Г.Тищенко, Г.Маслюк
Каку, Н.Терентьєвою, В.Самохваловим. 
Разом з тим питання репрезентації укра
їнознавчих знань на теренах Греції не 
набуло спеціалізованого комплексного 
вивчення. У даній праці робиться спро
ба відтворити процес впровадження 
українознавчих знань на теренах Грець
кої Республіки, з’ясувати механізми його 
практичного впровадження, виявити 
проблеми та оцінити сучасний стан роз
витку українознавчих студій. 

Із проголошенням незалежності 
України 24 серпня 1991 р. тривалі взаєми
ни країн вперше отримали розвиток на 
новому, міждержавному рівні. 31 грудня 
1991 р. Грецька Республіка офіційно ви
знала Україну як самостійну незалежну 
державу. 15 лютого 1992 р. було підписа
но Протокол про встановлення диплома
тичних відносин, який отримав реальне 
втілення через відкриття посольств у 
1993 р. З початком роботи дипломатич
ного представництва на теренах Еллади у 
1994 р. було започатковано виставковий 
обмін, що став однією із перших форм 
репрезентації української культури в 
Греції. Переважно невеликі виставки 
організовувалися силами дипломатич
них працівників з нагоди націо нальних 
свят та офіційних заходів. Проведення 
більш масштабних форумів було мож
ливе лише при наявності спонсорської 
підтримки. Серед знаменних подій по
чаткового періоду розбудови співпраці 
стала експозиція творів народної ху
дожниці України Л.  Жоголь «Сучасний 
український гобелен», що пройшла за 
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фінансової підтримки грецької сторони 
у листопаді 1996 р. в  культурному центрі 
мерії м.  Афіни в рамках підготовки до 
державного візиту Президента України 
Л. Кучми в Грецію [26]. 

Загалом на початку української не
залежності можливості розвитку парт
нерства на міждержавному рівні були 
обмежені. Тривала відсутність дого
вірноправової бази, брак належно го 
фінансування, зовнішньополітичний 
ро мантизм Української держави пере
шкоджали повноцінній їх реалізації. 
Важливим і найбільш ефективним ре
зервом поглиблення двостороннього 
співробітництва виступила «народна 
дипломатія», що йшла в авангарді між
державної співпраці [11, 8]. Лише у 
1991–2006  рр. було встановлено побра
тимські зв’язки та відносини особливо
го партнерства з більш ніж 35 містами 
та регіонами України та Греції. Їх прак
тична реалізація здебільшого зводилася 
до налагодження культурного обміну та 
гуманітарних контактів [8, 108–117]. На
явність численної грецької громади на 
теренах України й була тим чинником, 
внаслідок якого наша країна стала відо
мою та близькою широкому загалу грець
кого суспільства. За словами відомого 
журналіста, письменника С.Еллініадіса, 
«жодній іншій країні грецьке телебачен
ня не надавало стільки уваги»  [5]. Од
ним із перших проектів представлення 
України в телевізійному просторі Гре
ції, що дав поштовх майбутній співпра
ці, стало широке висвітлення у 1994  р. 
двохсотрічного ювілею м. Одеси. Під час 
перебування у складі грецької делегації 
знімальної групи державного телекана
лу ЕТ1 (Греція) було створено докумен
тальний фільм про українськогрецькі 
відносини та діяльність представників 

грецької меншини в Одесі, який розпо
чав цикл фільмів про Україну під назвою 
«Еллінізм України» [23; 25]. В подальшо
му розбудовувалося партнерство грець
кого телебачення з телекомпаніями міст 
компактного проживання грецької гро
мади в Україні. Так, 3 – 4 грудня 1994 р., 
під час візиту до Маріуполя урядової де
легації на чолі із заступником міністра 
іноземних справ Греції Г. Ніотісом, було 
досягнуто домовленостей про вивчення 
можливостей співробітництва між дер
жавною телекомпанією Греції та теле
компанією Маріуполя, що створювало 
умови для обміну інформаційними ма
теріалами та сприяло практичній реалі
зації спільних проектів [24]. 

Додаткові можливості представлен
ня України в ефірі центральних грець
ких телеканалів з’явилися завдяки за
цікавленості окремих медіамагнатів у 
розвитку бізнесу на теренах нашої краї
ни. Так, завдячуючи сприянню одного із 
крупних акціонерів телеканалу «Мега», 
вдалося організувати серію сюжетів та 
трансляцію виступів дипломатів з на
годи національних свят України (попри 
відсутність такої практики у грецьких 
медіа). 24 серпня 1993 р. у вечірній про
грамі новин було показано один із пер
ших сюжетів про нову державу Європи, 
яка відзначає свій день народження, і 
продемонстровано виступ Надзвичай
ного та Повноважного Посла України 
в Греції Б.Корнієнка на честь Дня Не
залежності України [13, 118]. Ознайом
ленню із різними аспектами життя в 
Україні, її історії, культури, економіки, 
розкриттю потенціалу нашої держави 
було присвячено серію передач та цикл 
регулярних виступів українських дипло
матів на грецьких комерційних телека
налах «Меджік» і «Телетора». 
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Однак нестача інформаційних та те
лематеріалів, що особливо гостро відчу
валася на початку становлення держави, 
заважала повноцінному представлен
ню України в грецькому інформацій
ному просторі. Нерідко відеосюжети 
 співробітникам  посольства доводило
ся готувати навіть власними силами на 
місцях, що значно обмежувало потен
ціал партнерства [13, 118–119]. Лише у 
1998  р. почали надходити програми від 
Національної телерадіокомпанії Укра
їни, що з’явилися в ефірі телеканалів 
ЕТ1 та «Мега» [29]. 

Різнопланово репрезентувати укра
їнські національні здобутки давала мож
ливість участі у міжнародних культур
них форумах, що проходили на теренах 
Греції. Так, у червні 1999 р. український 
стенд було представлено на І Міжнарод
ному полікультурному фестивалі під 
егідою  ЮНЕСКО у м. Пірей. Серед екс
позицій 20 країн світу українську куль
туру репрезентували роботи народних 
майстрів та виставка книг. У ході «Укра
їнських вечорів» 16 червня 1999 р. про
звучали твори українських та класич
них композиторів у виконанні солістки 
Львівської музичної академії О.Чорної 
(мецосопрано) та концертмейстера 
Т. Саулової  (фортепіано); народні пісні 
у виконанні Хору товариства українців 
в Греції та виступи українських поетів. 
Особливості національної кухні укра
їнські кондитери продемонстрували 
в ході майстеркласу, організованого 
ГрецькоУкраїнською торговельною па
латою  [35, 14]. Успішне представлення 
України в рамках фестивалю сприяло 
подальшому розвитку контактів між 
президентом форуму І.  Маронітісом та 
українськими дипломатами й діаспоря
нами. Як результат – 23 червня 2000  р. 

в рамках ІІ   Міжнародного полікуль
турного фестивалю, окрім традиційної 
демонстрації українського стенду та 
дегустації національної кухні, висту
пів фольклорних колективів та показу 
фільму про Україну, вперше було про
ведено День України, що надалі прово
дився щорічно [12, 44; 1, 1,5,7].

Важливим чинником становлення 
українознавчих студій та репрезентації 
української культури та мови у грець
кому соціогуманітарному просторі ста
ло формування української громади. У 
1995 р. в рамках проведення шевченків
ських днів відбулися перші збори укра
їнців у Греції. Згодом була зареєстрована 
перша організація українців «Журавли
ний край» [13, 128–129]. У 1998 – 2002 рр. 
відбулося організаційне становлення 
громади, яка наразі об’єднана у п’ять на
ціональнокультурних товариств: Асо
ціація українців Греції «Український 
журавлиний край», Товариство укра
їнської діаспори «Українськогрецька 
думка», Український культурноосвітній 
центр «Берегиня», Грецькоукраїнське 
товариство дружби та співпраці «Спіл
ка», Центр підтримки і розвитку укра
їнської культурної спадщини «Трембі
та» [21, 161–162; 15]. Також українська 
грекокатолицька громада св.  Миколая 
діє при парафії Святої Трійці в Афінах. 
Загалом, за даними Всегрецького пере
пису населення 2001 р., в Греції мешкало 
близько 50 тис. українців [32, 100]. З ура
хуванням нелегальних мігрантів чисель
ність громади може коливатися від 30 до 
120 тис. осіб. Діаспора представлена пе
реважно іммігрантами т. зв. «четвертої 
хвилі», значна кількість яких є освітяна
ми за професійною належністю.

Значне місце у збереженні націо
нальної ідентичності українців Греції 
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займала газета діаспори «ВісникАггелі
афорос», перший номер якої вийшов 19 
листопада 1997 р. зусиллями ентузіастів 
Ліци та Нікоса Патеракі, Г. МаслюкКа
ку, О. Макідо, В. Популідіса та грецько
го бізнесмена Д. Вернадакіса. Регулярне 
видання «Вісника» у 1997 – 1999 рр. ві
діграло позитивну роль у формуванні 
образу України і українців у грецькому 
соціогуманітарному просторі. Однак, на 
жаль, через брак коштів газета припини
ла існування [6]. Наразі інформацію про 
Україну та українців Греції діаспоряни 
регулярно друкують на україномовній 
сторінці газети «Афіни&Еллас». Окрім 
того, проведення Товариством «Укра
їнськогрецька думка» п’яти міжнарод
них форумів української діаспори (2006, 
2007, 2008, 2010, 2012 років) стало важ
ливим кроком об’єднання української 
діаспори різних країн та репрезентації 
потенціалу українства в грецькому со
ціумі. 

Освітня та просвітницька діяльність, 
спрямована на збереження національ
ної ідентичності, посідає важливе місце 
в роботі об’єднань українців Греції. У 
2000 р. в м. Афіни представниками укра
їнської громади було започатковано не
дільну факультативну українську школу, 
яка функціонує на спонсорські внески та 
кошти батьків. Питання про відкриття в 
Афінах української школи неодноразо
во ставилося на різних рівнях. Однак за 
грецьким законодавством це можливо 
або через відкриття повноцінної україн
ської школи, яка б діяла на програмних 
засадах української освітньої системи 
й розглядалася грецькою стороною як 
приватна іноземна школа з відповідним 
оподаткуванням, або через відкрит
тя українських класів на базі однієї із 
грецьких державних шкіл, де заняття з 

української мови, літератури та історії 
проводилися б факультативно у вечірні 
години [26]. На жаль, брак фінансових та 
організаційних можливостей наразі не 
дозволяє позитивно вирішити питання 
легалізації українських загальноосвітніх 
закладів у Греції. 

Нові можливості для реалізації гу
манітарного партнерства та репрезента
ції українознавчих знань з’явилися піс
ля укладання договірноправової бази 
міждержавного культурноосвітнього 
співробітництва на початку 2000х ро
ків. Підписання міжурядової Програми 
співробітництва в галузі освіти, науки 
та культури на 2002–2005 рр. дало змогу 
провести 4–12 вересня 2002 р. в Афінах 
Дні української культури в Греції. Орга
нізаторами виступили Український куль
турнопросвітницький центр «Друж
ба», Міністерство культури і мистецтв 
України, Посольство України в Греції та 
Луцька міська державна адміністрація. 
У рамках заходу в Центрі культури мерії 
м. Афіни експонувалася виставка творів 
відомого художника В.Франчука, моза
їки соломою та килимів видатних укра
їнських митців Олександра та Ніни Са
єнків, гобеленів та розписів на тканині 
Л.  Майданець [19, 222]. Грецька публі
ка із захопленням сприймала виступи 
зразкового народного ансамблю танцю 
«Волинянка» Луцького народного дому 
«Просвіта», що пройшли у меріях Зогра
фу, Вуліагмені, Агіа Параскеві, Трапезо
носа.

Налагодженню цілеспрямованої ро
боти з формування образу України за 
кордоном сприяло створення норматив
ноправової бази, в основі якої лежать 
Державна програма забезпечення пози
тивного міжнародного іміджу України 
на 2003 – 2006 рр., Концепція Державної 
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цільової програми формування пози
тивного міжнародного іміджу України 
на 2008  –  2011 рр., Державна цільова 
програма формування позитивного між
народного іміджу України на період до 
2011  р. тощо. Указом Президента Укра
їни №142/2006 «Про культурноінфор
маційний центр у складі закордонної 
дипломатичної установи України» від 
20.02.2006  р. створювалися культурно
інформаційні центри при дипломатич
них представництвах нашої країни. Їх 
заснуванням, попри наявні складнощі 
практичного функціонування, реалі
зовується спроба інституціювати куль
турну присутність за кордоном та забез
печити ефективну логістику знань про 
Україну та українців, мову та культуру у 
провідних країнах світу. Згідно з Розпо
рядженням Кабінету Міністрів України 
№213р від 19 квітня 2006 р. було створе
но 31 культурноінформаційний центр у 
28 країнах світу, в т. ч. у Греції.

Інституціалізації української освіти 
сприяло започаткування Міністерством 
освіти України у 2007  р. Міжнародної 
української школи (далі – МУШ) – дер
жавного загальноосвітнього навчально
го закладу I–III ступенів, створеного для 
забезпечення права на здобуття початко
вої, базової та повної загальної середньої 
освіти України відповідно до Державних 
стандартів загальної середньої освіти 
громадянами України, які тимчасово або 
постійно проживають за кордоном. Іні
ціаторами проекту виступили закордон
ні організації українців, для яких ство
рення навчальних закладів такого типу 
не тільки допомагає розвинути шкільни
цтво української діаспори в країнах пе
ребування, але й надає можливість отри
мання учнями відповідних документів 
про освіту державного зразка.  Навчання 

у школах здійснюється екстерном у фор
мі дистанційного з використанням но
вітніх інформаційнокомунікаційних 
технологій. За результатами навчання 
учням видається відповідний документ 
про освіту державного зразка [30]. 

Наразі в Греції діє дві школи, акре
дитовані МУШ, у яких усі предмети ви
вчаються українською мовою. В Укра
їнській недільній школі при Товаристві 
української діаспори у Греції «Україн
ськогрецька думка» учні 1 – 11 класів 
вивчають українську мову, літературу, 
історію та географію України. Більш 
розширений цикл дисциплін виклада
ють учням 1 – 10 класів у факультатив
ній Українській школі при Культурно
освітньому центрі «Берегиня», серед 
предметів: українська мова, українська 
література, історія України, зарубіжна 
література, біологія, хімія, фізика, гео
метрія, креслення, всесвітня історія, гео
графія, природознавство, інформатика, 
основи здоров’я, англійська мова, грець
ка мова, фізичне виховання, співи, обра
зотворче мистецтво. Станом на 2009  р. 
у школі навчалося понад 100 дітей ві
ком 7 – 16 років [21, 163]. В обох школах 
українознавчі дисципліни вивчаються за 
навчальними програмами, затвердже
ними МОН України, випускники мають 
можливість отримати українські дипло
ми державного зразка.

 Із значними труднощами проходив 
процес впровадження українознавчих 
дисциплін в систему вищої освіти Греції. 
У 1996 р. було досягнуто домовленостей 
про запровадження Інститутом украї
нознавства Київського національного 
університету ім. Т.Шевченка проекту ви
вчення української мови при Афінсько
му університеті ім.  І.Каподистрії  [28]. 
Проте відсутність державних програм 



170 №2 (51) 2014 Ukraine in the world history

УКРАЇНА І СВІТ

поширення української мови, організа
ційні проблеми, брак фінансування та 
науковометодичних матеріалів трива
лий час перешкоджали втіленню пла
нів. Позитивного результату вдалося 
досягти в ході конференції з проблем 
вивчення української мови за межами 
України, що пройшла в рамках ІІІ Фо
руму української діаспори, організова
ному Товариством «Українськогрецька 
думка». Завдячуючи роботі, проведеній 
дипломатами, представниками україн
ської діаспори та наукової спільноти, 
було проведено переговори з представ
никами грецького Міністерства освіти 
та кафедри іноземних мов Афінського 
університету щодо запровадження ви
кладання української мови. Наслідком 
переговорів стало підписання угоди про 
співпрацю між Афінським університе
том та Інститутом української філології 
Київського національного педагогічного 
університету ім. М.Драгоманова та до
мовленість із кафедрою славістики Се
гедського університету (Угорщина), ба
гаторічна викладачка якого Н.Шайтош 
з цією метою прилетіла до Греції [14]. В 
результаті домовленостей у 2009  р. ви
кладання української мови як другої іно
земної було започатковано на відділенні 
славістики філософського факультету 
Афінського університету. Наприкінці 
2011  р. Посольством України передано 
навчальні посібники з вивчення укра
їнської мови як іноземної, надруковані 
коштом «ГрекоУкраїнської Палати» за 
активного сприяння її Першого віце
президента Г.Бугаса [3]. 

Більш вдалими були спроби озна
йомлення грецької наукової та широкої 
громадськості із знаковими та трагічни
ми сторінками історії українського на
роду та його видатними особистостями. 

У 2001 р. в Греції вийшла книга «Коротка 
історія України» [34] Дімітріса Гаїтані
са – грецького дослідника, який із 1995 р. 
систематично займається вивченням 
історії та культури України, захистив 
кандидатську дисертацію з проблем 
освіти греків України та розвитку освіт
ніх закладів у XVI – XIX ст. Дослідниць
кий інтерес викликають також питання 
боротьби українського народу проти 
фашистської окупації, окремі аспекти 
якої досліджуються у книзі грецького 
письменника та журналіста Енді Дуга
на «Ціна України. Український спротив 
та внесок гравців «Динамо» (Київ) у бо
ротьбу проти нацистів» [33].

Великий резонанс серед грецької 
громадськості викликали Дні пам’яті, 
присвячені 70й річниці Голоду 1932 – 
1933  рр., що пройшли в Афінах у лис
топаді 2003  р. Організаторами заходу 
виступили Товариство української діа
спори Греції «Українськогрецька дум
ка», Посольство України в Грецькій Рес
публіці та українська грекокатолицька 
громада св.  Миколая м.  Афіни. Урочис
тості розпочалися 22  листопада  2003  р. 
конференцією «Національна трагедія 
України – Великий Голод 1932 – 1933 рр.». 
Величезне враження на аудиторію спра
вила доповідь доктора історичних наук, 
провідного наукового співробітника Ін
ституту історії України НАН України 
В.  Марочка «Голодомор 1933го року в 
Україні: причини і наслідки», в якій укра
їнський учений чітко і об’єктивно про
аналізував історичні події того часу. Про 
кроки держави у напрямі забезпечення 
визнання світовою громадськістю фак
ту Голодомору в Україні 1932 – 1933 рр. 
розповів Посол України в Греції В. Каль
ник, який підкреслив, що на остан
ній Генасамблеї ООН 36  країнчленів 
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 ухвалили  декларацію, в якій Голодомор 
1932 – 1933 рр. названо трагедією укра
їнського народу та засуджено тоталітар
ний режим 30х років, що вчинив голод 
в Україні. В рамках конференції пройшла 
виставка плакатів «Забуттю не підлягає», 
експозиція картин українського худож
ника В.  Франчука, присвячених Голо
домору 1932 – 1933  рр., фотовиставка 
«Україна сьогодні» очима професійних 
грецьких фотографів, а також продемон
стровано документальний фільм «Жнива 
розпачу». 

Урочисті заходи із вшанування річ
ниці Голодомору 1932 – 1933 рр., які три
вали до кінця листопада 2003  р., було 
близько сприйнято грецькою громад
ськістю. Глибоко зворушені побаченим 
та почутим, присутні журналісти та іс
торики запропонували продовжити ви
світлення теми на сторінках преси і в 
ефірі грецького радіомовлення, а депу
тат Міської думи м. Афіни Івет Фарвіс зі
ніціювала звернення до уповноважених 
міністрів грецького уряду з тим, щоб за
нести до шкільної навчальної програми 
деякі важливі факти з історії народів, 
що проживають і працюють на території 
країни. І надалі в Греції щорічно прово
дились акції пам’яті українців, загиблих 
в часи Голодомору 1932 – 1933 рр. Одні 
з найбільших вшанувань пройшли у 
2008 р. з нагоди перебування на терито
рії Греції «Незгасимої свічки», що симво
лізувала пам’ять про загиблих. 

Яскравою сторінкою репрезента
ції українських культурних здобутків 
грецькому суспільству є творчість Ве
ликого Кобзаря. Свій початок розвиток 
шевченкознавчих студій у середовищі 
грецької інтелігенції бере від видан
ня у 1961 р. видатним поетом Я.  Ріцо
сом перших перекладів «Заповіту» та 

«Мені  однаково, чи буду…» грецькою 
мовою  [37]. Продовжуючи роботу над 
перекладом праць українського поета та 
осмисленням його феноменальної ролі 
в історії української культури, Я.Ріцос 
у травневому часопису «Επιθεώρηση 
Τέχνης» за 1961  р. публікує статтю про 
Т.  Шевченка, вірш, присвячений укра
їнському поетові, та переклад поеми 
«Кавказ» [36]. До вшанування 150річчя 
від дня народження українського поета 
група грецьких письменників на чолі 
з Я.Ріцосом та Е.Алексіу, за сприяння 
київських елліністів під керівництвом 
проф. А.Білецького та доц.  Т.Чернишо
вої, взялася за підготовку грецькомов
ного видання поезій. Збірка «Ποιήματα» 
(«Поезії») вийшла в Афінах у 1964  р. і 
містила вступну статтю Е.Алексіу, вірш 
Я.Ріцоса «Тарасові Шевченку» та пере
клади 28 творів [37]. Тоді ж в Афінах про
йшла виставка малярських робіт Коб
заря. У 1983  р. роботу над перекладом 
творів Т. Шевченка продовжила Е. Алек
сіу, присвятивши його літературному 
спадку окремий розділ праці «Зарубіж
на література» (1983 р.) [16]. З нагоди 
150річчя смерті поета 8 червня 2011 р. 
у Національній Фундації Досліджень 
Греції відбулася презентація двомовного 
(українська та грецька мови) колекцій
ного видання творів Т.Шевченка «Запо
віт», до якого увійшли статті про жит
тєвий шлях та творчу спадщину поета, 
переклади його творів [4]. 

Ширшому знайомству грецької 
громадськості із постаттю та твор
чим спадком Великого Кобзаря сприя
ли шевченкознавчі заходи, масштаб та 
культурноінформаційна насиченість 
яких щорічно зростає. Одні з наймасш
табніших свят пройшли у березні 2006 р. 
до Днів України в Греції з нагоди 192ї 
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річниці народження поета. В рамках за
ходу відбулося урочисте відкриття укра
їнськогрецького культурного та бізне
сового центру «Дімархія», презентація 
виставки картин Д.  Ачкасова, Т.  Голем
бієвської, О.  Дорошенка, В.  Слєпченка 
та В.  Франчука; книги О.  Слюсаренко 
та Н.  Терентьєвої «Торговоекономічні 
зв’язки України і Греції: історичні тра
диції і сьогодення». Апогеєм святкувань 
стала церемонія урочистого відкриття 
пам’ятника Т.  Шевченку роботи відо
мого українського скульптора В. Зноби, 
в якій взяли участь дипломати та відо
мі українські громадські діячі. Завер
шилися Дні України в Греції 8 березня 
в афінському концертному залі «Кера
мікос» святковим концертом за участю 
народних артистів України В.  Гришка, 
В. Степової, І. Поповича, фольклорного 
ансамблю «Горлиця», танцювального ко
лективу «Терен» та ін.

6 березня 2010 р. відбулася уро
чиста церемонія відкриття пам’ятника 
Т.  Шевченку в районі Зографу (м.  Афі
ни), що стало можливим завдяки ініціа
тиві Товариства української діаспори 
«Українськогрецька думка», підтрим
ці муніципалітету Зографу (м.  Афіни) 
та сприянню МЗС України. Погруддя 
Кобзаря виконане відомим українським 
скульптором В. Одрехівським спільно з 
М. Федиком на кошти благодійного фон
ду «Парфенон» і громади Львівської об
ласті. У Культурному центрі при Посоль
стві України відкрилася також виставка 
живопису В.  Нестерова та концерт ху
дожньої самодіяльності українських ко
лективів, присвячений 198й річниці з 
дня народження Т. Шевченка. Науково
го осмислення творчість Поета набула 
в ході лекції 11 березня 2010 р. на тему 
«Тарас Шевченко – Діонісій Соломос, 

національні поети – оспівувачі свобо
ди», що пройшла в культурному центрі 
мерії Каллітеа. Організаторами виступи
ли Спілка культури мерії Каллітеа «Но
вий духовний цикл», Центр досліджень 
новогрецької літератури «Янніс Хатзі
ніс» та Товариство української діаспо
ри в Греції «Українськогрецька думка». 
Основний доповідач заходу – українська 
дослідниця, філолог новогрецької, укра
їнської та російської мов Н.  Басенко
Кормалі – вразила присутніх глибиною 
аналізу творчості двох визначних націо
нальних поетів України та Греції і ще раз 
наочно продемонструвала схожість доль 
українського та грецького народів на 
прикладі творчості їх видатних синів.

Таким чином, можемо констатувати, 
що протягом двадцяти років розвитку 
міждержавного співробітництва відбу
лося зародження українознавчих студій 
на теренах Грецької Республіки. Вагомим 
кроком стало впровадження викладан
ня української мови на філософському 
факультеті Національного університету 
ім.  І. Каподистрії (м. Афіни). Підґрунтя 
для становлення та ефективного розви
тку культурних обмінів було закладене 
представниками української громади в 
Греції, які не лише сприяли збереженню 
української мови та культури на тере
нах Греції, але й доклали значних зусиль 
безпосередньо для розвитку україно
знавчих студій. Значними подіями, що 
сприяли поширенню українознавчих 
знань та розвитку студій, стало прове
дення Днів України в Греції, шевченкоз
навчих заходів, просвітницьких форумів 
з нагоди знаменних та трагічних подій 
української історії, зокрема увіковічення 
пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. 

Серед головних проблем розвитку 
українознавчих студій варто виділити 
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відсутність державної концепції розвит
ку української мови та українознавчих 
знань за кордоном, нестачу фінансуван
ня, методичного забезпечення та квалі
фікованих кадрів, здатних на високому 
рівні забезпечити розвиток студій. На
разі ж розвиток українознавства в Гре
ції відбувається значною мірою завдя
ки зусиллям представників української 
громади і потребує переходу на вищий, 
більш фаховий рівень. 
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του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού. Αθήνα 
1995.– Τεύχος 1 – 2. – 1993. – Σ. 69 – 70.

39. Μουμτζίδου  Έτα, Τισένκο  Άννα. 
Ουκρανικά Χρώματα. Σύγχρονη Ουκρανική 
Τέχνη. Κατάλογος. – Αθήνα: Μηχανική., 2003. – 
64 σ.

40. Τερεντίεβα  Ν., Σαμοχβάλοβ  Β. Οι 
έλληνοουκρανικές οικονομικές σχέσεις // 
Αντι. – 2001. – № 37. – Σ. 36 – 37. 

41. Τίσενκο Άννας. Σχέσεις Ελλάδασ
Ουκρανίας. στον τομέα της εκπαίδευσες 
(1991–1999) // Αγγελιαφόρος. – 1999, Μάιος. – 
Χρόνος 2. – Σ. 34.

T. Iliuk
Establishment of Ukrainian Studies in the World: Current State and Problems of Formation of 

Image of Ukraine in Greece in the Modern Historical Period
Abstract

The process of development of Ukrainian studies and forms of representation of the Ukrainian 
culture and the Ukrainian statehood in the Hellenic Republic from the moment of proclamation of 
Ukraine’s independence in 1991 until now is examined. The author determined the main directions of 
representation of Ukraine in Greece, retraced the dynamic of development of Ukrainian studies and the 
evolution of forms of representation of knowledge about Ukraine during the researched period.
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It has been affirmed that Ukrainian studies in the Hellenic Republic had appeared in the course 
of interstate cooperation spanning 20 years. The important stage was the implementation of teaching 
the Ukrainian language in the School of Philosophy  of National  University  of Athens (Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) in 2009. The background for the formation and effective 
growth of cultural exchanges was laid by the representatives of the Ukrainian community in Greece. 
They not only assisted for the preservation of the Ukrainian language and culture in Greece but also 
made significant efforts for the development of Ukrainian studies. Ukraine Days in Greece, days of 
Ukrainian knowledge in Greece, honoring memory of T. Shevchenko, honoring Holodomor 1932 – 1933 
contributed to spread of knowledge on Ukrainian studies.

Among the main problems of development of Ukrainian studies we should mention the absence 
of state concept of development of the Ukrainian language and Ukrainian studies abroad, the lack of 
financing and skilled personnel capable to provide development of Ukrainian studies at a high level. 
Under such conditions the development of Ukrainian studies in Greece is possible due to considerable 
efforts of representatives of the Ukrainian community in Greece; it should be carried out at a higher 
professional level and need institutional formalization.

Грецію споріднює з Україною багата духовна спадщина, 
давні традиції дружнього спілкування народів, спільні сто-
рінки історії, важливе геостратегічне розташування країн 
та спільні інтереси щодо зміцнення безпеки й розширення 
співробітництва в європейському та регіональному масш-
табах. Відносини двох держав мають традиційно дружній 
характер і базуються на принципах взаєморозуміння, вза-
ємоповаги та довіри. Наявність на теренах України вели-
кої грецької діаспори та пильна увага з боку уряду Грець-
кої Республіки до проблем її розвитку, забезпечення прав 
і свобод та створення можливостей для збереження націо-
нальної ідентичності греків України сприяють розбудові гу-
манітарного діалогу на міждержавному рівні. Поява на те-
ренах Греції численної української діаспори, представленої 
переважно представниками «четвертої хвилі» імміграції, 
надає нові можливості для поширення інформації про нашу 
країну та становлення українознавчих студій. 
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Анотація. Українсько-московські відносини – одна із найважливіших сторінок в історії 
України. У статті автор досліджує українсько-російські домовленості 1648–1657 рр. та їхні 
наслідки для України; аналізує Переяславську угоду, зокрема версії її трактування в історич-
ній науці кожної нації та держави, на розвитку яких відбилися Визвольна війна і переяслав-
ські події. Крім того, розглядаються концептуальні оцінки сутності й наслідків укладення 
Переяславської угоди, що сформувалися в історіографії. Також аналізуються «Статті про 
устрій Війська Запорозького» Б. Хмельницького та «Коломацькі статті», що були ухвалені 
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Украины. В статье автор исследует украинско-российские договоренности 1648–1657 гг. и 
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его трактовки в исторической науке каждой нации и государства, на развитии которых 
отразились Освободительная война и переяславские события. Кроме того, рассматривают-
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Справжні взаємини України і Мос
ковії були досить інтенсивними з вкрай, 
на жаль, негативними наслідками для 
України. На початку XVII ст. відбуло
ся декілька козацьких походів (у складі 
польського війська) на Москву. Водно
час історики згадують про ряд україн
ських посольств до московитів з метою 
налагодження дружніх стосунків: весна 
1620 р. – посольство гетьмана Петра Са
гайдачного на чолі з Петром Одинцем; 
осінь 1624 р. – посольство митропо
лита Йова Борецького на чолі з луць
ким єпископом Ісаакієм Борисковичем; 
1621 – 1626 рр. – посольство київського 
братства з проханням про грошову до
помогу; 4 травня 1630 р. – звернення ки
ївського митрополита Петра Могили до 
царя з пропозицією організувати у Мо
скві слов’яногрецьку школу тощо [2].

Названі події – це звична практика 
у відносинах між сусідніми державами, 
причому далеко не інтенсивна і не на най
вищому рівні. Інша справа – спілкування 
між Україною і Москвою у роки Визволь
ної війни 1648 – 1657 рр., адже йшлося 
про існування Української Держави. 

На цей час припадає найінтенсивні
ший період українськомосковських ди
пломатичних перемовин. Північна дер
жава давно накинула оком на «багаті» 
провінції Речі Посполитої і хотіла вико
ристати цей зручний час для посилення 
свого впливу на Україну і Білорусію.

Спілкування на рівні послів відбува
лося постійно, причому за ініціативою 

обох сторін. Вже в січні – березні 1649 р. 
пройшли переговори в Москві послів 
Б. Хмельницького на чолі з полковником 
С. Мужиловським про надання Україні 
воєнної і політичної допомоги. 24 трав
ня 1649 р. до Москви завітав чигирин
ський полковник Ф. Вешняк з пропо
зицією про спільні дії проти поляків. А 
перед тим, 17 квітня 1649 р., до Чигири
на прибуло московське посольство на 
чолі з Г. Унковським, у листопаді того ж 
року – московське посольство під керів
ництвом Г. Неронова та Г. Богданова.

У серпні 1651 р., після декількох по
разок від поляків, Б. Хмельницький ві
діслав своїх посланців – полковників 
С.  Савича, Л. Мозира та І. Ничипорен
ка – до Москви. Москва відповідає че
рез рік, у червні 1652 р., посольством на 
чолі з В. Унковським та А. Ардаб’євим. 
У грудні того ж року у Москві С. Богда
новичЗарудний веде перемовини про 
умови переходу Війська Запорозького 
під московський протекторат. У квітні – 
травні 1653 р. Б. Хмельницький відправ
ляє до Москви посольство під керівни
цтвом С. Мужиловського і К. Бурляя, у 
серпні туди ж відправляється делегація 
Г. Яцкевича та П. Абрамовича. У верес
ні  – вже до Богдана Хмельницького – 
московське посольство Ф. Стрешнєва і 
М. Бредихіна.

Нарешті позиції обох сторін визна
чилися, і вони приступили до укладання 
офіційних угод. 1 жовтня 1653 р. Зем
ський собор у Москві прийняв рішення 
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про прийняття Війська Запорозького 
під протекторат московського царя. Від
повідно в Україну прибуло московське 
посольство на чолі з В. Бутурліним, у 
присутності якого 8 січня 1954 р. у Пере
яславі козацька рада присягнула (в дале
ко не повному складі) на вірність царю.

Існує принаймні три документи, до
стовірність яких не підтверджена і до
нині, що дають уявлення про зміст Пе
реяславської угоди: «Список съ писма 
с билоруского писма со статей, каково 
прислали запорожские посланники Са
мойло Богдановъ до Павел Тетеря, мар
та в 14 день 162», «Царська Жалована 
Грамота Гетьману Богдану Хмельниць
кому та Війську Запорозькому, переда
на через послів: Самійла Богдановича 
та Павла Тетерю в Москві» та «Статьи, 
постановленныя въ Москві тъс послан
цами Гетмана Хмельницькаго». Всі доку
менти датовані 27 березня 1654 р.

Безпосередньо перед цим у Москві 
побувало українське посольство на чолі 
з генеральним суддею С. Богдановичем
Зарудним і полковником П. Тетерею з ви
значення статусу Війська Запорозького 
у складі Російської імперії. І це головне: 
йдеться не про протекторат Москви над 
Україною, а лише про своєрідне «покро
вительство» над військом. Ні про яку між
державну угоду мова взагалі не велася. 

Повернімося до українськоросій
ських домовленостей. У листі Б. Хмель
ницького від 26 травня (5 червня) 1654 р. 
із Чигирина до патріарха Никона на
самперед йшлося про підтвердження 
демократичних прав українців та неза
лежності Української держави, її права 
самостійно вирішувати свої проблеми, 
включно з проблемами на міждержав
ному рівні, недоторканість її право
славних та народних звичаїв тощо. У 

відповідь Москва пообіцяла багато, але, 
на жаль, не виконала практично нічого. 
І взагалі не збиралася виконувати: від 
«вас» – присяга, від нас – «веління»; від 
«вас – послух», від «нас – наказ». Це була 
величезна помилка Б. Хмельницько
го, коли він військовополітичну угоду 
освятив церковною присягою. 

Гетьман звертається з проханням, 
щоб цар московський, за поданням па
тріарха Никона, зберіг status quo у від
носинах українського і московського 
християнства та «своїми грамотами го
сударскими тиє всі права, привілеї, сво
боди і добре їх утвердити, по чину і оби
чаю древнему, на віки». А щодо нападів 
московської сторони на «нечинність» 
київського християнства гетьман одно
значно відповів заперечливо: «…сему 
не вірте всячески і прочіїм по сих кле
ветам» [4, 92–94]. Названий документ 
виразно засвідчує бажання української 
сторони досягти рівноправних стосун
ків з Москвою.

Безпосередніми наслідками Переяс
лавської угоди для України стало утвер
дження Української Козацької держави 
як правової автономії і суб’єкта міжна
родних відносин, її легітимація; відбувся 
розрив стосунків з польськолитовською 
Річчю Посполитою; створені передумови 
для поглиблення процесів інституаліза
ції державного устрою та системи влади 
в Україні. Незважаючи на свою супереч
ливість, зазначені процеси розвивалися 
до першої третини XVIII ст. у конструк
тивному руслі. Пізніше посилилися про
цеси колонізації Української Козацької 
держави, відбулася її повна ліквідація; 
почалася русифікація українського ет
носу, його денаціоналізація, трансфор
мація Української  православної церкви, 
втрата нею автономності.
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Переяславські події суттєво вплинули 
на розвиток геополітичних процесів, роз
становку сил на карті Європи. Істотно 
зміцнилися позиції Московської держа
ви. Виникли передумови її перетворення 
на одну зі світових імперій, посилення 
російської експансії на Захід та Південь. 
Почався занепад Речі Посполитої. Вод
ночас відбулося значне послаблення по
літичної сили і ваги Оттоманської Пор
ти та її васала – Кримського ханства, 
посилення впливу Священної Римської 
імперії, започатковано політичне пере
влаштування Балкан.

В історичній науці кожної нації та 
держави, на розвитку яких відбилася 
Визвольна війна і переяславські події, 
сформувалися власні версії трактування 
цих подій. Польська класична й модерна 
історіографія розглядає їх як «фаталь
не непорозуміння», «прикру випадкову 
помилку», котра не тільки призвела до 
втрати коронних земель Речі Посполи
тої, а й не пішла на користь Україні.

Російські історичні школи зазвичай 
трактують події Переяславської ради в 
позитивному ключі: як «збирання» істо
ричних земель Русі та залучення «мало
російських земель» до загальних проце
сів російського імперського поступу.

Українська народницька та націо
нальнодержавницька історична тради
ція розглядає Переяславську угоду як 
«початок кінця» державних інституцій 
політичної суверенізації України, що, у 
свою чергу, загальмувало формування 
української нації. Особливо наголошу
ється на міжнародноправовому аспекті, 
зокрема, на проблемі підробки та фальси
фікації московських копій договору.

Радянська історіографія надала Пе
реяславу соціальнополітичного підтек
сту та значення символічної, знакової 

події, з якої почалося «об’єднання трьох 
братніх народів» з єдиною вірою та етно
культурним корінням.

У контексті зазначених підходів в 
історіографії сформувалися такі кон
цептуальні оцінки сутності й наслідків 
укладення Переяславської угоди:

1) тлумачення Переяславської угоди 
як «возз’єднання» двох союзних держав 
або «возз’єднання» двох братніх наро
дів. Таке обґрунтування було необхідне 
російським політикам для виправдання 
процесу інкорпо рації українських зе
мель, їх приєднання до складу Росії;

2) Переяславська угода – акт приєд
нання. Згідно з цим тлумаченням Пере
яславська угода розглядається як подія, 
що призвела до згубних наслідків – по
вної інкор порації України до Москов
ської держави;

3) Переяславська угода – договір 
васалітету. Відповідно до цієї думки 
Б.  Хмельницький намагався встанови
ти властиві для світогляду і політичної 
культури тієї доби відносини васально
сюзереніальної залежності для отриман
ня воєннополітичної допомоги з боку 
Москви для розв’язання політичних і 
міжнародних проблем;

4) Переяславська угода являє со
бою релігійну угоду для підтримки 
православ’я. Тобто договір тлумачиться 
як встановлення союзних відносин між 
рівноправними партнерамидержавами 
у формі міждержавної (персональної) 
унії, в якій Московська держава пере
брала на себе роль гаранта і покровите
ля православ’я. Прихильники цієї версії 
наполягають на конфесійній тотожності 
населення України та Московської дер
жави й водночас – на експансіоністських 
прагненнях католиків, посилених під
тримкою польської корони;
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5) Переяславська угода – це тимча
совий воєнний альянс. Згідно з цим (по
дібним до пункту 3) поглядом Переяс
лавська угода була лише тимчасовим, по 
суті, рівноправним альянсом, поклика
ним розв’язати спільними зусиллями ак
туальні суспільнополітичні проблеми. 
Проте його реальним наслідком стало 
порушення Москвою існуючих міждер
жавних домовленостей і поступова полі
тична, економічна та духовнокультурна 
інкор порація українських земель.

Очевидно, що найбільше наукових 
підстав має остання (з поправкою на 
те, що відповідний альянс фактично 
не був рівноправним) оцінка сутності 
Переяславської угоди, її визначення як 
ситуативного воєннополітичного та 
релігійного союзу між Московською та 
Українською Козацькою державами.

Внутрішня соціальноекономічна 
си туація та становище України у світі 
вимагали організації дієвого функціо
нування всіх ланок (знизу доверху) ви
конавчої влади, а відтак – зміцнення 
гетьманської влади. Важливу роль у 
цьому відіграли «Статті про устрій Вій
ська Запорозького» Б. Хмельницького, 
якими визначалися основи розбудови 
Української незалежної держави, перед
бачалася недоторканність державного 
устрою у політикоадміністративній, су
довій сферах, сфері соціальних відносин 
тощо. Спираючись на це, Б. Хмельниць
кий вимагав від полкових і сотенних ор
ганів виконавчої влади беззапе речного 
виконання своїх розпоряджень і нака
зів. Гетьман скликав ради, брав активну 
участь в обговоренні й ухваленні рішень, 
що приймалися ними, контролював су
дочинство, організовував фінанси, очо
лював військо та визначав зовнішньопо
літичний курс уряду.

У своїх державотворчих задумах 
Б.  Хмельницький спирався, з одного 
боку, на українські традиції, елементи 
громадянського суспільства та респу
бліканськодемократичні засади Запо
розької Січі, а з другого – на передові єв
ропейські здобутки. Фактично йшлося 
про створення в Україні президентської 
(гетьманської) республіки. Геть ман за
лишався виборною особою, хоча деякі 
з них (зокрема, сам Богдан Хмельниць
кий, Іван Самойлович, Іван Мазепа та 
Кирило Розумовський) виразно тяжіли 
до монархічної моделі влади. Виборність 
панувала й на інших рівнях та гілках дер
жавної влади. Самого гетьмана обирала 
Генеральна рада, вона ж могла і позбави
ти його повноважень. Загалом Б. Хмель
ницький усі свої здібності, силу й авто
ритет використовував для зміцнення 
дер жавності України, утвердження її не
залежності.

Прогресивний характер мала діяль
ність Б. Хмельницького у сфері еконо
мічного життя України. Запроваджу
валася політика вільної торгівлі, що 
стимулювало український експорт і в 
цілому торгівлю між державами, купцям 
і ремісникам надавалися різноманітні 
пільги. Це мало позитивні економічні 
наслідки. За оцінками відомого укра
їнського вченого М. Слабченка, «хліб, 
який то дішня Польща експортувала в 
Західну Європу, був ук раїнським». У 
Козацькій державі було створено прин
ципово нову податкову систему з різно
манітними ставками податків, завдя
ки чому у воюючій країні утримувався 
бездефіцитний бюджет. За гетьманства 
Б. Хмельницького було запроваджено 
найнижчі імпортні тарифи в усій Євро
пі того часу. Державне керівництво чіт
ко усвідомлювало вигідне геополітичне 
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становище України і вміло використо
вувало його, поповнюючи бюджет тран
зитним (перевізним) податком. Таким 
чином, національнодержавні ідеї напо
внювалися соціальноекономічним зміс
том, що переважно відповідав інтересам 
більшості населення України. Важливо 
враховувати й прагнення Козацької дер
жави до об’єднання Правобережної та 
Лівобережної України, забезпечення її 
соборності.

Загалом соціальноекономічний ус
трій Української Козацької держави був 
розвиненішим, ніж у Московській дер
жаві, де існувало кріпацтво, та в Речі По
сполитій. За роки Визвольної війни було 
ліквідовано жахливу кріпосну залежність 
селян, їхню примусову підневільну пра
цю. У 1648 р. в Україні проголошено еко
номічний устрій, що базувався на засадах 
«вільної праці та занять». На історичну 
арену вийшли дрібний власниккозак, 
міщанин та звільнений від панської за
лежності холоп, праця яких базувалася 
на матеріальних стимулах. Розвивалося 
ремісництво, почала складатися козаць
ка буржуазія. Що стосується державної 
служби, то вона спиралася на землю, яка 
давалася тому чи іншому урядникові за 
виконання чиновницьких функцій. За 
наявними оцінками, Хмельниччина не 
лише переконує в можливості відтворен
ня на той час в Україні буржуазнодемо
кратичної держави європейського зразка, 
а й вказує на шлях, яким могла б розви
ватися Українська Козацька держава. 
Підпорядкування України Московській 
державі унеможливило саме такий пе
ребіг подій на майбутніх теренах нашої 
країни. У подальшому Російська імперія 
трансформувала українську суспільно
політичну реальність в еле мент велико
руської шовіністичної системи.

У середині XVII ст. Україна, знекров
лена і виснажена тривалою боротьбою з 
Польщею, оточена з усіх боків економіч
но та військово потужнішими ворогами, 
змушена була шукати союзників. Влітку 
1653 р. Польща утворила антиукраїн
ську коаліцію з Валахією, Молдавією і 
Трансільванією. Союз України з татара
ми вичерпав себе. З впливових сусідів 
лишилася лише Московська держава. 
Б. Хмельницький зрозумів, що Україна 
опинилася у пастці: якби їй навіть вдало
ся дати відсіч Польщі, ситуацією негайно 
скористалася б Порта чи те ж саме Мос
ковське царство. Україна була б ними 
загарбана. Тому було вирішено спробу
вати домовитися з Москвою про спільні 
дії проти Польщі, а відтак й інших воро
же налаштованих сусідів. З цією метою 
й було укладено угоду 1654  р., умови 
якої містилися в «Березневих статтях» 
та трьох «Жалуваних грамотах» того ж 
року.

Укладаючи союз з Росією, Б. Хмель
ницький насамперед розраховував 
об’єд наними зусиллями нейтралізува
ти Польщу і в такий спосіб (через до
сягнення принципово нового «розкла
ду сил» у регіоні) отримати можливість 
подальшого військовополітичного та 
дипломатичного маневру і на цій осно
ві зміцнити міжнародноправовий ста
тус Війська Запорізького. Московська 
держава зі свого боку була зацікавлена 
в поширенні впливу на Захід, у виході 
до Чорного моря, створенні плацдарму 
для боротьби з Портою та Річчю По
сполитою. Безпосередніми ж мотивами 
укладення договору 1654 р. для неї ста
ло різке загострення відносин з Поль
щею та побоювання зближення Війська 
Запорізького з Портою. Враховувала
ся і перспектива зміцнення позицій 
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 Московської  православної церкви, яку 
відкривав їй альянс з Україною.

При оцінці Переяславської угоди 
слід враховувати те, що на тлі активної 
дипломатичної діяльності тогочасного 
українського проводу домовленість з 
Москвою 1654 р. була важливим, але не 
єдиним тактичним дипломатичним за
ходом у низці не менш масштабних до
говорів з іншими державами. Ось деякі 
з них:

– у лютому 1648 р. Б. Хмельницький 
уклав договір з кримським ханом про 
спільні воєнні дії;

– у лютому 1649 р. укладено анало
гічний договір з турецьким султаном;

– 8 серпня 1649 р. підписано мирну 
угоду між Б. Хмельницьким і королем 
Яном II Казимиром – Зборівський до
говір;

– у листопаді 1650 р. – договір про 
нейтралітет між Б. Хмельницьким і се
миградським князем;

– 18 вересня 1651 р. – Білоцерків
ський договір між Б. Хмельницьким і 
Польщею;

– у серпні 1652 р. укладено молдав
ськоукраїнський воєнний союз;

– 8 жовтня 1654 р. – такий самий 
союз з князем Семигорода Юрієм II Ра
коці;

– у жовтні 1657 р. І. Виговський уклав 
воєнний альянс зі Швецією;

– 6 вересня 1658 р. ним же підписа
но Гадяцьку угоду з Річчю Посполитою, 
за якою, зокрема, передбачалася широ
ка автономія т.зв. Князівства Руського у 
складі Польщі.

Однак усім цим угодам не судилося 
стати визначальни ми міжнароднопра
вовими чинниками для подальшої долі 
України. Лише Московській державі 
вдалося скористатися альянсом 1654 р. 

як правовою підставою для поси лення 
свого політичного впливу на Військо За
порізьке, а згодом – для нарощування 
своєї військової, адміністративної та фі
нансовоекономічної влади в Україні.

На момент альянсу 1654 р. Україна 
і Московська держава об’єктивно були 
двома якісно різними, хоча й багато в 
чому схожими країнами. Слід зважати, 
що основні риси майбутнього росій
ського імперіалізму було закладено в 
період монгольської зверхності. У 1237 – 
1480 рр. руські землі політикострукту
рально входили до складу Мон гольської 
імперії Чингізидів. Відомо й те, що Мос
ковське князівство сприйняло монголь
ську зверхність як природний факт. Хан 
Золотої Орди став для неї верховним 
правителем, а московські князі  – його 
легальними намісниками. У суспіль
нополітичній сфері успадкованими від 
монгольського етносу рисами стали: 
тоталітарність влади, принципове неви
знання індивідуальної особистості, зни
щення приватної власності тощо. Про
довженням цих ознак були кріпацтво та 
общинний устрій, які впродовж кількох 
століть виявилися соціальноекономіч
ним фундаментом московської держав
ності. Ці прин ципово значущі оцінки 
підтверджуються й російською історіо
графією, у т.ч. і сучасною. «За роки тісно
го контакту з татарами, – підкреслюєть
ся у виданні «Наш путь. Стратегические 
перспективы развития России» [6, 19], – 
росіяни переймають від них нейтраліст
ську адміністратив ну модель, агресивну 
територіальну інтеграційну динаміку, 
геополітичну місію об’єднання земель 
Євразії».

Зрозуміло, що за цих умов наші на
роди не мали значущих глибинних мо
тивів для «возз’єднання». Відповідний 
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політичний крок був вимушеним для 
гетьмана. У той же час інші перспективи 
для Української Козацької держави були 
ще гіршими. У своїй промові на Пере
яславській раді (ретельно продуманій і 
адресованій «людності», «посполитим», 
а не дипломатам) Б. Хмельницький жод
ного разу не згадує про зв’язок Москов
ського царства з Київською Руссю чи 
про етнічну спорідненість двох народів. 
Єдиний аргумент, висунутий гетьманом 
на користь союзу, – це віра. Натомість 
дипломатичне листування і тексти офі
ційних документів обох сторін рясніють 
згадками про «єдиний народ руський», 
«одну матір – Київську Русь», а також 
про те, що московський цар як «прямий 
нащадок Володимира Великого» повер
тає під свою руку загарбану Польщею 
«Малу Русь» «яко древніх великих кня
зів Руських спадщину». Ці пасажі ви
ступають юридичноправовим обґрун
туванням, легітимацією міжнародної дії, 
коли один з контрагентів (Військо Запо
різьке) формально все ще знаходиться у 
підданстві іншої держави (Корони Поль
ської). На той час ідеї спільної Великої 
Русі і єдиного «руського народу» не мали 
для українського суспільства достатньої 
ідеологічної ваги й циркулювали пере
важно в колах вищої політичної та інте
лектуальної еліти.

Очевидно, що і з московського, і з 
українського боку альянс був суто по
літичною акцією: пафосна тональність 
та піднесена фразеологія міждержав
них актів і листування диктувалися ди
пломатичним етикетом і формальними 
вимогами міжнародного права. Маючи 
непростий кількарічний досвід офіцій
них дипломатичних зно син, чітко усві
домлюючи різницю в інтересах, Вій
сько Запорозьке і Московське царство 

 ставилися один до одного прагматично 
й обережно. Згідно з домовленостями 
1654 р. Військо Запорозьке вступало «під 
високу руку» московського царя на заса
дах широкої автономії, повністю збері
гаючи не лише можливості внутрішньо
го самоуправління, але й основи свого 
суверенітету (гетьманський уряд мав 
практично необмежені повноваження 
у сфері міжнародних відносин, Москва 
зносилася з Чигирином через Посоль
ський приказ тощо).

Надавши Війську Запорозькому во
єнну та дипломатичну допомогу, Мос
ковська держава відразу ж почала ак
тивно, хоча і обережно, здійснювати 
експансіоністську політику щодо Украї
ни. Додатковим каталізатором москов
ських намірів стала тогочасна внутріш
ня соціальноекономічна нестабільність 
Козацької держави, а також побоювання, 
що Україна вийде зпід московського 
контролю. Такого повороту подій за умов 
перерозподілу сфер впливу у Східній Єв
ропі та на Балканах Московська держа
ва як впливовий міжнародний гравець 
допустити не могла. Під тиском Москви 
17 жовтня 1659 р. гетьманський уряд 
Ю. Хмельницького підписав нові «Пере
яславські статті», що помітно звужували 
його повноваження в альянсі. Фактично 
документ заклав перші підвалини лікві
дації вибореної в 1648 – 1654 рр. широ
кої української автономії. У подальшому 
царська дипломатія успішно застосову
вала практику укладання окремих до
говорів про події повноважень зі щойно 
обраними гетьманами, що призводи
ли до зменшення обсягу їхньої влади 
і, відповідно, посилення московського 
впливу в Україні. За винятком хіба що 
«Рішительних пунктів» Д. Апостола 
1728 р., у всіх інших «Статтях» виразно 
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 проглядається тенденція до нівелювання 
не лише політичної, а й соціальноеконо
мічної автономії Гетьманщини у складі 
Московського царства.

Однією з головних причин такого 
розвитку подій стала незавершеність і 
неструктурованість політичної системи 
українського суспільства, його внутріш
ня роз’єднаність та неконсолідованість. 
На початку XVIII ст. фактично втратило 
свою об’єднувальну функцію українське 
козацтво. Для ствердження національ
ної державності, солідаризації суспіль
ства тоді була конче необхідна хоча б 
відносна зовнішньополітична стабіль
ність, послаблення експансії й тиску з 
боку потужних сусідів, внаслідок чого 
Україні, розташованій на перетині їхніх 
геополітичних інтересів, доводилося по
стійно воювати. Особливо руйнівною 
для української державності була такти
ка Москви, спрямована на розпалюван
ня ворожнечі у середовищі української 
шляхти і козацької старшини, розколотої 
на угруповання з різними (російськими, 
польськими, кримськими, турецькими, 
шведськими) орієнтаціями.

Посилено інспірована ззовні бороть
ба шляхетськостаршинських партій 
щоразу (до початку XVIII ст.) призводи
ла до руйнівних для народу й держави 
повномасштабних громадянських воєн 
(гетьманування І. Виговського, П. До
рошенка, І. Мазепи), а точніше, до однієї 
такої війни, що, періодично спалахуючи, 
жевріла в українському суспільстві про
тягом кількох десятиліть. Ці внутрішні 
чвари швидко виснажили Україну до 
критичної межі, що було абсолютно не
припустимим у тій ситуації. У 1667 р., 
користуючись слабкістю гетьмансько
го уряду, Московська держава просто 
проігнору вала його позицію й  уклала 

з Польщею Андрусівське перемир’я 
(в основах своїх закріплене «Вічним ми
ром» 1686 р.), у якому, зокрема, був за
фіксований поділ сфер впливу обох дер
жав на українських територіях. В умовах 
внутрішньої неконсолідованості й не
стабільності України це практично від
разу призвело до її довгострокового роз
колу на Правобережну та Лівобережну з 
окремими урядами, повнота влади яких 
ставала дедалі більш примарною. Цілком 
очевидно, що все це істотно загальмува
ло націогенез та державотворчі процеси. 
Зазначені про цеси і досі впливають на 
баланс політичних сил і визначення ними 
геостратегічних орієнтирів України.

Свою позицію у відносинах з Украї
ною Москва яскраво продемонструвала 
в 1768 р., коли селяни й козаки Право
бережної України здійснили спробу 
самостійно звільнитися від панування 
Польщі. Головну роль у придушенні по
встання відіграла саме Росія. Скорис
тавшись довірою керівників повстання, 
росіяни заарештували їх і видали поля
кам. Спільними зусиллями російських і 
польських військ повстання було жор
стоко придушене, а па нування Польщі 
на Правобережжі повністю поновлено. 
Загалом у другій половині XVII ст. – на 
початку XVIII ст. Росія завдала Україні 
смертельного удару: значно звузила її 
суверенітет, розколола навпіл і відда
ла (з власних геополітичних міркувань) 
значну її частину під владу Польщі. Саме 
тоді Україна, ставши південнозахідним 
форпостом Росії, вперше виступила у 
незавидній ролі плацдарму воєнних дій 
Російської імперської держави, яка за
вжди воювала за свої, а не за українські 
інтереси.

Імперська політика Росії в Україні 
мала катастрофічні наслідки –  народжена 
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в національновизвольній боротьбі укра
їнського народу Українська Козацька дер
жава пере стала існувати. Однією з при
чин цього стала втрата державницьких 
ідеалів насамперед керівною верхівкою 
України, яка з часом розірвала зв’язок 
зі своїм народом і поступово злилася з 
загальноімперськими елітами. «Одомаш
нення» української еліти і насамперед 
козацької знаті шляхом надання їй дво
рянського стану та інших привілеїв стало 
наріжним каменем російської політики в 
Україні, яка у різних формах здійснюва
лася впродовж багатьох століть, у т.ч. й в 
умовах колишнього СРСР.

Після Переяслава дипломатичні пе
ремовини між Україною і Московією 
практично зійшли нанівець. Контакти 
переважно зводилися до використання 
козаків у спільних військових акціях та 
посиленого адміністративного впливу 
Москви в Україні. Так, взимку 1655  р. 
московськокозацьке військо билося з 
польськотурецькою армією під Охма
товим, у липні того ж року спільно з 
донцями запорожці сильно потриво
жили Кримське ханство, а в серпні мос
ковськокозацьке військо здійснило 
успішний похід на Литву, включно із за
хопленням Вільно, Ковно, Гродно. Під 
час цієї війни московськокозацьким 
військом 19 вересня 1655 р. під Городком 
в Галичині було розгромлене польське 
військо. 

Втім уже 28–29 червня 1659 р. укра
їнським козацтвом була вщент розбита 
московська армада. Та на Україні за
панував розбрат між прихильниками 
І. Виговського та Ю. Хмельницького, 
чим вкотре з користю для себе скорис
талася Москва. І не в останню чергу це 
пов’язано з промосковською орієнтаці
єю нового гетьмана Ю. Хмельницького.

Юрій (Георгій) Хмельницький, син 
Богдана Хмельницького, обіймав геть
манське достоїнство двічі: спочатку про
тягом місяця у липні – серпні 1657 р., до 
26 серпня, коли Генеральна рада у Кор
суні підтвердила обрання гетьманом 
Івана Виговського, і в 1659 – 1663 рр., 
аж до зречення булави і постригу у чен
ці. Людина поступлива і «стероризована 
московськими боярами» [7], Ю. Хмель
ницький мусив у 1659 р. підтвердити 
московську орієнтацію, що й було вчи
нено в Переяславі. 

Хоча супротивна сторона подава
ла справу так, нібито йдеться лише про 
підтвердження акта 1654 р., насправді ж, 
за висловом М. Грушевського, «замість 
автентичних статей, московські дяки 
підсунули українській стороні довіль
ну переробкуфальсифікацію». За цією 
угодою гетьман істотно обмежувався 
в правах: після обрання мусив їхати на 
затвердження до царя, Україна позбав
лялася права вести міжнародні зносини, 
істотно зростали податки в московську 
казну. «Присяга» – урочиста обіцянка 
гетьмана, старшини і черні бути вірними 
царю. Сама стилістика та дух тексту од
нозначно свідчать, що його було складе
но в кремлівських палатах [3, 310–312].

«Присяга по святій непорочній 
Євангельській заповіді гетьмана Георгія 
Хмельницького» складена цілком у вір
нопідданському стилі: «Мені, Гетьманові 
Георгію, з полковниками, сотниками і зі 
всякими чиновними людьми та всяких 
чинів людьми усього Запорозь к ого вій
ська бути невідступно навіки під цар
ської величності високою рукою і слу
жити вірно йому, великому государеві, 
і государевому його синові, нашому го
сударю, добровірному царевичу Олексію 
Олексійовичу, всієї Великої, Малої та 
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Білої Росії, і їхнім наслідникам та стояти 
на всякого його государевого ворога за 
його господарським повелінням без уся
кої зради…» [5, 131].

«Присяга» була офіційним підтвер
дженням українською стороною в осо
бі гетьмана Ю. Хмельницького «До
говірних статей» від 17 жовтня 1659  р. 
Ю.  Яковлєв, відомий український іс
торик, докладно проаналізував відмін
ності, які містилися між т. зв. «Пере
яславськими угодами» і «Договірними 
статтями» Ю. Хмельницького [9].

Новий зміст документа прогляда
ється з самого початку: «Чтобъ Царское 
Величество пожаловать изволилъ»  – 
імперська пиха проступає з усією по
внотою. І далі на такий самий кшталт: 
«Царское Величество Гетмана Богдана 
Хмельницкаго пожаловал…», «Его Цар
ское Пресветлое Величество пожалует 
Гетмана по чину, булаву и знамя, и на 
Гетманство свою Государеву жалован
ною грамоту дати ему велитъ». І досі не 
можна зрозуміти, як вільна, незалежна 
українська влада, уславлена численними 
звитягами, могла прийняти відвертий 
цинізм «воссоєдінітельного» партнера. 
І просто брутальними виглядали слова 
московського ханацаря щодо христи
янського владики в Україні: «И Царское 
Величество пожаловал Митрополиту на 
маетности его которыми онъ ныне вла
деет, Свою Государственную жалован
ную грамоту дать велел». Мовляв, даю 
тобі те, що й так уже твоє.

Ще одну велику поступку українська 
сторона зробила 11 жовтня 1665 р., коли 
були ухвалені т. зв. «Московські статті» – 
договірні умови між московським уря
дом і гетьманом І. Брюховецьким. Цар
ські воєводи отримали право керувати 
практично у всіх великих містах  України, 

а фінансовоекономічна система України 
підпадала під контроль Москви. Таким 
чином, після втрати політичної Україна 
поступово обмежувалася і в своїй адмі
ністративнотериторіальній та фінансо
воекономічній самостійності.

Таким чином, після Руїни Україна 
стала легкою здобиччю для сусідів. На
став час, коли Москва українські «спра
ви» вирішувала, не радячись з Україною 
або навіть не ставлячи її до відома вза
галі. Яскравим прикладом цього є ро
сійськопольський договір про «Вічний 
мир» 1686 р.

Україна як сторона переговорів з цих 
статей була виключена повністю: «За ту
рецькі неправди володарі (Московські 
царі Іоанн і Петро), з братерської своєї 
любові до короля (польського) і запро
шення цісаря, і венеціанської республі
ки, розривають перемир’я з султаном 
і ханом кримським, і встановлюють з 
королем, і республікою (венеціанською) 
проти невірних вічний оборонний і 
на весь час війни наступальний союз. 
У наступному році російські війська 
зобов’язані  піти проти кримців, поль
ські у той самий час наступати на турків 
і білогородських татар. Одній же стороні 
без іншої не миритися…» [1, 229–230]. 

Чи не найостаннішою спробою нала
годити українськомосковські стосунки 
стали «Коломацькі статті». Вони були 
ухвалені при обранні гетьмана І. Мазе
пи, що сталося біля ріки Коломак, при
токи Ворскли, 25 липня 1687 р.

В їх основу покладені «Глухівські 
статті» 1669 р., прийняті в часи гетьма
на Д. Многогрішного, з доповненнями, 
зробленими в часи гетьмана І. Самойло
вича. Права України як суверена у цих 
статтях були урізані ще більше, ніж у 
попередніх угодах. Зокрема,  визначався 



189Україна у світовій історії №2 (51) 2014

Крисаченко В. Українськомосковські відносини...

30 тисячний реєстр, Україні не дозволя
лося підтримувати дипломатичні відно
сини з іншими країнами, її зобов’язували 
дотримуватися миру з Польщею, мос
ковські залоги вже мали бути навіть у 
гетьманській столиці – Батурині тощо.

У «Коломацьких статтях» йдеться 
також про українськокримські вза
ємини, найважливішою вимогою до 
них було зобов’язання України посила
ти у разі потреби свої війська на війну з 
Кримом. Ось як про це сказано у тексті 
статей: «Та гетьманові ж і старшині, ве
ликим государям і великій государині, їх 
царській пресвітлій величності, службу 
свою і старання проявити; для відтис
нення і стримування Криму і від походів 
їх кримських орд як на великоросійські, 
так і на малоросійські міста війною, зро
бити на цій стороні Дніпра проти Кода
ка шанець, подібно до того, як і Кодак; а 
на ріці Самарі, і на ріці Орел, і на гирлах 
річок Берестової і Орчика побудувати 
міста, і заселити малоросійськими жи
телями, і про це послати в усі тамтешні 
міста універсали, щоб жителі на цих міс
цях, хто захоче, поселення свої мали без 
усяких перепон».

З тексту договору для української 
сторони, попри всю зневагу Москви до 
своїх колишніх союзників, проступає 
виразна річ: земля, яку захопила Росія, 
була українською, і українцями ж вона 
мусила її заселити, щоб навести там 
будьякий лад.

Наприкінці ХVІІ ст. різко загостри
лася боротьба між державами за пану
вання на Чорному морі. Російська ім
перія, вперто намагаючись зачепитися 
бодайде на ньому, здійснювала військо
вий похід один за одним: у 1690 р. – на 
Очаків та Кизикермен, у 1691 р. – на Ак
керман, у 1692 р. – знову на Кизикермен, 

у 1694 р. – на Очаків та Буджак. Але через 
Перекоп взяти Крим не вдалося; тоді Пе
тро І у 1695 р. організовує похід на Азов, 
який знову закінчився поразкою. Лише 
влітку 1696 р. після тривалої облоги ця 
турецька фортеця у гирлі Дону була за
хоплена росіянами. Так Москва вийшла 
на Кримське ханство фактично з тилу, 
у зв’язку з чим уже стало легше чинити 
тиск на Туреччину.

Як відомо, держави Священної ліги 
особливих поступок від Порти не до
билися: укладений у 1699 р. договір про 
мир між Австрією і Польщею, з одного 
боку, та Портою – з другого, фактично 
зберіг між ними статускво. Натомість 
перемир’я між Росією і Туреччиною, 
укладене 3 липня 1700 р. у Константи
нополі, давало Росії виразні здобутки. 
Туреччина поступалася на її користь 
фортецею Азов разом із прилеглими 
районами узбережжя Азовського моря; 
Москва звільнялася від порічної сплати 
данини кримському хану; у Констан
тинополі отримував постійний осідок 
посланець царя з правами і привілеями 
«інших друзів Сяючої Порти». Низка по
ложень торкалася і регулювання крим
ськоукраїнських стосунків. Зокрема, 
передбачалася смертна кара козакам за 
походи у мирний час на турецькі та та
тарські терени; козаки отримували пра
во полювати на звіра і рибалити аж до 
гирла Дніпра включно; від Січі до Чор
ного моря зносилися усі військові укрі
плення, причому ті з них, які захопила 
Росія у турків і татар (Тавань, Кизикер
мен, НусретКермен, Шагінкермен), 
мали бути зруйновані вщент. Водночас 
мешканці кримської землі, «за звичає
вим правом», могли користуватися по
цейбічними приперекопськими земля
ми: рубати дрова, тримати бджіл, косити 
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сіно, вивозити сіль, ловити рибу і звірів 
тощо, причому безмитно і неоподатко
вувано. По суті, йдеться про спільне ви
користання українськими та татарськи
ми громадами ресурсів Приазовського 
краю.

Але самим козакам повністю було від
мовлено у правах повноцінної договірної 
сторони, їм належало лише виконувати 
умови Константинопольського договору, 
причому щодо українців всі «потішні» 
слова були повністю відкинуті:

Стаття ІІ договору передбачала: «У 
Дніпраріки заселені містечка Тавань, і 
Кизикермень, і НусретКермень, і Ша
гінкермень хай будуть зруйновані з та
кою умовою, щоб надалі ніколи на цих 
місцях містечкам і ніякому поселенню не 
бути; а названі міста з своїми землями, 
як до цієї війни було, знов у володіння 
Оттоманської держави від його священ
ної царської величності хай повернуть
ся і в володінні Оттоманської держави 
хай залишаються» [8, 358–359]. Отже, 
Константинопольський договір 1700 р. 
знову зафіксував українськотурецький 
союз, але цього разу – шляхом знищення 
всієї запорізької присутності на наших 
землях на користь, звісно, московської 
сторони. Так, Україна вкотре стала роз
мінною монетою в іграх імперій.

«Стаття VIII. Священній царській 
величності підкорені і піддані, чи мо
сквичі, чи козаки, чи інші, по кордонах 
мусульманських, – таманських, і крим
ських, і інших, і підданим їх ніяких на
скоків і неприємностей хай не творить, 
а неспокійні і свавільні козаки чайками, 
і суднами хай не виходять на Чорне море 
і нікому збитків і шкоди хай не причиня
ють…» [8, 355–356].

Так, фактично останній раз україн
ська сторона була згадана в московських 

угодах як така, яка ще «заслуговувала» 
на це. Надалі Україна як суб’єкт міжна
родних стосунків практично повністю 
випадає з поля зору Москви, але залиша
ється для неї як об’єкт власного користу
вання і користі.
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The Ukrainian-Moscow Relations (1648–1657)

Abstract
Quite intensive relationship between Ukraine and Moskovia had negative consequences for 

Ukraine. Since XVII century there were several Cossack campaigns (as part of the Polish army) to 
Moscow. At the same time Ukraine conducted negotiations with Muscovites with the purpose to 
establish friendly relations (during 1620–1630). The most intensive period of the Ukrainian and 
Moscow diplomatic negotiations was during 1648–1657 as the question was the existence of the 
Ukrainian State. Ambassadors contacted constantly with initiative of both sides. When positions of 
both sides were defined they started signing official agreements. On January, 8 in Pereiaslav the Cossack 
Council (not full) sweared allegiance to tsar. Establishment of the Ukrainian Cossack State as legal 
autonomy and subject of the international relations and its legitimation was one of the consequences 
of the Treaty of Pereiaslav. The Treaty also led to rupture of relations with the Polish-Lithuanian 
Commonwealth and provided intensification of processes of institutionalization of the state system and 
administrative authorities in Ukraine. The mentioned processes had been developing in a constructive 
way till the first third of the 18th century. Later the processes of colonization of the Ukrainian Cossack 
State increased and finally it was completely destroyed. One of the reasons was the loss of state ideals 
by Ukrainian administrative authorities which broke relation with the Ukrainian society and gradually 
merged with all-imperial elites. That provided the process of Russification of the Ukrainian ethnos, 
its denationalization, transformation of the Ukrainian Orthodox Church, loss of its autonomy. The 
Pereiaslav Treaty influenced on development of geopolitical processes, alignment of forces on the map of 
Europe. Actually for the last time Ukraine was mentioned in the Constantinople Treaty in 1700. Later 
Ukraine as a subject of international relations was out of attention of Moscow, but remained for it as 
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У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ РАННЬОМОДЕРНОГО ЧАСУ: ОРГАНІЗАЦІЯ  
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старший науковий співробітник відділу всесвітньої історії ННДІУВІ

Анотація. У статті з’ясовуються динаміка та причини створення в Речі Посполитій 
духовних семінарій для єпархіального кліру, керованих єзуїтами, робиться порівняльний 
аналіз моделей адміністративного управління семінаріями, характеризуються їх навчаль-
на та виховна програми. На українських землях замість семінарій діяли курси морального 
та полемічного богослов’я, керовані єзуїтами. Встановлено перелік цих курсів, час тривалос-
ті, висвітлено їх навчальну програму та проаналізовано викладацький склад. Спростова-
но усталену в польській історіографії точку зору щодо приділення єзуїтами незначної уваги 
семінаріям і курсам для єпархіального кліру та високо оцінено рівень викладання на курсах. 
Стаття містить додаток – перелік викладачів та предметів на курсах для єпархіального 
кліру на українських землях.
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Аннотация. В статье выясняются динамика и причины создания в Речи Посполи-
той духовных семинарий для епархиального клира, руководимых иезуитами, делается 
сравнительный анализ моделей административного управления семинариями, характе-
ризуются их учебная и воспитательная программы. На украинских землях место семина-
рий занимали курсы нравственного и полемического богословия, проводившиеся иезуитами. 
Установлен перечень этих курсов, время их проведения, освещена учебная программа и про-
анализирован преподавательский состав. Опровергнута устоявшаяся в польской историо-
графии точка зрения относительно уделения иезуитами незначительного внимания семи-
нариям и курсам для епархиального клира и высоко оценен уровень преподавания на курсах. 
Статья содержит приложение – список преподавателей и предметов на курсах для епархи-
ального клира на украинских землях.
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Annotation. The article explains the causes and the dynamics of creation in the Polish-Lithua-
nian Commonwealth seminaries for the diocesan clergy led by the Jesuits. It deals with a comparative 
analysis of the models of the seminaries’ administration management and features of their educational 
program. The courses of moral and polemical theology, led by the Jesuits, ousted the seminaries in the 
Ukrainian lands. We established a list of those courses, their duration and curriculum. The author ana-
lyzed seminaries’ teaching staff. The article refuted well-established in the Polish historiography opinion 
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У дійсності питання керівництва 
економічними справами семінарій було 
для єзуїтів одним із найпроблемніших. 
Єзуїти не були повними господарями 
у заснованих єпископами семінаріях. І 
домогтися підпорядкування собі семі
нарій як у навчальновиховних, так і в 
адміністративнофінансових справах, як 
бажали єзуїти, виявилося дуже складно. 
Адже статути семінарій, починаючи від 
Браневського, складались єпископами
фундаторами і передбачали управління 
економічними справами семінарій дво
ма членами капітули. Останні не мали 
жодного бажання позбуватись своїх 
функцій на користь єзуїтів. Статут Бра
невської семінарії передбачав керівни
цтво «найважливішими справами» – а 
до таких справ належало й економічне 
керівництво – семінарії двома кано
ніками кафедральної капітули [8, 54]. 
Конфлікти, які виникали внаслідок не
порозумінь між каноніками Вармінської 

єпархії та єзуїтами Браневської семіна
рії, було врегульовано лише на початку 
XVII ст., коли єзуїти відмовилися від 
підпорядкування канонікам під загро
зою залишення керування семінарією, і 
останні поступились. 

Аналогічний прецедент стався у 
Пултуській семінарії, де члени капітули 
керували її господарством. Але там на 
бік єзуїтів став єпископфундатор Вой
цех Барановський. У зв’язку з економіч
ною кризою у маєтках, призначених на 
утримання семінарії, наприкінці 1590х 
років та антиєзуїтськими настроями се
ред членів Плоцької кафедральної капі
тули і Пултуської колегіатської капітули 
єпископ Барановський усунув капітулу 
від керівництва семінарією, віддавши 
керівництво повністю єзуїтам [21, 162]. 

Така ж напружена ситуація склалася 
у Вільно, де місцева капітула всупереч 
волі фундатора лише віддавала єзуїтам 
належне утримання на семінарію, не 
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 допускаючи їх до управління маєтками, 
які належали семінарії [20, 242–243]. 
Незадоволення капітули тим, як єзуїти 
розпоряджались коштами семінарії, та 
незадоволення єзуїтів розмірами фі
нансування призвело до відмови єзуїтів 
від керівництва семінарією, яке 1652  р. 
перейшло до єпархії [20, 254–255; 21, 
101–105]. 

У Жмудській семінарії в Кроже, 
коли економічне керівництво каноників 
привело семінарію до занепаду, єзуїти 
1635 р. відмовилися від відповідальності 
за неї, обмеживши свої обов’язки лише 
викладанням морального богослов’я [21, 
81–86, 110–113].

Конфлікт познанських єзуїтівкерів
ників єпархіальної семінарії з капітулою 
про місце розташування семінарії став 
причиною відмови єзуїтів від керівни
цтва Познанською семінарією 1614 p. За 
одними даними, 1589 р. [21, 256–257], за 
іншими – 1595 p. [7, 77] до Познанської 
семінарії була приєднана фундована 
1569 р. єпархіальна семінарія у Влоцлав
ку, якою досі керували священики Влоц
лавської єпархії. Спільна семінарія нази
валась ПознанськоКуявська. До 1614 р. 
її очолювали єзуїти, після керівництво 
обійняла єпархія. 

Цілком інша ситуація склалася у 
Сандомирській семінарії. Її статут, на 
відміну від статутів інших семінарій, 
склали самі єзуїти, заклавши до нього 
принцип незалежності духовного за
кладу від єпископа і капітули та віддав
ши Товариству Ісуса у підпорядкування 
всі економічні, духовні та освітньови
ховні справи семінарії. Доповнив ста
тут фундатор – канонік Сандомирської 
колегіати Миколай Леопольдович – і 
без труднощів отримав схвалення фун
дації Апостольською Столицею. Але 

 Краківський єпископ Якуб Заджік за
твердив статут із кількома застережен
нями, які повністю змінювали єзуїтську 
концепцію семінарії. Так, єпископ вима
гав залишити за собою право візитації 
семінарії, зобов’язав єзуїтів інформу
вати його про управління маєтками та 
отримувати його згоду на це, вимагав 
укладати юридичні акти, приймати і 
виключати семінаристів лише у присут
ності членів капітули. Проте внаслідок 
рішучого протесту фундатора єпископ 
не доклав зусиль до реалізації своїх за
стережень. Наступний єпископ Пьотр 
Ґембіцький не зумів реалізувати праг
нення свого попередника, а єпископ 
Анджей Тшебицький був великим при
хильником єзуїтів і не діяв усупереч їх
нім інтересам [21, 178–184, 222–223]. 

Ще один із варіантів розвитку сто
сунків між місцевим єпископом і ка
пітулою, з одного боку, та єзуїтами – з 
другого, ілюструє історія єзуїтської ду
ховної семінарії у Каліші. Найвищим 
керівником Каліської семінарії вважав
ся Ґнєзненський архієпископ – фунда
тор семінарії. Єзуїтський префект був 
дефакто у семінарії керівником ви
конавчим. Статут семінарії у Каліші 
закладав основи залагодження потен
ційного конфлікту між капітулою і єзу
їтами. Хоча він передбачав керівництво 
економічними справами семінарії двома 
канонікамипредставниками єпископа, 
але також допускав втручання єзуїтів до 
цієї сфери [21, 126–127, 158–159]. Проте, 
попри добрі стосунки між двома сторо
нами, примас Лаврентій Ґембіцький ви
сунув 1620 р. ідею відібрання у єзуїтів 
семінарії та переведення семінаристів 
до Ґнєзна, до іншої семінарії. Прима
са одноголосно підтримали капітула і 
синод архієпархії у Ловичі. Протести 
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єзуїтів залишилися безрезультатними1. 
Семінарія була перенесена до Ґнєзна 
та об’єднана там із іншою, заснованою 
1602  р. архієпископом Станіславом 
Карнковським [7, 79]. Але у Ґнєзно семі
нарія не лише не розквітла, але й поча
ла занепадати через брак викладачів та 
префектів. Попри пропозиції наступних 
примасів повернути семінарію калісь
ким єзуїтам, капітула постійно відкла
дала вирішення цієї справи, і семінарія 
так і не повернулась під керівництво 
єзуїтів [21, 144–149]. 

Враховуючи, що єзуїтські семінарії 
знаходились при єзуїтських домах, а не 
при кафедрах чи колегіатах, єзуїти, всу
переч інтересам капітул, не заохочували 
семінаристів до участі у богослужіннях в 
колегіатських чи кафедральних церквах. 
Досі учні кафедральних і колегіатських 
шкіл активно брали участь у богослу
жіннях, і капітули очікували того ж від 
єзуїтських учнів. Єзуїти ж вважали, що 
занадто часта участь у богослужіннях 
відволікатиме семінаристів від навчан
ня. Таким чином, питання залучення 
семінаристів до богослужінь було ще од
нією причиною конфліктів єзуїтів і капі
тул [18, 77; 21, 101]. 

Окрім питання підпорядкування, 
суперечки між єзуїтами, з одного боку, 
і капітулами чи єпископами і капітула
ми – з другого, викликав зміст навчаль
ної програми семінарій. Єзуїтська про
грама приділяла багато уваги наукам і 
замало речам, пов’язаним із парафіяль
ною працею, зокрема: вивченню обрядів, 
церковного співу, церковного календаря, 
веденню церковних книг, підготовці до 
проповідей, здійсненню Таїнств тощо. 
1 Історикам невідомі причини рішення примаса 
Ґембіцького та рішучої послідовності капітули у 
справі відібрання Каліської семінарії у єзуїтів.

Так, відома суперечка віленської капі
тули з керівництвом місцевої єзуїтської 
єпархіальної семінарії, під час якої єзуї
там закидалось змушування семінарис
тів до вивчення філософії і богослов’я. 
Під натиском капітули єзуїти відсту
пили, відтепер посилаючи на навчання 
до Віленської академії лише винятково 
здіб них семінаристів [20, 251–252]. 

Контингент семінаристів
Відомостей про склад семінаристів 

збереглося дуже мало. Відомо, що до 
духовних семінарій у Речі Посполитій, 
за вимогою Тридентського собору та за 
прикладом Браневської семінарії, прий
мали юнаків від 16 років. Виняток ста
новили або надзвичайно здібні хлопці, 
як надія Церкви, або ті, хто мали знань 
більше, ніж у межах початкової школи. 
Ці юнаки могли вступити до семінарії у 
віці від 12 років. Проте Віленська семіна
рія встановила іншу нижню вікову межу 
для кандидатів – 16 років, а Сандомир
ська, за бажанням фундатора, прийняла 
за нижню межу вік 20 років та вимага
ла від кандидатів здобуття щонайменше 
середньої освіти [20, 248; 21, 217–218]. 
Специфікою Віленської духовної семі
нарії було наголошення на пріоритеті 
прийняття литовців і осіб, які знали ли
товську мову і в майбутньому змогли би 
безперешкодно займатись душпастир
ською діяльністю у єпархії [20, 209–211, 
248–250, 257].

Навчальна програма
Термін навчання у семінаріях стано

вив від 2 до 6 років, максимум – 7, за
лежно від отриманої на момент вступу 
освіти. «Конституції» Браневської семі
нарії, які стали зразком для організації 
внутрішнього життя інших єзуїтських 
семінарій, проте, були спрощені іншими 
семінаріями щодо питань  внутрішньої 
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організації та навчальної програми. 
Якщо у Браневі кардинал Гозій радив 
«довше і детальніше» вивчення гумані
тарних, філософських і богословських 
наук, то у Познанській семінарії обмежу
вались «стандартом вищих наук»: рік на 
вивчення філософії і два – на вивчення 
богослов’я, а здібних студентів посилали 
на вивчення філософії і богослов’я до Ві
ленської академії [8, 58, 66; 42, 18; 21, 77]. 
Так само посилала здібних семінаристів 
до Віленської єзуїтської академії Вілен
ська єзуїтська єпархіальна семінарія [20, 
250–251]. 

Проте і серед єзуїтів не всі схвалю
вали прагнення дати якомога більше фі
лософських і богословських знань май
бутнім священикам. У Римському архіві 
Товариства Ісуса зберігся лист від 1584 р. 
єзуїта Станіслава Роздражевського, бра
та Куявського єпископа Єроніма Роз
дражевського, до генерала Товариства 
Клаудіо Аквавіви. С.Роздражевський 
застерігав перед втратою популярності 
єзуїтів у єпископату, якщо Товариство 
не змінить програму навчання семіна
ристів: «Я вважав, що при можливос
ті слід донести Вашій Велебності, що 
тут робиться загальна помилка; тому 
смію стверджувати, що справжня по
милка полягає у тому, що семінаристів 
навчають в усіх галузях знання, що го
тує швидше вчених людей із науковими 
ступенями, а не парафіяльних священи
ків; вони охочіше підуть до навчальних 
аудиторій, ніж до парафій, щоби ними 
керувати»  [21, 16] (Тут і далі переклад 
автора. – Т. Ш.). 

Як і всі навчальні заклади єзуї
тів, єпархіальні семінарії спирались 
на єзуїтський шкільний статут «Ratio 
studiorum», остаточно усталений 1599 р. 
Але, на відміну від єзуїтських середніх 

шкіл для світських учнів, центральне 
місце в науці семінаристів займали не 
лише гуманістичні науки на чолі з ри
торикою, але й богословські – переваж
но моральне богослов’я. Привілейоване 
місце риторики у єзуїтській навчальній 
програмі полягало у свідомому її вклю
ченні до процесу навчання католиць
кої еліти. Ідейні засади Тридентського 
собору надавали великого значення у 
здійсненні церковної реформи мисте
цтву переконання. Нейтральна за своєю 
природою риторика була пристосована 
єзуїтами до інтелектуальної рекатоли
зації суспільства і виконання місійних 
завдань на обширах протестантизму і 
православ’я [9, 130]. Мистецтво пере
конання у толерантній Речі Посполитій 
слугувало єдиним ефективним засобом 
впливу на опонентів. Воно було випро
буване елітою польських і литовських 
протестантів, які більше цінували бо
ротьбу за допомогою слова, ніж бруталь
ну неґацію, до якої вдавалися в Західній 
Європі [5; 10; 11; 17; 37–40]. Окрім го
ловної мови – латини, – як і в єзуїтських 
школах для світських учнів, у семінаріях 
вивчали грецьку мову. 

Вищі науки єзуїти викладали семіна
ристам за скороченою програмою. Так, 
повний курс філософії «Ratio studiorum» 
передбачав трирічне навчання [31, 397], 
скорочений (для менш здібних єзуїтів і 
студентів єпархіальних семінарій) – два 
роки, а то і рік [24, 359]. Хоча й у семі
наріях, проваджених єзуїтами, здібним 
студентам могли викладати і більший 
обсяг вищих наук [20, 250]. Наприклад, 
статут Сандомирської семінарії передба
чав вивчення філософії і богослов’я про
тягом 5 років [20, 91]. 

Шкільний статут Товариства «Ratio 
studiorum» тлумачив курс філософії як 
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підготовчий до богослов’я. Філософські 
виклади проводились на основі філосо
фії Арістотеля в інтерпретації його «до
брих коментаторів». Прийняття арісто
телізму дало можливість єзуїтам не лише 
дотримуватись рекомендацій Церкви та 
напрямку пануючої шкільної традиції, 
але й використати його як досить гар
монійну філософську систему у світо
глядних суперечках. Фому Аквінського 
«Ratio studiorum» прямо не називала, 
але рекомендувала ставитись до нього з 
повагою [31, 397]. (Порівняй: [2, п. 464]. 
Дискусія про прийняття томізму [19, 40–
45, 50–62, 94–105]). Програма з філосо
фії обіймала: скорочений виклад логіки 
(діалектика), філософію природи (фізи
ка), метафізику (науку про духовні пер
шооснови буття), моральну філософію 
(етику), математику. Викладання філо
софії природи – фізики – розпочиналося 
на другому році трирічних студій і базу
валося на творах Арістотеля «Фізика», 
«Про небо», «Про постання і загибель», 
«Метеорологія», «Про душу». Арістоте
лева «Метафізика» стала базою для ви
вчення метафізики. Підставою викладів 
етики була його ж «Нікомахова етика». 
Математика викладалась на другому 
році вивчення філософії [31, 397–399; 
13, 218, 222, 224–228, 233–235]. У межах 
«математики» учнів навчали арифмети
ки, геометрії та початків тригонометрії, 
використовуючи «Елементи» Евклі
да. Частково викладались географія та 
астрономія (т. зв. вчення про сферу) [31, 
398; 29, 402]. Виклади моральної філо
софії обмежувались вивченням десяти 
книг «Етики» Арістотеля [31, 401–402]. 
На філософських студіях професори 
використовували схоластичний метод, 
який в основному полягав у поданні 
матеріалу у формі «квестій»питань. 

 «Квестії» складалися з назви, вступно
го слова (твердженнятези), визначення 
понять, висвітлення різних поглядів на 
одну тему, доведення хибності цих по
глядів та висновків до тези, яка доводи
лась [31, 399; 4, 65]. 

Вплив богослов’я на курс філософії 
був досить помітним. Проявлялося це 
насамперед у тому, що богослов’я ін
спірувало порушення філософами пев
них проблем, якими займалося само, 
якот: широке тлумачення проблеми 
Бога, створення світу і його тимчасо
вість, проблема співвідношення при
роди й особистості в контексті правди 
про Св. Трійцю, проблема безсмертної 
душі тощо. Філософія не мала проголо
шувати того, що відкидала наука віри, 
а також заперечувати те, чому вчило 
богослов’я. А коли б проявилася су
перечність між «правдою філософії» та 
«правдою богослов’я», то слід було йти 
за правдою віри, що походить від Бога – 
джерела всієї правди, як богословської, 
так і філософської [4, 67–68]. За чотири 
роки по закінченні Тридентського со
бору, у 1567  р., папа Пій V проголосив 
Фому Аквінського доктором Церкви, 
приписавши викладати в католицьких 
університетах «Сума богослов’я» Акві
ната в останній редакції домініканських 
богословів. На факультетах філософії 
Арістотель мав коментуватись згідно з 
наукою Фоми Аквінського. У Речі По
сполитій домінуючими течіями у філо
софії, яку викладали єзуїти, були томізм 
і суарезіанізм. Великою популярністю в 
єзуїтській школі користувались Педро 
Фонсека, Франсіск де Толедо, Беніто 
Перейра, пізніше – Франсіско Суарез і 
Ґабріель Васкез. Головним авторитетом 
школи поступово став Суарез [12, 235; 3, 
284, 288, 290, 297–298]. 
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Підставою богослов’я у Товаристві 
Ісуса був томізм, але його зміст і методи 
єзуїти застосували до вимог сучасності. 
Томізм був збагачений цінностями гума
нізму, які випливали зі знання Св. Пись
ма і творів отців. 

У духовних семінаріях для єпархіаль
ного кліру, студентів папських семінарій 
і менш здібних єзуїтів «Ratio studiorum» 
пропонувала скорочену програму бого
словських студій – вивчення протягом 
двох років морального богослов’я (ка
зуїстики). Повна чотирирічна програма 
передбачала вивчення схоластичного 
(догматичного) богослов’я і признача
лась переважно для єзуїтських кліриків 
[24, 359; 34, 386–387; 25, 395]2. Здатність 
єзуїтських схоластиків до вивчення по
вного курсу вищих наук – три роки філо
софських студій і чотири роки богослов
ських студій – остаточно визначалась 
після завершення ними першого року 
філософських студій. Нездібних скеро
вували або на вчителювання, або відразу 
на вивчення казуїстики. Єзуїти з середні
ми здібностями також не мали шансів на 
вивчення повного курсу вищих наук – їх 
так само скеровували на курс казуїсти
ки  [24, 360]. Виняток становили єзуїти, 
які, окрім посередніх здібностей, мали 
також талант до проповідування чи ке
рівництва. Вони змогли отримати дозвіл 
провінціала на дво, три чи навіть чоти
рирічні богословські студії [24, 360–361]. 
2 Ширше про практику застосування цих курсів 
див.: [1, 121–162]. В єзуїтських школах для світ
ських учнів у Речі Посполитій часів Контрре
формації богословські студії провадились лише 
у  Віленській академії. Єзуїти скаржились на не
популярність богослов’я серед студентів: 1587 р. 
ректор Віленської академії Ґарсіа Алябіано нарі
кав у листі до генерала Аквавіви, що курси ви
щих наук «світяться пустками», бо при роздачі 
церковних бенефіціїв у Речі Посполитій більше 
враховується служба при дворі, ніж рівень освіти, 
а особливо богословської [15, 310; 16, 333].

Виклади схоластичного богослов’я 
спирались насамперед на Св. Письмо і 
вчення Фоми Аквінського. Курс мораль
ного богослов’я (казуїстики) охоплю
вав засади християнської моральності і 
практичного вирішення різних «випад
ків совісті (казусів совісті)», науку про 
таїнства, церковний спів, знання літургії 
і церковного календаря [25, 395–396]. У 
Західній Європі єзуїти видали чимало 
підручників із казуїстики. З них най
відомішими у Речі Посполитій про
тягом XVI – першої половини XVII  ст. 
були «Aphorismi confessariorum» Ма
нуеля де Са (видані у Венеції в 1595 р.), 
«Institutiones morales» Іоанна Азора (ви
дані у 1610–1611 рр. у Римі) й «Institutio 
confessariorum» Мартіна Форнарі (ви
дана у Римі 1606 р.). До курсу схолас
тичного богослов’я входило частково 
богослов’я полемічне (контроверсійне) 
і моральне [34, 387–388; 6, 114–118; 
14; 15]. Полемічне богослов’я виклада
лось також при вивченні Св. Письма та 
як окремий предмет у класі риторики. 
Останній варіант практикувався лише 
на територіях, де співіснували різні 
християнські віровизнання [33; 28; 34; 
25; 40]. Складовою частиною богослов
ського курсу було вивчення Св. Письма. 
Його студіювали на другому і третьому 
році богослов’я щодня протягом 45 хви
лин [24, 357]. Знання Св. Письма, як і по
лемічного богослов’я, було актуальним 
для майбутніх душпастирів у дискусіях 
з іновірцями. На курсі богослов’я роз
починалося вивчення гебрайської мови, 
проте складно сказати, у якому обсязі 
вона вивчалась у духовних семінаріях. 
Практика навчання відзначалася різно
манітністю форм закріплення викла
деного матеріалу. Вся система постій
них повторень, опитувань, публічних 
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 виступів, іспитів та диспутів спрямо
вувалась на підготовку випускників до 
майбутньої душпастирської діяльнос
ті [23, 408; 36, 413–414; 22, 418, 420–421; 
32, 425–427; 26, 431–432; 35, 435–436; 30, 
437–439; 27, 439–442].

У Віленській академії популярніс
тю користувались лекції з морального 
богослов’я – їх відвідували як студенти 
самої академії, так і прислані сюди на 
навчання здібні семінаристи єзуїтських 
єпархіальних семінарій. Про це інфор
мував 1578 р. генерала Аквавіву ректор 
академії Ґарсіа Алябіано, підкреслюю
чи, що заняття з морального богослов’я 
відбуваються чотири рази на тиждень. 
Про популярність лекцій полемічного 
богослов’я, яке також викладалось у Ві
ленській академії, її ректор не повідом
ляв [20, 251]. 

Виховання
У вихованні семінаристів наголос 

робився на карності і контролі. Харак
терною ознакою єзуїтської методики ви
кладання були принципи змагальності 
та взаємоконтролю – обидва перенесе
ні із внутрішньоєзуїтського середови
ща [2, п. 350, 383]. У щоденному житті за 
контроль над вихованням та духовним 
життям відповідав префект (регент) се
мінарії. До його компетенції належали 
всі справи, за винятком тих, що стосува
лись сповіді [21, 11]. 

Так, «Конституції» Браневської духов
ної семінарії передбачали спільне про
живання семінаристів в одному будинку,  
розташування по дві особи в одній кім
наті, носіння ними тонзури та сутани. 
Перед прийняттям їжі семінаристи мали 
просити благословення, після – дякува
ти, під час – слухати читання побожних 
книжок. Семінаристам приписувалось 
щодня брати участь у літургії та вміти 

виконувати обов’язки міністранта, ре
гулярно молитися, у середу і п’ятницю – 
додатково сім покутних псалмів із літа
ніями, приймати причастя – за рішенням 
сповідника, щодня складати іспит сові
сті. Браневським семінаристам було за
боронено виходити з будинку семінарії 
без дозволу керівників семінарії та това
риша, призначеного його супроводжува
ти. Виключати із семінарії дозволялось 
лише осіб, які мали слабке здоров’я чи 
були нездібні до науки. Тих же, хто ба
жав з якихось інших причин залишити 
семінарію чи не хотів виконувати свяще
ницькі обов’язки після рукопокладення, 
передбачалося залучати до керівництва 
єпископськими чи капітульними шко
лами, виконання цивільних послуг [8, 
56–60, 65–68]. У семінаріях єзуїти про
водили реколекції на основі «Духовних 
вправ» св. Ігнатія Лойоли. Проте, на 
відміну від єзуїтських кліриків, семіна
ристи не присвячували щодня годині 
розмірковування, мали сповідатись не 
щотижня, а щомісяця, менше приділяли 
часу молитвам, а більше – участі у бого
служіннях [18, 89–90]. 

У Віленській семінарії студенти, ви
ключені «за вибрики і скандали», були 
зобов’язані виплатити семінарії 300 зло
тих. Джерела зберегли інформацію про 
проблеми єзуїтів у вихованні семінарис
тів саме Віленської семінарії. Так, відомо 
про скаргу віленських єзуїтів 1628 р. на 
своїх вихованців капітулі – семінарис
ти ночами тікали вештатись до міста, 
і жодні догани та покарання на них не 
впливали. Нерідко ситуацію ускладню
вало те, що бешкетники були особами, 
рекомендованими єпископом, і капіту
ла відмовляла єзуїтам у їх виключенні 
із семінарії. Інколи капітула присилала 
спеціальних комісарів для врегулювання 
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конфліктів між єзуїтамипрефектами се
мінарії і семінаристами [20, 248, 252].
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The Council of Trent began with the development of theological education in the Catholic Church 
in 1563 by the ordering to the bishops to create seminaries for training and education of future priests 
in their dioceses. In the Polish-Lithuanian Commonwealth, despite the apparent lack of the personnel 
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during the 16th century, the Jesuits agreed with the bishops to manage the seminaries. The Jesuits 
managed the seminaries in Braniewo, Stare Szkoty/Gdańsk, Kalisz, Kroże, Sandomierz, Poznań, 
Pultusk, Wilno. New seminaries arose on an average every 8.4 years. Duration and curriculum of the 
seminaries corresponded to the duration and curriculum for incapable Jesuits (1 year of philosophy and 
2 years of casuistry). Conflicts of the dioceses and the Jesuits caused the Jesuits resignation from the 
management of the seminaries. In the Ukrainian lands, where the Orthodox population dominated, 
there were no any Jesuit seminaries. Here the Jesuits carried out at their homes the courses of moral 
(casuistry) and polemical theology (controversies) for diocesan priests. There were the courses at all 14 
Jesuit houses where they managed the schools for secular boys (in Yaroslav, Lviv, Lutsk, Kamyanets, 
Ostroh, Brest, Fastiv, Vinnytsya, Krosno, Bar, Novhorod-Siversky, Pereyaslav, Ksaveriv, Kyiv). Jesuit 
legal documents provided weekly debates on casuistry between the Jesuit students and one or two or 
times a week between the Jesuits themselves. Every Jesuit priest was obliged to take part in the debate. 
A number of the casuistry courses were five times greater than the controversies courses. It follows from 
the comparative analysis of the content of composed by us the supplement A (a list of lecturers and their 
subjects in the courses for the diocesan clergy in Ukraine) that more than half of the Jesuits-lecturers for 
the diocesan clergy have belonged to the elite of the Society (they have been professes of four vows) and 
to the ablest Jesuit intellectuals. The research refuted the opinion of the Polish historiography that the 
Jesuits had paid little attention to the seminaries and courses for the diocesan clergy. 

Драматичний вимір українського державотворення за-
лишається доволі болісною складовою процесу осмислення 
історичного місця України на політичній мапі Європи. Хрес-
томатійні події, пов’язані із соборністю України як сакраль-
ним явищем, мають зовнішній контент. Адже для України 
оновлення та зміцнення державності є пріоритетним напря-
мом зовнішньої політики. Ця обставина набула особливої 
ваги після вступу України до Ради Європи, що стало вагомим 
чинником державотворення, здатним активізувати законо-
творчу роботу депутатського корпусу. Відомо, що рішенням 
Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) був введений 
статус «спеціального запрошеного» для парламентських 
делегацій з нових демократичних країн Центральної та 
Східної Європи. Отримання цього статусу розглядається 
як перший крок на шляху до офіційного вступу до ПАРЄ. У 
вересні 1992 р. Україна, одержавши статус «спеціального 
запрошеного» у ПАРЄ, вийшла на рівень європейської по-
літико-правової комунікації, що значною мірою обумовило 
пошук нових форматів конструктивного діалогу з цією між-
народною організацією.
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оголошує конкурс «Автор року – 2014»

Мета і завдання конкурсу:

◆  Популяризація наукового доробку
◆  Стимулювання науковців до співпраці  

з фаховою пресою
◆  Залучення молодих дослідників до єдиного  

науково-інформаційного простору

Запрошуємо до участі в конкурсі

За результатами конкурсу переможці  
будуть нагороджені дипломами
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ЧОРНОГІРСЬКЕ ОЗЕРО МАРІЧЕЙКА –
ПРИРОДНА ПЕРЛИНА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
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Анотація. У статті йдеться про комплексне українознавче дослідження чорногірського 
озера Марічейка, розташованого в Гуцульському регіоні Українських Карпат. Показано, що 
серед усіх гірських озер Гуцульщини озеро Марічейка виділяється своїми особливими фізико-
географічними та історико-культурними характеристиками. Виявлено походження автен-
тичної назви озера Марічейка – Марічайка, яку було утворено від гуцульського прізвиська 
колишнього власника сусідньої полонини Веснарка – Семена Ілюка (Марічая). Озеро знахо-
диться на території північно-східного макросхилу Чорногірського гірського масиву і охоро-
няється Карпатським національним природним парком. Робота виконана на основі літера-
турних джерел та експедиційних українознавчих матеріалів.

Ключові слова: Українські Карпати, Гуцульщина, українознавство, географія, озеро Ма-
річейка, підземні водні джерела, легенди, перекази, Шибене, Погорілець, Веснарка.

ЧЕРНОГОРСКОЕ ОЗЕРО МАРИЧЕЙКА –
ПРИРОДНАЯ ЖЕМЧУЖИНА УКРАИНСКИХ КАРПАТ

Иван ЗЕЛЕНЧУК
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
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кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
отделения «Филия Гуцульщина» ННИИУВИ

Аннотация. В статье освещается комплексное украиноведческое исследование черногор-
ского озера Маричейка, расположенного в Гуцульском регионе Украинских Карпат. Показано, 
что среди всех горных озер Гуцульщины озеро Маричейка выделяется своими особыми физи-
ко-географическими и историко-культурными характеристиками. Обнаружено происхож-
дение аутентичного названия озера Маричейка – Маричайка, которое было образовано от 
гуцульского прозвища бывшего владельца соседней полонины Веснарка – Семена Илюка (Ма-
ричая). Озеро находится на территории северо-восточного макросклона Черногорского гор-
ного массива и охраняется Карпатским национальным природным парком. Работа выпол-
нена на основе литературных источников и экспедиционных украиноведческих материалов.

Ключевые слова: Украинские Карпаты, Гуцульщина, украиноведение, география, озеро 
Маричейка, подземные водные источники, легенды, предания, Шибене, Погорилец, Веснарка.
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У природничому концентрі україно
знавчих досліджень «Україна – природа, 
екологія» проводиться науковий аналіз 
важливих співвідношень «Україна – При
рода – Людина». Українська матеріаль
на та духовна культура значною мірою 
формується під впливом природного 
довкілля України, кожен регіон України 
має свої ландшафтнокліматичні особли
вості. В цьому аспекті гірське природне 
середовище Гуцульського регіону Укра
їнських Карпат вплинуло на формуван
ня самобутньої матеріальної і духовної 
культури карпатських українцівгуцулів. 
Українознавчі експедиційні дослідження 
основних гірських вершин, річок і озер 
Українських Карпат, які проводить від
ділення «Філія Гуцульщина» ННДІУВІ, є 
актуальним науковим завданням [7]. 

Відомо, що на території України іс
нує близько 20 тисяч різних озер, у тому 
числі понад 7 тисяч середніх, з них 43 – 
великі озера. Найбільше озеро Украї
ни – волинське озеро Світязь, площею 
24 кв.  км, належить до системи вели
ких Шацьких озер. Найбільшим озером 
Українських Карпатських гір вважається 
озеро Синевір, котре знаходиться біля 
селища Міжгір’я на Закарпатській Гу
цульщині і має площу 7 га [6].

Серед усіх гірських озер Українських 
Карпат особливо виділяється озеро Ма
річейка, що знаходиться на території 
Чорногірського гірського масиву. Згідно 
із соціологічним опитуванням жителів 
Верховинського району ІваноФранків
ської області, озеро Марічейка відне
сено до семи чудес Верховищини. Воно 

LAKE MARICHEIKA IN THE CHORNOHIRSKYI MOUNTAIN GROUP AS 
NATURAL PEARL OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS
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senior research associate of branch «Hutsulshchyna» of NRIUSWH

Annotation. The article deals with complex research of Lake Maricheika located in the Chornohir-
skyi mountain group of Hutsul region of the Ukrainian Carpathians. It is shown that Lake Maricheika 
stands out from other mountain lakes of the Hutsul region with its special physical-geographic and 
historical-cultural peculiarities. Authors established that authentic name of Lake Maricheika – Mari-
chaika derives from Hutsul nickname of former owner of neighboring meadow Vesnarka – Semen Iliuk 
(Marichai). The lake is located on the north-east macro-hillside of the Chornohirskyi mountain group 
and is under protection of the Carpathian National Nature Park. The article is based on literary sources 
and expeditionary Ukrainian studies records.
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Доки буде чіста вода в Чьорногорі,
доти буде озеро Марічайка!

Гуцульська народна мудрість
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 знаходиться недалеко від села 
Шибене Зеленської сільської 
ради, поблизу полонини Вес
нарка та підніжжя гори Шу
рин (Ґропа), і охороняється 
працівниками Карпатського 
національного природного 
парку (м. Яремча). 

Озеро Марічейка добре 
знають багато верховинців 
та численні гірські туристи 
України і зарубіжжя тому, що 
воно знаходиться поблизу 
найширшого пологого плаю 
на Чорногірський хребет, 
так званого Чорногірського 
Плаю. Ця історична гірська 
дорога, по якій можуть руха
тися не тільки пішоходи, але 
й автомобілі підвищеної прохідності, 
починається в селі Шибене, проходить 
через урочище Погорілець, полонину 
Веснарка та озеро Марічейка, а потім 
піднімається стрімко вгору до самої вер
шини гори Піп Іван (2021 м), на якій зна
ходиться зруйнована у 1941 р. кам’яна 
споруда українськопольської метеоро
логоастрономічної обсерваторії – ви
значної пам’ятки історії і архітектури 
України [1].

На жаль, у різних наукових і освітніх 
джерелах про озеро Марічейка відомос
тей дуже мало [8]. Зокрема, в другому 
томі «Географічної енциклопедії України» 
1990 р. видання про дане озеро написано 
так: «МАРІЧЕЙКА – озеро льодовиково
го походження у Верховинському районі 
ІваноФранківської області. Лежить на 
північному сході від гори ШуринҐропа 
масиву Чорногора, на висоті 1510 метрів 
над рівнем моря. Площа 1 гектар, глиби
на 0,8 метра. Улоговина видовженої фор
ми. Береги низькі, оточені лісом з ялини 

та гірської сосни. Живиться підземни
ми та, частково, атмосферними водами. 
Вода прісна, чиста. Дно рівне, мулисте. 
Вздовж берегів озеро заростає осокою. 
Об’єкт туризму» [3, 325].

Багато верховинців, котрі не раз бу
вали біля озера Марічейка, самі можуть 
переконатися в тому, що в цій книзі дуже 
мало інформації про це унікальне озеро 
і, крім того, не всі наведені в ній тези 
відповідають дійсності. Тому людина, 
котра на власні очі не бачила високогір
ного озера Марічейка, після прочитання 
такої короткої енциклопедичної інфор
мації, мабуть, не зверне на нього осо
бливої уваги. Не вражають уяви читача 
ні висота над рівнем моря – 1510 метрів, 
ні площа – 1 гектар, ні глибина озера – 
0,8 метра. Отже, для кращого розумін
ня специфічних особливостей озера 
Марічейка спочатку порівняємо його із 
двома іншими озерами головного Чор
ногірського хребта, які також утвори
лись у давньольодовикових заглибинах 

Озеро Марічейка на топографічній карті  
«Карпати. Верховинський район»
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 (карах),  – високогірними озерами Бер
бенескул і Несамовите. 

Озеро Бербенескул давньольодови
кового походження, з трьох боків оточе
не високими і стрімкими берегами, які 
утворюють велику заглибину з озером 
на дні. Тут варто зауважити, що вузькі 
та глибокі бочки гуцули називають бер
беницями і широко використовують для 
зберігання бринзи. Тому точніше дане 
озеро і сусідню гору потрібно називати 
Бербенескул, а не Бребенескул, оскіль
ки на гуцульському діалекті української 
мови таку дерев’яну бочку називають не 
бребениця, а бербениця. Воно розміщене 
найвище з усіх трьох чорногірських озер 
і є найвисокогірнішим озером України. 
Знаходиться поблизу гори Гутин Томна
тик ( 2016 м) на висоті 1801 м над рівнем 
моря, його площа близько 0,5 га, глибина 
2,8 м. Водна поверхня озера Бербенескул 
має форму, що нагадує слід ноги людини

велетня. Озеро живиться атмосферними 
опадами і ґрунтовими водами, від нього 
витікає однойменний гірський потік, що 
в закарпатському селі Луги впадає в Білу 
Тису [2, 126]. Між іншим, високогірне 
село Бистрець, яке знаходиться з при
карпатського боку Чорногірського хреб
та, є найближчим сусідом високогірного 
закарпатського села Луги. 

Друге чорногірське озеро давньольо
довикового походження – Несамовите –
має красиву серцеподібну форму, лежить 
поблизу гори Туркул (1933 м) на висоті 
1750 м над рівнем моря, займає площу 
0,3 га і сягає глибини 1,5 м. Від нього не 
витікає ніякий потік, тобто воно безстіч
не. Дане озеро розміщене лише на 50 м 
нижче від озера Бербенескул [3, 411]. За 
народною легендою, озеро часто «неса
мовито» мститься великими грозами і 
зливами над тими людьми, котрі кида
ють у нього каміння.

Учасники сходження, присвяченого шістдесятиріччю з дня відкриття  
обсерваторії на горі Піп Іван, біля озера Марічейка. Фото авторів
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Після простого порівняння трьох 
озер видно, що тільки озеро Марічей
ка живиться потужними підземними 
водами. Крім того, озера Бербенескул і 
Несамовите знаходяться у найвищому 
субальпійському гірському поясі Укра
їнських Карпат, навколо них немає нія
кого лісу, а ростуть тільки полонинські 
трави і сосна сланка (жереп) та розсіяні 
кам’яні осипища, тому їх добре видно з 
навколишніх гірських вершин. Віддаль 
між озерами Бербенескул і Несамовите 
близько 3 км. Завдяки такому особли
вому розміщенню ці найвисокогірніші 
озера, що піднялися найближче до неба 
України, українські митці називають 
«голубими очима Чорногори».

Тепер порівняємо озеро Марічейка з 
іншими двома найбільшими за площею 
гірськими озерами Українських Кар
пат – Шибене і Синевір, але вже зовсім 
іншого, завального (загатного), похо
дження. Відомо, що раніше найбільшим 
озером Українських Карпат вважалось 
озерогать Шибене, що розміщене на 
однойменному потоці Шибене, поблизу 
урочища Бангофа, в басейні річки Чор
ний Черемош. Воно мало площу вод
ного дзеркала близько 15  га і глибину 
понад 15 м. Після закінчення лісоспла
ву по Черемошу 1979 р. озерогать Ши
бене вже більше не використовувалося 
для лісосплаву. Поступово його гребля 
зруйнувалась, озеро замулилось, за
росло деревами і кущами й зараз має 
площу близько 1 га. Тому найбільшим 
сучасним озером Українських Карпат 
справедливо вважається озеро Сине
вір. Воно розміщене поблизу Міжгір’я 
на висоті 987 м над рівнем моря, його 
площа становить 7 га, глибина сягає 
до 20 м, належить до басейну річки Те
ресва [6].

Дослідження перш за все показало, 
що озеро Марічейка розміщене в зовсім 
іншому гірськолісовому поясі, ніж озера 
Бербенескул і Несамовите, котрі лежать 
у субальпійському гірському поясі (тому 
й навколишні гірські ландшафти цих 
озер є зовсім різними). Крім того, Ма
річейка знаходиться набагато вище від 
озер Шибене і Синевір. Мальовничий 
гірський ландшафт Марічейки, що поєд
нує дзеркальну водну блакить із зеленню 
прибережного смерекового лісу і тем
ною синявою Чорногори, захоплює кар
патських горян своєю неземною красою. 
Кристально чиста вода озера Марічейка, 
свіже гірське повітря та навколишній 
первозданний смерековий праліс ство
рюють разом враження «чудового рай
ського куточка», що дає прекрасну мож
ливість всім бажаючим «красою душу 
напоїти». Альпійський високогірний 
ландшафт озер Бербенескул і Несамови
те має зовсім іншу естетичну привабли
вість. 

Найважливішою особливістю озера 
Марічейка є те, що воно живиться чис
тими підземними водами. Крім того, в 
це озеро впадає потічок Ґроповець, ко
трий витікає із стрімкого схилу гори 
Шурин (Ґропа). Таким чином, разом 
воно живиться підземними водами, по
верхневими водами гірських потічків і 
атмосферними опадами. В свою чергу з 
озера витікає однойменний потічок Ма
річейка, що буквально злітає по каме
нях до бурхливого потоку Погорілець. 
Зпід Чорногори чисті води цього озера 
та численних гірських потічків попада
ють у великий потік Шибений, до річок 
Черемош, Прут і Дунай, а разом з Ду
наєм  – у Чорне море. Образно кажучи, 
«Жива Вода» чорногірської Марічейки 
через три потоки і три річки України має 
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 безпосередній зв’язок із «Великою Во
дою» Чорного моря. 

Про феномен живлення озера Ма
річейка чистими підземними водами 
знають тільки окремі досвідчені старо
жили Гуцульщини, що десятки років лі
тували із худобою на сусідніх полонинах 
Веснарка, Погорілець і Ґропа. Протягом 
століть загадкові перекази полонинни
ків усно передавалися між гуцулами і 
поступово ставали легендами. Саме від 
них нами вперше записано легенду про 
те, що у дні цього озера є міжкам’яні щі
лини, через які воно з’єднане із водонос
ними горизонтами найчистіших підзем
них вод Українських Карпат. 

Літературно реконструйована ле
генда про глибокі отвори у дні озера 
Марічейка, записана від старожилів 
підчорногірських сіл Зелене, Дзимбро
ня і Бистрець, звучить на гуцульському 
діалекті так: «Єкшо на дарабці заплисти 
на середину озера Марічайка, то мижи 
чорним камінім можна уздріти вузень
ку дирку в їго дні, подібну до лійки. Аби 
спробувати зміріти глибину тої лійки у 
дні озера, з собов траба узєти великий 
клубок грубих прідівних ниток тай зруч
ний камінь. Коли прив’їзати камінь до 
нитки і повільно опускати їго у тоту лій
ку, то будете видіти, шо цілий клубок із 
нитками розмотаїтси, а кмінь ни досєгне 
дна. Через цису дирку у дні озера вода 
попадаї до підземного моря». 

Про те, що чиста вода озера Марі
чейка має цілющі властивості, також 
довідуємося від старожилів підчорно
гірських сіл, які багато років літували на 
чорногірських полонинах. Вони розпові
дали, що вівці, корови і коні, котрі пили 
воду із озера Марічейка, ставали дуже 
рухливими та не хворіли, а також про 
те, що молоко від цих овець і корів має 

лікувальні властивості. Але найбільше 
вражає легенда про «Живу Воду» із озе
ра Марічейка. За цією легендою, якщо 
зловлену рибу занурити у свіжу озерну 
воду, риба оживе. За іншою гуцульською 
народною легендою, деревина із смерек, 
котрі виросли навколо озера Марічейка, 
вважається найкращим матеріалом для 
гуцульських скрипок, цимбалів і бер
бениць. 

Відтворена гуцульська легенда про 
цілющі властивості води з озера Марі
чейка оповідає про це так: «Ми добре 
знаїмо, шо вода у Марічайці не проста. 
Коли ми літували на Веснарьці, коло 
того Озера, то нашя худоба ни раз пила 
з него воду. Вид тої води вивці, корови 
й коні файно правилиси, душше бігали 
(шо гляба було їх звернути) тай ни сла
бували. Навіть молоко вид овец й коров 
було смачнішше, вид него ми чулиси 
душшими. А коли наловити у потоках 
стругив й випустити їх у озеро, то струги 
увитки оживают у тий воді. Розказували, 
шо медведі і олені тоже приходіт до того 
Озера на водопий. Из смерік, шо росли 
навколо озера, добре робити скрипки і 
цимбали, бо они мают сильний і чістий 
голос. Добре також робити з них бербе
ниці до бризи. Старі ватаги казали, шо 
класти ватру на полонині з того смеречя 
є великим гріхом». 

У книзі «Карпатські легенди», ви
даній 1995 р., талановитий гуцульський 
крає знавець Ярослав Гавучак, 70річний 
житель села Шибене, що розміщене по
близу гори Піп Іван, записав давні гу
цульські народні легенди, новели, казки, 
в яких майстерно відображено славне 
історичне минуле Гуцульського краю, 
духовне багатство, життєва мудрість, 
виняткова волелюбність і велика любов 
до мистецтва гуцулів. Автор змалював 
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також  унікальну красу гірської природи 
Чорногори, зокрема, написав цікаву ле
генду про високогірне озеро Марічейка 
під назвою «Заради троїстої музики». У 
легенді розповідається: «В ніч перед Іва
ном Купалом, коли цвіте папороть вог
ненним цвітом, виходить над озеро Ма
річейка, що під горою ПіпІваном, добра 
Лісницяпіснярка. Співає про своє ко
роткочасне кохання, про трьох легінів
музикантів, жодному з яких не змогла 
віддати свого пісенного серця. Втікають 
злі сили від її голосу, ховаються в дебрях, 
бо не люблять добрих пісень, як Темно
та Сонця. Тільки дідо Чугайстер слухає
не наслухається. Мовчки ронить зелені 
сльози» [4, 34].

За мотивами цієї легенди гуцуль
ський кіноаматор Іван Дроняк із села 

Яблуниця на Верховинщині у 1985 р. 
зняв короткометражний художній кіно
фільм під назвою «Легенда про гуцуль
ські троїсті музики», у якому ролі ви
конували сільські акториаматори. Тоді, 
мабуть, уперше в історії озера Марічейка 
на його берегах звучала жива гуцуль
ська троїста музика і знімався аматор
ський кінофільм. Видатний український 
кінорежисер Юрій Іллєнко, прибувши 
2006  р. на Верховинщину як почесний 
гість ІІ кінофестивалю фільмів про Гу
цульщину, високо оцінив цей аматор
ський фільм. 

Принагідно нагадаємо, що на Воли
ні, поблизу села Скулин, серед перво
зданного лісу знаходиться красиве озе
ро Нечимле, оспіване Лесею Українкою 
у знаменитій «Лісовій пісні». Про красу 

Загальний вигляд озера Марічейка влітку. Фото авторів
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і животворність чорногірського озе
ра Марічейка згадується у гуцульських 
легендах та багатьох гуцульських спі
ванках, записаних Петром Шекериком
Дониковим, Володимиром Гнатюком і 
Гнатом Хоткевичем [9]. 

Під час багаторічних українознавчих 
експедицій нарешті вдалося знайти но
вий науковий факт про походження ав
тентичної назви озера Марічейка. Відо
мі старожили Криворівні, брати Василь, 
Петро, Іван Плитки, розповіли нам, що 
їхня мати Настуня дівчиною служила 
у селі Кривопіллі в багатих господарів 
Марічаїв, які були власниками криво
пільської полонини Діли та шибенської 
полонини Веснарка, розташованої ниж
че озера Марічейка. Документальне під
твердження цього факту нами знайдено 
в книзі Юрія Гулюка «Жаб’є», де напи
сано, що власником полонини Веснарка 
був гуцул Семен Ілюк (Марічай) родом 
зпід Магури. Тому корінні гуцули цього 
краю традиційно назвали велике гірське 
озеро під горою Шурин (Ґропа) за міс
цевою назвою (прізвиськом) власника 
полонини Марічая – озеро Марічайка. 
На жаль, у науковій картографії це озеро 
одержало назву Марічейка. 

Даючи відповідь на основне запитан
ня: «Чим було озеро Марічейка для на-
ших далеких предків?», можна висловити 
припущення про сакральність озера, яка 
пояснюється феноменом його живлення 
чистими підземними водами із потуж
них водоносних горизонтів Українських 
Карпат. У народі живуть різні легенди 
і пісні про живильну воду озера. За на
уковими дослідженнями Степана Пуши
ка, відомого українського письменника 
і вченого, професора Прикарпатського 
національного університету ім. Василя 
Стефаника, науковий факт збереженос

ті певного об’єкта чи явища у фолькло
рі є опосередкованим доказом того, що 
даний об’єкт чи явище є «непрості», а 
«особливі». Важливим аргументом на 
користь сакральності Марічейки є те, 
що озеро знаходиться безпосередньо на 
підступах до гори Піп Іван (Чорногора), 
котра здавна була Священною Горою на
ших далеких предків. Серед усіх чорно
гірських плаїв, що ведуть до вершини 
Чорногори, плай через Марічейку – най
доступніший і найширший. Хоча за ми
нулі століття багато чого зникло і багато 
чого змінилось на цій благодатній Кар
патській гірській землі, але якимось чу
дом збереглись окремі фрагменти давніх 
народних легенд – вічні уламки творіння 
людського духу. 

В результаті експедиційних україно
знавчих досліджень нами з’ясовано, що 
в різних варіантах давніх гуцульських 
народних легенд і пісень гірський хребет 
Чорногора називається просто Гора, 
річка Черемош – Ріка, а озеро Марічей-
ка – Озеро. Цілком імовірно, що в сиву 
давнину саме цим Чорногірським пла-
єм піднімались із своїх підчорногірських 
поселень наші далекі предки – діти і по
клонники Природи, щоб один раз на рік, 
на свято Купала, скупатися в Озері чи 
Річці, а потім на Горі поклонитися Свя-
тому Сонечку. Тому можна припусти
ти, що Чорногора, Марічейка і Черемош 
здавна були сакральними природними 
об’єктами для наших далеких предків, до 
яких вони приходили молитись і яким 
приносили свої жертви. 

На нашу думку, для подальшого ви
вчення специфічних особливостей озера 
Марічейка та інших чорногірських озер 
потрібно провести комплексні україно
знавчі експедиційні дослідження всьо
го Чорногірського хребта Українських 

ЕКСПЕДИЦІЙНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО
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 Карпат [5]. Проведені попередні екс
педиційні розвідки показують, що без
сумнівною є велика науковоосвітня і 
духовнокультурна цінність чорногір-
ського озера Марічейка, яке справедливо 
заслуговує не тільки на статус одного із 
«Семи чудес Верховинщини», але й на на
родне звання «Священного озера гуцулів» 
та одержання в майбутньому найвищого 
державного природоохоронного стату
су – національної гідрологічної пам’ятки 
України «Озеро Марічайка».
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I. Zelenchuk, Ya. Zelenchuk
Lake Maricheika in the Chornohirskyi Mountain Group  

as Natural Pearl of the Ukrainian Carpathians 
Abstract

Chornohirskyi mountain range is the highest mountain group of the Ukrainian Carpathians. The 
main mountain peaks, cliffs, rivers and lakes of the Chornohirskyi mountain group have high natural-
ecological and cultural-historical value for all Ukraine. As Chornohirskyi mountain range is located in 
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ЕКСПЕДИЦІЙНЕ УКРАЇНОЗНАВСТВО

Найважливішою особливістю озера Марічейка є те, що 
воно живиться чистими підземними водами. Крім того, в це 
озеро впадає потічок Ґроповець, котрий витікає із стрімко-
го схилу гори Шурин (Ґропа). Таким чином, разом воно жи-
виться підземними водами, поверхневими водами гірських 
потічків і атмосферними опадами. В свою чергу з озера ви-
тікає однойменний потічок Марічейка, що буквально злітає 
по каменях до бурхливого потоку Погорілець. З-під Чорно-
гори чисті води цього озера та численних гірських потічків 
попадають у великий потік Шибений, до річок Черемош, 
Прут і Дунай, а разом з Дунаєм — у Чорне море. Образно 
кажучи, «Жива Вода» чорногірської Марічейки через три 
потоки і три річки України має  безпосередній зв’язок із «Ве-
ликою Водою» Чорного моря. 

the center of unique Hutsul historical and ethnographic region of Ukraine, its mountains, cliffs, rivers 
and streams are represented first of all in material and spiritual culture of Hutsuls from Halychyna, 
Transcarpathia and Bukovyna. 

High mountain lakes Maricheika, Brebeneskul and Nesamovyte hold a special place among 
main cultural objects of Chornohiskyi mountain group of the Ukrainian Carpathians. Expeditionary 
researches of Lake Maricheika showed that due to its physical and geographical peculiarities it takes 
important place in the folk lore of the Ukrainian Hutsuls living in such high-mountain villages round 
as Zelene, Shybene, Dzembronia and Bystrets in Ciscarpathian. 

Old inhabitants of Halych Hutsul region gave only one name to the largest geographical features 
of Chornohiskyi mountain group: Chornohirskyi mountain range – Mountain, the Cheremosh river – 
River, Lake Maricheika – Lake and considered them to be holy places. The main difference with Lake 
Maricheika and two neighboring lakes Brebeneskul and Nesamovyte is that it lives on both ground 
and surface waters and is located in the high-mountain silver-fir wood and next to the large meadow 
Vesnarka. That is why Lake Maricheika is often mentioned in Hutsul folk tales, legends and songs which 
still remember some experienced meadow-men in Verkhovyna district of Hutsul region. 

Expeditionary Ukrainian studies researches of the Ukrainian Carpathians testify undoubtedly high 
scientific, educational, spiritual and cultural value of Lake Maricheika which can fairly be called as one 
of «Seven wonders of Verkhovyna» and be granted the highest state environmental status of National 
hydrologic monument of Ukraine «Lake Marichaika».
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Побачила світ книга українських на
уковців В. Коцура, О. Висовень «В ім’я 
свободи совісті (До питання боротьби 
радянської тоталітарної системи з релі
гійним дисидентством)». Рецензентами 
праці виступили відомі вченіукраїно
знавці: В. Баран, П. Бондарчук, В. Лас
товський. Поява цього, без сумніву, 
важливого наукового видання стала, на 
нашу думку, помітною подією в украї
нознавчих студіях.

У книзі на основі матеріалів, віді
браних з літератури самвидаву, зокрема 
«Вісника Істини», «Бюлетеня Євангель
ських християнбаптистів», «Братсько
го листка», розкриваються методи бо
ротьби радянської тоталітарної системи 
з релігійним дисидентством. До праці 
залучені листиклопотання членів Ради 
родичів в’язнів Євангельських хрис
тиянбаптистів (ЄХБ) до уряду СРСР, 
адміністративних та правоохоронних 
органів, міжнародних організацій, про
токоли показових процесів, у яких на
водяться приклади й факти пересліду
вання тоталітарним режимом віруючих 
християн за релігійні переконання, по
казано порушення елементарних прав 
та конституційних норм в СРСР, які 
проголошували свободу совісті та ві
росповідання. Головна мета цієї праці 
полягає в тому, щоб показати, як члени 
общини ЄХБ України не тільки відстою
вали засадничі підвалини людської ци
вілізації – право на Віру, Надію, Любов, 
але й у складних тоталітарних умовах 
пропагували їх у своїй діяльності. На 

шляху  свого  зародження, становлення 
і розвитку людська спільнота зазнавала 
величезних втрат і негараздів саме через 
Віру, дошкульні проблеми віросповіда
ння, віронетерпимості, віронесприйнят
тя тощо. Хронологічні рамки досліджен
ня охоплюють 60−80ті роки XX  ст., а 
територіальні – терени тогочасної Укра
їнської Радянської Соціалістичної Рес
публіки.

Книга складається з передмови, 
трьох розділів, таблиць та ілюстрацій 
до них. У передмові автори зазнача
ють: «Ця книга побачила світ завдяки 

ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ-БАПТИСТИ – 
ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ ДО БОГА 

(Рецензія на книгу В.П. Коцура, О.І. Висовень «В ім’я свободи совісті  
(до питання боротьби радянської тоталітарної системи з релігійним  

дисидентством)». – Переяслав-Хмельницький, 2013. – 228 с.)

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ
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 принциповості і сміливості десятків 
тисяч  громадян  України, які, живучи в 
тоталітарних умовах, відстоювали своє 
право на  свободу совісті і віроспові
дання. Прикладом цього стала грома
дянська позиція Івана Лукича Висовня 
(1938−1985), члена незареєстрованої об
щини Євангельських християнбаптис
тів України (м. Яготин Київської облас
ті), який у 70ті та першій половині 80х 
років ХХ ст. активно пропагував та від
стоював цінності цієї громади − право 
проповідувати Слово Боже. Незважаю
чи на погрози, приниження та всілякий 
тиск з боку владних структур, він не від
рікся від своїх переконань, а натомість 
зібрав велику кількість матеріалів про 
переслідування незареєстрованих гро
мад Євангельських християнбаптис
тів тоталітарним радянським режимом, 
знач на частина з яких стала основою для 
підготовки цієї праці» (с. 5).

У першому розділі основна увага 
звертається на листиклопотання, у яких 
показані характерні для того часу мето
ди боротьби радянського тоталітарного 
режиму з віруючими християнами не
зареєстрованих громад України. Серед 
них автори виокремлюють такі: а) розгін 
молитовних зібрань віруючих; різнома
нітні незаконні штрафи, які накладали 
на членів громади ЄХБ за участь у моли
товних зібраннях; неправомірні обшу
ки їхніх помешкань з метою вилучення 
релігійної літератури; різноманітні по
грози із застосуванням фізичної сили та 
арешти; б) використання психі атричних 
лікарень як виправних закладів для іна
комислячих; в) гоніння на дітей у шко
лі, позбавлення віруючих християн за
конних батьківських прав. До розділу 
також увійшли матеріали, що висвіт
люють становище віруючих християн у 

лавах Радянської Армії, а саме: а) факти 
 підбурювання її командирами ворожне
чі і ненависті щодо віруючих християн; 
б) показову справу військовослужбовця 
І. Мойсеєва, який був закатований за ре
лігійні переконання.

Другий розділ книги присвячений 
діяльності радянських судів, у яких 
розглядалися сфальсифіковані справи 
щодо обвинувачень віруючих, зокрема, 
представлені протоколи характерних 
показових процесів. Неупереджений 
читач отримує можливість ознайоми
тися з протоколами судових процесів 
правоохоронних та судових органів 
тоталітарного режиму над релігійними 
дисидентами 70х років ХХ ст. Авто
ри публікують матеріали з «Бюлетеня 
ЄХБ» СРСР (1971  р.), які висвітлюють 
судовий процес у справі свідомого чле
на громади ЄХБ, релігійного дисидента 
Лідії Михайлівни Вінс, її захисне слово 
та вирок. Вона була активним членом 
громади ініціативників ЄХБ, головою 
та засновником Ради родичів в’язнів 
(1966 р.). За свою безкомпромісну по
зицію правоохоронні органи УРСР її 
арештували.

Як зазначають В. Коцур, О. Висовень, 
судовий процес Київського обласно
го суду над Л. Вінс відбувся 8−9 лютого 
1970 р. у приміщенні народного суду За
лізничного району м. Києва. Обвинува
чення було заявлено за двома статтями: 
ст. 138 ч. 2 КК УРСР – за виготовлення і 
розповсюдження літератури, яка місти
ла заклики до невиконання законодав
ства про релігійні культи, а також ст. 187 
ч. 2 КК УРСР – за розповсюдження явно 
неправдивих свідчень, які ганьблять ра
дянський державний і суспільний устрій. 
Це були типові статті, за якими обвину
вачували та саджали тисячі віруючих 
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дисидентів. Їх спеціально включили в 
нову редакцію Карного кодексу УРСР 
ще на початку 60х років ХХ ст., зокре
ма, ст. 138 встановлювала карну відпові
дальність за порушення закону про від
ділення церкви від держави і школи від 
церкви. Обвинувальний вирок за цими 
статтями за так звану «першу ходку» за
звичай становив 1 рік позбавлення волі 
в таборах загального режиму при сплаті 
50 карбованців судових витрат. «Друга 
ходка» за схожий злочин, а також орга
нізаційну діяльність, спрямовану на ско
єння цих злочинів, каралась уже позбав
ленням волі на строк до трьох років при 
сплаті 80 карбованців судових витрат. 
Такий вирок отримала пенсіонерка та 
голова Ради родичів в’язнів, релігійний 
дисидент Л. Вінс (с. 127–128).

Також у цьому розділі оприлюднений 
типовий судовий процес над благовісни
ком Ради Церков ЄХБ Іваном Андрійо
вичем Баранюком, 1924 р. н., мешканцем 
м. Хмельницький, батьком п’яти дітей, 
який відбувся 26–27 квітня 1971 р. За ре
лігійні переконання та віру у Бога його 
засуджено за ст. 138 ч. 2 і ст. 209 ч. 1 на 
5 років загального режиму і 5 років за
слання. Окрім того, родина Баранюка 
мала сплатити 40 рублів «незалежному» 
адвокату радянського суду.

У третьому розділі наведені матері
али з «Бюлетеня ЄХБ» за 1971−1976 рр., 
зокрема листиклопотання, заяви, про
хання Ради рідних в’язнів ЄХБ до ке
рівників центральних органів влади 
СРСР (Генеральному секретарю ЦК 
КПРС Л.І. Брежнєву, Голові Ради Міні
стрів СРСР О.М. Косигіну), керівникам 
правоохоронних органів, Генеральної 
прокуратури (Генеральному прокурору 
СРСР  Р.А. Руденку), а також до між
народних організацій  (Міжнародному 

комітету Червоного Хреста, Коміте
ту захисту прав людини при ООН, 
 Генеральному секретарю ООН Курту 
Вальдхайму), у яких наводяться фак
ти жахливих умов утримання в’язнів 
ЄХБ та жорстокого ставлення до них у 
місцях позбавлення волі. Автори пере
дусім звертають увагу на листиклопо
тання, які відображають протести віру
ючих проти свавілля правоохоронних 
органів щодо в’язнів совісті, їх рідних 
і віруючих загалом. До розділу також 
увійшли листиклопотання щодо спра
ви генерального секретаря Ради Цер
ков Григорія Петровича Вінса, якого у 
1975  р. вкотре було заарештовано і за
суджено до п’яти років заслання. Але 
у 1979 р. він разом із чотирма політич
ними дисидентами був обміняний на 
двох радянських шпигунів, заарешто
ваних у США. Г. Вінс був позбавлений 
радянського громадянства і висланий 
за кордон, що дало йому можливість 
безпосередньо інформувати світову 
громадськість про порушення свободи 
совісті в Радянському Союзі та пере
слідування віруючих. З виїздом Вінса за 
кордон було створено Закордонне пред
ставництво Ради Церков, яке ставило 
своєю метою ознайомлення широкої 
громадськості із становищем віруючих 
у Радянському Союзі. Також Г. Вінсом 
була заснована місія, яка займалася 
перекладом на російську мову христи
янської літератури та доставкою її (в 
першу чергу Біблій) у СРСР. Згодом від
булася низка зустрічей Вінса з лідерами 
зарубіжних країн, у тому числі з прези
дентом США Р. Рейганом (с. 157–158).

До книги автори додають таблиці та 
фотографії в’язнів совісті з сім’ями.

Таким чином, прочитавши цю пра
цю, читачі дізнаються, як в ім’я свободи 
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совісті Євангельські християнибаптис
ти відстоювали свої права і переконан
ня, а радянська тоталітарна система, у 
свою чергу, безжалісно боролася з ними 
як із злісними релігійними дисидента
ми. Ця книга буде корисна студентам, 
викладачам ВНЗ та усім, хто цікавиться 

історією боротьби релігійних громад за 
свої духов ні переконання.

Юрій ФІГУРНИЙ 
кандидат історичних наук, 

завідувач відділу  
української етнології ННДІУВІ

Інтереси забезпечення безпеки суве
ренної Української держави поставили 
на порядок денний завдання професій
ної підготовки та патріотичного вихо
вання нової генерації співробітників 
правоохоронних органів та спеціаль
них служб. Однією із запорук успішного 
формування професійних та особистих 
якостей співробітників цих важливих 
атрибутів будьякої державності є піз
нання ними історикоправового мину
лого України, і в тому числі – історії роз
відки, контррозвідки, органів захисту 
правопорядку. 

Свого часу один із засновників та 
директорів ЦРУ США Ален Даллес за
уважив, що кращим засобом оволодіння 
спеціальністю він завжди вважав «аналіз 
історичних прецедентів». Дійсно, важли
вою особливістю опанування співробіт
никами згаданих структур історичними 
знаннями є не лише повага до минулого, 
але й критичне, творче урахування як 
позитивного, так і негативного досвіду, 
розуміння складної діалектики героїчно
го і трагічного. Коли ставлення до істо
ричних подій є своєрідним  індикатором 

суспільнополітичних уподобань як 
окремих особистостей, так і політичних 
об’єднань, коли минуле нерідко підда
ється свідомому, кон’юнктурному пере
крученню, здатність захисника Вітчиз
ни оволодіти механізмом пізнання й 
аналізу складних історичних явищ стає 
невід’ємним елементом його професій
ної культури та моральнопсихологічної 
стійкості.

Тут можна виокремити принаймні 
дві причини, що спонукають на початку 
третього тисячоліття звертатися і до «та
ємного фронту» сивої давнини, і до ді
яльності співробітників силових струк
тур останніх десятиліть.

По-перше, професіонал має оволоді
ти оперативним мистецтвом, складова 
якого – історичний досвід, накопичений 
у процесі діяльності спецслужб України 
й інших держав. Зрозуміло, що далеко 
не все із професійних доробків наших 
попередників зберегло актуальність. 
Не все гідне наслідування з огляду на 
конституційні підвалини життя нашої 
держави та норми демократичного сус
пільства. Проте певні прийоми й  засоби 

«АЙСБЕРГ» ПРОТИ «КРИГОЛАМУ»,  
АБО МАНІВЦЯМИ ІСТОРІЇ СЕКРЕТНИХ СЛУЖБ

(Рецензія на наукове видання Чайковського А.С. «Айсберг. З історії  
органів внутрішніх справ і державної безпеки України». –  

К.: Парламентське видавництво, 2013. – 704 с.)
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оперативної діяльності, як мовиться, з 
нею і відімруть, отож слушний досвід їх 
застосування не обтяжить і сучасного 
оперпрацівника.

По-друге, звернення до історії націо
нальних спецслужб – важливий засіб 
виховання співробітника спецслужби 
на основі збереження й примноження 
кращих професійних традицій вітчиз
няних органів розвідки та контррозвід
ки. Як відомо, СБ України не є право
наступницею органів державної безпеки 
радянської України і, тим більше, інших 
спецслужб Української держави різних 
періодів її історії. Однак не може існува
ти сучасна спецслужба без усвідомлен
ня саме історичного коріння, не можуть 
бути «безбатченками» її співробітники. 

Органи безпеки та внутрішніх справ 
є обов’язковим атрибутом будьякої су
веренної державності, а ігнорування 
чи недооцінка їхньої ролі можуть при
звести до катастрофічних наслідків  – 
внутрішнього безладдя, втрати неза
лежності й територіальної цілісності. В 
особливостях функціональних завдань 
та поточної діяльності спецслужб про
мовисто втілюються політичні спряму
вання державного організму. Отже, ви
вчення минулого спецслужб відкриває 
широкі перспективи для глибшого піз
нання історії української державності 
в різні періоди її існування, а також бо
ротьби нашого народу за суверенність і 
соборність. Наявність правоохоронної 
та спеціальної діяльності в рамках різ
них історичних типів національної дер
жавності підкреслює тривалість тради
ції державотворення в Україні.

Минуле вітчизняних правоохорон
них органів рясніє прикладами мужнос
ті й професіоналізму у виконанні вій
ськового обов’язку, відданого служіння 

Батьківщині. Згадаймо звитягу відо
мих і безвісних козаківрозвідників 
доби Хмельниччини, участь у боротьбі 
за українську державність часів націо
нальнодемократичної революції 1917–
1921 рр., вагомий внесок співробітників 
НКВСНКДБ у подолання нацистської 
агресії, професіоналізм тих працівників 
спецорганів, що не дали світові сповзти 
в полум’я третьої світової війни, їхню 
самовіддану участь у ліквідації наслідків 
катастрофи на ЧАЕС.

Можна справедливо зауважити: а 
як бути з негативними проявами у ді
яльності тих же радянських спецслужб, 
перетворених тоталітарним режимом на 
головне знаряддя репресивної політики, 
злочинів проти власного народу, приду
шення інакомислення тощо? Упевнені, 
що об’єктивне висвітлення цих фактів 
відіграє свою роль, адже вчить, до чого 
призводить брак законного і гуманістич
ного чинників у діяльності спецслужб, 
якою трагедією обертається не лише для 
суспільства, але й для самих «гвинти
ків» – виконавців у мундирах.

Годі казати, який обсяг матеріалів 
про участь органів держбезпеки у свавіл
лі сталінського режиму став надбанням 
гласності за останні 20–25 років. У свідо
мості частини населення сучасні органи 
безпеки, зрозуміло, асоціюються з «ста
лінськоберіївськими катами» та інши
ми відразливими стереотипами. До речі, 
саме військова історія у широкому розу
мінні стала полем найбільш брутальних 
перекручень та «дегероїзації» минулого, 
своєрідним символом чого став сумно
звісний «Криголам» Віктора РезунаСу
ворова  (якого свого часу назвали б «пе
рекинчиком» або «предавчиком»). 

Певна річ, нинішні співробітники 
МВС та СБУ не відповідальні за  минуле. 
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Проте вони мають знати всю, бодай і 
гірку, правду про діяльність історичних 
попередників, розуміти реальні причи
ни ексцесів та бути готовими аргументо
вано довести принципову відмінність у 
завданнях і методах дій правоохоронців 
сучасної України і винуватців тогочасно
го беззаконня. Визнати правду – це вже 
запорука формування атмосфери довіри 
в діалозі як спецслужби із суспільством, 
так і конкретного оперативного праців
ника з пересічним громадянином. 

Саме це обумовлює важливість не
упередженого, поглибленого й основано
го на документальній базі дослідження 
історії вітчизняних спеціальних та пра
воохоронних структур. Проте не менш 
важливо і поширення знань про них не 
лише серед професійного середовища, 
але й широкої громадськості, особливо 
молоді, чий світогляд формувався у добу 
тотальної, цілеспрямованої та огульної 
дискредитації самого інституту держав
ності як такої та її силового блоку.

З погляду узагальнення й популя
ризації знань з минулого вітчизняних 
органів внутрішніх справ та державної 
безпеки помітними кроком уперед (піс
ля тривалого періоду відвертого шель
мування пам’яті про захисників Вітчиз
ни, зведення історії органів безпеки та 
внутрішніх справ виключно до неза
конних репресій, одіозних персонажів 
та порушень прав людини) став вихід 
капітальної праці директора Націо
нального науководослідного інституту 
українознавства та всесвітньої історії 
МОН України доктора історичних наук, 
професора Анатолія Чайковського «Ай
сберг. З історії органів внутрішніх справ 
і державної безпеки України». Професій
ному середовищу полковник у відстав
ці А.Чайковський відомий як знаний 

 дослідник історикоправових проблем, 
історії правоохоронних органів, спец
служб та їх участі у Великій Вітчизняній 
війні, колишній проректор Національної 
академії внутрішніх справ України. Його 
праці стоять в ряду з працями таких ві
домих знавців «таємної історії» України, 
як Олександр Ярмиш, Володимир Сідак, 
Віктор Ченцов, Віктор Золотарьов, Ми
кола Щербак.

Основний зміст рецензованого ви
дання визначається розкриттям ево
люції органів державної безпеки та 
внутрішніх справ, які діяли на землях 
України з найдавніших часів  до здобут
тя Україною незалежності у 1991  році. 
При цьому фундація та розвиток цих 
структур подаються автором через 
приз му державницької історії, у сукуп
ності воєн нополітичних, міжнародних 
та інших чинників, які визначили непо
вторний історичний шлях вітчизняних 
спеціальних органів.

Жвавий та інформативний виклад 
минулого «таємного фронту» автор 
розпочинає зі Стародавнього Китаю, 
«мистецтва бути невидимим» – ніндзю
цу, а розповідь про вітчизняних роз
відників  – з Київської Русі. Мистецтво 
таємної війни українського козацтва, 
його сучасників – «ордену» опрични
ків – підводить читачів до виникнення 
власне спеціальних органів як складо
вої апарату державного управління. 
Розглянуто становлення поліцейського 
й охоронного апарату Російської імпе
рії, їх органів в Україні. Із захопленням 
читаються оповідання про вітчизня
них корифеїв кримінального розшуку 
та його організацію в дореволюційній 
Росії. Чимало уваги приділено царській 
жандармерії та охоронній (політичній) 
поліції, професіоналізм та ерудиція 
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 співробітників яких не можуть не вра
жати і по цей день.

Висвітлено становлення та діяль
ність спеціальних служб української на
ціональної державності 1917–1920 рр., 
зпоміж яких виділяється контррозвідка 
«останнього гетьмана» Павла Скоропад
ського.

А.Чайковський вдало уникнув по
ширеної нині кон’юнктурщини, значне 
місце відвів розповіді про органи НКВС–
НКДБ–КДБ–МВС СРСР та радянської 
України. Автор подає кваліфіковану роз
повідь про причини, механізм та трагічні 
наслідки незаконних репресій, одночас
но демонструючи, яку важку ціну спла
тили за них самі чекісти, що втратили 
у переддень Другої світової війни най
більш кваліфіковані та досвідчені кадри.

Зусиллями автора книги читачі мо
жуть дізнатися про звитягу співробіт
ників спецслужб у протистоянні гіт
леризму, ознайомитися з подвигами 
героїврозвідників, «нелакованими»  
біографіями уславлених партизанських 
командирів – вихованців органів внут
рішніх справ та безпеки.

Справді новаційними та пізнаваль
ними (навіть для тих, хто цікавиться ми
нулим спецслужб та внутрішніх справ) 
стануть біографічні нариси про міні
стрів внутрішніх справ радянської та су
веренної України, через фокус життєпи
сів яких подається еволюція побудови та 
службової діяльності української міліції 
за майже півстоліття.

Доступний за формою виклад ма
теріалу супроводжується  фрагментами 

 документів, породжених діяльністю 
спец органів. Широко використана мему
арна література. Книга містить численні 
історичні довідки, стислі біографічні 
оповідання, чудово проілюстрована.

Безсумнівно, рецензоване науково
популярне видання слугуватиме поши
ренню знань з історії вітчизняних пра
воохоронних органів, яка стала, нема де 
правди діти, очевидною жертвою полі
тизованих перекручень та інформацій
них ударів по інституту державності як 
такої. Особливе навчальнометодичне, 
пізнавальне й професійновиховне зна
чення ця книга матиме для курсантів 
і слухачів вищих навчальних закладів 
СБ України та МВС України, які опа
новують знання з минулого своїх по
передників та повчальний досвід опе
ративного мистецтва (в Національній 
академії СБУ, зокрема, з початку 1990х 
років викладається спеціальна дисцип
ліна «Історія розвідки та контррозвідки 
в Україні»). 

Сподіваємося, що поява книги 
А.  Чайковського «Айсберг» сприятиме 
формуванню патріотизму й професій
ної ерудиції захисників безпеки нашої 
держави, розумінню співгромадянами 
тих відповідальних та життєво важли
вих завдань, які вирішували поперед
ники співробітників силових структур 
України.

Дмитро ВЄДЄНЄЄВ
доктор історичних наук,  

професор, завідувач відділу  
військової історії ННДІУВІ
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НОВЕ У ВИВЧЕННІ БИТВИ НА ЖОВТИХ ВОДАХ 1648 РОКУ
(Рецензія на монографію І. С. Стороженка «Битва на Жовтих Водах  

29 квітня – 16 травня 1648 року у світлі нових досліджень». –  
Дніпропетровськ: ЛізуновПрес, 2013. – 184 с.: іл.) 

Загальновідомо, що перша пере
можна баталія Української національної 
революції середини ХVІІ ст. відбулася 
весною 1648 р. «на Жовтих Водах» на 
території сучасної Дніпропетровщини. 
Незважаючи на велике історичне зна
чення Жовтоводської битви, в працях 
істориків відчувалася невизначеність 
щодо конкретної та повної інформації 
про її територіальну локалізацію. Така 
ситуація породила цілу низку легенд про 
битву 1648 р., а також прагнення крає
знавців прив’язати її до своїх населених 
пунктів. Так, мешканці міст Жовті Води, 
Веселі Терни, сіл Жовтого, Миролюбівки 
(Боголюбівки), Попельнастого, Холо
діївки та ін. щиро вважають битву «на 
Жовтих Водах» «своєю», там встановле
ні пам’ятники та меморіальні дошки, на 
яких стверджується, що саме біля їхніх 
населених пунктів відбулася ця битва. 
Зокрема, громадськість м. Жовті Води 
й досі переконана, що битва розпочала
ся на території сучасної південної око
лиці міста, продовжилася на території 
сучасного міста (тут у центрі міста спо
руджено величний пам’ятник на честь 
битви) і завершилася на північній око
лиці міста, тобто біля с. Миролюбівки, 
де встановлено меморіальну дошку про 
остаточний розгром польського війська. 
Історія цієї версії почалася від часу пе
рейменування у 1957 р. селища міського 
типу Жовта Ріка на місто Жовті Води і 
рішення тогочасної влади про те, що 
Жовтоводська битва «відбулася» саме 
«під Жовтими Водами», тобто під ново
народженим містом. На довгі роки вона 

міцно закріпилася у людській пам’яті ще 
й тому, що популяризувалася у числен
них виданнях і навіть енциклопедіях.

Нову історичну реконструкцію Жов
товодської битви здійснив знаний до
слідник військового мистецтва україн
ських козаків, доктор історичних наук, 
науковий співробітник Дніпропетров
ського національного університету імені 
Олеся Гончара Іван Сергійович Сторо
женко у рецензованій праці. 

На основі скрупульозного вивчення 
тогочасних документів та археологічних 
джерел автор стверджує, що у зв’язку зі 
створенням Б. Хмельницьким на о.  То
маківка повстанського центру (осінь 
1647  р.  – березень 1648 р.) польське ко
мандування, зосередивши на Наддні
прянщині понад 20 тисяч війська, мало 
собі за мету, поперше, не допустити ви
буху повстань на інших територіях Украї
ни, подруге – розгромити Б. Хмельниць
кого на Запоріжжі і не дати йому піти 
далі, де б він міг отримати підтримку 
народу. Б. Хмельницький, у свою чергу, 
збирався завдати польським військам 
поразки, але для цього йому потрібно 
було ліквідувати оперативностратегіч
ну перевагу польської армії у кавалерії. 
Тому він залучив до складу українського 
(козацького) війська татарську кінноту, 
уклавши з цього питання союзну угоду 
з Кримом, залучився підтримкою Туреч
чини та Кримського ханства.

21 квітня 1648 р. на Запоріжжя з 
Черкас вирушила частина (авангард) 
польського війська на чолі з С. Потоць
ким. Вислане військо було поділене для 
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 просування на дві частини. Перша – чо
тири реєстрові козацькі полки (4 тисячі) 
та два полки найманців (по 600 осіб у 
кожному), які очолив осавул реєстрово
го козацького війська І. Барабаш, – виру
шила на човнах по Дніпру. Друга – Пере
яславський реєстровий козацький полк, 
підрозділи кварцяних та надвірномаг
натських формувань загальною чисель
ністю близько чотирьох тисяч чоловік, 
які очолив С. Потоцький, – суходолом. 
Такий поділ висланого війська був, на 
думку І. Стороженка, фатальною опе
ративною помилкою великого коронно
го гетьмана М. Потоцького, якою вміло 
скористався Б. Хмельницький, вирішив
ши розгромити коронне військо по час
тинах.

Ранком 29 квітня 1648 р. польське 
військо вирушило від урочища Кня
жі Байраки і в середині дня зупинило
ся на великий чотиригодинний привал 
на правобережній території сучасного 
с. Комісарівки на р. Жовтій (Комісарів
ській), на північній околиці сучасного 
м.  П’ятихатки. У слушний момент за 
наказом Б. Хмельницького татарська 
кіннота на чолі з Тугайбеєм раптово 
атакувала польське військо двома пол
ками, по 6 тисяч у кожному. У перші 
хвилини бою татари завдали вагомих 
втрат польському війську. Відбиваючи 
навальні удари татарської кінноти, під
тримуваної вогнем козацьких підрозді
лів, польський табір поступово нарос
тив оборону, укріпився. Відсіч поляків 
завдала також вагомих втрат і татарам. 
Атаки припинилися, а через 4 години на 
Жовті Води прибули головні сили татар, 
українських повстанців з табором і ар
тилерією. Противники продовжили об
ладнувати і укріплювати свої табори та 
готуватися до наступного бою. Штурм 

польського табору почався наступного 
дня, 30 квітня 1648 р., наступом укра
їнської піхоти за підтримки татарської 
кінноти. Однак штурм поляків, які мали 
перевагу у важкій артилерії (10 гармат), 
30 квітня, а також у наступні дні не дав 
позитивних результатів. Бойові дії 30 
квітня та 1 травня 1648 р. показали, 
що силою польський табір не здобути. 
Б. Хмельницький тимчасово відмовився 
від намірів здобути табір С. Потоцького 
штурмом і з 5 травня 1648 р. розпочав 
його облогу. У польському таборі було 
чотиритисячне військо та великі запаси 
пороху, що давало можливість витрима
ти довготривалу облогу. Проте з часом 
становище обложених ускладнювалося.

За цей час флотилія на чолі з І. Бара
башем добралася по Дніпру на Запорож
жя до Микитиного Рогу, де частина ре
єстрових козаків, дізнавшись про  відхід 
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основних частин Б. Хмельницького, 
повстала, перебила полонізовану стар
шину, обрала собі за старшого Ф. Джа
лалія і оголосила себе частиною армії 
Б. Хмельницького. До району Жовтовод
ської битви реєстровці прибули у першій 
половині дня 13 травня 1648 р. Вони де
монстративно пройшли перед польським 
табором і мушкетним салютом вітали 
Б. Хмельницького. Наступного дня коза
киреєстровці, а також надвірні драгуни 
(загальна чисельність 1600 чоловік), що 
перебували у польському таборі, також 
перейшли до повстанців. На оголені ді
лянки польської оборони пішла в атаку 
козацька піхота, підтримана артилерією, 
привезеною реєстровцями, і татарською 

кіннотою. Ціною вагомих втрат і зусиль 
С. Потоцькому вдалося відбити небез
печну атаку, однак, враховуючи своє без
вихідне становище, він ініціював пере
говори. На переговорах 14 травня між 
Б. Хмельницьким і С. Потоцьким, через 
їхніх представників, домовилися, що 
останній передає першому всю артиле
рію з порохом і клейноди, а замість цього 
польському війську нададуть можливість 
безпечно відступити. Для гарантії вико
нання домовленостей сторони обміняли
ся заручниками. С.  Потоцький передав 
Б. Хмельницькому клейноди та гармати. 
Однак козаки не дотримали обіцяних 
умов капітуляції (далися взнаки колишні 
зради поляками своїх обіцянок гаранту

вати життя повстанцям у 1637, 
1638 роках) та здійснили ще 
один штурм польського табору. 
А після його відступу на ньо
го розпочала напади татарська 
кіннота, розраховуючи само
стійно розгромити табір і захо
пити полонених. Коли 16 травня 
1648 р. польське військо проми
нуло Княжі Байраки, до татар 
приєдналися козаки, які почали 
обстрілювати польський рухо
мий табір із гармат. Оточене на 
Жовтих Водах польське військо 
було приречене на загибель, 
оскільки польське команду
вання на чолі з М. Потоцьким, 
враховуючи оперативнотак
тичну перевагу повстанської 
армії, не надало йому допомоги. 
І. Стороженко переконує, що 
остаточний розгром залишків 
відступаючої польської армії 
відбувся у верхів’ї р. Водяної в 
районі балки, що має сьогодні 
назву «Злодійка». 
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На користь цієї версії, яка суттє
во відрізняється від попередніх рекон
струкцій, здійснених польським воєн
ним істориком В. Маєвським, а також 
раніше й самим автором у нарисах «Бит
ва на Жовтих Водах» (1ше вид. 1995 р., 
2ге вид. 1997 р.), монографії «Żołte 
Wody – 1648» (1999), на думку І. Сторо
женка, свідчать віднайдені під час архео
логічної експедиції 2010 р. матеріальні 
знахідки: кулі, фрагменти холодної та 
вогнепальної зброї, залишки порохівни
ці, деталі возів, кінської збруї тощо.

Головною причиною, чому так довго 
(16 днів) багатотисячне українськота
тарське військо не могло подолати укрі
пленого польського табору, хоча логіка 
ситуації вимагала якнайшвидшого роз
грому польського війська на Жовтих 
Водах до підходу йому допомоги, було, 
вважає І. Стороженко, вкрай недостат
нє забезпечення повстанської армії ар
тилерією. Заволодіння повстанцями 
польськими гарматами змінило ситу
ацію на краще й дало змогу Б.  Хмель
ницькому створити в українській армії 
артилерійський арсенал. Крім цього ва
гомого здобутку, битва на Жовтих Водах 
29 квітня  – 16 травня 1648 р. принесла 
Б.  Хмельницькому та його штабу до
свід у застосуванні різних форм манев
рування, організації взаємодії піхотних 
формувань з кіннотою, планування та 
проведення бойових дій на полі бою, 
організації облоги укріпленого табору 
супротивника, а воїни набули досвіду 
ведення бою проти ворожої кінноти та 
піхоти в умовах щільного артилерій
ського і мушкетного вогню.

На доведення своєї гіпотези Жовто
водської битви І. Стороженко наводить 
ряд переконливих аргументів, з яких, 
власне, і складається рецензована  праця. 

Тому рекомендуємо читачам самим по
ринути у вир усіх сюжетів, які реаліс
тично змалював автор монографії. По
силює приємне враження від книжки її 
художнє оформлення. Окремо додано 
щоденник роботи згаданих археологіч
них експедицій, а також історію спо
рудження пам’ятника битві на Жовтих 
Водах на схилах балки Княжі Байраки в 
с. Жовтоолександрівка П’ятихатського 
району Дніпропетровської області, який 
був урочисто відкритий до 350ї річни
ці битви 26 червня 1998 р. Не зайвим у 
книжці є план туристичного маршру
ту «По місцях битви на Жовтих Водах 
1648 р.» (11 об’єктів), що його свого часу 
розробив автор, за яким проводяться 
численні тематичні екскурсії.

Щодо недоліків, то їх може знайти 
тільки той дослідник, який наважиться 
переглянути результати двадцятиріч
них пошуків І. Стороженка. Думається, 
що автор має право навіть на певні не
традиційні методики, які все ж допо
магають йому віднайти істину. Так, не 
всі зможуть погодитися з таким автор
ським принципом пошуку відповіді, як 
«ідентифікація свідомості дослідника зі 
свідомістю конкретної історичної осо
би» (у даному випадку – Б. Хмельниць
кого та С. Потоцького). З іншого боку, 
аналіз доробку попередників з певного 
питання має в історичній науці цілком 
визначені принципи. Вони якраз не впо
вні дотримані у розглядуваній праці. 
Визнаючи за автором достатнє знання 
літератури з даного питання, все ж не 
можна погодитися з тим, що список ви
користаних у праці джерел і літератури 
та їх аналіз є вичерпним. Отже, поба
жання автору полягає у доопрацюван
ні наступного видання праці «класич
ним» історіографічним оглядом, де буде 
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 розглянуто все написане про Жовтовод
ську битву.

Проте на сьогодні у питанні дослі
дження першої переможної баталії Укра
їнської національної революції середини 
ХVІІ ст. поставлена певна крапка. І ця 
крапка, за твердженням І. Стороженка, 
має бути викарбуваною на пам’ятнику 
битві на Жовтих Водах в с. Жовтоолексан
дрівка оновленим написом: «На північній 
частині околиці сучасного м. П’ятихатки 
(Дніпропетровської області) на р. Жов
тій, притоці Комісарівки та на північній 
околиці сучасного села Пахарівка (Олек
сандрійського району Кіровоградської 
області) на балці річки Злодійки,  притоці 

Водяної (за 5 км від Княжих Байраків 
по Саксаганському шляху) – з 29.04 по 
16.06.1648 р. силами Війська Запорозько
го під командуванням Б. Хмельницького 
та за допомогою кримськотатарського 
війська, очолюваного Тугайбеєм, було 
розгромлено польську армію і покладено 
початок Визвольній війні українського 
народу середини ХVІІ ст. за становлення 
своєї державності».

Олег ЯРОШИНСЬКИЙ
кандидат історичних наук,  

старший науковий співробітник,  
провідний науковий співробітник  

відділу української історії ННДІУВІ

МЕНТАЛЬНІ МЕЖІ У ЧАСТИНІ ЄВРОПИ, ЩО БЕЗ КОРДОНІВ
(Рецензія на працю Даріуша Вояковського

«Ментальні кордони в Європі без кордонів»: пер. з польськ. В.Ф. Саган. –  
К.: Ніка-Центр, 2012. – 320 с. – (Серія «Зміна парадигми»; вип. 16)

2007 р. у Варшаві видавництвом Ін
ституту філософії та соціології Польської 
Академії Наук опубліковано книгу Да
ріуша Вояковського «swojskość i obcość 
w zmieniającej się Polsce» («Своє й чуже 
у Польщі, що змінюється»). 2012 р. ви
давництво «НікаЦентр» доопрацьовану 
монографію відомого польського соціо
лога професора ГірничоМеталургійної 
Академії у Кракові «Ментальні кордо
ни в Європі без кордонів» («Mentalne 
granice w europie bez granic») оприлюд
нило українською мовою. Переклад (Са
ган В.Ф.) та наукове редагування книги 
(Киридон А.М., Троян С.С.) зроблено 
за фінансової підтримки ГірничоМе
талургійної Академії імені С. Сташіца у 
Кракові. Про відмінності між польським 
і українським варіантами книги її автор 

зазначає, що український має значно ви
разніший «європейський» характер, з 
цієї перспективи був доданий розділ V, 
а також значно змінені розділи ІІІ, VІ  
і  закінчення (с. 45).

Відповіді, які шукає автор на постав
лені швидкоплинним сучасним життям 
питання, цікавлять не лише польсько
го читача. Зважаючи на суспільноіс
торичні й політичні зрушення України 
у напрямку до об’єднаної Європи, що 
відбулися останнім часом, актуальність 
досліджень сучасних тенденцій зміни 
сутності національного, загальноєвро
пейського і глобального у свідомості єв
ропейських народів стала очевидною і 
незаперечною. Відзначимо, що помітною 
є певна схожість сучасних українських 
процесів суспільної трансформації з 
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тими, що зазнала нещодавно Польща. 
Отже, маємо підстави очікувати в Украї
ні увиразнення явищ і процесів, виявле
них автором у досліджуваних ним поль
ських спільнотах.

В анотації до видання стверджуєть
ся, що у книзі йдеться про проблему 
«співвідношення між територіальними 
кордонами і ментальними границями в 
Європі». Звісно, назва монографії орі
єнтує читача насамперед на зазначену 
проб лему, проте автор лише торкаєть
ся цієї проблеми, приділяючи основну 
 увагу іншим.

Починається книга розлогою перед
мовою Алли Киридон та Сергія Трояна 
«Пошук ідентичності в «Європі без кор
донів»: між націоналізмом і космополі
тизмом». У ній редактори українського 
видання зазначають, що дослідження 
Д.Вояковського «розвиває і поглиблює 
сучасні підходи до осмислення, з одно
го боку, вузлових аспектів загального 
дискурсу європейської ідентичності у 
контексті геополітичних змін і транс
формаційних зрушень останніх двох 
десятиліть, а з другого – до осягнення 
складності та поліаспектності парадиг
ми «свій» – «чужий» у вимірі як сучасної 
загальноєвропейської конструкції, так і 
космополітичного і національних шляхів 
розвитку держав і суспільств – членів єв
ропейської спільноти», «порушує питан
ня про наявність і співвідношення меж 
між кордонами територіальними і грани
цями свідомісними, даючи відповідь на 
користь збереження територіальних гра
ниць національних держав і відповідних 
ментальних вимірів, незважаючи на по
силення тенденцій до глобалізації та кос
мополітизації у сучасній Європі» (с. 11).

Д. Вояковський у вступі визначає 
об’єктом свого дослідження «світогляд 

іммігрантів – тих осіб, які є новими гро
мадянами Польщі, прагнуть до того гро
мадянства чи через свою тимчасову при
сутність становлять суттєвий елемент 
суспільних змін…» (с. 41, 42). Він робить 
спробу поглянути на глобальні, конти
нентальні й локальні перетворення «з 
перспективи особистостей і суспільних 
мікроструктур» (с. 41). Його праця має  
виразно антропологічний характер і в 
тео ретичній, і в емпіричній частині (с. 45).  
Водночас вона є надто соціологічною 
інтерпретацією певних теорій і застосо
вуваних методів (с. 45). Автор припус
кає, що з погляду сучасних антропологів 
його дослідження є соціологічним, яке 
«апелює до тих антропологічних тео
рій, що закорінені в соціології (C.Geertz; 
V.turner) і викликають  більший інтерес у 
соціологічному середовищі» (с. 45).
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Крім пояснення актуальності дослі
дження Д. Вояковського, його внеску до 
осмислення проблем, важливих для меш
канців Європи, А.Киридон та С.Троян у 
передмові розкривають сутність чоти
рьох проблем: 1) сучасних європейських 
кордонів, 2) мультикультуралізму, «сво
го» і «чужого» у «Європі без кордонів», 
3) ідентичності, 4) конструювання цент
ральноєвропейської ідентичності. Пе
редмова українських редакторів є надто 
корисною для читачів, орієнтує не лише 
в палітрі взаємопов’язаних проблем, але 
і в процесі їх осмислення.

Крім передмови редакторів, книга 
Д. Вояковського складається із вступу, 
6 розділів, закінчення, бібліографічного 
списку, іменного покажчика, інформації 
про автора. За обсягом шостий розділ 
значно переважає інші.

У розділі І «Концепції сучасності й 
глобальне тло досліджень свого й чужо
го. Контури теоретичної орієнтації до
сліджень» автор визначає теоретичний 
інструментарій дослідження. У ІІ роз
ділі «Свій. Чужий, етнічність, ідентич
ність» осмислює теорії й концепції сво
го й чужого. У найменшому за обсягом 
розділі ІІІ «Загальна характеристика до
сліджень» означує засади й методики до
слідного процесу.

У ІV розділі «Локальне витворення 
Європи» наведено результати аналізу 
висловлювань іммігрантів, виявлення 
типів індивідуальних проектів, їх ха
рактеристика. Про локальні проекти 
європейськості йдеться у розділі V «Ту
ристи, бродяги та інші. Індивідуальні ін
терпретаційні проекти, які враховують 
динаміку суспільного світу». У найбіль
шому розділі VІ «Своє й чуже, або Як 
витворюються групові  границі» подано 

 модель типів проектів, що інтерпре
тують групові границі, йдеться про 
зв’язки цих проектів з багатозначним 
змістом глобального й локального тла, 
узгоджено одержані результати, подано 
загальну модель проектів, що інтерпре
тують суспільну дійсність із перспекти
ви свого й чужого. Побудована модель 
показує можливі версії використання 
категорії свого й чужого, тобто способи 
будування ментальних границь.

У закінченні автор пояснює на
прям можливого розвитку одержаних 
результатів, визначає інтерпретаційні 
можливості побудованої ним моделі для 
розуміння сучасних змін польського со
ціуму.

Бібліографічний список джерел 
охоплює близько 200 праць переважно 
польською мовою, іменний покажчик 
містить близько півтори сотні імен.

Праця Д. Вояковського, безумов
но, дає ґрунт для роздумів не лише со
ціологам, але й філософам, політоло
гам, психологам, історикам, географам. 
Для українського читача вона корисна 
не тільки через своєрідне прямування 
Україною польським шляхом до Європи і 
необхідність ознайомлення з польським 
досвідом суспільної трансформації. 

Одержані Д. Вояковським результа
ти дослідження, на нашу думку, є цінни
ми і для осмислення процесу утворення, 
і можливого механізму подолання мен
тальних бар’єрів, що виникли в укра
їнському суспільстві. Українознавці 
знайдуть у книзі чимало цікавого для 
пізнання українства у Польщі і світі.

Олег ЧИРКОВ
науковий співробітник відділу  

української етнології ННДІУВІ
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