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УКРАЇНА – ПОСТУП

Кононенко П.П., Кононенко Т.П. (Київ)
УКРАЇНА
Досліджується поняття «Україна» як цілісний цивілізаційний
феномен. Автори переконані, що від характеру розвитку та долі
України прямо залежить характер розвитку та доля Європи й всієї
людської цивілізації.
Конституція України:
«Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,
правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і
недоторканною.
Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова».
Такі фундаментальні засади та найхарактерніші особливості й риси
вкладає Конституція держави в поняття Україна.
Як основний Закон прямої дії Конституція 1996 року була прийнята
Верховною Радою за умов, коли Україна, розірвавши пута
багатовікового рабства та колоніальної залежності, стала на шлях
суверенного розвитку й увійшла повноправним, авторитетним суб’єктом
світового історичного поступу в коло найрозвиненіших країн планети
Земля. Як повноправного члена світової спільноти її визнали практично
всі народи Європи, Азії, Америки, Австралії та Африки. Столицею
України є легендарний, оспіваний у віках і поколіннях Київ.
На всіх широтах вселюдства поняття Україна звучить поетично і
гордо.
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Україною зачаровуються. На Україну – на її народ, мову, культуру –
покладаються великі надії в майбутньому як на одного з лідерів
подальшого цивілізаційного прогресу.
І для цього Україна та світове українство дають достатні підстави.
І.
Україна – природа
Матір’ю кожної людини, етно-нації, держави, мови й культури є
Природа. Вона ж визначає спосіб життя, долю та історичну місію
народу.
Кожного, хто зацікавлюється Україною, приваблює навіть її геокосмічне розташування: на її території знаходиться географічний центр
Європи; вона межує з азійською та близькосхідною цивілізаціями; через
Україну пролягають світові цивілізаційно-культурні магістралі, що
з’єднують всі частини Європи з близьким і далеким Сходом, з Азією і
Африкою; як і в минулі тисячоліття, українці є динамічною потугою
міжнародних контактів, оскільки понад 20 мільйонів вихідців із
українських земель є активною силою творення світової цивілізації та
культури у майже 90 країнах планети, у тому числі в Австралії, Америці,
Антарктиді.
Важливими в цьому є й фізичні характеристики харизматичного
українського Терена: Україна за площею (603,7 тис. кв. км.) є однією з
найбільших держав Європи (Франція – 544 тис. кв. км., Іспанія – 505 тис.
кв. км., Польща – 312 тис. кв. км.). Однією з найбільших є вона і за
кількістю населення (майже 50 млн. чол..), поступаючись лише
Німеччині, Італії, Великобританії, Франції.
З півночі на південь Україна має кордони довжиною 893 км., із
заходу на схід – 1316 км. Морські кордони України сягають 2000 км. (до
столиці Європи Страсбурга відстань коротша). Межує Україна з сімома
державами Європи: з Польщею, Білоруссю, Румунією, Росією,
Молдовою, Угорщиною, Словаччиною. Усі кордони України відкриті.
Закономірно, що Україна для численних народів планети поставала
не тільки як важлива фізична реальність на перехресті світових
геополітичних та торгово-економічних магістралей, а й як Терен
культурно-мистецької, освітньо-наукової та релігійної взаємодії народів.
Це зумовлює й те, що з українським Тереном і надалі пов’язуються
великі надії та плани на міжнародну інтеграцію та на розв’язання
проблем геостратегічного змісту.
Залежно від характеру розвитку України значною мірою залежатиме
стан і характер розвитку Європи та світу.
Як і все в геокосмічному просторі, українська природа пройшла
довготривалий і складний шлях еволюційних перетворень. За мільйони
років вона пережила грандіозні процеси льодовикових періодів, коли
знищувалося, а згодом появлялося все живе; процеси творення суші й
морів; кристалізації української плити від Карпат до Донбасу і творення
відповідних їй фауни та флори, клімату й корисних копалин.
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Епохальні зміни визначили особливості фізичної географії та
геології краю:
«Українська етнографічна територія, – зазначається в «Українській
загальній енциклопедії» (т. 3), – це південна, над Чорним морем
положена окрай на область Східної Європи, яка між ін. краями Сх.
Європи творить с а м о с т і й н у г е о г р а ф і ч н у о д и н и ц ю .
Як одиниця геогр., ця територія лежить між 430 і 540 північ. географ.
ширини й між 210 і 500 схід. геогр. довжини (від Гринвіча). Вона творить
північ. запілля Чорного моря, отже є єдиний край Схід. Європи, що
досягає Середземного моря. Простір цієї території творить перехід Схід.
Європи, з одної сторони, – до Серед. й Півден. Європи, а з другої – до
Азії й лежить на найкоротшому сухопутному шляху із Захід. Європи в
Серед. Азію й Індію.
Простір України як самост. геогр. одиниці обіймає поверх 1200000
км2.
…Морфологічним ядром України є суцільна група височин, що
тягнуться від північ. заходу на півден. схід рівнобіжно до країн. Карпат
аж по Азовське море й річку Донець. Є це: Розточчя між Сяном і Бугом;
Волинь між Бугом і Тетеревом; Поділля між Дністром і Богом;
Покутськобесарабська височина між Карпатами, Дністром, Богом і
Тетеревом (в околиці Дніпрових порогів переходить вона й на лівий
берег Дніпра) та Донецький кряж у коліні Донця й Дону. Група
українських височин обрямована від півночі й півдня двома поясами
низів: із півночі низом Підляшшя, по обох сторонах серед. й частини
долини Буга, низом Полісся, поміж Волинню й Білорусь. височиною та
Бугом і Десною та Лівобічним низом Задніпров’я, що тягнеться з лівого
боку Дніпра від Полісся до порогів і до сходу переходить у Центр.-рос.
височину; з півдня тягнеться довго простягла смуга т. зв. Понтійських
степових низів. Ця смуга складається з Донецького низу, лівобічного
Донця, Чорноморського низу; від устя Дунаю по устя Дніпра й річку
Інгул; Запорозького низу; від Чорного й Озівського моря по північ. межі
Подніпров’я, Задніпров’я й Донецького кряжу; Кримського низу на
Кримському півострові й Долішньо-Донського низу між р.Єєю,
борозною Манича та горбами Ергені, проходить попри устя Дону аж у
низ Кубані. Череном височенної смуги України є прастарий гранітногнайсовий масив – т. зв. український або озівський горст, що тягнеться
від берегів Озівського моря на півден. Захід аж до Волині.
…Опріч смуги височин і низин укр. етногр. територія обіймає ще й
частини трьох гірських систем Європи: Карпат, Яйли й Кавказу (а також
підходів до Балтійського моря).
«…Тектонічно й морфологічно творить Україна граничний край
Європи супроти Азії» (УЗЕ, т.ІІІ, с. 363-364).
Як бачимо, Україна – це великий, багатогранний природними
особливостями та різновидами край, який не може не вражати як
незліченними багатствами, так і величчю та красою!
Цей край, як писали іноземні дослідники, створив Бог, коли думав
про Едем (рай) на землі. Тому він вмістив у Терені України медові ріки і
9
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киселеві береги; славнозвісні Азовське (Созівське) і Чорне моря та
Карпатські і Кримські гори; могутні Дніпро, Дунай, Бог, Дністер, Дон,
Десну і Кубань, а також сотні озер, серед яких Князь і Вигонівське,
Світязь, Тур і Біле, Маничське й Гудило; а також ріки – болота Трубайло
й Ірдинське.
Гордість України – найтовщі у світі чорноземи та степи і ліси, як
моря; багатющі сади й виноградники, баштани, ягідники та рибні
промисли; найрізноманітніші звірі і птахи, трави й дерева – аж до
екзотичних на європейській площині.
Україна була житницею Європи й Росії; надра її землі насичені
кам’яним вугіллям і графітом, залізними рудами, нафтою й газом,
сріблом і золотом та алмазами, фосфоритами й сіллю, відомим у світі
будівельним камінням (гранітами, лабрадоритами).
Україна – край надзвичайно сприятливого клімату, і ще й тому
курортів, парків і заповідників, підземних оздоровчих центрів. На сотні
кілометрів пролягають підземні лабіринти-музеї на Івано-Франківщині,
Тернопільщині, Одещині, в Криму. Скрізь по Україні ще зберігаються
свідки давноминулих епох – могили й кургани, замки й фортеці,
тисячокілометрові (як Змієві Вали) оборонні споруди і, найперше, храми
(як Чернігівська і Київська Софія), архітектурні та паркові шедеври…
Воістину райська Земля!
Логічно, що українська Природа зумовила і спосіб життя та
виробництва людей (родів, племен), котрі жили тут упродовж
тисячоліть, багатство традицій, мови й культури, релігію і філософію
життя,
емоційно-інтелектуальний
тип
світосприйняття,
світовідображення та творчості і, як наслідок, тип української людини,
держави і нації, міжнародної взаємодії.
ІІ.
Україна – етнос, держава і нація
Україна – планета, по якій перекочувалися та лишили сліди не тільки
природні, а й людські (етнічні, суспільно-політичні, мовні, культурні,
релігійні) формації.
За свідченням істориків вітчизняних і зарубіжних (починаючи з
Геродота, Гіппократа), археологів і антропологів (літописців різних епох
Х.Вовка,
В.Хвойки,
М.Грушевського,
М.Брайчевського,
В.Щербаківського, Я.Пастернака, О.Ольжича, В.Даниленка, В.Барана та
б. ін.) та Терені українських широт людина фізично й культурно
еволюціонувала упродовж мільйонів років, пережила всі природні
катаклізми та війни, переселення й змішання родів, племен, етнонацій,
допоки витворила відомий нам тип української людини і нації.
Носієм рис тієї людини і нації був і є етнос.
Я.Пастернак дав таку схему часової генези українського етносу:
старша кам’яна доба…?
молодша кам’яна доба…? – 2500
кам’яно-мідяна (енеолітична)… – 2500-2000
бронзова доба:
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а)гальштатська культура… 800-300
б) лятонська культура… 300-0
в) провінціальна римська культура…0-400
г) доба мандрівок народів… 400-600
д) старша княжа доба… 600-900
є) молодша княжа доба… 900-1200
Це означає, що період та шляхи й форми зародження українського
етноса – в глибоких таємницях тисячоліття, а завершується інкубаційний
період на час молодшої, а далі й старшої княжої доби (державотворення
Аскольда, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира
Мономаха, династії Галицьких князів).
Не був однолінійним та одномірним і процес кристалізації етноса:
сама Природа зумовлювала контамінацію українського пранароду з
племенами, що входили в орбіту життєдіяльності племені автохтона.
Наслідком стало те, зазначає І.Раковський, що «Расові прикмети
українського, як і кожного ін. народу, є вислідом дуже складних
чинників. Основний дійсний чинник – це дотичні прикмети всіх тих
племен, «які коли-небудь жили на нашій прабатьківщині», а також вплив
сусідніх племен, «які коли-небудь жили та й тепер живуть довкруги
нашої батьківщини та входили з українським народом у більш або менш
застійні й близькі сусідські зносини». З урахуванням сказаного маємо
визнати: первнями українського етносу (цілком автономного від
польського, білоруського та російського) є: пратипи неандертальців та
кроманьйонців, а пізніше – нордійської раси («високих довгоголових і
довголицих русявців (блондинів)» та арменоїдної («високих,
круглоголових, вузьколицих чорнявців (брюнетів)» і ляпоноїдної.
Ф.Вовком
було
встановлено:
складниками
українського
антропологічного характеру є: власне праукраїнський архетип;
ядранський (південнослов’янський, середземноморський) тип (пересічно
44-45%); альпійський (пересічно 22%), арменоїдний і нордичний типи.
Кожен з цих типів на певному етапі був домінуючим на певній
території, та з часом карта їхнього побутування набула такого вигляду:
расові типи

території їхнього поширення

ядранський і східноєвропейський
ясний і темний
ядранський
арменоїдного

з

домішкою

Харківщина, півд.-зах. й півд.-сх.
Галичина,
Лемківщина,
півн.
Бойківщина
Гуцульщина, півн. Поділля, зах.
Бойківщина, Херсонщина і Одещина

ядранський,
середземноморський,
темний східноєвропейський

Чернігівщина, півд. Поділля, півн.сх. Полтавщина, півд. Вороніжчина,
сер. Галичина, сер. Бойківщина,
центр
і
півд.
Київщина,
Дніпропетровщина

нордійський з домішкою ядранського

півд. Київщина, Волинь, Кубань
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Не важко переконатися, що: 1. антропологічно український тип
охоплює всю Україну; 2. генетично він є абсолютно окремішнім
феноменом історії, а не частиною якоїсь міфічної всеслов’янської
єдності. Як свідчить на підставі фундаментальних археологічних
досліджень В.Баран, «Лінгвістичні, історичні та, зокрема, археологічні
матеріали переконують нас у тому, що слов’яни ніколи не були єдиною
етнічною спільнотою. Вони, як і народи іранського,фракійського,
іллірійського, германського, романського коренів, виступали як окремі
етномовні групи, об’єднані в племена і племінні союзи, що були
етносоціальними одиницями» (Історичні витоки українського народу, К.,
2005).
Існувала низка версій походження українського народу. Нині науково
доведено:
Українство пройшло великий часо-просторовий шлях еволюції;
українці належать до найраніших народів світу.
Вивчення українства розпочалося ще в еллінську греко-римську добу,
отже – до нашої ери. Його досліджували й лишили описи природи,
клімату, племен, їхньої культури, релігії, військової справи Геродот
(Історії в дев’яти книгах), Гіппократ (Про повітря, води й місцевості),
Діодор Сицілійський (Бібліотека), Страбон (Географія), Гай Пліній
Секунд (Природнича історія), Прокопій Кесарійський (Готська війна),
Стефан Візантійський (Етніка, опис племен), Константин Багрянородний
(Про управління імперією), багато інших вірменських, арабських,
південо-європейських і скандинавських дослідників та державців.
З їхніх праць постає наша правітчизна як край багатої, різнорідної,
красивої і величної природи (достатньо нагадати, що Дніпро
порівнюється з Нілом як одна з двох наймогутніших рік, що своїм
сіянням з’єднує Землю і Небо, вода в ній найсмачніша, а кількістю риби
у ній можна нагодувати все людство!); як край могутнього, войовничого
і водночас справедливого та морального, висококультурного народу,
завзятого в праці і непереможного в битвах.
Часом говорять: але то були можливо і не слов’яни, а венеди – німці,
скіфи, сармати, готи і гуни!.. Та нагадаємо: і в Римській імперії була
маса племен, й імперія Карла Великого була багатоетнічною, а в
«прекрасній Франції», оспіваній у «Пісні про Роланда», франки
становили заледве 30% населення, – однак жоден народ, котрий входив у
ті конгломерати племен та союзів, на підставі їх багатоетнічності не
відмовляється від своєї історичної спадщин. Навпаки! Все, що є на
теренах Великої Британії й Франції, Іспанії, Італії і Німеччини,
сприймається тими народами як кровне своє, а себе вони вважають
спадкоємцями всіх скарбів історії.
Українцям відмовляють у спадкоємності племен, народів, державних
утворень на Терені їхньої вітчизни, бо сусіди пізнішого походження
навіть на основі фальшивої версії про єдине східнослов’янське плем’я та
мовбито єдину для всіх Батьківщину Київську Русь не можуть
приписати собі права на спільну історію й спадщину.
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Бо історія засвідчує: ще у «Літописі Аскольда» про події 860-867
років великий мислитель-літописець ставив завдання дослідити «Звідки
пішла руська земля, хто першим почав у ній урядувати, як руська земля
постала є» і відповідав: ще коли сини Ноя розподіляли землі наша
праземля дісталася нашим праплеменам: деревлянам, дреговичам,
радимичам, сіверянам, волинянам, уличам, тиверцям, білим хорватам і
полянам – державотворчому племені, що, за визначенням автора
«Повісті минулих літ», були «мужами мудрими і смисленними». У тому
ж «Літописі Аскольда», а згодом і в «Київському літописі» (ХІІ ст.) чітко
зазначається, що ядром Київської Русі, з якою укладав угоду подоланий
Аскольдом Константинополь – столиця могутньої Візантії, були
Київське, Чернігівське і Переяславське князівства. Інших у ІХ ст.,
пізніше московитських, князівств тоді не було навіть в уявленнях. Вони
– продукт історичного розвитку лише з ХІІ ст., і цілком закономірно, що
коли відзначалося 1500-річчя Києва, то Москві не було ще й 800 років.
Тож легенда про «старшого брата» була політичною вигадкою в
інтересах російської імперії.
Науково доведено й те, що праукраїнський етнос, посівши
протоукраїнський терен, ніколи, навіть у найтрагічніші часи
іноплемінних навал, не полишав його.
Інша річ, що і українська земля зазнавала численних переміщень
насельників різних етно-антропологічних груп. До того ж археологія,
археографія,
лінгвістика,
антропологія
фіксують
існування
цивілізаційно-культурних феноменів на українському Терені з
найдавніших часів.
Так, в «Історії України-Руси» великим істориком М.Грушевським
описана Мізинська стоянка на Чернігівщині, яка існувала 30 тисяч років
тому. Ним же зафіксована й Подільська (побіля Києва) стоянка, що
існувала не менше 20 тисяч років. Вже стало фактом світової історії
існування 12 тисяч років тому Кам’яної Могили з різномовними
написами на стінах печер.
Зачудовано вивчає світ і такий величний феномен цивілізації, як
Трипільська культура, що існувала на просторах від Чернігівщини й
Київщини до Карпат 7-7,5 тисяч років тому.
На жаль, наука не володіє даними про етнічний склад творців тих
вікопомних знаків вселюдської еволюції. Але чи можна сумніватися, що
ті феномени реально впливали на характер антропологічної й етнонаціональної еволюції на українських широтах?!
Передусім тим, що Трипільська культура не могла існувати без
державної організації. І цілком природно, що в останніх тисячоліттях до
нашої ери та в першому тисячолітті нашої ери на терені України
існували численні державні утворення: праслов’янсько-венедське,
гунське і готське, антське і скіфське та сарматське й склавінське, – в
протистоянні та взаємодії з якими і витворился етнічно українська
держава.
Час її утворення все ще нерідко відносять до ІХ століття н.е. Але це
наслідок не наукової, а політичної хронологізації, бо ми не можемо не
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брати до уваги й держав Божа і Германаріха, інших вождів минулого. Та
коли про їхню етноорганізацію за браком документів говорити важче, то
одне не може викликати жодних сумнівів: держава Кия.
Навіть науковцями прийнято говорити передовсім про легендарність
князя. І Кий справді був і лишається особою високо легендарною (як і
його брати Щек і Хорив та їхня сестра Либідь). Однак не лише в плані
поетичної чи міфологічної традиції. Кий особа реально історична. На
доказ достатньо взяти зарубіжні джерела, які повідомляють: 433 року
князь Кий на чолі 36 тисячного війська пішов на столицю візантійської
імперії Константинополь, взяв його і тривалий час перебував там,
оточений шаною. Коли Кий полишив Візантію, вона стала переходити на
шлях розвитку феодальної системи.
Отже: ще в V столітті Кий був главою високорозвиненої, могутньої
держави, і була вона, поза сумнівом, етно-полянською, тобто –
етноукраїнською.
Аскольд мовби завершив той славний етап державності; і він 860
року на чолі 60-ти тисячної армії вояків та флоту в складі 380 кораблів
заволодів Константинополем, уклав з Візантією дуже вигідну торговоекономічну угоду, і наймогутніша імперія зобов’язалася сплатити
великий викуп не лише князям Аскольду і Диру та містам Києву,
Чернігову, Переяславу, а й «на кожен ключ» (всім морякам) бойових
кораблів.
Київ ще раз засвідчив, що Русь є впливовою світовою державою.
І все те було закономірним.
Як свідчить поетично-філософський шедевр «Велесова книга», «ми, –
говорить її автор від імені свого народу, – 15 віків жили в рабстві (і з
вини чужоземних напасників, і з власно вини: «не було у нас єдності»).
Але усвідомили, що наша доля залежить від нашої волі; що ми – люди
вільного і славного краю; що ми – не греки і не варяги, а таки – руси, й
краще сиру землю гризти, ніж жити у підневіллі; що досі ми зневажали
наші святині – Наву, Яву і Праву, були байдужими до долі наших
батьків («котрі з Ірію зрять на нас») і вождів; вороги користувалися
нашою психічною приреченістю й стали нав’язувать їхню мову, щоб ми
забули свою віру; нас гнобили і зневажали – і ми повстали! І перемогли.
Одпустили рабів своїх. Стали на шлях свободи й суверенітету…
15 віків неволі… За таких умов гинуло сотні етносів. Виживали лише
харизматичні.
В українських прапращурів ворогів було багато. Можна було
розчинитись в потоці історичних загроз. Та вони боролися з перським
царем Дарієм, з готами й гунами, з кельтами, германцями й іншими
напасниками. Гинули сім’ї і роди, а то й цілі державні об’єднання.
Та праукраїнський етнос гартувався в горнилі битв. Як і своя Земля
та Природа, він був харизматичним, свідомим того, що є трансцедентно
покликаним, як говорилося у «Велесовій книзі», «до життя вічного».
Отже, і до самоутвердження, й до виконання активної загальнолюдської
історичної місії.
14

Україна – поступ

Та свідомість ґрунтувалася і на великих вітчизняних традиціях –
історичній творчості тих, що колись збудували Мізинську, Київську і
Трипільську культури. І на досвіді тих, що, як кельти, орії, котрі
з’єднали праукраїнські з праіндійськими племенами (що переконливо
засвідчено геніальними епосами «Магабгарата» і «Рамаяна»), укри,
близькосхідні народи, греки і римляни, колонії яких існували й
століттями співпрацювали з нашими пращурами по всьому побережжю
Чорного моря й в Криму.
Ми були в епіцентрі світових подій і процесів, на перехресті
головних міжнародних цивілізаційно-культурних магістралей. Логічно,
що після Шовкового шляху до Китаю на все повносилля постала
міжнародна магістраль взаємодії держав – шлях по Дніпру «із Варяг у
Греки».
За такої взаємодії і ролі наш Терен не міг бути провінцією, а тим паче
узбіччям; як полюбляють трактувати опоненти, – окраїною інших країн
(навіть тих, котрі тоді ще й не існували!).
Закономірно, що 860 року Аскольд і Дир знову продиктували
найсильнішій тоді імперії Візантії свою державницьку волю.
Відкривалися нові обрії й перспективи.
Вони набули іншої етно-соціальної тональності з віроломною акцією
варягів. Запросивши Аскольда і Дира на переговори, варязький воєвода
Олег вчинив засідку і позбавив київських вождів життя.
Варяги не могли творити нашої держави: вона вже була сильна й
впливова. Вони підступно заволоділи троном чужої держави. Після
Києвичів настала епоха Рюриковичів. Тоді й було на полянську державу
поширене ім’я русів. Принагідно зауважимо, що й тоді не те що про
Росію, а й про Московщину не було навіть мови.
У Київській державі склалася характерна для всієї Європи
комбінація: народ – автохтон – з одного боку, і чужоземна
(скандинавська) владна еліта – з другого. А відтак і устрій: повносилля
віче, що могло як покликати, так і прогнати князя, з одного боку; і все
міцніюча влада бояр та князів.
Аналогічна ситуація склалася й в сфері релігії: Київська людність, як
і в Греції, еллінському Римі, в сусідніх державах, була язичницькою. Ще
в І і ІІ ст. наші племена, і найперше поляни, познайомилися з
християнством. 860 року Аскольд хрестився в своєму Херсонесі й
згодом хрестив Киян (Русь). Дві релігії мирно співіснували, але з часу
приходу в Київ візантійських місіонерів почалося двоборство. Знову
встановилося двосилля: язичницького народу і християнської еліти.
Особливо після того, як Володимир Великий 988 року за європейською
практикою надав християнству статус офіційної релігії. Практичне
двовір’я зберегло межі свого впливу і до сьогодні, при перевазі
хриятинських догматів у релігійних відправах й з незаперечною
перевагою
вітчизняного
(язичницького)
світосприйняття
і
світорозуміння.
Перемогою народного начала завершився і симбіоз праукраїнського
етносу з владою варязького походження: їхні князі, бояри, дружинники з
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часом повністю слов’янізувалися й стали частиною українського етноса.
Аналіз їх дій переконує: і Ігор та Ольга жили інтересами Київської
держави, а не старої прабатьківщини. Великим стратегом постав
Святослав, що переміг й змусив платити данину сильну хазарську
державу, а потім доклав усіх зусиль задля виходу Києва на нову
магістраль міжнародних зв’язків – каспійсько-середземноморську (аж до
Скандинавії), яка принципово змінювала роль, а тим самим і стратегію
кожної держави Європи.
Реформатором і внутрішньої системи, й зовнішніх зв’язків виступив
Володимир Великий: він приєднав до своєї держави Червенські
(Закарпатські) міста, надав християнству статус офіційної релігії,
розпочав творення славнозвісного зводу законів, продовженого
Ярославом Мудрим та Володимиром Мономахом і названого «Руська
правда». Названі князі домоглися вирішальних успіхів у захисті
державних земель від печенігів і половців, зробили свою країну
повноправним суб’єктом загальноєвропейського процесу розвитку. І
цілком закономірно, що до ХІІІ ст. історики зафіксували 214 одружень
еліти київської держави з тронами Візантії й Швеції, Норвегії і Данії,
Англії та Іспанії, Німеччини й Польщі, Угорщини і Молдови, ін. країн.
Дочка Ярослава Мудрого була в ролі королеви Франції, а Євпраксія –
німецькою імператрицею… Дружба з Києвом вважалася бажаною і
престижною.
У ХІІ ст. починається започаткована Києвом колонізація угрофінських і татарських земель – території майбутньої московської
держави.
А найголовніше, що на той час кристалізуються як центробіжний
щодо Києва державотворчий процес, так і формотворча еволюція
українського етносу. Він постає феноменом, який у ХVІІ ст. за умов
розвитку визвольної революції трансформується в етно-націю. Україна
водночас з Англією та Нідерландами стає національно-демократичною
республікою і витворює вершину європейської суспільно-правової
думки – Конституцію Пилипа Орлика (1710 р. – за 77 років раніше за
Конституцію США).
Під жорстокими ударами монголо-татарських полчищ, польської і
російської експансії, Австро-Угорської колоніальної політики українська
держава періодами тратить свій суверенітет, – однак завдяки
багатотисячолітньому досвіду боротьби за свободу, демократію і
суверенітет, незаперечній харизмі, життєвій волі, свідомості своєї
вагомої історичної місії, українська етнонація (як те показано в працях:
Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і
перспективи. – К., 2003; Кононенко П.П. Національна ідея, нація,
націоналізм. – К., 2005) непереборно протистояла несприятливим, а то й
ворожим обставинам і відроджувалась як легендарна птаха Фенікс.
Так було і на початку, й в кінці ХХ століття, коли Україна явила
світові життєтворний приклад незнищенності етнонації, і коли вона
ставить світового рівня завдання її вияляє характер, гідний найвищої
мети.
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Так родове начало сформувало етнос, державотворення
скристалізувало козацтво і націю, – а все те сприяло розвиткові
українського громадянського суспільства, успішно прямуючого в
співдружність розвинутих народів Європи. А також породило
етнонаціональну еліту, яка в особі Романа й Данила Галицьких, БайдиВишневецького, Петра Дорошенка і Петра Конашевича-Сагайдачного,
Богдана Хмельницького, Івана Виговського, Івана Богуна, Лазара
Барановича, Сильвестра Косова, Петра Могили, Івана Мазепи, Григорія
Сковороди, Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Івана Франка,
Михайла Максимовича, Володимира Вернадського, багатьох інших
харизматичних особистостей ще на початок ХХ ст. явила світові взірець
українського типу людини – втілення мудрості серця і доброти
інтелекта, універсальності інтересів і обдарувань, морально-етичних і
естетичних гідностей, «філософії серця» та релігійної толерантності.
ІІІ.
Україна – мова
Ще в «Літописі Аскольда» та «Повісті минулих літ» (Київському
літописі), «Галицько-волинському літописі» та в творах фольклору, у
«Велесовій книзі» і в билинах київського циклу (про Володимира «Ясне
сонечко» і народних богатирів) давалася характеристика рис і якостей
українського етноса та типа людини (Святослава, Володимира, Ярослава
Мудрого, Володимира Мономаха). Від сім’ї і роду до племені й етноса –
шлях в тисячі років, на якому кристалізувалися риси і якості українства:
неподільна любов до рідної землі і природи, гуманізм і демократизм,
культ жінки й свободи, культ мирної хліборобської праці й звитяжної
боротьби (героїв-богатирів) за сім’ю і рід, за родове начало в етиці й вірі,
у внутрішніх і міжнародних відносинах; схильність до різноманітної
творчості, мистецтва й науки, до філософського – мудрого й
аналітичного – ставлення до життя, до пізнання світу і самопізнання.
Були різні люди, роди і племена; серед еліти – не лише «мудрі» як
називав їх народ, а й «окаянні», – однак закономірно, що ще в літописах
як ідеал підносилося плем’я полян, про яке літописці писали: всі
племена Київської держави мали свої родові землі й традиції «свої
обичаї, і закони предків своїх, і заповіти, кожна – свій норов»;
найрозвиненіші серед них – поляни, котрі відзначалися високою
культурою і родинних та суспільних відносин, і державно-політичного
управління.
І є своя історична логіка в тому, що українство поетично-захоплено
описували як Геродот і Гіппократ, представники Сирії й Польщі, Франції
і Німеччини, Чехії й Англії у минулому, так і аналітики ХХ ст., один з
яких – російський учений Дмитрій Анучін всупереч офіційним
настановам і з позицій наукової честі в енциклопедії зазначав: українці –
самостійний слов’янський народ, головними рисами характеру якого є:
надзвичайна культурно-мистецька обдарованість (у пісенній, музичній,
синкретичній творчості вони не мають собі рівних не лише серед
слов’ян); демократизм, гуманізм і любов до свободи (заради якої ідуть
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на все і часом тратять за короткий час (оскільки свободу ототожнюють із
сваволею) те, що здобували віками); загострено культивований
індивідуалізм, повага до історії (особливо героїчної) й особистості, через
що вони є неприхильними до будь-яких форм догматизму, навіть
релігійного; українці надзвичайно обдаровані інтелектуально, науково;
вони схильні до поглибленого самоаналізу, тому нерідко задовго
обмірковують і приймають свої рішення, – однак коли на щось
зважуються, то є нестримними і непоборними.
Доказом універсальності характеру українців є і їхня мова.
Дуже важливий наголос! – адже говорити про мову, як і про етноантропологічні риси українства ( і не тільки його), в царській Росії та в
СРСР (отже й УРСР) було практично заборонено. Мовну проблему
фактично ставилося поза законом («не актуально»), як і дослідження
питань походження та питомих властивостей української мови.
Наслідком було й те, що українську мову то забороняли (упродовж віків
174 рази!), то трактували хіба що як «діалект» російської чи польської;
О.Солженіцин дозволив собі трактувати її навіть як наріччя, створене
«при австрійсько-німецькій підтравці», – а початок її відносили в
кращому разі до ХVІІІ ст., прив’язуючи його до особи І.Котляревського.
Тут була своя «логіка»: коли існувало одне східно-слов’янське
плем’я, то була, мовляв, і одна держава, культура, релігія, мова; а
оскільки «старшим братом» були… росіяни (хоча поняття «Україна»
зустрічається в літописах ще за 1187 рік, і аж 8 разів, – а поняття Росія
появилося з волі Петра І лише 1721 року!), то й належала вся історична
спадщина найперше йому («старшому»).
Історична спадщина, а з нею й правда, замінялася ідеологією в ім’я
імперії.
А тим часом правда полягала в тому, що мовне питання гостро
ставилося ще у «Велесовій книзі» та в «Літописі Аскольда», отже, не
пізніше ІХ століття.
У «Велесовій книзі» це виливалося в застережне нагадування про
лихоліття, коли «греки нав’язували нам їхню мову, щоб ми забули свою
віру» й перестали бути собою
У «Літописі Аскольда» розповідалося, як моравські князі Ростислав і
Коцел звернулися до візантійських імператорів за допомогою здійснити
переклади «священних книг» на рідну мову (оскільки Бог приймає
молитву тільки рідною мовою!). Імператори зібрали раду філософів й
порекомендували їм вивчити мовно-перекладацьку проблему для
слов’ян. Два з мудреців – славетні Кирило і Мефодій пішли до Моравії,
Болгарії, Чехії, Польщі, Київської держави і після глибокого
ознайомлення там з мовним питання зробили висновок: коли покласти в
фундамент існуючу тоді «найпрекраснішу руську мову» та лінгвістичні
елементи мов інших слов’ян, то можна буде створити
загальнослов’янський алфавіт. Що філософи і здійснили.
Так
почала
життя
«староруська»,
яку
ще
іменували
староболгарською, мова, яка, на відміну від існуючої народної,
обслуговувала офіційні – церкви й державні сфери.
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Це звужувало масштаби буття народних мов. Але академіки росіянин
О.Шахматов та українець А.Кримський ще в хрестоматії української
мови 1924 року переконливо довели: автохтонна українська мова була
багатою і структурованою не пізніше ХІ-ХІІ століть! І саме вона була
культуротворчим джерелом народу.
Закономірні й багатство та краса української мови. Ще в
праукраїнському фольклорі (піснях, міфах, легендах, казках) мова
виконувала роль чарівного дзеркала, в якому відбивалося все буття
людини, сім’ї, роду, племені і держави, їхні уявлення, вірування, мрії,
світогляд та філософія й етика.
«Велесова книга» засвідчила, що в народі ставилися до мови як до
найбільшої святині, адже в ній відбивалося все: усміх, пісня і любов
матері та розважлива мудрість і лицарська мужність батька. Ще з
гойданням колиски дитина прилучалася до гармонійного ритму
(симфонії) довкілля і космосу й призвичаювалася бути в гармонії і з
собою, і з світом: родиною та природою, Землею і Небом. Ще з
дитинства немовля (те, що не мовить) не чуттєвому (біопсихічному –
щонайглибшому) рівні пізнавало поняття мама і тато, хліб і сіль,
природа і Бог (Боги: Зорі і Місяць, води і трави, ліси і гори, птахи і
дерева, «злі» і «добрі» духи, вітри і звірі…). Воно відчувало не тільки
любов чи ненависть, тепло Сонця чи холод зими, а й чари місячної ночі
(українці й англійці натурою, психікою – «місячні» народи), її таємниці
й безмежні породжувані нею глибини психіки, потаємні порухи душі –
від оречевлених земних до романтично-сентиментальних небесних –
вічно манливих і вічно недосяжних, однак жаданих як тато й мама, хліб і
сіль, тепло родової Хати, привітні поля й ліси, звірі й Боги.
Особливу роль відігравала українська Природа: безмежно
різноманітна і всеосяжна, вона породжувала тисячі відчуттів і вражень,
тонів і барв, а тим самим – понять і уявлень, образів і асоціацій,
переживань і роздумів, поривань у майбутнє, – чим формувало і
внутрішній лад мови, і внутрішній лад душі людини й народу.
Універсальність української природи породжувала відчуття
універсально-цілісного світу, заглиблювала чуття в Землю (звідси і
філософія антеїзму – любові до Матері Землі, що завжди постає
джерелом сили й непереможності, «земного тяжіння» як синтезу
гуманізму й патріотизму), а помисли підносили до Неба (звідки, з Ірію,
«батьки зрять на нас» і кличуть бути гідними народу, Батьківщини,
традицій і слави предків). Обшири українського Терену творили відчуття
широти й висоти помислів та діянь.
Як і все в космосі, Природа еволюціонує в історії (Т.Шевченко: «Все
йде, все минає, і краю не має. Куди ж воно ділось, звідкіля взялось?»).
Українська природа постійно впливала і на характер, і на долю та місію
українців: автохтонам вона давала безмежні можливості бути
хліборобами, ремісниками, воїнами, жерцями, купцями й державними
діячами; її багатства давали повні можливості для культурно-мистецької
й наукової творчості та для інтенсивних, повноправних міжнародних
відносин. Але вона ж постійно провокувала і на загарбницькі зазіхання
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ближніх і дальніх сусідів. Кожен русич постійно мав бути хліборобом із
плугом, воїном із мечем, жерцем із молитвою і мудрим державцем із
розумом. Природа диктувала і зміст, і форми як внутрішнього життя, так
і стратегічного мислення, – а все те адекватно відбивалося в мові: в її
лексичному складі, багатстві форм, у синтаксичній віртуозності (доказом
чого є стилістика «Велесової книги» та в «Ізборнику» Святослава), у
міжнародній ролі (що зафіксовано «Літописом Аскольда»).
На жаль, гинули цілі цивілізації, міста, шедеври архітектури,
живопису, музики. І залишалося в вічності усе те, що відбилося в мові.
Через мову (письмо) ми осягаємо рівень культури за ХІІ століть до
нашого часу, оскільки це зафіксовано на плитах Кам’яної Могили. Через
народні перекази і літописи ми знаємо про тисячокілометрові оборонні
Змієві Вали, труди і дні та доленосні битви сотень поколінь предків, про
їхні вірування й світогляд, про свій і чужинські краї.
Слово – Бог і Бог – Слово! – так думали ще з часу арабських та
іудейських предків та апостолів.
… Знать, од Бога і голос, і ті слова
Ідуть меж люде! –
писав Т.Шевченко, наголошуючи і на життєзумовленій, і на
трансцедентній природі Слова.
І наше щастя, що наші предки добре розуміли природу та вагу Мови:
і те, що спочатку її творять Природа і Люди, а потім Людей творить
Мова.
Як зазначав літописець, Ярослав Мудрий любив читати книги і вдень,
і вночі, бо вважав їх джерелами мудрості, досвіду, благочестя й моралі.
Чого не знаєте – вчіться, а що знаєте – не забувайте!» – писав у
«Поученні дітям» В.Мономах, наголошуючи, що Мова є вчителем не
лише гуманізму, а й патріотизму.
Саме з часу великокняжої доби й постає відкриття: з колиски
необхідно вчити тільки державно-рідною, а не іноземною мовою, бо з
мовою в душу дитини входить той світ, який втілює мова.
Мова може бути й універсальною енергією гармонізації відносин
дітей і батьків, віків і поколінь: і – жорстокою силою тотального
взаємовідчуження: людей від природи й історії, дітей від батьків,
населення від держави, минулого й сучасного від майбутнього. «Можна
все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщини»
(В.Симоненко), а рідної Батьківщини не може бути без рідної мови, як і
без своєї мови не може бути суверенного народу; буде населення
виробників і споживачів, неспроможне мати як своїх ідеалів та критеріїв
життя, так і суверенної долі.
І цілком природно, що не лише в давнину церковна еліта
відгороджувалася від «свого» народу навіть мовою: вона служила
інтересам Візантії чи Риму, Москви чи Варшави, – а й у ХХ столітті так
звана українська церква Московського патріарху наполегливо відстоює
побутування т. зв. церковно-слов’янської (насправді – російської) мови: і
тепер вона служить інтересам Російської держави.
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Тож так само природно, що український народ віками сприймав
етику Христа з його кредо: немає тільки елліна чи іудея – є безліч
народів і мов. Вони всі рівноправні і їх треба поважати, оскільки Бог
приймає молитву лише рідною мовою.
Бо мова – душа нації! – одностайно визначили мислителі ще ХVII
століття.
Бо українська мова – наша душа! – вважали мислителі, державці,
педагоги, митці України, і та «душа» витворила шедеври не лише в
літературі (історичні пісні і народні думи, народний театр), а й в науці,
культуротворчості, вірі, сфері законів.
І тут важливо зауважити: є мова звуків і слів, а є універсальна етнонаціональна ( народна) мова: як вираження світорозуміння й творчого
генія народу.
Це розуміли Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир
Мономах, Митрополит Іларіон: ось чому Володимир Великий декретом
уводив систему освіти для всіх і розпочинав творити звід законів
«Руська правда»»; ось чому Ярослав Мудрий дбав не лише про систему
освіти (тривіум і квадріум), а й своєю владою настановляв свого –
Київсько-українського! – митрополита Іларіона та будував Золоті ворота
й Софію: мала торжествувати і українська «мова» архітектури,
храмобудівництва, скульптури і синкретичного мистецтва. З позицій
мовно-патріотичних розвивали релігійно-філософські та педагогічні
системи й Мономах та Іларіон, що своє учення свідомо назвав словом
(про Закон, благодать та істину).
– Ти знаєш, як створено світ і що є людина? – запитував В Мономах.
І цілком закономірно, що відповіддю на ті універсальні питання буття
народу поставали і «Літопис Аскольда», «Повість минулих літ» та
«Галицько-Волинський літопис», а пізніше й Густинський (про події ХІІХVI ст..ст.) та козацькі літописи Грабянки, Самовидця, Величка,
зрештою й «Історія русів», «Київ явився градом великим» Михайла
Максимовича та «Буквар» і «Кобзар» Тараса Шевченка, «Історія
України-Руси» Михайла Грушевського з їх фундаментальним підтекстом
шукання істини: «Звідки пішла руська земля, хто в ній першим почав
урядувати, як руська земля постала, є»?
Без пам’яті віків і чуття роду душа порожня. В історії українства
українська мова була і лишається універсальним виразником буття, душі
й інтелекта української людини, етно-нації і держави, мовою колиски і
трону, освіти, науки, мистетства, віри, права й лицарського військового
духу, міжнародних відносин. А відтак мірою істинної культури і
кожного громадянина, і всього суспільства, сім’ї, роду, громади, церкви і
влади.
Закономірно, що мова «Руської правди» була державною в ПольськоРусько-Литовській державі до ХVII століття.
У XVII-XVIII століттях вона стала мовою шедеврів поезії, прози,
драматургії, декретів Б.Хмельницького і демократичної республіки
Запорожжя, законів Козацької держави і «Конституції» П.Орлика, поезії
й декретів І.Мазепи та Л.Барановича й П.Могили, філософії та
21

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

підручника з математики Ф.Прокоповича, теорії бджолярства генія з
Чернігівщини П.Прокоповича, музики Дилецького, Веделя і
Березовського, архітектури бароко, високопрофесійного хорового
мистецтва, філософії Г.Сковороди і воістину народної творчості Івана
Котляревського, – що невідворотно підготувало божественну творчість
Тараса Шевченка з його божественним заповітом: «Свою Україну
любіть! Любіть її… Во врем’я люте, В остатню тяжкую минуту за неї
Господа моліть…»
Царизм, україножери інших держав та й самої України, прагнучи
знищити її як суверена історії, як націю, державу і культуру, найперше
накладали ярмо на душу народу. Українську мову люто переслідували в
сім’ї і школі, в науці й мистецтві, постійно, починаючи з Петра I,
забороняли її законодавчо.
Та харизматичне Слово харизматичної етнонації відповіло вандалам:
«Ще не вмерла Україна!» (П.Чубинський), «І не вмерла, і не вмре!»
(І.Франко).
Безсмертя мови відстоює в «Книгах буття українського народу»
М.Костомаров, бо й для нього мова – це аналог свободи, суверенітету
народів. Великий мовознавець Олександр Потебня водночас із
харківською романтичною школою в руслі європейської теоретичної
думки доводить основоположне, характеротворче значення народної
мови для виховання поколінь розвинутого громадянського суспільства,
згубність виховання в дитинстві чужими мовами і для дітей, і для мов (у
тому числі й для тих, якими заступають рідну мову). А також роль не
лише інтелігенції, а й кожної людини в розвитку мови, наголошуючи:
кожен індивід не лише використовує, а й творить мову, оскільки не
тільки віднаходить нові слова-поняття, а й в кожне загальновживане
слово вкладає і свій зміст. Так твориться багатоплановість і
метафоричність слів, симфонічність емоційної наснаги понять, а тим
самим – творення людини багатомірної почуттями, переживаннями,
роздумами й ідеалами, активної громадською енергією та волею.
Возвеличу малих отих рабів німих!.
Я на сторожі коло них поставлю Слово, –
викарбував Т.Шевченко у час великої руїни Українського Світу, бо
не бачив тоді іншої сили, могутнішої за Мову.
І його філософію стали втілювати в життя П.Куліш і І.НечуйЛевицький, М.Драгоманов й І.Франко, Леся Українка, М.Коцюбинський,
Б.Грінченко, М.Лисенко і М.Старицький. М.Грушевський пише мовний
трактат «Ганебній пам’яті», спрямований проти антиукраїнської
політики російського царизму. Історію української мови пише
митрополит Іван Огієнко.
Квітесенцією виступів корифеїв української культури, освіти, науки,
церкви, мистецтва стає вікопомна стаття великого педагога
К.Ушинського «Рідна мова», у якій він доводить: заборона чи зречення
рідної мови є злочином, бо веде до руйнування не лише системи
виховання й навчання, державного управління, культури та мови, а й
душ мільйонів: вони стають плюскими й одномірними та однозначними,
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як абстракції, вихолощеними в почуттях і мисленні, байдужими до
гуманізму і патріотизму, навіть до найближчої рідні та природи. Як і
М.Гоголь, К.Ушинський показує: мова – це весь гігантський досвід
народу, його шлях до мети, його творчість і боротьба кожної людини за
свободу і щастя від колиски до могили, це гарантія його значущості і
майбутнього. Відберіть у народу все, наголошував К.Ушинський, і він
все може повернути, навіть нову державу може відродити народ, - «але
вимерла мова в устах народу – вимер і сам народ». А хіба може бути
більшою катастрофа? – адже з народом гине і повнота та цілісність
людства, в культурі появляються лакуни, збіднення веде до деградації,
люмпенізації і занепаду…
Чи цього прагнемо?!.
Більшовицько-імперський режим, як показує в дослідженні розвитку
української мови першої чверті ХХ століття Ю.Шевельов, докладав усіх
зусиль задля знищення української мови, бо ставив за мету знищення
українства задля встановлення асимільованої, знеособленої маси –
«нової історичної спільності людей – радянського народу», в якій - масі панувала б єдина – російська мова.
Це було антиприродним, – і закономірно, що й мовна проблема
реально вплинула на розпад імперії: людей без роду-племені, яничар і
манкуртів без душі, – а водночас вплинула і на історичний вибір народів:
свобода, суверенітет, гуманізм, розквіт кожної особистості, соціальної
верстви, нації, держави, культури, мови.
1934 року на міжнародному конгресі в Парижі серед діячів культури
була розповсюджена анкета з питанням: «які з мов ви вважаєте особливо
багатими, довершеними, перспективними».
Більшість відповіла: французьку, перську і українську. Один опит
вважається недостатнім, і 1936 р. опит було продубльовано. Відповіді
вразили, бо тепер лише українська була поставлена поряд з грузинською
й італійською.
Можна було сподіватися на ще бурхливіший розквіт мови в Україні,
але сталінщина знищила не лише мовотворців, - інтелігенцію, мільйони
селян, а й Академію наук та Інститут мовознавства, мільйони карток,
зібраних для мовної енциклопедії.
Народ і мова вистояли й після цього Армагеддона. В борні
відродилась держава. І Конституція України на вимогу народу закріпила
державний статус української мови.
ІV.
Україна – культура
Все зазначене має переконувати: як і доля народу, природа, мова,
культура є системною, універсальною цілісністю. І лише умовно
поділяється на культуру матеріальну та духову: бо і та й та твориться в
процесі духовно-творчої діяльності поколінь. Все за причинним
детермінізмом та в кінцевому наслідку має гуманістично-патріотичну
спрямованість.
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Як зазначалося, українська культура має глибинне коріння та
універсальну сутність. Її коріння і в Мізинській, Київській та
Трипільській цивілізаційних формах, і в розвинутих після них культурах
– праслов’яно-венедській, Пшеворській, Зарубинецькій, Київській,
Черняхівській,
Склавінській,
Дзєдзіцькій,
Празько-Корчацькій,
Пеньківській, Київській великокняжої доби.
Не важко помітити, що в переліку культурних формацій постійно
фігурують і системи в основі своїй вітчизняного походження, і
підсистеми іншоетнічного (іншодержавного) субстрату. Це зумовлено
характером історичного розвитку: віками еволюціонував міжнародний
інкубаційний процес. Роди, племена і етноси то зближувалися,
інтегрувалися, то різко, часом назавжди розходилися. Наші прапредки
зносилися з Китаєм, індійські племена (як показує в праці «Санскрит
розкриває секрети» Ст.Наливайко) були насельниками праукраїнської
землі, потім іммігрували в Індію; нашим тереном довший чи коротший
час могли користуватися шумери, орії (арії) й кельти, германці, греки і
римляни, іранський і багдадський халіфати, скіфи й сармати, венеди і
анти, готи і гуни, згодом варяги, монголи, татари і турки… І всі вони не
могли не залишити хоч елементів своїх культурно-цивілізаційних форм
ще в найдавніші тисячоліття. Повторимо: серединне розташування
нашого Терену неминуче робило його перехрестям мало не всіх
планетарних культурно-цивілізаційних магістралей. Тому наше
багатство зумовлювалося й тим, що реальні сліди культурного
будівництва тут лишили індійці і мало не всі європейці (через що ми
закономірно вважалися і є спадкоємцями індоєвропейської групи
народів), араби і скандинави, хазари, романські й германські народи. Не
все увійшло в код нашої культурної ідентичності, бо кожне серце
сумісне не з усяким організмом, а народ (і його держава) – це також
цілісний організм (система), котрий може сусідувати й взаємодіяти з
багатьма іншими, але винятково суверенно: фізично (зокрема торговоекономічно) – чи не з усіма, а біопсихічно, культурно-духовно – лише із
спорідненими частинами природно-космічної системи.
Вже говорилося: численні племена не витримали випробування
часом і протистояння з іншими ( і «погибоша аки обри», – писав
літописець); суворий іспит на виживання витримали лише харизматичні.
А до останніх завжди належали не тільки економічно чи збройно сильні
племена та союзи. Розпадалися могутні імперії Олександра
Македонського, Візантійська і Римська, Карла Великого й монголотатарська, а пізніше – французька й англійська, іспанська, австроугорська, турецька й російська…, – бо вони не мали нетлінного, вічно
об’єднуючого начала, скажемо так – серця, яким виступає культура, та
душі, якою постає мова, органічно злютовані з інтелектом та заглиблені
в біопсихіку (у підсвідоме). І Київська Русь була імперією й розпалася не
тільки через монголо-татарську агресію: і від її ядра (скристалізованого в
минулі тисячоліття й сущого і в ХХІ столітті) відпали частини, що не
були органічними етно-культурно.
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Перемагали випробування історією лише духовно єдині спільноти,
якими були спочатку роди, а в ході еволюції – племена, етноси і їх
вивершення – нації.
Тож нашою спадщиною є й культура гуннів і готів, кельтів і греків та
римлян (їхніх колоній на теперішній Миколаївщині та на
чорноморському побережжі), германців і скандинавів, монголо-татар і
литовців та поляків, австро-угорців, моравів, болгар і чехів, індійців і
арабів: у своїх сусідів чи тимчасових насельників ми вчилися і
суспільно-державному
управлінню,
і
торгово-економічному
співробітництву, і соціальній демократії та гуманістичному вихованню,
й освітньо-науковому поступу, релігійному і військовому будівництву. І
були ми талановитими учнями: спочатку засвоювали їхній досвід, а далі
вчили (як візантійців чи хозар) і їх самих. Наслідком контамінації
вітчизняного та зарубіжного досвіду ми й створили світового рівня
культурно-цивілізаційні феномени Мізина і Кам’яної могили,
Трипільської і праслов’яно-венедської, Пшеворської, Зарубинецької,
Черняхівської, Антської, Сарматської, Склавінської та інших культур,
що проявилося як у господарському, міському, торгово-економічному,
державно-політичному будівництві, так і в освітньо-науковому,
культурному та мистецькому розвої.
Але вміють наслідувати та імітувати й тварини. Чужим «хлібом»
(розумом) не наситишся, і поваги не заживеш. Інші народи (люди),
даючи також хочуть і брати. А що можуть дати старці, чиї торби набиті
лише чужими окрайцями?!. Прохачів можуть жаліти, але не поважати.
Прапредки українського Терену ще в сиву давнину витворили не
тільки досконалі на той час житла, будівлі, господарські знаряддя,
культурно-мистецькі традиції, а й навіть міста з кількаповерховими
будівлями, оборонні комплекси, громадсько-управлінські структури.
Тому вражають не лише архітектурні досконалості й естетичні
орнаменти та узори, барвисті, як і природа, настінні малюнки та
оздоблення хат, що бачимо в ареалах Мізина і Трипільської культури, – а
й мистецькі та культові фігурки, які свідчать, що в наших пращурів
панував культ жінки (матері) і краси, мужності та життєвого оптимізму.
Загальновизнано, що наші «прадіди великі» були винахідниками
колеса та багатьох знарядь праці і оборони, приручили коня та багато
диких тварин, а головне, що були великими хліборобами та скотарями –
носіями любові до рідної Землі і природи, до тварин і рослин, до
мирного співжиття з іншими племенами. Неправда, що вони ніколи не
воювали: саме життя зобов’язувало завжди бути в стані бойової
готовності. Тож вони були і хоробрими та мужніми воїнами,
спроможними воювати навіть з майже мільйонною армією перського
царя Дарія та перемагати, як Кий і Аскольд, візантійців, як Святослав
хазар, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах
печенігів і половців, а Роман та Данило Галицькі ворожі полчища
сусідніх держав, а Іван Виговський під Конотопом понад 100-тисячне
московське військо. Віками формувалася військова наука і доблесть
майбутніх запорожців, - не випадково ж Богдан Хмельницький та інші
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вожді й полководці, що громили найсильніші армії Польщі та
Туреччини, покликалися на традиції предків – сарматів. А самого
Б.Хмельницького Кромвель іменував «імператором всіх козаків» і
відносив до числа кількох найвидатніших полководців світу. Українські
воїни брали турецькі фортеці й обороняли та відстоювали від турків
Хотин і Відень, брали неприступний Дюнкерк, чим підготували
неперевершену стратегію й тактику і січових стрільців у 1-й світовій
війні, і безсмертних воїнів УПА у Другій.
Державно-полководницький геній Кия сприяв демократизації та
переходу на феодальну систему Візантію. Щоб успішно воювати за
інтереси своєї держави, Володимир Великий, Ярослав Мудрий,
Володимир Мономах, Ярослав Осмомисл мали розвинути найвищого
рівня освіту, військову справу й науку, – і на Терені Київської держави
розквітли філософія й гуманістична віра, світового рівня архітектура
(Київська Лавра, Чернігівська і Київська «Софія», Золоті ворота),
живопис і музика, кораблебудування, оригінальна й перекладна
література, релігійна («Слово про закон, благодать і істину» Іларіона,
«Києво-Печерський патерик», проповіді Кирила Туровського) і
педагогічна («Поучення дітям» В.Мономаха) творчість, художня, агіо та
історіографічна й природнича література. Україна витворює
славнозвісний звід законів «Руська правда». Київська Ярославна
виявилася в Парижі найосвіченішою людиною. Київські книжники знали
найголовніші здобутки інших народів. Билини київського циклу
активізували нову хвилю міфології, фольклору й героїчного епосу
(«Слово о полку Ігоревім»).
Праукраїнці виявляють себе народом мислителів, естетів, воїнів і
державців, котрі породили ідеал людини «мудрої серцем і доброї
розумом» та винятково гуманістичну «філософію серця». Наслідок
відомий: вони породили і велику традицію народно-вічевої держави –
символа демократичного громадянського суспільства.
Монголо-татарська навала зв’язала крила висококультурного народу.
Та вбити божественний дух природи неможливо. Труднощі сильного
тільки гартують. ХІV століття розгортається потужним рухом
української молоді та еліти до Європи. Україна гранично чітко виявляє
себе як «окраїнна» держава не якоїсь країни, а між азійською,
близькосхідною і європейською цивілізаціями. Саме як носій і творець
європейської культури.
Знову ферментом відродження стають фольклор і народна мова.
Квінтесенцією інтелектуально-культурних джерел, тенденцій народу –
історичні пісні, народні думи та «козацькі» літописи.
Мірою культури постає пам’ять віків і поколінь. Універсального
значення набуває патріотизм, що все очевидніше, ширше і глибше
еволюціонує в етнонаціональну ідею, а на її сонові культура – в
національну.
Україна відроджує не лише традиції вітчизняної культурної еліти, а й
саму еліту – державно-політичну, суспільно-економічну, церковну,
військову, правотворчу, освітню і наукову. Як і Павло Русин, посланці
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України і в університетах, академіях, релігійних центрах Європи гордо
представляють себе синами свого народу і виступають не лише учнями,
а й вчителями культурологічних інституцій заходу, наставниками
найвидатніших учених та університетів Італії й Франції, Польщі й
Німеччини, Угорщини, Австрії. На цій основі розвиваються міські
братські і монастирські школи, культурно-мистецькі товариства,
академії – Замойська, Острозька, Мазепинсько-Могилянська (Київська).
Іноземці визнають, що на ХVІІ ст. Українська (Козацька) держава
постає як найосвіченіша країна Європи: її населення суцільно
опановувало шкільну освіту (читання, арифметику, музику, співи), до
того ж училися діти не лише шляхти, а й простолюду, і не лише заможні,
а й сироти. Школу мужності та патріотизму проходять слухачі шкіл
козацьких полків та Запорожжя. Світовим досягненням стає козацька
педагогіка. Найвищого злету сягає наука: історіософська, правова,
лінгво-філологічна, філософська, математична, естетика і риторика.
Розвиваються про орієнтовані на Європу Харківський, Київський і
Львівський університети.
Закономірно, що вершин сягає література й мистецтво (архітекрута,
музика, живопис) бароко; європейськими вершинами визнаються
українська філософія та релігійна думка (Г.Сковороди, ТранквіліонаСтавровецького, Д.Туптала, Л.Барановича, С.Яворського, П.Могили);
синтез культури – правова система («Конституція» П.Орлика).
Логічно, що на питання, яке майбутнє вістує Україна, великий
філософ-гуманіст Й.Г.Гердер відповів: її природа, винятково благодатне
підсоння, талановитий народ і його універсальна творчість та героїчна
історія дають підстави сподіватися, що з часом Україна стала
новочасною Елладою.
Катастрофічні повороти долі ждали Україну на полі національнодержавного розвитку. Царизм робив усе, щоб з карти планети зникли
поняття українська нація, держава, культура, мова (і малороси, як писала
Катерина ІІ, не дивилися на Московію вовками та не вважали себе
окремим народом).
Та в цій критичній ситуації наймогутнішу енергію і силу виявили
саме мова й культура: бурхливо розвиваються література (Г.КвіткиОснов’яненка, Є.Гребінки, П.Куліша, І.Нечуя-Левицького, Марка
Вовчка, П.Мирного, І.Франка, П.Грабовського, М.Старицького, Панаса
Мирного, А.Свидницького, Лесі Українки, М.Коцюбинського,
М.Шашкевича, О.Ю.Федьковича, В.Стефаника, О.Кобилянської,
Б.Лепкого, Г.Хоткевича, В.Винниченка та «театр корифеїв» (І.КарпенкаКарого, М.Кропивницького, П.Саксаганського, М.Заньковецької,
М.Бучми), оперного мистецтва (С.Крушельницької, М.Мишуги), музики
(М.Лисенка, Леонтовича, Ф.Колесси), живопису (Бойчука, Малевича,
Пимоненека, Терещенка, К.Білокур), архітектури й скульптури,
паркового будівництва.
Після політичної еміграції І.Мазепи на межі ХІХ-ХХ ст.
розгортається масова трудова еміграція українства в Росію (аж до
Тихого океану) та в Бразилію, Канаду, США, і зарубіжні історики
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констатують: українці гинули сотнями тисяч, однак тільки за перші
десятиліття на світовий рівень піднесли не тільки освіту, науку:
збудували понад 14 тисяч шкіл, храмів та церков, бібліотек і музеїв,
народних домів, виставок, книгосховищ…
Ще в ХІХ ст. полковник Засядько створив на полтавщині ракетну
техніку . М.Кибальчич, навіть ідучи на плаху, домальовував проект
космічної ракети. Славнозвісний Шаргей (Кондратюк) розробив і схему
космічних кораблів, і їхній маршрут у небесні висоти. С.Корольов
здійснив конструювання космічного корабля та його політ у космос, а
космонавт П.Попович першим поніс у Небо мистецтво: виконав пісню
«Дивлюсь я на небо…»
Колись праукраїнці створили епоху колеса, тепер українці створили
космічну еру. Логічно, що Україна стала батьківщиною відкрить в
ядерній фізиці (харківська й київська школи), у медицині
(О.Богомолець), кібернетиці (О.Глушков), атомній енергетиці та в
інформатиці. Світової слави зажили творчі колективи Г.Верьовки,
А.Авдієвського, Б.Антківа, український балет, композитори Степовий,
Платон і Григорій Майбороди, О.Білаш; спадкоємці І.Піддубного
спортсмени І.Богдан і Л.Дирій (Латиніна), В.Іванчук і О.Волков,
Я.Клочкова і С.Бубка, футболісти київського «Динамо».
Закономірно, що українці були першотворцями культури кіно
(О.Довженко), держави народної демократії (УНР, Директорія), системи
руху
опору
гітлерівському
і
сталінському
імперфашизму,
інтелектуально-мистецької боротьби з радянським імперіалізмом
«шістдесятників» та «дисидентів», що переросла у всенародний рух за
суверенну, демократичну, правову, соборну республіку Україну, яка
явила світові ще одне вселюдське диво: багатомільйонну безкровну
Помаранчеву революцію.
Культура зімкнула віки й покоління, Україну і світ та відкрила нові
перспективи цивілізаційного поступу людства.
Новим змістом наповнилась система громадянського суспільства.
V.
Україна у міжнародних відносинах. Ментальність, доля,
історична місія України і українства.
Навіть зазначена мікрочастина багатющої історії України та
зарубіжного українства дає підстави твердити, що вони належать до тих
енергетичних феноменів, котрі упродовж багатьох тисячоліть настійливо
й талановито закладали та розвивали фундамент загальнолюдської
цивілізаційно-культурної парадигми. При цьому багато важить як досвід
внутрішнього розвитку, так і характер та роль у міжнародних процесах.
Досвід внутрішнього розвитку зафіксований і Мізинською та
Трипільською культурами, Кам’яною могилою, і розкопками на
Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Галицько-Волинській землі та на
побережжях Чорного і Азовського морів, – і свідчить він про те, що наші
прапредки тяжіли переважно до мирного способу життя, і найперше – до
хбілоробської праці. Непримінними складовими того способу
28

Україна – поступ

життєдіяльності були й номадні племена та ремісничо-торговельні і
воїнські заняття. Однак переважало землеробство. А воно формувало
психіку любові до землі і природи, до самовідданої й творчої праці.
Закономірно, що ці форми життєдіяльності породжували особливо
взаємовпливаючий синтез людини й природи, форми сім’ї і роду, влади і
віри, світосприйняття і світорозуміння. Праця була не просто
обов’язком, а й культом для всіх. Сім’ю утримувала й правила нею
жінка. Рівний розподіл продукції визначав і суспільну рівність – вічові,
демократичні форми життя соціуму. А також зміст і форми вірувань:
закорінені в Землю й споріднені долею з Природою, праукраїнці
постійно схилялися до поетизації сил Неба й Землі та до філософських
вірувань-роздумів: що є людина і світ і хто їх створив; що є життя і
смерть та добро і зло, як їх пізнати і як здобути щасливу долю.
Міфологія, фольклор, особливо казки не тільки відбивають
найрізноманітніші реалії буття, а й мрії та плани впливу на зовнішні
обставини. Прапредки тяжіють до активної, конструктивно-будівничої
та творчої життєдіяльності. Така біопсихіка визначає найголовніші
концепти мови й культури та ментальності й волі далеких пращурів.
Широта меж проживання, взаємодія природи й людини породжує і
активність життя номадів: вони сповідують не лише динаміку
внутрішніх взаємовідносин (родів і племен), а й міжнародних контактів.
Каїни і Авелі як братаються, так і ворогують. Це суттєво впливає і на
характери, й на долю перших і других. Одні більше тяжіють до мирного
будівництва, інші – до войовничих тенденцій. А спільно – і до
неоднозначних форм самореалізації та досягнення мети, і до взаємин із
сусідами. Україна в усі віки збурена як доцентровими, так і
відцентровими тенденціями, як до зміцнення державно-правових норм,
так і до розхитування їх навіть у напрямі своєвільного «демократизму»
та згубного для єдності суспільства і міцності держави регіоналізму.
Найбільшою бідою стає біо-психічна багатовекторність орієнтацій.
І все те достатньо результативно впливає як на середсуспільні, так і
на міжнародні відносини.
Ще автори «Велесової книги», «Літописа Аскольда», а також
Геродот, Гіппократ та інші зарубіжні автори наголошували: наші далекі
пращури відзначалися яскраво вираженим характером: єдністю
миролюбності й войовничості, виняткової чесності й хитрості (аж до
віроломства), щонайвищої культурності й елементів дикості, – бо до того
їх «спонукала» природа: до миролюбства і чесності – землеробський, а
до войовничості і жорстокості – номадний способи життя. До високої
культури – щонайширші міжнародні добросусідські контакти, і до
хитрощів та войовничості – безперервні напади сусідів.
У землеробів панував культ сім’ї (іншого типу громада), у номадів –
культ вождя, індивідуалізму та повної незалежності. І так – аж до ХХ ст.,
що талановито показано в романах Ю.Яновського «Чотири шаблі» та
«Вершники».
Наслідком різнорідності природи стала і різнорідність та
універсальність характерів сконсолідованого формування етносу (згодом
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нації): з корінних племен від Карпат до Чернігівщини, а також вкраплень
із Середземномор’я, Далекого та Близького сходу і Скандинавії.
Спочатку той процес економічних, соціальних та культурних зв’язків
був пов’язаний з китайським (Шовковий шлях) та індійським ареалами;
згодом – із кельтськими та германськими й арабськими племенами,
Грецією, Візантією та Римом; з монголо-татарами та європейськими
народами.
І сучасні археологічні дослідження виявляють численні знаки
багатовікових напливів чужинців на український терен: шовки та іншого
роду предмети одягу з Китаю; письмо шумерської цивілізації;
поховання, спорудження жител кельтами і германцями; культові будови
Візантії; міста-держави, фортеці Греції й Рима; зброя, воїнські
кладовища варягів. І кургани, кургани, кургани як свідки неймовірного
випробуваннями шляху праукраїнства до незалежності, державності,
свободи.
Не випадково в численних курганах знаходились найвищої проби
(«Пектораль») пам’ятки вітчизняного і зарубіжного походження: на
праукраїнський терен завозилися різноманітні товари як іноземними та
своїми купцями (адже Дніпро був міжнародною магістраллю обміну, і не
лише товарами, а й рабами), так і воїнськими дружинами, котрі ходили
походами на племена і держави всіх континентів планети.
Спрацьовували й мирні міжнародні зв’язки: коли Кий і Аскольд
ходили на Константинополь, то найперше зустрічалися з поселенцями з
рідного краю. Представники праукраїнського кореня були в урядуючи
системах Індії, Візантії і Греції, Рима, а згодом і більшості європейських
країн. Окремі з них діставали імператорські (Володимир Мономах) й
королівські звання (Роман, Данило Галицькі; Ярославна, Євпраксія),
були знаними полководцями й творцями шедеврів мистецтва,
впливовими господарниками і купцями, місіонерами християнства.
Міжнародний досвід дозволяв розвивати світового рівня господарство,
освіту, науку, культуру, захищати свою Батьківщину, а то й
завойовувати чи ставити в залежність інші народи (як Кий і Атилла,
Святослав, Володимир Великий, Роман Великий). Усе те й зумовило
могутність та велич Київської держави, її активну роль в цивілізаційнокультурному поступі ще до завоювання імперії монголо-татарами.
Тимчасова підлеглість чужинцям загальмувала висхідний розвиток,
але вже не могла зупинити його чи викоренити.
Дух великодержавності, незалежності, свободи, народоправства
сприяв формуванню нових когорт світської і церковної еліти. Українці
не тільки вчаться в Європі, а й засновують свої освітньо-наукові та
релігійні осередки, братські й козацькі школи, наслідком чого стає
всенародна
грамотність,
розвиток
філософсько-гуманістичних
тенденцій, взаємодія із зарубіжними культурно-мистецькими центрами
та діячами реформації й Контрреформації, Гуманізму й Відродження.
Схильні до громадського, вічевого народоправства, українські міста
легко долучаються до основ Магдебургського права. Україна торгує чи
не з усіма державами Європи.
30

Україна – поступ

Закономірно, що демократично-правові орієнтації українців
збагачуються досвідом європейського реформаторства, – і цілком
логічно, що в Україні розгораються визвольні рухи, підноситься етнонаціональна ідея, і народ під проводом Байди Вишневецького,
П.Сагайдачного, П.Дорошенка та Б.Хмельницького утверджує свою
незламну революцію. Її ідеали ширяться по Європі, а коли московська
держава підступно знищує завоювання революції й піддає анафемі її
вождів, передусім – гетьмана Івана Мазепу, то саме Мазепу європейські
політики, митці (Д.Г.Байрон, інші поети, художники, композитори)
підносять як національного героя, гідного наслідування.
Свого часу Данило Галицький звертався до Європи за допомогою в
боротьбі з моного-татарським ігом. Рим в особі папи запропонував лише
королівську корону. Лишилась байдужою офіційна Європа і до благань
гетьмана Пилипа Орлика, й російсько-імперський абсолютизм поглинув
республіку. Були пропозиції протистояти новому ордизму полякам, та й
вони жили старими ілюзіями про імперію «від моря до моря», тому
заради упокорення українців більше лигалися з імперським царизмом, а
тому зрештою стали жертвою як своєї самозасліпленості, так і
московського колонізаторства: Польща була поділена сусідніми
імперіями.
Не тільки зовнішні вороги, а й внутрішні чвари підточували й
Україну («гірше ляха свої діти її розпинають», – писав Т.Шевченко).
Де вихід? «Один у другого питаєм, нащо нас мати привела: чи для
добра? чи то для зла? Нащо живем? Чого жадаєм?» – поставив перед
народом питання – максими великий Кобзар. І знову яскраво виявилася
велика ще літописна традиція: бачити Україну і зсередини, і в світовому
контексті.
Ще історичні пісні та народні думи відповіли не лише Україні, а й
світові: розкол суспільства на «дуків-срібляників» і експлуатовану
голоту своїми таки панами, які, до того ж, легко продавали себе
чужинським володарям; розкол між елітою (світською і церковною) та
народом, заміна суверенітету, свободи рабством неминуче ведуть до
тотальної поразки.
Народ стає населенням (виробників і споживачів), нація, як зазначав
М.Грушевський, – неповною (саме – неповною, а не безбуржуазною), бо
зрадженою «верхами», отже – організмом без «голови». Втрачають вагу
виховання (традиції), освіта, наука, національна культура, й людьми
тратиться почуття особової, соціальної, етно-національної та державнополітичної само ідентифікації. Шириться духовна недостатність,
суспільний аморалізм. Настає загроза колапсу, а то й апокаліпсису.
Що буде з Україною – частиною вселюдства?! – лунає по всій Європі.
Декому здається, що «лежить в могилі Україна» і вже не воскресне.
Та замордованою бачили її лише вороги та свої сліпці, яничари.
Енергію відродження бачили ще ідеологи козацтва, народні воїникобзарі, що люто переслідувалися російсько-польськими і турецькими
конкістадорами, але й умираючи твердили: «ще не вмерла Україна, і
слава, і воля!» Велике грядуще України провіщає автор «Історії русів».
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Україну як спадкоємицю легендарної Трої, країну волелюбних
гуманістів оспівав І.Котляревський, а ідеал внутрішньої і соціальнополітичної свободи могутній філософ Г.Сковорода.
Провіденційно мав появитися й появився геній на віки Тарас
Шевченко.
Небагато знайдеться міжнародних аналогій. На рівні світових вершин
діяли українські великі князі, митрополити, гетьмани і полковники,
автори видатних творів літератури й мистецтва, – та вони мали й освіту
найвищого світового рівня. Т.Шевченко був козацького роду, однак
систематичної освіти не дістав. Але самотужки домігся рівня
найосвіченішої людини Європи – багатогранного мислителя, аналітика і
пророка, педагога й естетика, академіка художеств; «нашого найпершого
і найвидатнішого історика» (П.Куліш).
Як Антей, Т.Шевченко черпав сили рідної Матері-Землі, тому чув
голоси всіх поколінь і століть, симфонію Неба, ритмів Космосу і
людської душі, осягнув кровний зв’язок долі України з долею
вселюдства. Тому показав усі грані історичного буття українства в
процесі його внутрішньої еволюції, – а водночас і як органічної мелодії в
симфонії вселюдства. Іудея й Єгипет, Греція і Рим, найвпливовіші царі,
королі й імператори, полководці й апостоли, папи, пророки, мислителі і
творці філософсько-педагогічних систем, революціонери і конформісти,
гуманісти й кати, вожді і маси – всі постали перед його зором й
засвітились зсередини. 1964 року у Вашингтоні при відкритті
пам’ятника великому українцеві президент США Д.Айзенгавр говорив
понад 100-тисячному зібранню: не обмежуймося думкою про нашу
повагу до Т.Шевченка. Маємо усвідомити ще посутніше: ще більшу
шану зробив Шевченко, прийшовши на нашу Землю, бо він знав нас і
поніс правду закона Вашингтонового на рідну землю, а водночас своїм
словом відкрив світові свою Україну, чим збагатив США і все людство
любов’ю до жінки і матері, до людини й природи, до свободи й
гуманізму. Він засвідчив собою, якою великою може бути людина, її
талант, совість і честь, її життєтворний патріотизм. Відкриймо особу
Тараса Шевченка і ми відкриємо себе, перспективу вселюдства, глибину
поетового заповіту не лише уярмленим, а й вільним: «Борітеся –
поборете!» Масштаби людини вимірюються масштабами її помислів,
почуттів і дій. Тарас Шевченко, як і його народ, безмежний і вічний…
Безмежний – бо коріння його почуттів, інтелекту, мети і волі в
глибинах буття праетносу. Вічний, бо відродив націю, чим дав і їй
перспективу, й вселюдству віру в його безсмертя та торжество
історичної справедливості.
«Коли б ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя», – ось
голос Шевченкової душі і свідомості, який кликав до пробудження від
летаргійного сну («страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, та ще
гірше спати, спати і спати на волі») та до відродження історичної
пам’яті, енергії патріотизму і боротьби («Поховайте та вставайте,
кайдани порвіте!»). Найбільшим болем для Кобзаря було духовне
рабство та антипатріотизм і «своїх» поміщиків-кровопивць, і зрадливих
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«чиновників з циновими ґудзиками», і лицемірних словоблудів, котрі
«вільнодумствують в шинках»: це і завдяки їм нищиться український
світ чужоземними зайдами. Т.Шевченко бачить вагомість виступу
«апостолів свободи» російських декабристів, прометеїв Грузії,
саможертовного Гуса, волає до істинних патріотів Польщі, - бо вірить у
перемогу добра тільки з’єднаними силами. Однак його надії – найперше
на власні сили нації, на енергію синівської любові як усвідомлення:
«Нема на світі України, немає другого Дніпра», лише «в своїй хаті своя
правда і сила, і воля». Тому «не дуріте самі себе», не тратьте сил на
взаємопоборювання, «обніміться, брати мої, молю вас, благаю!» Кожній
людині важко за межами Батьківщини, без її образу в душі – повна
трагедія, вона – перекотиполе, бо не здатна збагачувати ні себе, ні
інших. Ось чому «учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не
цурайтесь».
Ось чому «Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні», та
людина не може повнокровно жити без Батьківщини, і «не однаково
мені, як Україну злії люди присплять лукаві і в огні її окраденую
збудять!»
Т.Шевченко оволодів світовим досвідом і тому зміг збагатити
українською глибиною, висотою та широтою мислителя весь світ.
«Він був сином мужика, і став володарем в царстві Духа.
Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури.
Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і
книжним ученим.
Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а
для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій…»
(Присвята), - писав Іван Франко.
Вершиною світової думки на грані ХІХ-ХХ ст..ст. став і сам І.Франко
– енциклопедист помислами, творчістю, знаннями вселюдського життя,
автор 100 томів творів практично з усіх сфер розвитку світової
цивілізації і культури. Коли Т.Шевченко відродив націю, то І.Франко, за
висловом Д.Павличка, завдяки своїй вірності заповітам Т.Шевченка та
універсальній життєдіяльності виховав її.
Зокрема виховав і для нового націо-державницького відродження
України в процесі політичного визрівання та боротьби в ході революції
1917-1920 років, коли його прапор підхопили М.Грушевський і
В.Винниченко, С.Петлюра і А.Волошин, Є.Коновалець, С.Бандера і
Я.Стецько, Р.Шухевич і спадкоємці запорожців та січових стрільців
воїни УПА.
Так окреслилась не лише ментальність і доля, а й історична місія
українства і на новому етапі.
На початку ХХ ст. УНР, Гетьманат, Директорія демонструють світові
найвищі принципи демократизму, торжества законів і прав людини,
кожної соціальної верстви та етно чи нацменшини. І цього разу
внутрішнє протиборство та недостатня допомога Європи завадили
народові України довести задуми й плани до логічного завершення.
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Але фундамент нового типу цивілізаційно-культурного Храму було
закладено.
Ще в час першої світової війни Україна опинилася між двома
таборами воюючих сторін. Здавалося, загибель неминуча. Та коли інші
держави воювали за новий переділ світу, то тріумфували, то приходили,
як О.Шпенглер, до висновку, що настав «Присмерк Європи», а тому
ширили декадентство й пророкували всезагальний апокаліпсис, –
Україна постала в ролі Месії: піднесла прапори визволення та
відродження кожної людини і нації, мови й культури; ідеали рівності і
свободи. А головне, що уярмлений, сторозтерзаний народ на практиці
явив світові дух прометеїзму, переборов найнесприятливіші обставини,
створив республіку верховенства закону, демократії й прав людини.
Відроджена пам’ять історії допомогла відродити єдність усіх земель,
гордий дух харизматичної етнонації, підтвердивши, українці віками
воліли і вміли боротись! Інша справа, що при цьому вони не важили на
землю, історію, мову, культуру, честь і свободу інших народів.
Європа виявилась не зовсім готовою оцінити феномен відродження
українства як приклад для всіх, для грядущого. Імперські сили знову
наклали ярмо на тіло народу. Але – тільки на тіло. Мільйони українців
полетіли журавлиними ключами по чужих країнах і континентах: тільки
б не рабство! Виборюючи життя, сотні тисяч представників тепер уже
політичної еміграції знаходили смерть. Однак і за цих умов у Японії і
Китаї, в Австралії, Бразилії, Аргентині, Канаді, США, Польщі і Чехії,
Бельгії й Англії та Франції українці розвивали свою національну й
загальнолюдську культуру, несли в життя дух віри й надії на торжество
добра і справедливості.
Більшовизм,
польський,
румунський,
угорський
шовінізм
смертельною отрутою заливав серця і свідомість розчленованого народу.
Та знову спалахнули вогні національно-державного й культурномистецького відродження в роки українізації 20-х років ХХ ст.
Комуністичний терор знищив сотні тисяч інтелігенції, а голодомори –
мільйони носіїв української ментальності – хліборобів. Україна знову
постала приспаною і окраденою Руїною. «Не буть ніколи раю у цім
кривавім краю!» – розпачено голосила Тичинівська Божа Матір.
Але був Бог і були Люди: по всій Україні росте рух опору.
Є.Коновалець створює бойову патріотичну організацію. Його уб’ють
московські посіпаки, як уб’ють і С.Петлюру та С.Бандеру, а з ними –
мільйони борців за свободу. Та створиться сотні українських
патріотичних організацій в Європі й Америці, розгорне діяльність ОУН,
– і 1941 року учасники Національних зборів у Львові проголосять
відновлення Української самостійної держави. Гітлер особисто накаже
Гіммлеру «знищити ту банду». С.Бандеру й О.Стецька кинуть в
концтабори, знищать їх родичів, гітлерівці й сталіністи почнуть
хрестовий похід проти українства.
І тоді станеться диво: окупований, але сповнений жаги свободи народ
створить героїчну УПА й оголосить війну двом наймогутнішим
імперіям! Як і хоробрий князь Святослав, безсмертні характерники –
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запорожці, січові стрільці, воїни українського руху Опору знали, що
фізично вони перемогти не можуть. Однак знали і те, що «лиш боротись
– значить жить. Vivere memento!» (І.Франко). Соромно жити рабами.
«Мертві ж сорому не мають!» І в ім’я миру, закону, благодаті, життя
народу можна й пожертвувати власним життям…
У французькій, інших країн академіях будуть пильно вивчати досвід
Н.Махна, воїнів і командирів УПА й з військової точки зору. Та невдовзі
прийде осяяння: українці відкрили найглибинніші секрети стратегії й
тактики духу людини і нації – духу свободи й патріотизму, демократії і
гуманізму, духу незнищенності людства. Духу істинної Любові.
Ще розпинатимуть у Сандормахах і Гулагах геніїв (як М.Куліша,
Л.Курбаса, а далі й В.Стуса), ще творитимуться макабричні «суди» над
тисячами патріотів по селах і містах, ще гулятиме страх смерті,
лютувати смерч Чорнобиля, – а вже знову відроджуватиметься
покоління борців – шістдесятників, правозахисників з Гельсінгської
групи, майбутніх ідейних лідерів всенародного Руху.
Україна була насильно впряжена в колісницю російської імперії,
іменованої СРСР. Україна стала вирішальною причиною її розпаду.
Українська нація відродила державу, а з тим й ідеал історичної
справедливості.
Україна явила світові і таке диво, як Помаранчева революція, а тим
змусила світ переосмислювати всі досі відомі «істини».
Стало зрозумілим: від характеру розвитку та долі України прямо
залежить характер розвитку та доля Європи й всієї цивілізації.
Від України, що лежить на перехресті найголовніших
магістралей загальнолюдської цивілізації і культури. Тому й радість
та честь зватися, а тим більше – бути українцями! Почуваймо,
думаймо і життєдіймо по-українськи!
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. (Київ)
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА
П.П. КОНОНЕНКА
НА НИВІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
(2000–2006 рр.)
У
статті
висвітлюється
науковий
доробок
академіка
П.П. Кононенка на ниві українознавства протягом 2000–2006 рр.
Співавтори також виносять на розсуд читачів укладений ними
бібліографічний покажчик праць П.П. Кононенка за цей хронологічний
період.
Кожна людина, яка народжується на планеті Земля, апріорі є
творцем. Вона може і має стати справжнім деміургом своєї долі,
величним креатором своєї справи, проте, на превеликий жаль, не завжди
ним стає… Чому? Тому що, окрім генетичної й сімейно-родової
спадковості, природних здібностей, божого натхнення, є один, на наш
погляд, головний чинник, який сприяє формуванню повноцінної
людської особистості – вольовий характер! В усі епохи, в похмурі та
світлі часи людина, яка хотіла себе реалізувати попри всі різноманітні
труднощі й перепони, тільки тоді ставала особистістю, коли не пливла за
течією, а впевнено торувала свій власний шлях. Саме так ставали
мудрими правителями, войовничими полководцями, вправними
майстрами, талановитими мислителями, геніальними митцями й просто
– Особистостями!
Проте з сотень тисяч людей такими індивідуальностями стають лише
найкращі. Хоча їх, порівняно з загальною чисельністю людської
популяції, дуже мало, саме вони є потужними рушіями земної цивілізації
36

Українознавство – теорія, методологія, практика

Homo Sapiens. Одним із таких деміургів, на наше тверде переконання, є
Петро Петрович Кононенко. Саме його життєвий шлях є тому
найкраще підтвердження.
Народившись 31 травня 1931 р. у звичайній українській селянській
родині в селі Марківці Бобровицького району Чернігівської області,
хлопчик міг стати одним із багатьох сільських дітлахів, тогочасного
радянського колгоспного села, найвищою мрією яких було просто
вижити й стати на ноги. І хоча підліток виростав без батька, який
відправився на заробітки та й не повернувся до рідного села, дякуючи
матері Павлині, яка виховала без чоловіка п’ятеро дітей та власній
наполегливості, він в 1946 р. успішно закінчив Марківецьку семирічну
школу, а в 1949 р. і Заворицьку середню школу Броварського району
Київської області. Наступним важливим етапом у житті юнака спочатку
було навчання на філологічному факультеті Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка (1949-1954 рр.), а потім навчався в
аспірантурі при кафедрі історії української літератури (1954-1957 рр.).
Символічна, на наш погляд, тема захищеної молодим вченим у 1966 р.
кандидатської дисертації «Образ героя в літературі епосу Греції, Риму,
Середньовіччя, Відродження». Так само герой як в античні часи, так і в
часи Ренесансу був творцем. Він не тільки творив власне життя, а й
своєю креативною енергетикою прискорював і змінював на краще світ,
що його оточував. А разом з навколишнім середовищем
трансформувалися й пересічні люди. Героїчний титан Прометей, не
тільки подарував людству вогонь, окрім того, й це найважливіше, він
запалив у їхніх серцях полум’я знання, віри в себе та в свої сили. Кожна
епоха творить власних героїв, проте саме вони стають тими
каталізаторами людського цивілізаційного процесу, дякуючи яким
людство, незважаючи на всі перешкоди й негаразди, піднесення й
падіння – прогресує, а не регресує.
Здавалося доля посміхнулася й прихильно поставилася до молодого
та перспективного науковця й викладача. Розпочавши свою трудову
діяльність ще в сталінську добу, а точніше в 1952 р. на кафедрі історії
української літератури філологічного факультету КДУ ім. Т.Г.Шевченка,
Петро Кононенко пройшов шлях від асистента кафедри до її завідувача
(1988-1996 рр), а в 1986-1991 рр. був навіть деканом філологічного
факультету. Про таку кар’єру міг мріяти кожен амбітний українець –
оспівуй діяння Комуністичної партії та неухильно у своїх працях
дотримуйся генеральної лінії тієї ж партії й все буде гаразд. Проте тим і
відрізняється справжній творець від пересічного виконавця, що перший,
сприймаючи все багатоманіття Всесвіту, не розчиняється в ньому, а
синтезуючи надбання попередників створює щось нове й епохальне, тоді
як другий у більшості випадків механічно копіює та компілює отримані
кимось новітні знання, інформацію тощо. Саме тому Петро Кононенко,
захистивши у 1986 р. другий варіант докторської дисертації «Історичний
розвиток літератури і проблеми її народності» (перший варіант
«Проблеми гуманізму в українській літературі», підготовленої ним на
початку 70-х років був «зарізаний» ортодоксальними номенклатурними
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чиновниками від науки), міг спокійно спочивати на лаврах під
розкішним древом української філології. Але вчений ще раз доказав
усьому світові, й насамперед своїм землякам, що мало жити в Україні,
мало її віддано любити – треба ще її знати. Саме Петро Кононенко став
творцем нового наукового напряму, сучасної дослідницької школи,
модерного, інтегративно-комплексного знання – українознавства.
Символічно, що сама ідея українознавства активно пропагувалася і
розвивалася вченим ще в кінці 80-х – на початку 90-х рр. XX ст. за часів
горбачовського СРСР, але реально втілилася в життя лише в незалежній
Україні. Так, у січні 1992 р, згідно з Наказом № 19 від 24 січня 1992 р. за
підписом виконуючого обов’язки міністра освіти Л.О.Каніщенка, в Києві
почав діяти новий освітньо-науковий підрозділ Інститут Українознавства
при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка під
керівництвом директора П. Кононенка. Нелегка йому дісталася і ноша, і
доля – проте саме українознавство, на наше тверде переконання, стало
метою й сенсом життя та творчості академіка Академії наук Вищої
школи України, Української Вільної академії наук (США), Міжнародної
слов’янської академії, Української академії політичних наук, лауреата
Міжнародної премії імені Й.Г.Гердера та премії імені Ярослава Мудрого,
президента Міжнародної асоціації «Україна і світове українство»,
доктора філологічних наук, професора, літературного критика, поета та
прозаїка Петра Петровича Кононенка.
Нагадаємо читачам, що поняття «українознавство» активно
пропагував на початку 20-х рр. XX століття академік Сергій
Олександрович Єфремов, який у 1920 р. у Києві випустив у світ
посібник – бібліографічний покажчик «Українознавство». Ще триває
збройна боротьба українського народу за свою незалежність, але
невтішний фінал все ближче і ближче. З превеликим жалем ми
констатуємо той факт, що в період боротьби за українську державність
1917-1921 рр. переважав політичний, дипломатичний, економічний і
військовий непрофесіоналізм, який у підсумку і привів Україну до
поразки1.
Проте попри будь-які негаразди, життя триває, і боротьба за
українську справу триває також. Саме усвідомлення цього важливого
етнонаціонального державотворчого процесу дає право С. Єфремову в ті
скрутні часи виголосити кредо молодої, але дуже необхідної науки про
Україну: «Настає тверезої праці час, а для неї потрібно насамперед
наукового знаряддя і тих трівких підвалин, що дає позитивне знаття з
усіх ділянок того, що в широкому розумінні складає науку про наш
рідний край – українознавство»2.
Але поразка українських визвольних змагань 1917-1921 рр. дуже
негативно вплинула на становлення молодої науки, точніше, вона була
1
Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і
розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в
українознавчому вимірі. – К., 2004. – С. 244.
2
Єфремов С. Українознавство. – К., 1920. – С. 4.
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знищена у самому своєму зародку. Цьому посприяла й так звана
«українізація» 20-х – початку 30-х рр. XX ст. (це процес коренізації,
який проводили більшовики щодо власної керівної партійної й
господарчої номенклатури на теренах компактного проживання
неросійських народів). Хоча вона спочатку надавала деякий поштовх
розвитку на українських землях т. зв. «УРСР» освіти, науки й культури,
проте, через визначений зверху партійним керівництвом час,
українізація перетворилася чи точніше переродилася у хвилі сталінських
репресій по відношенню до України та українців. Яскравий приклад
тому українські митці т. зв. «Розстріляного відродження», а скільки було
знищено освітян і науковців, про це важко писати, але треба, щоб ніколи
не повторилися ці трагічні сторінки нашого минулого.
Під час Другої світової війни (1939-1945 рр.) українці знову вели
збройну боротьбу за Українську Самостійну Соборну Державу. Бійці та
старшини Української повстанської армії, підпільники Організації
українських націоналістів (як мельниківці, так і бандерівців) жертовно
відстоювали свої ідеали в цій кривавій борні. Хоча сталінська
тоталітарна система завдала їм поразки, але не змогла здолати їх
звитяжний Український Дух! У той час, коли наші повстанці зі зброєю в
руках воювали за Волю та Свободу, українські вчені, які змушені були
емігрувати з рідної Батьківщини, розпочали свою не менш важку, але
таку необхідну боротьбу за українську справу. Так, за межами України,
науковці-патріоти під керівництвом В. Кубійовича й З. Кузелі розпочали
видавати багатотомну «Енциклопедію українознавства». У своїй
передовій статті вони проголосили своє кредо: «Енциклопедія
українознавства» спирається на ті вічні ідеали, які лягли в основу
нашого світогляду і нашої культури, підхід її базується на ідеалістичнохристиянських засадах і державницьких традиціях, і тому саме вона має
науковий, об’єктивно цінний характер, подаючи найважливіші відомості
з різних ділянок українознавства»1.
На десятиліття, а якщо бути хронологічно точним, з кінця 40-х і
майже до середини 90-х рр. XX ст. саме «Енциклопедія українознавства»
стала тим життєдайним джерелом, з якого втамовували свою спрагу всі
ті, хто хотів зрозуміти, усвідомити й осягнути Україну, українців та
світове українство як цілісну геополітичну й геокультурну реальність
XX ст. Редактори цієї важливої українознавчої праці наголосили:
«Енциклопедія українознавства» важлива і з погляду пропаганди
українського імені за кордоном. Зустріч із чужинцями спонукає кожного
з нас інформувати їх про нашу країну; для цього потрібно іноді
відсвіжувати свої знання. Крім того, поява «Енциклопедії
українознавства» – це до, деякої міри, справа нашого національного
престижу, доказ нашої вартості перед культурним світом. Нарешті

1
Енциклопедія Українознавства: В 2 т. / Під. ред. В. Кубійовича, З. Кузелі. – Мюнхен;
Нью-Йорк., 1949. – Т. 1. – С. 5.
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«Енциклопедія українознавства» має безпосередньо інформувати
чужинців про нашу країну1.
Зі здобуттям Україною незалежності, у житті вітчизняної науки
розпочався новий період. Здавалося зруйнована компартійна тоталітарна
система, впала облуда з очей, розбиті імперські кайдани – працюйте та
творіть в ім’я Самостійної Соборної Української Держави, в ім’я
молодої української нації! А зась! На жаль, при владі залишилися
представники старої еліти, які успішно оволоділи модерною риторикою і
швидко перефарбувавшись у національні кольори розпочали побудову в
Україні номенклатурно-корупційної олігархічної держави. Втрачене
десятиліття,
зубожіле
населення,
«прихватизоване»
народне
господарство, поява купки багачів… Проте від цього дикого свавілля
постраждала не тільки економіка, а й освіта та наука. Деякі з шановних
академіків і вчених, які на словах підтримували розвиток українського
державотворчого процесу, реально його саботували.
Яскравий приклад тому – розвиток українознавства взагалі та важка
доля Інституту українознавства при Київському державному
університеті ім. Т.Г.Шевченка. Новостворений Інститут українознавства
під керівництвом П. Кононенка розпочав наполегливо працювати над
впровадженням новітніх українознавчих технологій у зміст національної
освіти. Цьому посприяла і перша Міжнародна конференція «Роль вищих
навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства», яка була
проведена Інститутом у 1992 р. у місті Києві.
Проте в часи правління в Україні президента Леоніда Кучми, на жаль,
модно стало спекулювати на патріотично-національній риториці й
притому вести війну з тими українцями, які «contra spem spero» (без надії
сподіваючись) жертовно працювали в ім’я Української Незалежної
Держави. Так, у ІІ пол. 90-х років ХХ ст., за ініціативою ректора
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
В. Скопенка та декана філологічного факультету М. Наєнка було
розгорнуто активну боротьбу з українознавством взагалі та з Інститутом
українознавства
при
Київському
державному
університеті
ім. Т.Г. Шевченка зокрема. Проте П. Кононенко не тільки як директор
Інституту українознавства, а й як порядна людина і фаховий вчений, став
на захист українознавства-українолюбства. У світоглядно-засадничій
статті «Українознавсто Третього Тисячоліття» він пристрасно писав:
«Однак царство «кривих дзеркал» нагадало: Україна й українство мають
ще раз пройти дорогу випробувань, у тому числі й процес каяття та
очищення: каяття за своє самовідступництво як аналога капітуляції і
самознищення та очищення від монад психіки мікромалоросійства.
Старий (зокрема, комуно-імперський) світ не хоче визнавати ні України
як самостійної нації-держави, рівної іншим суверенним націямдержавам, ні світового українства як цілісності, що творить матеріальну
й духовну культуру і на терені Батьківщини, і ще в 64 країнах планети та
є незамінною часткою цілісного вселюдства. Тому адепти того світу
1

Там само. – С. 5.
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надривно вітійствують: "Обережно: українознавство!.." Українознавство
не можна пускати ні в освіту, ні в державне будівництво, ні в саму науку,
бо воно, мовляв, не визначилося навіть стосовно власного предмета (?!) і
методу, а замість того, щоб обмежитися елементами етнографії та
фольклору, крає- (довкілля) чи народознавства, претендує на цілісну
наукову систему знань про Україну й зарубіжне українство... Ще раз
переконуємось: українознавство неможливо абстрагувати від політики й
філософії держави, інакше запанує не українолюбство, а українофобія,
волевияв не творення суверенної України, а нищення її. І аналогічно:
метод і методологія не синтезу здобутків усіх галузей наук,
професіоналізму й патріотизму, вітчизняного й зарубіжного досвіду,
сцієнтизму й етики, а підміни пізнання й розкриття істини, цілісного
образу світового українства описом окремих його елементів, зведення
наук про Україну до вже здискредитованих (але потрібних адептам
старого світу) фальшивих ідеологем»1.
Все це врешті-решт, призвело до того, що на порядку денному
постало питання – бути чи не бути Інституту українознавства? Бути!
21 червня 2000 р. Кабінет Міністрів України видав Постанову за
№ 1003 «Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства»
за підписом прем’єр-міністра Віктора Ющенка. Зокрема, в ній
зазначалося: «З метою організації та координації наукових досліджень з
проблем українознавства, розроблення і впровадження новітніх
технологій навчання та підготовки фахівців з українознавства Кабінет
Міністрів України постановляє: 1. Прийняти пропозицію Міністерства
освіти і науки та Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, погоджену з Міністерством фінансів, Міністерством
економіки, Міністерством юстиції та Київською міською адміністрацією
щодо утворення в м. Києві Науково-дослідного інституту
українознавства на базі Інституту українознавства Київського
національного університеті імені Тараса Шевченка, що ліквідується.
Установити, що Науково-дослідний інституту українознавства
перебуває у сфері управління Міністерством освіти і науки»2.
Уся ця гігантська й важка праця лягла на плечі Петра Кононенка.
Інший би не витримав – зламався й здався на милість переможцям…, та
тільки не він!
Проявивши свої найкращі організаторські та управлінські якості П.
Кононенко став не тільки директором новоутвореної інституції, а й
справжнім творцем сучасного науково-освітнього закладу, якого так
потребувала Українська держава. Тому що за Постановою Кабінету
Міністрів України від 21 червня 2000 року НДІУ МОН України було
визначено чотири головні напрямки роботи: 1. Розробка історикотеоретичних, методологічних та практичних проблем українознавства; 2.
1
Кононенко П.П. Українознавство III тисячоліття // Українознавство. – 2001. – Число 1.
– С. 5-12.
2
Науково-дослідний інститут українознавства. Довідник до 10-річчя діяльності. – К.,
2002. – С. 73.
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Впровадження нових технологій; 3. Координація українознавчих
досліджень; 4. Підготовка кадрів українознавців1.
Саме П. Кононенко в 2001 р. ініціював створення фахового
періодичного видання з українознавчої тематики, доклавши до цього
весь свій потужній організаторський досвід і непересічний хист вченогоукраїнознавця. Так П. Кононенко став головним редактором журналу
«Українознавство», зваливши на свої плечі таку важку, але разом з тим
таку конче потрібну місію як створення сучасного наукового,
громадсько-політичного,
культурно-мистецького,
релігійнофілософського і педагогічного часопису, у якому б професійно
досліджувалося місце і роль України та українців у часо-просторовому
континуумі (інформаційному середовищі) на початку ХХІ ст.
Свою наукову і громадську позицію вчений виклав у статті
«Українознавство Третього тисячоліття», яка відкривала число 1
часопису, зокрема він наголосив: «Журнал «Українознавство» виходить
у світ на межі тисячоліть. На межі, що відділяє десятиліття
бездержавності й рабства від доби великих надій та сподівань на
відродження України як правової, демократичної, соборної, суверенної
держави та на розквіт великої нації, призначеної самою Природою на
здійснення тільки їй наперед визначеної високої загальнолюдської
місії»2.
Також П. Кононенко накреслив редакційну політику щодо
дослідження концептуальних засад українознавства як цілісної та
інтегративної системи наукових знань і навчальної дисципліни: «Журнал
«Українознавство» є спадкоємцем не тільки однойменного вісника 90-х
років ХХ ст., а й ЛНВ Наукового товариства імені Шевченка 90-х років
ХІХ ст.: відповідно до предмета дослідження – Україна, світове
українство, українознавство у їх часопросторовій ґенезі, – він буде
відбивати не лише синтез українознавчих наук у їх універсальній
цілісності та системності, а й українознавчі сфери буття та
життєтворчості. Це означає, що будуть друкуватися матеріали
фундаментальних досліджень і гіпотези, версії, полемічні трактати;
напрацювання у сферах джерелознавства й археології, найхарактерні
набутки літератури і мистецтва; напрями практичного втілення
українознавства в заклади виховання й освіти; плани, наслідки роботи
вітчизняних і зарубіжних українознавчих центрів. Разом з цим
наголосимо: розширення меж українознавчих публікацій – це веління
часу, але й воно – не стільки мета, скільки засіб, один із шляхів до
головної мети. Та мета – новий якісний рівень українознавства у всіх
його сутностях і формах. З огляду на це особлива увага буде приділятися
розробці історико-теоретичних, методологічних проблем… Маємо
відштовхуватися від вимог ХХІ століття: науці – науковий метод. У
світлі цієї вимоги маємо дослідити й висвітлити історію українознавства:
1
2
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у її корінні; вітчизняних і зарубіжних джерелах; у характерних рисах
етапів і шкіл; бодай у найяскравіших постатях світочів українознавства –
і на цій основі скристалізувати найголовніші принципи подальшого
розвитку науки. Цілком зрозуміло, що найпершою вимогою тут буде
збір та аналіз джерел і документів»1.
Ставши фундатором модерного українознавства як цілісної,
інтегративної та комплексної системи наукових знань про Україну,
українців і світове українство в просторі та в часі, академік Петро
Кононенко продовжує невпинно розвивати і збагачувати теоретикометодологічні та історіософські засадничі принципи українознавчої
парадигми. У кожній своїй статті, розвідці, книзі вчений намагається
допомогти всім небайдужим читачам осягнути, усвідомити та зрозуміти
місце й роль українознавства в поступальному цивілізаційному розвитку
українського народу, що врешті-решт повинно допомогти утвердитися в
глобалізаційному часопросторі Третього тисячоліття як українцям, так і
українознавству.
Розглядаючи науковий доробок П.Кононенка треба насамперед
виділити його монографічні дослідження такі як: «Освіта XXI століття:
філософія родинності» (2001) (у співавторстві з Т. Кононенком),
«Український етнос: ґенеза і перспективи» (2003) (у співавторстві з
Т. Кононенком), «Українознавство: Конспект лекцій» (2005) (у
співавторстві з А.Пономаренко), «Національна ідея, нація, націоналізм»
(2005).
Так, у монографії «Освіта XXI століття: філософія родинності»
досліджується проблема проблем – створення української національної
системи освіти, яка б відповідала завданням і характеру прогресивного
розвитку України як суверенної та демократичної держави, також
відбивала новітні тенденції сучасної світової педагогіки як української,
так і зарубіжної й разом з тим поєднувала традиційні й новочасні засади,
патріотизм і професіоналізм, виховні та пізнавальні аспекти. Автори
переконані, що Освіта XXI століття повинна в першу чергу базуватися
на засадах українознавства, саме це дає змогу поєднати новітні
інноваційні освітні процеси з вітчизняним багатотисячолітнім досвідом
родинної етнопедагогічної системи.
В історичному нарисі «Український етнос: ґенеза і перспективи»
вивчається проблема ґенези українського етносу, прогнозується його
майбутнє як в Україні, так і в інших країнах планети Земля. Автори
наголошують, що кожне покоління українців повинно відповісти на
питання – коли виник український етнос, яким був і є його зв'язок з
нацією, державою та вселюдством і що він вносить у загальносвітовий
розвиток цивілізації й культури.
У конспекті лекцій «Українознавство», підготовленому згідно з
навчальною програмою дисципліни «Українознавство», міститься
лекційний матеріал з усіх концентрів українознавства, рекомендована
література до навчальних тем і коротка хрестоматія до вивчення курсу.
1
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Автори свідчать, що українознавство – це шлях до самопізнання й
самотворення українства, здійснення ним своєї історичної місії, саме
воно органічно поєднує (синтезує) процеси пізнання, виховання й
навчання, народної й академічної педагогіки, вітчизняного і зарубіжного
досвіду, органічно переростає в українолюбство та українотворення.
Монографія «Національна ідея, нація, націоналізм» присвячена
осмисленню та осягненню одній з найголовніших проблем, що аналізує
й висвітлюється упродовж багатьох століть і все ж лишається в центрі як
наукових, так і політичних дискусій, а саме – дослідження проблеми
розвитку націй, національної (національних) ідей, історії й практики
втілення наукового та соціально-політичного націоналізму. Автор
переконливо доводить, що на межі XX і XXI століть стало цілком
очевидним, що серед найзначніших проблем загальноцивілізаційного
розвитку є насамперед національна ідея, нація, націоналізм, до того ж – і
в автономному існуванні кожного з цих понять та феноменів, і в
багатоступеневій взаємозалежності їх.
Поряд з написанням наукових досліджень (монографій, статей,
розвідок) П. Кононенко є співавтором, редактором і укладачем багатьох
важливих українознавчих праць. Зокрема, це: «Збірник наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства» (вийшло з друку вже
десять томів), «Науковий бібліографічний довідник «Українознавство»
(надруковано Т. I, частина 1 і 2), «Навчально-виховні програми з
українознавства», «Програма з українознавства для I – XII класів
середньої загальної школи», «Українознавство. Навчальна програма
нормативної дисципліни для вищих закладів освіти», «Українська
література
в
системі
українознавства»,
«Мова
в
системі
українознавства», «Філологія як українознавство», «Хрестоматія
української літератури для 10 класів», «Хрестоматія української
літератури для 11 класів»; «Хрестоматія української літератури для 10 –
11 класів» тощо.
Таким чином, науковий доробок академіка Петра Кононенка на ниві
українознавства за 2000-2006 рр. вражає своєю фундаментальністю,
талановитістю, цілісністю та щирою любов’ю до України, українців і
світового українства.
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Калакура Я.С. (Київ)
ІСТОРИЧНИЙ АНТРОПОЛОГІЗМ
ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті висвітлюється сучасне розуміння поняття «історичний
антропологізм», еволюція його розвитку, обґрунтовується необхідність
дедалі
повнішого
дотримання
методологічного
принципу
антропологізму в українознавстві як чинника підвищення його
соціального значення.
Українознавство, як інтегрована система гуманітарних і природничих
знань про українців та Україну, за визначенням академіка
П.П.Кононенка, систематизує в своїх концентрах найрізноманітніші
відомості про український етнос, його долю, генетичний код та історію
української нації, про мову, культуру, релігію, менталітет та
інтелектуальні надбання українців, їхню державність, про природу й
екологію України, її місце у світі1. Кожен з цих компонентів, як
реальність, є продуктом діяльності людей і водночас містить наукові
знання про них, створені людьми. Іншими словами, люди творять
українознавство, а воно, в свою чергу, є наукою про людей, їхній
багатогранний світ, ідеали і духовні цінності. Українознавство дедалі
більше сповідує людиноцентризм, що є відповідною реакцією вчених
на успадковане з доби радянського тоталітаризму відлучення науки від
«живої» людини, конструювання так званої «нової» людини-робота або
манекена. З радянського суспільствознавства під прикриттям боротьби з
буржуазною ідеологією були викинуті сама наука українознавство, а
разом з тим такі поняття як ментальність, національний характер, душа
народу, національна ідея та ін. Між тим, українська національна
історіографія з часів митрополита Ілларіона і Нестора Літописця,
Григорія Грабянки і Самійла Величка, Петра Могили і Григорія
Сковороди, Михайла Максимовича і Миколи Костомарова, Володимира
Антоновича і Михайла Грушевського, розвиваючись у контексті
гуманістичних цінностей європейської і світової історіософії, традиційно
на чільне місце ставила і ставить людину. Поступово сформувалася
методологія історичного антропологізму, який став правилом, тобто
принципом наукового пізнання. В ряді новітніх праць, присвячених
методології науки, у тому числі й українознавства, окреслені деякі
підходи до методики «залюднення» досліджень, їх подальшої
гуманізації2. Однак ця проблема значно ширша, до того ж вона настільки
актуальна і важлива, що заслуговує окремого дискурсу.
1

Кононенко П. Українознавство. – 2-ге вид. – К., 1996. – С. 4-5.
Див.: Гуревич А.Я. От истории ментальностей к историческому синтезу. ІІ. Споры о
главном: Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской
2

52

Українознавство – теорія, методологія, практика

Завданням пропонованої статті є, з одного боку, з’ясувати
парадигму самого поняття «історичний антропологізм», еволюцію його
розвитку і сучасне трактування як методологічного принципу, а з
другого боку, обґрунтувати необхідність дедалі ширшого і
послідовнішого дотримання цього правила в українознавчих
дослідженнях як чинника підвищення їх соціального значення, оскільки
антропологізм забезпечує певну “соціологізацію” українознавства, що є
однією з ознак наукового модернізму.
Саме поняття «антропологізм» походить від давньогрецького
словосполучення: antropos – людина і logos – вчення, тобто від
антропології – цілісної науки про людину, її походження, еволюцію,
морфологію, розвиток і поширення на земній кулі людського життя. В її
межах сформувалися такі категорії і галузі знань як антропогенез,
антропоцентризм, антропософія, антропогеографія, антропосоціологія,
історична, філософська, етнічна, психологічна та інші розділи
антропології, кожен з яких має свій предмет пізнання. Витоки історичної
антропології, яка зосереджується на історичних знаннях про людину,
сягають в античні часи, пов’язані з іменам Геродота, Фукидіда,
Арістотеля, Гіппократа, Демокріта та ін. Колосальний вплив на розвиток
історичної антропології справила доба ренесансу, коли утвердився
антропоцентризм – система поглядів на людину як найбільшу цінність,
центральну фігуру, рушія історичного розвитку і найвищу мету
цивілізаційного прогресу. Як самостійна наука вона почала
утверджуватися з середини ХІХ ст., коли у Великій Британії, а згодом у
Франції сформувалися антропологічні школи, представлені іменами
Е.Тейлора, А.Ланга, Дж. Фрейзера, Манувріє, Топінара, Летурно та ін.
Їхня історіософська концепція, що ґрунтувалася на положенні про те, що
тільки людина, як головна світоглядна категорія, спроможна дати
наукове пояснення розвитку природи, суспільства і мислення, дістала
логічне продовження в антропології права (Ч.Ломброзо) та у філософії
життя (Ф.Ніцше, Л.Клагес, А.Бергсон, В.Дільтей, О.Шпенглер та ін.).
В історичній антропології тісно переплітаються інтелектуальні
надбання про людину археологів, етнологів, етнографів, істориків,
культурологів, психологів, лінгвістів та представників інших наук.
Зацікавлення антропологічними вислідами виявляли українські
інтелектуали як в Австро-Угорщині, так і в Росії. Праці з антропології,
зокрема П.Чубинського, І.Франка, тісно поєднувалися з етнографічними
дослідженнями. Фундатором української національної антропології
справедливо вважають Ф.Вовка, який за традицією французької
антропологічної школи обґрунтував теорію динарської раси як основний
школы «Анналов». – М., 199З. – С. 16-29; Удод О. Про психологічний підхід до історії //
Бористен. – 2000. – Ч. 3. – С. 9-12; Колесник І.І. Українська культура та історіографія:
історія ментальностей // Український історичний журн. – 2002. – № 3. – С. 26-37;
Тарасенко О. На шляху до соціалізації української історичної науки. – К., 2002; Смолій В.
Вступаючи у ХХІ століття: деякі теоретично-методологічні аспекти історичних досліджень
в Україні // Міжнародний науковий конгрес українських істориків.– К.; Нью-Йорк; Острог,
2005. – Т. 1. – С. 30, 32-33.
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складник українського народу, довів його належність до окремого
антропологічного типу1. На базі заснованого антропологічного музею
(1879 р.) при Московському університеті в 1922 р. був створений
Інститут антропології, з яким пов’язане ім’я проф. В.Бунака – українця
за походженням і автора багатьох праць з питань морфології людини та
антропологічної характеристики українців. Зусиллями Ф.Вовка,
П.Чубинського, М.Грушевського, К.Грушевської під впливом
соціологічної школи Е.Дюркгейма закладалися наукові основи
культурної антропології в Україні. У добу визвольних змагань 19171920 рр. при Українській академії наук було засновано антропологічний
кабінет ім. Ф.Вовка (керівник А.Носов) та журнал «Антропологія». До
розгортання більшовицьких погромів українознавства на початку
1930-х рр. плідно працювали антропологічні осередки в Києві, Харкові,
Одесі, досліджуючи проблеми етногенезу українського народу, його
антропологічну самобутність. Ця проблематика опрацьовувалась
ученими Наукового товариства ім. Тараса Шевченка у Львові
(І.Раковський, Р.Єндик), а також в українській діаспорі. В часи
хрущовської «відлиги» з ініціативи М.Рильського та К.Гуслистого в
системі Академії наук УРСР було створено наукову групу антропологів
(Г.Дебець, В.Дяченко, Г.Зіневич та ін.), згодом передану до структури
Інституту археології (1974 р.)2. З відновленням державної незалежності
України цей напрям помітно активізується, продуктивною стає робота
відділу антропології Інституту археології НАН (І.Потєхіна, С.Круць),
регулярно публікуються матеріали антропологічних досліджень.
Навіть така стисла схема розвитку української антропології засвідчує
його тяглість і давню традицію, що дає підстави розглядати принцип
історичного антропологізму як такий, що має глибоке укорінення в
українознавстві. Його суть набагато ширша, ніж орієнтація на
проведення чисто антропологічних досліджень. Мова йде про
обов’язкове правило для кожного українознавця максимально
«залюднювати» свої праці, виходячи з того, що саме людині відведена
ключова роль у суспільному житті та інтелектуальному процесі. Крім
того, йдеться про заглиблення в особливості кожної соціальної групи та
її представників, тобто в мікроісторію, з’ясування психології, суспільної
поведінки, соціокультурних орієнтирів, уявлень та емоцій людей.
Зупинимося докладніше на ролі принципу історичного антропологізму в
розвитку українознавчих досліджень.
Українознавство, маючи давні антропологічні традиції, завдяки
геополітичним і культурним зв’язкам України й українства з світовим
процесом утвердилось і розвивається на загальнолюдських цивілізаційних
цінностях. Заслуга його фундаторів полягала в тому, що Г.Сковорода в
своїх діалогах виклав “філософію серця і душі”, яка возвеличувала
моральну людину до рівня Бога. Т.Шевченко своєю українською ідеєю
1

Див.: Вовк Ф. Антропологические особенности украинского народа. – СПб., 1916.
Див.: Дяченко В.Д. Антропологічний склад українського народу. – К., 1965;
Зиневич Г.П. Очерки палеоантропологии об Украине. – К., 1967.
2
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сприяв національній мобілізації українців, їхньому духовному
відродженню, І.Франко виокремив знання про Україну з контексту
західноєвропейської науки, В.Антонович, за словами В.Потульницького,
«відсепарував» українську історію від польської, а М.Грушевський – від
російської1. У такий спосіб утвердилась окремішність української
історіографії, визріли передумови розвитку народознавства, його
трансформації в українознавство як синтез знань про Україну та її
людність. Потужний вплив на його піднесення мали західноєвропейські
філософські течії і наукові школи, в тому числі німецького історика
Леопольда Ранке, французької соціологічної школи «Анналів»,
історіософії позитивізму та модернізму. Однак у радянські часи під
прикриттям боротьби з буржуазною наукою, ідеологією «українського
націоналізму», сепаратизмом та низькопоклонством перед Заходом була
знищена не тільки окремішність української історичної думки, а й
накладено табу на саме поняття “українознавство”.
Впродовж 1930-х – першої половини 1980-х рр. єдиним порятунком
для виживання і розвитку українознавства, збереження його
гуманістичних цінностей стала діяльність українських дисидентів та
українознавчих центрів у західній діаспорі, насамперед Українського
вільного університету, Українських наукових інститутів у Берліні та
Варшаві, осередків НТШ, заснування в повоєнні роки Української
Вільної академії наук, кафедр українознавства в університетах США,
Канади та інших країн, створення фундаментальної “Енциклопедії
українознавства”. Завдяки діаспорі українознавство не тільки вижило, а
й засвоїло методологічний досвід західної науки, її людинознавчу
спрямованість.
З відновленням державної незалежності України відродилося
материкове українознавство і синтезувало діаспорні надбання. Воно
набуло характеру своєрідної соборності, повернуло собі статус
інтегрованої системи знань не тільки про Україну, а й про світове
українство, утверджується як наука про український етнос і українську
націю. Як наголошує П.Кононенко, українознавство – не просто система
знань, а синтез та інтегратор досліджень і відкриттів усіх наук, котрі
займаються Україною та світовим українством, а його мета – дати
цілісний образ України в усіх гранях і часопросторових вимірах її буття
та перспектив2. Під впливом інтеграції України в європейські та
трансатлантичні структури дедалі помітнішими стають нові тенденції
розвитку українознавства на шляхах зближення і співпраці не тільки з
україно знавцями діаспори, а й з західною гуманітарною наукою
загалом.
Антропоцентризм
покликаний стати пріоритетною рисою,
методологічним правилом українознавства, оскільки в його епіцентрі
1
Див.: Потульницький В.К. Україна і всесвітня історія. Історіософія світової та
української історії ХVII – ХХ століть. – К.: Либідь, 2002. – С. 16.
2
Див.: Кононенко П. Українознавство третього тисячоліття // Українознавство. – 2001.
– Число 1. – С. 4.
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знаходиться людина як носій найвищих цінностей, традицій,
національного духу і ментальності. Свого часу М.Грушевський
наголошував, що історія є насамперед наукою про людину і цим
визначається її велике соціально-виховне значення1. Це не меншою
мірою стосується і українознавчих досліджень. Не випадково
П.Кононенко, говорячи про його світоглядно-виховну функцію, постійно
підкреслює, що воно має набути ознак українолюбства. Новий синтез
українознавства передбачає інтеграцію усіх знань про українську
людину в часі і просторі, з’ясування особливостей її природи і розвитку
на різних етапах життєдіяльності, простеження змін, яких вона зазнавала
під впливом відповідної культури і суспільства. Тривалий час вважалося,
що належної уваги заслуговують лише люди влади: князі, королі,
гетьмани, полководці та інші можновладці. У радянській історіографії
окрім культу партійних вождів насаджувався штамп людини –
“активного будівника комунізму”. Праці суспільствознавців містили
голий перелік численних прізвищ так званих “простих людей” –
передовиків виробництва, ударників праці і переможців змагання, але всі
вони механічно підганялися під штучні критерії клас робітників або
колгоспників, внаслідок чого втрачалася самобутність кожного з них.
Принцип історичного антропологізму особливо важливий для
дослідження українознавчих джерел, оскільки він допомагає заставити
їх, за образним висловлюванням Н.Яковенко, заговорити про те, про що
вони досі мовчали, і на основі здобутої інформації дати пояснення
минулого2. На жаль, частина дослідників сприймає джерела як колодязь,
з якого механічно можна черпати факти, ігноруючи сам комунікативний
процес зв’язку сучасника з минулим у процесі пізнання джерел, про
своєрідний діалог поколінь. Дослідник спрямовує промені світла на
затемнені, замовчувані або й просто невідомі події, явища, процеси,
закодовані в джерелах, з’ясовує час і мотиви їх створення, а вони у
відповідь посилають сигнали з своєї епохи у вигляді інформації, що
потребує розшифрування. Тому дуже важливо вникнути в особливості
тієї доби, у якій були створені джерела, у специфіку мови їх творців,
культури і світогляду тогочасних людей. В іншому випадку є небезпека
модернізації минулого, його осучаснення, змішування культурних
цінностей минулого і сьогодення. Ті українознавці, котрі засвоїли
методику джерелознавчої критики джерел, можуть здобути з них не
тільки відкриту інформацію про ті чи інші події і їх учасників, а й
приховані відомості про те, якими були їх погляди, характер,
уподобання, настрої, симпатії, і вже на цій основі можна конструювати
суспільний портрет тогочасної людини, її матеріальне і духовне життя.
Для цього дуже важливо залучати “нетрадиційні” джерела: усну народну
1
Див.: Грушевський М. Історія і її соціально-виховуюче значення // На порозі нової
України. Статті і джерельні матеріали. – Нью-Йорк; Львів; К.; Торонто; Мюнхен, 1992. –
С. 119-121.
2
Див.: Яковенко Н. Щоб рухатися вперед, треба говорити мовою кінця ХХ століття //
День. – 2000. – 21 січня.
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творчість, міфи, казки, обрядові пісні, літературні тексти, мистецькі
твори та ін., які утаємничили багато прихованих свідчень про духовний
світ і поведінку людей.
Загалом, питання культури, особливо народної, культури
повсякденності все ще залишаються на маргінесі історичних та
українознавчих досліджень. Культура зводиться здебільшого до освіти,
мистецтва, штучно відривається від інших сфер розвитку суспільства як
цілісності. Достатньо переглянути шкільні та вузівські підручники, аби
пересвідчитись, як законсервувалася радянська схема історії, за якою
культура – це останній параграф теми, тобто додаток до основного
змісту.
Реалізація принципу антропологізму в сучасному українознавстві
підтверджується його дедалі більшим інтересом до проблем
ментальності українського народу. Цей своєрідний “винахід”
французьких істориків Л.Февра та М.Блока дав ключ дослідникам до
сприйняття людських спільнот будь-якої епохи як певної цілісності, чий
образ розкривається в характері, способі мислення і світосприйняття,
культурі повсякденності, манерах поведінки людей. Кожна людина
виступає як носій цінностей своєї доби, вона говорить, мислить, чинить,
поводиться відповідно до тих норм, які успадковані від попередніх епох
і модернізовані під впливом нових обставин. Ментальність нації
цементують спільна мова, релігія, звичаї, обряди, ритуали, більш-менш
однаковий погляд на свою і чужу історію, спільна мета. Прикладом
українознавчого дослідження української ментальності є ґрунтовна
монографія М.Юрія “Соціокультурний світ України”1. Розкривши
особливості формування і найбільш характерні риси ментальності
українців, деяку географічно-регіональну та етнографічну специфіку,
автор переконливо довів, що менталітет українського народу склався
історично і віддзеркалює його цілісність як етносу, котрий упродовж
майже двох тисячоліть побутує в координатах порубіжних цивілізацій
Заходу і Сходу.
Ментальність
акумулює
єдність
найхарактерніших
ознак
національної свідомості, інтелекту та розуму, які проявляються в
характері мислення і світобачення, способі поведінки і психології дій, у
культурі, традиціях і звичаях українців. Сучасний етап розвитку
ментальності підпорядковується реалізації історичної місії українського
народу, його самоідентифікації та консолідації, що дуже важливо для
зміцнення соборності держави, утвердження її демократичних і
правових засад, забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки. В
цьому зв’язку дуже важливо розвінчувати різноманітні спекуляції
навколо так званої федералізації України, навмисного роздмухування її
регіональних особливостей. В свій час М.Грушевський підкреслював, що
деякі регіональні відмінності українців мають місце, але вони штучно
витворювалися політичними режимами тих держав, до складу яких
входили східні чи західні українські землі, оскільки кожна з них
1

Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. – К., 2004. – 738 с.
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намагалася втримати панування над ними і відповідно асимілювати
автохтонне населення, нав’язати йому свої стандарти. Наукові
дослідження
істориків,
етнологів,
культурологів,
демографів,
представників інших галузей українознавчих знань переконливо
доводять, що всупереч асиміляційній політиці імперій і комуністичного
режиму в СРСР, українці зберегли свою самобутність, окремішність,
ментальну неповторність та етнокультурну цілісність. По-перше, вони
становлять 78,2 відсотка всього населення країни, домінують в
етноструктурі всіх регіонів, окрім кримської автономії, по-друге,
український етнокультурний ландшафт не втратив своєї самобутності і
національного обличчя, для нього характерний єдиний культурний
стрижень. Спільні або дуже близькі риси народної культури, побуту,
звичаїв наддніпрянців і галичан, слобожанців і закарпатців, жителів
Півдня і Волині, Сходу і Поділля переважають над деякими
етнографічними, конфесійними та мовними відмінностями. Все це є
запорукою вибудовування й утвердження етномоделі нашої держави як
української, але з багатоетнічним складом населення.
Творчий доробок Науково-дослідного інституту українознавства
останнього десятиріччя засвідчує дедалі повнішу реалізацію його
колективом принципу історичного антропологізму. Значно зріс інтерес
науковців до комплексного дослідження проблем людини як найбільшої
цінності і ця тенденція особливо характерна для праць незмінного
директора Інституту П.Кононенка. В його підручниках і навчальних
посібниках з українознавства, у працях “Свою Україну любіть”,
“Національна ідея, нація, націоналізм”, у монографії “Український
етнос: генеза і перспективи”, підготовленій разом з Т.Кононенком, та
інших червоною ниткою проходить пошук відповідей на одвічні питання
українців: Хто ми?, Чиї сини?, Яких батьків діти? Саме з’ясування цих
питань, сформульованих свого часу Великим Тарасом, дає змогу
усвідомити, як сформувалася українська нація, чим вона є сьогодні і яка
її перспектива в майбутньому. Обличчя будь-якої нації складають
надбання її народної культури, всього інтелектуального потенціалу, її
духовної еліти. Звертаючись до невичерпності українського фольклору,
до мудрості Слова Божого та Біблії, до Велесової Книги та
давньоукраїнських літописів, до величі історичних постатей
українського народу – княгині Ольги і Володимира Великого, Ярослава
Мудрого і Володимира Мономаха, Ярослава Осмомисла і Данила
Галицького, Петра Сагайдачного і Богдана Хмельницького, Івана
Мазепи і Пилипа Орлика, до національних світочів – Петра Могили і
Григорія Сковороди, Тараса Шевченка і Пантелеймона Куліша, Михайла
Драгоманова та Івана Франка, Лесі Українки і Дмитра Чижевського,
Євгена Маланюка, Василя Симоненка та Василя Стуса, до ідеологів і
провідників українського націоналізму – Миколи Міхновського та
Дмитра Донцова, Степана Бандери та Ярослава Стецька, до досвіду
будівничих Української держави – Михайла Грушевського і Володимира
Винниченка, Павла Скоропадського і В’ячеслава Липинського, Симона
Петлюри та Євгена Петрушевича, до світлих образів інших
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представників українського пантеону, учений виводить логічний
висновок: історія зародження і формування української етнонації – це
тривалий процес, який обіймає тисячі років і характеризується тяглістю
та безперервністю. Самобутність українців склалася історично і знайшла
самовиявлення в спільній території, мові та культурі, у характері та
психології, у неповторній ментальності, у державно-політичних
орієнтаціях, в історичній долі та місії1.
П.Кононенко – блискучий майстер наукової персоналістики і
біографістики, що цілком співзвучне з історіософією гуманізму та
принципом антропологізму. Він творчо розвиває і збагачує цю давню
українознавчу традицію, що бере свій початок з народної творчості та з
літописних часів. Принагідно нагадаємо, що при виробленні концепції і
структури часопису “Українознавство” саме Петро Петрович наполіг на
виокремленні рубрики “Людина і її справа” як першого розділу. І це
логічно, бо хто може бути вищим за людину, хіба що Бог. За цим
принципом побудовані всі літературознавчі праці П.Кононенка, його
науково-публіцистичні нариси, що яскраво демонструють унікальний
хист дослідника, з одного боку, виокремлювати з тисяч імен адептів
української історії і культури ті особистості, котрі відіграли рубіжну
роль у долі українського народу й світової цивілізації, а з другого боку,
бачити і сприймати їх через призму й контекст конкретно-історичної
епохи, у якій вони жили і творили, виявляти найхарактерніші риси і
моральні якості наших нетлінних світочів, виносити з їхнього життєвого
досвіду і творчої спадщини повчальні уроки для нинішніх і прийдешніх
поколінь. Ключовими постатями, котрі домінують у його творчості
впродовж життя, були і залишаються наймогутніші титани нації – Тарас
Шевченко та Іван Франко, але кожного разу, на кожному новому етапі
осмислення їх ролі в історії України вони постають у новому
цивілізаційному вимірі. Для П.Кононенка Т.Шевченко – цілісна
особистість, у якій воєдино злилися: геніальний Поет, Мислитель,
Художник, Пророк, Апостол правди та доброчинності і просто –
українська Людина. На думку вченого, конкретно-історичні умови життя
сформували в Шевченкові україноцентристські орієнтації, природно
поєднані із загальнолюдськими інтересами.
Гуманістична спрямованість досліджень П.Кононенка є прикладом
для інших співробітників українознавчого інституту. У працях
О.Балагури, Л.Бондарук, Л.Горенко-Баранівської, Н.Карпенко, В.КоротіКовальської, І.Краснодемської, С.Наливайка, В.Сніжка, М.Кононенка,
Л.Токаря, Ю.Фігурного, Г.Філіпчука, О.Хоменка, О.Ярошинського та ін.
велика увага приділена ролі людського фактора в доленосних сферах
суспільного життя українців на різних етапах національної історії. Так, у
книзі “Постаті” М.Кононенко подав яскраві біобібліографічні нариси
про маловідомі імена українських учених, громадсько-політичних діячів,

1
Кононенко П., Кононенко Т. Український етнос: генеза і перспективи. Історичний
нарис. – Обухів, 2003. – С. 463.
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письменників, які внесли помітний внесок в українську справу1.
Оригінальне бачення зародження козацького лицарства в Україні в
контексті традиційної культури українців виклав у однойменній
монографії Ю.Фігурний2. Заслуговує уваги нестандартний підхід до
людинознавства, започаткований відомим сходознавцем С.Наливайком у
монографії про індоєвропейські таємниці України, розшифрувавши
багато українських імен і прізвищ, закодованих у санскриті3.
Нехай читач не розцінить як нескромність апеляцію автора до
власного досвіду. В опублікованому курсі лекцій “Українська
історіографія”4 фігурує до тисячі прізвищ людей, причетних до розвитку
української історичної думки. Але це ще не антропологізм. Його
дихання відчутне лише тоді, коли той чи інший названий історик
сприймається як особистість, коли його образ природно вмонтований у
ту епоху, у ті конкретно-історичні умови, у яких він жив і творив, а його
праці несуть прямий відбиток цінностей і поглядів цієї епохи. В книзі
наведені короткі біографічні відомості про провідних істориків,
зроблено стислий огляд їхніх праць, історіософських поглядів, що дає
змогу відчути атмосферу того часу, у якому вони сформувалися як
особистості і дослідники. Навіть тоді, коли прізвище автора праці точно
не встановлене, її історіографічний аналіз дає змогу сконструювати
умовний портрет творця. Прикладом можуть слугувати невідомі автори
“Літопису Самовидця” або “Історії русів”.
Таким чином, одним із ключових методологічних засад
українознавства поряд з історизмом, об’єктивністю, всебічністю та
системністю
важливе
місце
посідає
принцип
історичного
антропологізму, який орієнтує на домінування в українознавчих
дослідженнях людинознавчого підходу. Минулий і сучасний досвід
українознавців переконливо засвідчує, що тільки повернення обличчям
до людини в часо-просторовому вимірі спроможне актуалізувати
світоглядно-виховну функцію досліджень, поглибити гуманістичну
сутність українознавства.

1

Кононенко М.П. Постаті. – К.: Міленіум, 2005. – 325 с.
Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і
розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в
українознавчому вимірі. – К.: Стилос, 2004. – 308 с.
3
Наливайко С. Індоарійські таємниці України. – К.: Просвіта, 2004. – 445 с.
4
Калакура Я. Українська історіографія. Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.
2
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Печеранський І.П. (Київ)
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДОЛОГІЮ
УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Стаття присвячена висвітленню основних аспектів впровадження
наукового підходу в українознавчих студіях. Розкривається предмет,
метод та завдання українознавства. Здійснюється огляд ключових
концентрів українознавчих досліджень з метою виявлення світоглядних
та життєствердних підвалин у науках про Україну.
Українознавство – система наукових інтегративних знань про
Україну та світове українство як цілісність, як геополітична реальність,
що розвивається в цілісності простору і часу1. Це визначення, подане
авторами підручника “Українознавство: Конспект лекцій” (2005)
повинно координувати будь-які сучасні українознавчі дослідження. Воно
найбільш концептуально відображає предмет, метод та завдання наук
про Україну.
Предметом українознавчих досліджень є феномен “України” та
“світового українства” в його універсальній цілісності, що об’єднує в
собі закономірності та досвід крає-, країно-, людино-, природо-,
суспільство- та народознавства, лише в такий спосіб можна сформувати
“образ” України як єдиного утворення та його визначення. Таким
способом є методологія наукового дослідження. “Методологія – це
філософське вчення про методи пізнання й перетворення дійсності,
застосування принципів світогляду до процесу пізнання та духовної
творчості”2. Методи бувають загальні та спеціальні. І ті й інші задіяні у
розбудові українознавчих студій, на чолі з інтегруючим методологічним
підходом – системним (комплексним) методом. Він об’єднує в собі як
загальні (системність, історизм, науковість та інтегративність знання,
аналіз і синтез, дедукція і індукція, узагальнення тощо), так і спеціальні
(логічні, лінгвістичні, культурологічні, вивчення архівних документів,
вивчення історико-документальної літератури тощо) методологічні
принципи. Серед світоглядних орієнтирів, якими слід керуватися при
застосуванні методичних підходів, є єдність професіоналізму й
патріотизму, знання й любові, чесності та відповідальності.
Завдання, які ставить перед собою українознавство як система
наукових знань: а) виявити досвід поколінь та історичні уроки розвитку
етнонації, української природи, мови, держави, культури, людини;
б) тим самим сприяти аналізові тенденцій, закономірностей, причин та
1
Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство: Конспект лекцій. – К.: МАУП,
2005. – С. 5.
2
Основи науково-дослідницької роботи: Навчальний посібник для студентів,
аспірантів і докторантів філософського факультету / За ред. А.Є.Конверського. – К.:
Київський ун-т, 2004. – С. 16.
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наслідків розвитку і проблем сучасності; в) формувати характерні риси
громадян; г) готувати покоління до самостійного життєвого вибору
шляху та перспектив майбутнього, пізнання й самопізнання, творення і
самотворення особистості, схильної і спроможної бути в гармонії з
іншими людьми, з довкіллям, з власним “Я” і поєднувати особисті
інтереси
з
громадськими,
національно-державними
та
загальнолюдськими.
Наука складається з двох основних підсистем: системи наукових
знань і наукової діяльності. Систему наукового знання про Україну
можна представити у вигляді взаємопов’язаного еволюційносинхронічного і діахронічного розгляду концентрів та схематично
зобразити так:

Україна – природа, екологія

Україна – мова

Україна – етнос

Україна – нація,
держава

Україна і світове
українство

Україна – культура

Україна в
міжнародних
відносинах

Україна –
ментальність,
доля

Україна –
історична місія

Українознавство з самого зародження було і має бути формою як
пізнання світу і самопізнання, так і виховання та самовиховання (як
визначального чинника самотворення).
Ще в Київській Русі воно призначалося і для урядово-конфесійних, і
для родинних та освітніх сфер, це виправдалося історично, тому велика
традиція має бути продовжена.
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З першопочатків українознавство охоплювало крає-, країно-, народо-,
суспільство- та державознавство. Комплексний підхід і на сучасному
етапі має зумовлюватися самим предметом – феноменом України, що
перебуває в постійному процесі розвитку, охоплює всі сфери буття і
свідомості народу (етнопсихологічну, природо-екологічну, мовну,
економічну,
історичну,
національно-державну,
соціокультурну,
релігійно-філософську, мистецьку, правову, міжнародних відносин. Ні
один окремо взятий компонент понять “Україна”, “українство” не
розкриває.
Українознавство на всіх етапах розвитку було органічною формою
людино-, націє-, та державотворення, тому прямо пропорційно залежно
від долі національної держави, і навпаки.
Як і в минулі часи, українознавство має бути не лише одним із
рівноправних предметів базового змісту освіти, а й синтезуючим
феноменом, її філософією та методологією.
Оскільки українознавство є формами пізнання і виховання, воно має
бути складовою усіх ланок формування характерів (ідеалів, світогляду)
та освіти: родинної, початкової, середньої школи, середніх спеціальних
закладів (у тому числі гімназій, ліцеїв, коледжів), вищої школи.
У всіх ланках освіти українознавство має поставати різними рівнями,
елементами та формами: від первісних (розповіді про природу, побут,
звичаї, моральні, естетичні норми) до системніших і складніших
(родина, виробництво, історія, економіка, право) та синтезуючих,
науково-системних. А його основою має бути філософія родинності (як
цілісність “дитина – родина – Україна – все людство”).
Форми викладання українознавства мають зумовлюватися і
загальними, і специфічними концепційними засадами сучасної освіти в
Україні. Зокрема, воно має інтегруватися з іншими і бути основою
інтеграції предметів.
Наукова діяльність у галузі українознавства представлена діяльністю
НДІ українознавства. На сьогодні в Інституті працюють такі відділи:
– відділ історичних та теоретико-методологічних проблем
українознавства (керівник – Токар Л.К.): мета діяльності відділу полягає
в дослідженні загальних питань історії та теорії українознавства,
дослідження, висвітлення й забезпечення вивчення українознавства як
цілісної науки та навчальної дисципліни, як методології пізнання,
самопізнання й самотворення українського народу в усьому
часопросторі його розвитку;
– філософсько-психологічних проблем українознавства (керівник –
Кононенко Т.П.): основний науковий напрямок – філософська спадщина
України: розробка принципів типологізації на основі методології
українознавства;
– відділ філософії освіти та освітніх технологій (керівник –
Крижанівська В.П.): Виходячи з завдань Національної доктрини розвитку
освіти України у XXI столітті щодо забезпечення всебічного розвитку
особистості
на
основі
української
державотворчої
загальнонаціональної ідеї, концепції Інституту, відділ філософії освіти
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та освітніх технологій здійснює аналіз педагогічних технологій і
впровадження їх у зміст національної освіти, яка вибудовується на основі
українознавчих цінностей;
– відділ української етнології (керівник – Фігурний Ю.С.): основний
науковий напрямок роботи відділу – дослідження походження українців
та їхньої етнічної історії, обґрунтування і забезпечення вивчення в
середній та вищій школі походження українського народу та його
етнічної історії;
– відділ природи та психології етносу (керівник – Сніжко В.В.):
досліджує взаємозв’язок різних типів українського національного
ландшафту та їх вплив на формування оригінальних психоетнічних
настанов українського етносу (типи національного характеру);
– відділ «Мова як українознавство» (керівник – Пономаренко А.Ю.):
основний науковий напрямок – мова як головний чинник національної
ідентифікації;
–
відділ української літератури (керівник – Денисюк С.П.):
концептуальна засада діяльності відділу – бути глибоким і неоціненним
джерелом знань про Україну й українців, своєрідною художньою
енциклопедією багатоаспектного буття українського народу від давнини
до наших днів, виразником національної ідеї та душі;
–
відділ національної культури (керівник – Коротя-Ковальська
В.П.): основним завданням відділу є дослідження теоретичних та
історичних аспектів формування української національної культури,
створення її цілісної концепції як складової частини українознавства,
розробка й практичне впровадження якісно нових програм, курсів та
концепцій з історії й теорії національної української культури в систему
середньої та вищої освіти України;
– відділ геополітики та геостратегії (керівник – Крисаченко В.С.):
дослідження геополітичних явищ на українській території в історичній
ретроспективі та сучасних світових геостратегічних тенденцій є
основним науковим завданням відділу геополітики та геостратегії НДІУ;
– відділ порівняльних досліджень (керівник – Наливайко С.І.):
займається порівняльним мовознавством, сходознавством, дослідженням
спадку індоарійських народів в українській історії, а також серед
дослідницьких інтересів методологія історичного дослідження та
методологія викладання історії у середніх та вищих навчальних
закладах;
– відділ координації вітчизняних та зарубіжних центрів
українознавства (керівник – Галько О.Ю.): метою функціонування
підрозділу інституту є вивчення світового українства та української
діаспори в рамках відділового дослідження «Україна і український світ»;
– відділ інноваційних досліджень (керівник – Варзар Т.М.): основні
напрями роботи відділу – поширення знань з українознавства через
мережу Інтернет, впровадження інтегративної гуманітарної дисципліни
“Українознавство” в мережу дистанційної освіти, створення Інтернетжурналу відкритого доступу “Українознавство” та ін;
– відділ науково-технічної інформації (керівник – Мельниченко О.).
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Українознавство має свою історію. Перший етап розвитку
українознавства пов’язаний із становленням Київської держави та
утвердженням її міжнародного авторитету (IV-IX ст. н.е.). Дослідження,
які започатковують джерельну базу українознавства, проводяться: а) за
межами вітчизни – у працях грецьких, візантійських, римських
дослідників1; б) на теренах України (“Велесова книга”, “Літопис
Аскольда”, билини Київського циклу IX ст.).
Другий етап – час розквіту Київської великокняжої держави (IX-XIII
ст.), коли особливої уваги набуває літописна література (“Повість
минулих літ”, “Галицько-Волинський літопис” та ін.), праці Володимира
Мономаха, Іларіона тощо.
Третій етап – доба Гетьманщини, період створення козацьких
літописів (Самовидця, Грабянки, Величка), та особливо важливий, бо
охоплює події від Київської Русі до XVII ст. – Густинський літопис. Тоді
ж виходять праці І.Гізеля “Синопсис” (1674), П.Симоновського “Краткое
описание о козацком народе”(1765), В.Рубана “Краткая летопись Малой
России”
(1776),
О.Шафонського
“Топографическое
описание
Черниговского наместничества” (1786) та ін.
Четвертий етап – XIXст. Розпочинається “Історією Русів” і
відзначається багатоаспектністю дослідження: генези буття й свідомості
українського етносу в галузях історії, етнології, фольклористики,
суспільно-економічної,
державно-правової,
національної,
культурологічної, конфесійної, філософської, мовознавчої сфер. Це час,
коли українська наука від праць Д.Бантиш-Каменського, П.Куліша,
М.Костомарова, М.Максимовича, В.Антоновича, А.Метлинського,
О.Бодянського, П.Житецького, М.Драгоманова, І.Котляревського
приходить до творчості Тараса Шевченка до синтезуючого
багатотомного видання М.Грушевського “Історія України-Руси” та
публікацій НТШ, яке є є праобразом майбутньої академії.
П’ятий етап – це межа XIX-XX ст. до початку 30-х років.
Характерний утвердженням ідеалу національно-духовного та політикодержавного відродження, а тим самим і розквіту українознавства як
науки та освітньо-виховної справи. Важливу роль на певному етапі
відіграли праці Л.Українки, Б.Грінченка, І.Франка, С.Сумцова та ін., а
також енциклопедичні видання за редакцією Ф.Вовка, М.Грушевського,
В.Вернадського, Ф.Корша, А.Кримського та ін. впровадження
українознавства в систему освіти на урядовому рівні розпочинається
літописами й епосами ще першого тисячоліття нашої ери, продовжується
й матеріалами XIX-XX ст., зокрема “Материалами по вопросу о
преподавании предметов украиноведения в учебных заведениях.
Издание Киевского учебного округа” (з передмовою Генерального
Секретаря справ освітніх І.Стешенка) 1918 р.
З 1918 р. починають виходити українознавчі видання всіх відділів
УАН.
1920
р.
виходить
посібник
академіка
С.Єфремова
1
Кононенко П.П. Українознавство. – К., 1996; Крисаченко В.С. Українознавство: У 2
кн. – К., 1996.
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“Українознавство”. Подібні видання виходять до 1930 р. Після цього в
радянській Україні українознавство переслідується на рівні державних
структур, зате набуває поширення за межами України. Так, з ініціативи
І.Раковського та зусиллями членів НТШ 1930 р. видається перша книжка
“Української Загальної Енциклопедії – Книги Знання”, а до 1935 р.
виходить ще дві.
1941 р. у Кракові вийшов перший том “Енциклопедії
Українознавства” за редакцією І.Раковського та Є.Пеленського. 1942 р.
Український Науковий Інститут (Берлін) випустив однотомну
українознавчу енциклопедію “Handbuch der Ukraine”. У 50–60-ті рр.
видається УРЕ. 1949 р. знаменує початок видання “Енциклопедії
Українознавства” за редакцією В.Кубійовича та З.Кузелі (Мюнхен –
Нью-Йорк).
Шостий етап пов’язаний з розбудовою української суверенної
держави в 90-х роках XX ст. і характерний впровадженням
українознавства в наукову систему, в систему освіти, культури та
державного управління. Впровадження в життя нового змісту концепції
українознавства, яку розробив Інститут українознавства – спочатку КНУ
імені Тараса Шевченка, а нині – Міністерства освіти і науки. Ця
концепція дістала схвалення на першій міжнародній конференції “Роль
вищих навчальних закладів (Інституцій) у розвитку українознавства”
(15-17 жовтня 1992 р.) та на другій міжнародній конференції, проведеній
Інститутом українознавства 14-16 жовтня 1993 р. на тему
“Українознавство в розбудові держави”.
Українознавство
як
українолюбство
та
українотворення.
Філософсько-гуманістичними основами українознавства є визнання: світ
– єдиний, цілісний, повний лише у своїй різноманітності, в тому числі
людей (народів), що складають все людство; кожна людина, нація, мова
й культура має природне, рівне право на життя й повну самореалізацію;
тільки у взаємодії з іншими людьми кожна людина, кожен народ, його
мова, культура можуть виявити всю повноту своєї особливості. Шляхом
до повної реалізації сутності та покликання людини і людства – є
пізнання як синтез самопізнання і самотворчості. Українознавство – це
шлях до самопізнання і самотворення українства, здійснення ним своєї
історичної місії. Воно органічно поєднує процеси пізнання, виховання і
навчання, народної й академічної педагогіки, вітчизняного й
зарубіжного досвіду, органічно переростає в українолюбство та україно
творення.
Слід наголосити про тому, що українознавство як наука ставить собі
за мету дослідити й дати відповіді на питання “що таке Україна?” та “що
це за світове українство?” Цілісний образ України можна виявити лише
за умови комплексного (системного) підходу, що синтезує в собі
територіальні, етнічні, географічні, культурні, національні, мовні,
політичні та інші чинники цього феномену. Мільйони українців також
проживають за межами прабатьківщини, і все ж несуть на собі печать
українства. Отже, усвідомити його сутність (ментальність) можна лише
за умови врахування природного й інших формотворчих чинників.
66

Україна – держава

УКРАЇНА – ДЕРЖАВА

Дробноход М.І. (Київ)
НОВІ – СТАРІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
У статті висвітлюються політичні, соціально-економічні й
системні проблеми сучасного українського державотворення в Україні.
Аналізуються оприлюднені проекти реформування аграрного сектору,
природно-ресурсного комплексу, економічної сфери народного
господарства Української держави.
Минуло трохи більше року як з обранням Президентом України
В.А.Ющенка в Україні стали очевидними позитивні зрушення щодо
демократизації суспільного життя, усвідомлення переважної більшості
громадян важливості ролі кожного в державному будівництві,
європейської спрямованості зовнішньої політики.
Проте проблеми, створені владою в допомаранчеві часи, ще далекі
від розв’язання, що дає можливість, як правило, антиукраїнським силам,
які зросли за часи Л.Д.Кучми, з усією запопадливістю критикувати нову
владу, звинувачувати її в непрофесійності, неспроможності та в багатьох
інших гріхах. Безумовно, ця критика нічого спільного з об’єктивною
оцінкою нинішньої влади не має, хоча і можна їй докоряти за відсутність
чіткої спрямованості та політичної волі у виконанні зобов’язань з
передвиборчої програми Президента України В.А.Ющенка. Лукавлять
критики Ющенка, бо не можуть не розуміти, що весь клубок негативів,
що впродовж багатьох років формувався в Україні, розв’язати за один
рік неможливо.
На час Помаранчевої революції в 2004 р. виповнилося десять років
становлення української державності за Президента України Л.Д. Кучми.
Безперечно, що найбільшим досягненням цього періоду є дещо
підточений, але все ж таки збережений статус державної незалежності,
за яку століттями боролися кращі сини України. Водночас величезні
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втрати, яких зазнала Україна в економічній, соціальній, політичній та
духовній сферах, мало чого залишили від ейфорії 1991 р., якою, за
результатами референдуму, було охоплено понад 90% населення
України. Саме в цей десятирічний період сформовано кримінальнокланову олігархічну систему влади, проведено грабіжницьку
приватизацію, нищівні реформи в аграрному секторі, до критичного
рівня зведено стан науки. Бідність в Україні стала типовим явищем для
більшості населення. Тимчасом за рівнем корупції, що є головним ярмом
на шиї народу та гальмом розвитку, Україна займає провідне місце в
Європі. Те, що у світовому рейтингу корумпованості наша держава
займає сьогодні 107 місце із 159, є яскравим свідченням тому.
А до цього ще й постійні хитання багатовекторності зовнішньої
політики, дивовижне розуміння владою українських інтересів,
української національної ідеї, нації, патріотизму та ще й інші сумбурні
речі: напрямок нафтопровідної труби, проблеми базування російського й
українського флоту в Криму, реформування армії, якої, таке враження,
хтось хоче позбутися як зайвої, тільки не знає як. Українське
судочинство створило реальну загрозу безпеці держави.
Мільйони українців вимушені шукати кращої долі за кордоном,
принизливо згоджуючись на будь-яку роботу. Створилася глибока
прірва між народом і владою.
За індексом людського розвитку (враховується доход на душу
населення, тривалість життя і рівень освіти) Україна в останні роки
перебуває на межі другої сотні країн, а за конкурентоспроможністю
виробленої продукції посідає 53 місце із 53 країн, у яких проводиться
моніторинг. Але найстрашнішим серед цього негативу для України стала
деградація суспільної моралі, яка вочевидь, проявилася серед вищого
керівництва держави.
Наш економічний розвиток у минулому і сьогодні не можна назвати
стійким, збалансованим, який потрібно лише підтримувати – і буде все
гаразд. Не можна визнати нормальною існуючу в Україні екстенсивноіндустріальну модель економіки радянського зразка, що базується на
парадигмі економічного зростання за будь-яку ціну. А ціна надто висока,
бо вона негативно впливає на розвиток українського суспільства
загалом. Адже за такої моделі йдеться про дедалі більші ресурсопотоки в
національну економіку. Десятки потягів із сировиною чи
напівсировиною прямують із України за кордон. Доморощені ділки
почали рубати та вивозити ліс навіть із зеленої оази на Олешківських
пісках поблизу Херсона. Її в повоєнні роки власноруч посадили
голодуючі селяни. Не треба великого розуму, щоб збільшити кількість
сировинних потягів, а отже, і штучно створити «економічне зростання»,
яке, зрозуміло, швидко закінчиться. І навряд чи можна його назвати
зростанням узагалі. Це – рух у безвихідь. До того ж, те, що називається в
Україні зростанням, працює на бурхливе збагачення лише володаріволігархів, практично не доходить до людей, не сприяє розвитку
внутрішнього ринку.
Недоречні і голосні емоції з приводу
«економічного зростання», пов'язаного з надходженням до України 10
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млрд дол. від тих, хто виїхав за кордон у пошуках хліба насущного. Це
більше ганьба, ніж успіх.
За роки незалежності в Україні жодного разу не було запропоновано
обґрунтованої мобілізаційної програми суспільного розвитку, яка була б
чесно задумана і сприйнята на всіх рівнях суспільства, а головне –
послідовно б виконувалася. Здебільшого все зводилося і зводиться до
того, яке з кланових угруповань більше урве. На жаль, виходу з глухого
кута не пропонує й економічна наука.
Наші академічні вчені у пошуках моделі розвитку України кидаються
від шокової терапії у перші роки незалежності до теперішніх ідей
переганяти, наздоганяти, переганяти, не наздоганяючи. Ось приблизно
такий вибір крайностей досягнення стабільності в економіці пропонує
держбюджетна наука. Наше чиновництво, на жаль, не дуже
переймається науковими розробками, але якщо хто-небудь з-посеред них
і поклався б на науковців, то постав би, безперечно, перед величезною
проблемою вибору.
А тепер поглянемо на проблему дещо конкретніше. Як випливає із
наукового звіту Інституту світової економіки НАН України
(акад. Ю.М. Пахомов) за 2003 рік, зазначеним інститутом була
«сконструйована модель наздоганяючого розвитку, розроблено методику
соціального конструювання соціально-історичного майбутнього, а в
рамках цієї моделі – розвинута підконцепція метаісторії як константа.
Сформульована теорія постіндустріальної економіки з наголосом на
інформаційних аспектах взаємодії за умов постіндустріалізму». В тому ж
академічному звіті академік А. А. Чухно «розкрив методологію і теорію
постіндустріального суспільства як глобальну методологічну парадигму.
На цій основі розроблена стратегія випереджального розвитку для
України».
Інститутом економіки НАН України (чл.-кор. НАНУ Л.К. Безчасний):
«Висунуто ідею двоїстості господарювання, наявність у неї
актуалізованої та потенціальної реальностей, розробка якої дасть змогу
обґрунтованіше і цілеспрямованіше керувати інноваційними процесами
у реальному секторі».
Інститутом
економічного
прогнозування
НАН
України
(акад. В.М. Геєць) «Розроблена стратегія розвитку економіки України на
довгострокову перспективу, за якою узгоджено та гармонізовано цільові
орієнтири стабільного економічного зростання, підвищення якості
життя, інституційних цінних перетворень, інвестиційно-інноваційної
модернізації економіки, структурно-технологічного оновлення та
інтеграції на цій основі у світову економіку на конкретних засадах.
Деталізовані складові змісту та механізмів забезпечення стабільного
розвитку, пошуку ефективних рішень на державному рівні,
обґрунтування шляхів їх досягнення щодо інноваційної моделі розвитку
економіки України».
Невідомо, яким чином це розмаїття наукових досягнень буде
використано Кабінетом Міністрів України, але, на наш погляд, тут
чимало є від псевдонауки. Отож і маємо сьогодні ті недолугі досягнення
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в економіці, які маємо. Обнадіює, що сьогодні Президент України
закликає припинити когось «наздоганяти» чи «переганяти», а серйозно
зайнятися реальною справою виваженого й ефективного розвитку
України, покладаючись на власні ресурси і можливості та національні
інтереси.
З підтримки програми ПРООН в Україні спробу розробити щось
програмно варте для України було здійснено в період 1997–2002 рр. на
основі документів міжнародних самітів у Ріо-де-Жанейро 1992 р. та в
Нью-Йорку 1997 р., спрямованих на вироблення принципів і шляхів
переходу суспільства на засади стійкого екологічно безпечного розвитку
(на саміті 1992 р. Україну представляв Голова Верховної Ради
І.С. Плющ, 1997 р. – Президент України Л. Д. Кучма).
При Кабінеті Міністрів України навіть було створено Національну
комісію з цієї проблеми, хоча фактично формальну, бездіяльну, без прав
і обов'язків. Починаючи з 1997 р. були витрачені значні кошти на
розробку концепції переходу України до стійкого розвитку та на інші
програмові документи цього напряму. Але ці напрацювання кудись
безслідно зникли у владних лабіринтах, набувши, як і багато інших
документів державної ваги, статусу «пропавшої грамоти».
У цьому контексті абсолютно незрозуміло, з якою метою українська
делегація на чолі з Леонідом Кучмою брала участь у черговому
міжнародному форумі під егідою ООН, що відбувся 2002 р. в
Йоганнесбурзі.
Сумно від того, що останнім часом на різноманітних парламентських
слуханнях, а також у державних владних структурах ані словечка не
говориться про стійкий розвиток. Це стосується і програмних документів
Президента України Ющенка В.А., в т.ч. і Послання Президента до
Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України
у 2005 році». На жаль, не має належного усвідомлення важливості цієї
парадигми розвитку і в Національному інституті стратегічних
досліджень, що виробляє інформаційні матеріали для Президента
України. Чого тут більше: невігластва, байдужості, манкуртизму чи
безвідповідальності українських можновладців, а подекуди, на жаль, і
вчених – не знаю, але за державу болісно і прикро.
Тим часом щорічно з'являються і штампуються так званою більшістю
Верховної Ради України урядові програми з гучними комсомольськими
назвами на зразок «Послідовність, ефективність, відповідальність». Ці
програми безперспективні, нічого спільного зі стійким розвитком
України не мають, спрямовані на забезпечення політичних чи
вузькокорпоративних і приватних інтересів. Програми зазвичай є
недієвими, короткочасними, відображають щось похапцем задумане в
черговій кампанії Президента чи Прем’єр-міністра. Така наша історична
дійсність.
Якби ми мали науково обґрунтовану концепцію, а тим більше
стратегію стійкого розвитку (ці документи відповідально опрацьовані в
переважній більшості країн світу, передусім, розвинених), який
ґрунтується на збалансованому поєднанні у тринітарній системі
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екологічної, економічної і соціальної складових, то сьогодні б, мабуть,
обговорювали не проблеми нашої економіки, навіть не механізми
реалізації визначених пріоритетів, а етапи цього поступу в належному
напрямі. А ці пріоритети визначаються, передусім наявним природноресурсним потенціалом (за цим показником Україна займає одне з
перших місць у світі), де найважливішими є земельні ресурси (їх частка
– 72%) та мінерально-сировинні (26%). Ставлення в Україні до цих
основних джерел нашого життєзабезпечення відоме – розбазарювання і
нищення.
Земля і люди. Так звані реформи в аграрному секторі фактично
знищили українського селянина, а за соціально-виробничими
відносинами село відкинуте на сотню років назад. Продаж землі – це
шкода і велика втрата для України. Це шлях до кріпацтва. Не про продаж
землі нині треба думати, а про розвиток у селі системи співвласництва як
ефективну форму виробничих відносин.
Агропромислове виробництво – одне з найперспективніших у
національному господарстві України. Національний прапор – жовта нива
під блакитним небом, це і символ України, і демонстрація світові, які
багаті врожаї можна вирощувати на її полях. За різними оцінками,
Україна щорічно здатна забезпечувати продуктами 150–250 млн.
чоловік. І не забуваймо, що в даний час понад мільярд населення Землі
бідкається від голоду. Проблема харчування найближчим часом у світі
постане більш гостро, ніж енергетична.
Очікувалося, що незалежна Україна завдяки своїм трансформаційним
процесам швидко поповнить ряди найважливіших світових експортерів
аграрної продукції. Серед таких світових постачальників, як США,
Канада, ЄС та ін., був навіть поширений страх перед аграрною
потужністю України. Але на жаль, нічого подібного не трапилося.
Такого драматичного спаду виробництва й обсягів створення вартості та
погіршення соціального становища українських селян, що ми сьогодні
маємо, не очікував ніхто. За час від 1990 р. обсяги валової аграрної
продукції в Україні скоротилися більше ніж удвічі. Щорічно мільйонами
зменшувалося поголів'я худоби. Серце кров'ю обливається, коли в усіх
регіонах України бачимо численні безнадійно розтрощені, мертві,
покинуті будови колишніх тваринницьких комплексів.
Українські села часто-густо перетворилися в резервації людей
похилого віку. До категорії деградуючих перейшли 8 тис. сіл. Понад 120
районів визначені демографічно кризовими. Є тисячі сіл, де вже
тривалий час не народилося жодної дитини. Постійно скорочується
кількість сільських шкіл, бібліотек, клубів.
Конструктивна роль держави у реформуванні аграрного сектора не
простежується. А без державної підтримки, без інвестицій і дотацій наше
село з прірви, у яку його загнали, самостійно вибратися уже не в змозі.
Не з'ясувавши фундаментального питання форми соціальновиробничих відносин, в Україні робиться ставка на розвиток у селі
системи іпотечного кредитування, яке, начебто, віднайде ефективного
власника.
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Індивідуальне фермерство – це вчорашній день індустріальнорозвинених країн. В умовах переходу до ринкових відносин українське
селянство, не маючи правового і звичаєвого досвіду співвласництва в
товарному виробництві, і надалі перебуває у стані найманства.
Найманство раз у раз породжує пролетаріат, тобто людей без майна,
засобів існування. У цих людей формується бунтівна, а не будівнича
психологія.
Підприємництво одного власника-орендаря створює більше проблем
на селі, ніж вирішує. Орендар бере на умовах угоди земельні й майнові
паї інших власників без застави, без гарантії їх збереження і належної
компенсації. Статутні норми дають йому право брати чи не брати
орендодавця у найми. Прибуток привласнювати, а не розподіляти
належним чином між майновими і земельними учасниками. Таким
чином, йому вдається накопичувати капітал за рахунок прихованої
експлуатації найнятих робітників і заниженої орендної плати.
Об'єктивно ціннісні настанови орендаря не сприяють консолідації
сільського населення, а скоріше у цьому сенсі стають
контрпродуктивними. Орендар не бачить сенсу в співвласництві і не
бачить рівноправними партнерами
навіть орендодавців, та не
налаштований давати їм у заставу щось рівноцінне орендованому паю.
Чим більший зиск орендар отримує, тим більшою стає прірва
відчуження між ним та експлуатованими наймитами. Орендар
занепокоєний нарощуванням лише власного капіталу. Тому йому
притаманне утаємничення міри експлуатації людей та їхньої власності. В
той же час у решти населення формується негативне психоемоційне
ставлення до власника, яке спричиняє складність майбутніх процесів у
сільській громаді.
Інший різновид сільськогосподарських підприємств – товариства з
обмеженою відповідальністю. Але як і в попередньому випадку, тут має
місце матеріальна залежність селянина від засновників товариства.
Оплата праці найманих селян також не може стати джерелом
накопичення їхнього капіталу, як це було і за часів «розвиненого
соціалізму».
Небезпечним є і курс акціонування землі, тому що акціонерний
капітал обслуговується найманою працею і рано чи пізно
концентрується в одних руках.
Отже, всі спроби реанімації народного капіталізму в аграрній сфері
України є безперспективними (тупиковими) в соціальному і
виробничому аспектах. У нас немає законодавчої основи й умов для
існування нормального фермерства.
Проте подолання системної кризи в аграрному секторі України
можливе на основі іншої концепції розвитку галузі.
Суспільні виробничі відносини мають базуватися на співвласництві і
співпраці у товарному виробництві в рамках кооперативу (асоціації), у
якому найбільш повно можуть бути враховані інтереси кожної особи в
підприємництві. Співвласник, а не орендар чи фермер-одинак, є
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найнадійнішою продуктивною силою й основою громадянського
суспільства на селі.
Така форма виробничих стосунків найбільше відповідає ментальності
українців, а в сучасних умовах є найбільш ефективною, оскільки
поєднує в собі всі складові прогресу – приватну ініціативу і приватний
інтерес, концентрацію ресурсів і можливість держави керувати через
систему субсидій, дотацій, кредитування тощо. Дотації в аграрну сферу є
суттєвою складовою організації сучасного сільськогосподарського
виробництва у промислово розвинених країнах, зокрема в США, і дає
змогу владі впливати на розвиток окремих аграрних галузей.
Основною організаційно-виробничою одиницею має стати
сільськогосподарський виробничий кооператив (асоціація) – добровільне
об'єднання громадян та юридичних осіб у підприємство для спільного
виробництва продукції і надання послуг на засадах членства, праці,
майнової участі у формі паю. Кооператив має об'єднати (і ділити
прибуток на пайових правах) приватні засоби, кошти, землі, соціальні й
культурні заклади, житло та інші матеріальні цінності. У цьому випадку
підприємництво поєднує ініціативну та планову діяльність майнових
учасників.
Усе сказане можна узагальнити так: визначальним в економічному
поступі села є не форма власності (хоча і це важливо), а ефективні
соціально-виробничі відносини. Що сьогодні в цьому плані можна
вдіяти, важко передбачити, бо попри діючий мораторій на продаж землі
через певний державний безлад цей продаж під тим чи іншим приводом
здійснюється в широких масштабах.
Природно-ресурсний потенціал. Наступною пріоритетною сферою
національного розвитку, яка потребує активної державної політики, є
природно-ресурсний комплекс і його мінерально-сировинна складова,
які сьогодні залишилися практично без державного контролю, а то й
часто-густо злочинно розкрадаються. При потуранні влади іде відкритий
перерозподіл між кланами доходів від експлуатації природних ресурсів,
з молотка на аукціонах продаються ліцензії на розробку тих чи інших
корисних копалин, накопичується величезний капітал, який формує
потужні тіньові структури та продукує кримінал.
Відомо, що природні ресурси – це матеріальна база існування
суспільства, основа розвитку його продуктивних сил і водночас
потужний фактор екологічного середовища. Надра, ліси, довкілля тощо
– це загальнонародне надбання, дар Божий усім: від простої людини до
Президента держави. Ця аксіома має бути терміново закріплена
конституційно.
Для припинення пограбування національних природних ресурсів та
перетворення України в сировинний придаток багатих країн необхідно
відновити суворий державний контроль і управління природними
ресурсами (мінерально-сировинними, земельними, лісовими, водними
тощо). Для реалізації цієї тези потрібно негайно прийняти закон про
державний природно-ресурсний фонд України, як це має місце в
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багатьох країнах світу, і з якого фінансувалися б доступні всім програми
з освіти, науки, медицини, культури тощо.
Інноваційна економіка. В історії українського державотворення ми
весь час „розвиваємося” то в умовах „перехідної економіки”, то
„економіки конкурентноздатної”, то „економіки ринкової”. В останні
роки в Україні несподівано дійшли і до розмов про «інноваційну
економіку». Все це разом є типовим зразком логомахії, тобто гарячої
дискусії з другорядних питань. Адже на шляху розвитку цих економік
ми, окрім кризи у виробничій і господарській сферах, нічого путнього не
досягли, а втратили багато! Внаслідок такого господарювання за
короткий час десяток сімей заволоділи 80 % національних багатств,
десятки мільйонів доларів вивезено за кордон, а чесні громадяни
України отримують те, що „мають”.
І чомусь ніхто предметно не пояснив народу, а чому взагалі нам
потрібно з кимсь конкурувати, а не просто розумно жити відповідно до
параметрів своєї природи, історії, культури. І що буде з нами, коли ми на
разі виявимося конкурентно неспроможними. Ми що, повинні загинути,
вмерти, вибути з історичного контексту? Адже в суспільстві, як і в
природі, неспростовно діє жорсткий закон конкурентного витіснення.
Ми що, хочемо витіснити в конкурентній боротьбі всіх виробників, а
потім самим працювати за увесь світ? Китай чи Індія – вони конкурують
чи будують свої ефективні системи життєзабезпечення відповідно до
своїх можливостей і параметрів своєї культури?
Ми ще не знаємо, з ким, чим і в ім’я чого ми маємо конкурувати.
Сьогодні
посадовці,
посадові
академіки-економісти,
„сильні
господарники”, одним словом еліта, замість того, щоб визнати своє
банкрутство, публічно покаятися і піти, як такі, що не впоралася з
завданнями, перемкнули регістр на нову бульку – „інноваційну
економіку”, під якою розуміють заміну застарілої технології новою
(інноваційною), а все решта, мовляв, ринок і біржа, зроблять самі. В
основу конкурентного успіху кладеться якість товарів, над якою ще слід
попрацювати. Тим часом китайці, які демонструють справді економічне
зростання,
наприклад,
вважають,
що
якість
товарів
і
конкурентоспроможність – це не одне і те ж. Це також переконливо
засвідчують відомі приклади банкрутства зарубіжних фірм, які
випускають продукцію найвищої якості. Тобто у феномені
конкурентноздатності міститься ще одна прихована величина „Х”, на
яку наші стратеги просто не зважають.
І ось сьогодні, проголошуючи шлях до інноваційної економіки, на
жаль, ніхто серйозно не з'ясовував, а що це конкретно означає в
контексті української економіки. Без глибокого аналізу цієї справи
можна з упевненістю констатувати, що вирішення питання переходу до
реальної інноваційної економіки принципово неможливе. Тут ніякі
технопарки, розвиток яких планується поставити в центр проблеми,
реально не допоможуть. Усе залишиться на рівні декларацій. У цьому
контексті в першу чергу потребує глибокого з'ясування й усвідомлення
сутності сучасного технологічного виклику. Він постає перед світовою
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економікою кожні 50 років, коли докорінно змінюється її технологічне
оснащення, та вимагає адекватної відповіді на нього. Це стратегія, а
інновація при цьому постає складовою тактики в межах стратегії.
Виклик – це геокультурний феномен, це протиріччя між наявним
потенціалом культури (матеріальне виробництво і технології, традиції,
звичаї, історичний досвід) і потребою реальних соціальних змін, які
проявляються невизначеністю, нестабільністю, непевністю і страхом,
тобто тими станами, перебуваючи в яких чи то окремий громадянин, чи
то суспільство в цілому найбільше зазнає сторонніх впливів і ним можна
маніпулювати. Тому в усьому світі на виклик намагаються знайти
адекватну відповідь, а не реагувати як на інновацію. По суті, сучасна
інноваційна економіка – це екологічна економіка, якою у нас і не пахне.
Проте в усіх випадках для України тут постають два не зовсім
обнадійливі аспекти. По-перше, чи уявляє хто-небудь, що не маючи
реальної збалансованої програми розвитку та не визначившись з різким
зменшенням ресурсо- і енергопотоків, до чого докладати ці інновації?
По-друге, а на що ми здатні в цьому інноваційно-технологічному
процесі? У зв'язку з величезними втратами в нашій науці, а отже, і освіті,
ми практично не маємо змоги самостійно щось робити на рівні
сучасного хайтеку. Сьогодні на це спроможні лише – США, Японія,
європейські та інші заможні країни, де за вже створеної належної
наукової інфраструктури на одного науковця припадає 100 – 200 тис.
дол. на рік. За нашої ж занедбаної матеріально-технічної бази та близько
щорічних 2 тис. дол. на науковця, дай Боже, щоб ми зберегли здатність
до використання новітніх технологій. Тобто питання мало б
формулюватися так: якою має бути найадекватніша відповідь на
глобальний технологічний виклик, щоб ми могли здійснити технологічне
переоснащення нашої економіки і не випасти таким чином з історичного
контексту?
Для цього треба, як мінімум, зберегти належний рівень науки та
вищої школи, яка дедалі втрачає спроможність готувати кваліфікованих
фахівців. Для переважної більшості вчених наука стала сьогодні хобі.
Якось академік Б. Є. Патон на парламентських слуханнях, з болем
говорячи про стан національної науки, мабуть, з відчаю запропонував
відкривати навчальні заклади в системі НАН України. Переконаний, що
це мало що дасть, аби вийти з того стану, у якому опинилася українська
наука. Вищих навчальних закладів у нас уже більше ніж достатньо. То
чи не краще збережені острівці академічної науки долучити до
університетів? І чи доречно в умовах тотального безгрошів'я вітчизняної
науки утримувати на плечах держави, крім Національної академії наук,
ще п'ять державних самоврядних академій? Такого безглуздя важко
знайти в інших країнах.
Впродовж усіх років незалежності наукова галузь була відпущена у
вільне плавання без будь-яких заходів з її реформування чи принаймні
збереження, що врешті-решт і призвело до самозанепаду. Сьогодні
чиновники від науки схаменулися. В першу чергу це питання
загострилося навколо реформування Національної академії наук
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України. Але при існуючому стані української науки питання
реформування
окремо
НАН
України
виглядає
принаймні
недалекоглядно. А що тоді робити з наукою у ВНЗ де зосереджено дві
третини вчених з науковими ступенями, та наукою прикладною.
У нас так склалося, що справи з науковими дослідженнями в
українських університетах ще гірші, ніж в академічних установах. Тому
навчальні дисципліни тут часто забезпечують ті, кого швидше можна
назвати викладачами-методистами, аніж викладачами-дослідниками. До
чого це приведе, здогадатися неважко. І головна небезпека полягає у
відсутності належної державної політики в цьому питанні. Саме це й
зумовлює руйнування інтелектуального потенціалу держави і загрожує
зрештою
поставити
хрест
на
перспективах
України
як
високоінтелектуальної і високотехнологічної держави. Наукова галузь
потребує докорінного реформування в цілому. В іншому випадку кожен
буде тягти ковдру на себе з кінцевим негативним результатом.
Свідченням безперспективності реформування в Україні наукової
галузі є подані в Інтернеті пропозиції по реформуванню НАН України,
напрацьовані спеціально створеною комісією. При цьому іншої науки,
крім «нанівської», академічні вчені не помічають. Більше того,
зневажають її. А тому в пресі тривалий час поширюються думки про
якийсь примітивізм науки у вищих навчальних закладах, а відтак і не
треба особливо піклуватися про підтримку там наукових досліджень.
Ось приклад такої думки, яку було подано в газеті «Дзеркало тижня» від
12 лютого 2005 р. Тут заступник директора Центру досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України так
зневажливо-образливо оцінює пропозицію передати академічні установи
до вищої школи: «на мій погляд ця пропозиція аналогічна тому, щоб
передати, скажімо, потужну сільськогосподарську техніку тим, хто знає
лише первісно-общинний стиль господарювання» . Чи можна залучати
таких вчених до реформування української науки, питання риторичне.
До наведеного тут слід додати і недоліки в роботі нашої сучасної
середньої школи, яка також, часом з об'єктивних загальнодержавних
причин, не виконує своїх завдань як з надання необхідних знань, так і з
виховання національно свідомої патріотичної молоді. В результаті в
Україні з’явилася велика кількість дітей, які не навчаються, зростає
дитяча злочинність та безпритульність. За рахунок цього молодшає
«соціальне дно» нашої держави. А серед цих дітей зазвичай є потенційні
українські генії. Зубожілий матеріальний стан учителів, вихователів та
відсутність мотивації до навчання, а часто і можливості навчання учнів,
призводить до спотворення наслідків роботи школи. Неприпустимим
фактом є те, що часто оцінки учнів залежать не стільки від реальних
їхніх досягнень у навчанні, скільки від матеріальних відносин батьків з
викладачами.
Діти з бідних сімей, а таких в Україні переважна більшість,
позбавлені можливості отримати якісну освіту. Репетиторство, платні
курси, платні «елітні школи» доступні сьогодні вузькому колу
матеріально забезпечених дітей, які не завжди розумніші (часто навпаки)
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від тих, хто залишився, як кажуть, «за бортом». До того ж влада,
використовуючи фінансово залежних освітян як елемент адмінресурсу
для проведення різних акцій підтримки, референдумів, численних заяв
трудових колективів тощо занурює сферу освіти у ще більшу нещирість
та аморальність.
А взагалі, аби для свого розвитку ми здійснили щось нормальне,
треба керуватися золотим праксеологічним правилом Т. Котарбінського:
«Кожна добра справа, що затівається в межах порочної системи, рано чи
пізно нейтралізується цією системою». З цього, я думаю, всім зрозуміло,
чому за роки незалежності ми так і не спромоглися побудувати омріяну,
вільну, заможну Україну.
Дещо про національне в українському державотворенні. Серед
усіх передумов побудови щасливої України невід'ємним і невідкладним
є створення української нації як сукупності всіх етносів, що
проживають у державі, об'єднуються спільними юридичними нормами,
правами і обов'язками (до яких належить і володіння державною
мовою), мають духовну потребу жити разом, спільно рухатися до
визначеної мети, поклавши в основу цінності культури титульної нації.
Усім без винятку врешті-решт треба зрозуміти й усвідомити, що
національне в державотворенні – це не просто ідея, а невідворотна
необхідність, продиктована законом природовідповідності культури,
законом єдності етносу і природного середовища як фундаментальної
властивості біосфери. Згідно з цим законом ту чи іншу частину Землі з
її унікальною природою може зберегти лише титульний етнос зі своєю
природовідповідною культурою, а в свою чергу лише рідна Земля може
зберегти відповідний етнос. Саме така парадигма життєдіяльності, а
не парадигма глобалізації, інтернаціоналізму та богохульства, врятує
людство від кінця світу. Розуміння цієї істини – шлях до створення
держави, консолідованої української нації і прогресу, нехтування цією
істиною — шлях до хаотичного борсання в океані вічних проблем.
І ось, замість того, щоб раз і назавжди визначитися і на весь світ
задекларувати, що українці на своїх споконвічно етнічних землях
будують Українську державу, у нас зараз деякі діячі, як дурні з писаною
торбою, носяться з ідеєю-фікс «політичної нації». При цьому всіляко
затушковується та хитра обставина, що в «політично-національній»
державі відсутні поняття провідної ролі корінного етносу та його
інтересів (амбіцій – тим більше). «Музику замовляє» тут той етнос, який
більш виверткий і має більше можливостей, але для якого байдужа доля
корінного етносу.
В основі кожної національної ідеї – чи то китайської, чи французької,
чи німецької – не має значення – ставка зроблена на культуру корінної
національності. На яку культуру має спиратися українська ідея –
запитання риторичне.
Образно кажучи, поширена теза – спочатку економіка, а потім мова –
не для українського вибору, тому що немає ніякої перспективи.
Більшість передових економік світу розвивається за рецептами
всесвітньовідомого
економіста,
лауреата
Нобелівської
премії
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В.Леонтьєва. Економіка Німеччини розвивається за рецептом А.МюлераАрмака. Але А.Мюллер-Армак і В.Леонтьєв у своїх рецептах на перше
місце ставлять культуру того народу, для якого ці рецепти створюються,
бо економіка має національно-духовний фундамент. Виробничі
відносини випливають з особливостей культури її носіїв.
В Україні ж реформаційні ідеї, хоч і не трактують культуру як щось
вторинне, але й не ставлять її в основу розвитку економіки, як то мало б
бути. Цього взаємозв’язку між економікою і культурою, на жаль, не
розуміють ті, кому це треба розуміти. Адже за 15 років незалежності
Верховна Рада України так і не спромоглася прийняти закон про
культуру.
Суттєвим гальмом в українському націєтворенні є відсутність чіткого
державного замовлення на особистість, яку має зростити українська
школа, на взірець: із української школи має вийти українець, українець
розумний, духовно багатий, гордий тим, що живе на своїй землі. Чи
відповідає сучасна українська школа такому визначенню завдання.
Безумовно, що, на загал, ні. Чи винна в цьому школа? Ні, не винна, бо не
має з боку держави такого замовлення, не має належної політичної волі,
усвідомлення правлячої еліти, що лише за реалізацією такого завдання
може бути омріяне майбутнє нашої України. А це майбутнє за тими, хто
сьогодні в школі засвідчує щиро свою любов до України і що ця любов
«не тому, що вона (Україна – М.Д.) найкраща, а тому, що вона моя».
Таких дітей ми бачили і чули під час Всеукраїнського конкурсу учнів з
українознавства, який щорічно проводить Інститут українознавства
МОН України. Націєтворча роль української школи має бути піднесена
на найвищий щабель. І тут треба діяти, а не закликати час від часу на
зразок: «давайте жити єдно і дружно, поєднаймо Південь і Північ, Схід і
Захід». Єдність спільноти, нація можуть бути створені лише на
національній основі, на національній ідеї, а не якійсь незрозумілій
«політичній основі».
У Посланні до Верховної Ради Президент України Ющенко В.А.
констатує, що в Україні «з’явилася політично зріла нація…», що
«українська нація відбулася». Мабуть такі висновки є передчасними, а
події Помаранчевої революції лише засвідчили, що міцна і життєдайна
українська нація може бути й обов’язково відбудеться. А поки те, що
маємо, є нестійким, незавершеним, з аморфними контурами, пасує перед
труднощами, хоча і є для того вагомі підстави. Саме тому в 1991 р.
більше 90 відсотків громадян України висловили беззастережну
підтримку державній незалежності. Але за даними соціологічних
досліджень уже в 1996 р. під впливом не кращих соціально-економічних
змін тих, хто підтримував незалежність, зменшилося до 25 відсотків.
Покращення соціально-економічної ситуації призвело до збільшення
цього показника у 2001 р. до трохи більше ніж 50 відсотків, а в 2005 р.
він досягнув 60-відсоткової позначки. Тенденція тішить і обнадіює, але
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констатувати, що українська нація відбулася, ще зарано. Про це свідчать
і погляди наших громадян щодо розвитку України і її регіонів1:
Макрорегіони
Центр
Захід
Схід
Південь
по Україні

Орієнтації щодо вектора розвитку, %
Унітарний
Автономний
1997
2004
1997
2004
37,1
52,1
11,9
25,0
43,8
57,5
10,8
25,5
22,8
55,1
13,6
30,0
26,7
49,1
10,4
30,8
32,2
53,0
11,7
27,7

Не може бути нації з різко контрастним ставленням громадян до
державної (єднальної), у нашому випадку, української мови. За даними
Центру соціальних та політичних досліджень «Соціс»2 українську мову
як зручну називають лише 2,64% респондентів Донецької області та
2,82% – Луганської, тоді як на Заході України цей показник сягає 9299%. В Харкові і Києві складає 16-19%. Найнижча позначка є в Криму –
1,39%.
Прикро, але факт, що в Донецьку, де проживає приблизно по
півмільйона росіян і українців, лише 23% українців називають рідною
українську мову. Це в той час, коли російська мова є рідною для понад
99% росіян3. Отже, проблеми є і проблеми серйозні, але іншого шляху як
шляху до національної держави в України не має.
Безумовно, що скерувати українське державотворення в потрібне
русло можна лише за умови розумної, чесної, національно свідомої
влади. На жаль, цього ще в Україні немає. Проблемним постає і
вирішення цього питання найближчим часом, якщо взяти до уваги, що
депутати Верховної Ради, яких український народ обрав 26 березня 2006
р., переважно мільйонери, для яких поняття національної свідомості є
другорядною справою. До речі, народ тут не винний. Його було
поставлено перед фактом передчасної реалізації пропорційної системи
виборів. І хай це стане повчальним уроком у справі творення української
нації та української державності.

1
Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє
України у 2005 році». – К.: Інформ.-видав. Центр Держкомстату України, 2005. – 182 с.
2
Білецький В. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення //
Освіта і управління. – 2006. – Т. 9. – № 1. – С. 7-20.
3
Там само.
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Токар Л.К. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
І ПОБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
В УКРАЇНІ
Стаття присвячена дослідженню ролі українознавства в побудові
національної держави в Україні, з’ясуванню принципів, методів та
чинників державотворчого процесу.
У тих, хто знайомий з різними концептуальними підходами щодо
сучасного націє- і державотворення в Україні, може виникнути
запитання, а наскільки правомірно в такому поєднанні бачити
розв’язання проблеми? І хоч автор глибоко переконаний не лише в
правомірності його обговорення, а й невідкладного вирішення, проте є
потреба пояснення позиції. Бо тоді необхідно визнати: по-перше, що і
після 14 років незалежності національна держава в Україні все ще не
побудована; по-друге, що національну державу ми неодмінно маємо
побудувати; і, по-третє, що українознавство і до цього часу ще не є, але
має стати визначальним чинником українського державотворення.
У першому випадку людям зацікавленим і неупередженим, навіть на
рівні здорового глузду, легко переконатися, що зроблене все ще далеке
від того, щоб називатися національною державою. Бо яку б галузь нині
ми не розглядали: економіку, політику, соціальні відносини, культуру,
світогляд, духовність у цілому, нам складно переконати себе, що в них,
принаймні в головному, відтворені національні інтереси. Така думка
тепер досить широко представлена і в українській періодиці, і в
наукових публікаціях, і в публічних обговореннях. На засіданнях VІ
Міжнародного конгресу україністів, що відбувся наприкінці червня
2005 р. у Донецьку, у доповідях академіка І.Дзюби, професорів
В.Білецького, І.Паська та інших наголошувалося, що єдиного
національно-культурного, духовного простору в Україні все ще не існує.
Ті ж розрізнені його складові заповнені дотепер чим завгодно і не
забезпечують відтворення та розвитку культури українського народу як
єдиного цілого. До сказаного можна додати, що такого єдиного простору
немає і в розвитку української мови, і в русі інформації, а головне, у
формуванні світогляду, у перебудові освіти й виховання на національних
засадах, розробленні та здійсненні чіткої державної політики в
етнонаціональній та соціально-економічній сферах. Національна
доктрина освіти поки що так і залишається декларацією про наміри.
Друга теза, що національну державу ми неодмінно маємо
побудувати, коли хочемо стати в рівень з іншими народами світу,
спирається як на власний, переважно негативний досвід, так і на досвід
інших народів світу. Чи то в силу світоглядних обмежень, чи внаслідок
гіпертрофованого користолюбства і національного егоїзму панівні
народи ніколи не були зацікавлені (народ України це добре знає) у
80

Україна – держава

створенні оптимальних умов для самопізнання і саморозвитку залежних
націй і, перш за все тому, що саме панівне їх становище постає й
утверджується тільки за умови заперечення чи обмеження прав та
свобод інших народів. Люди, які живуть у власній державі, добре знають
історію, не мають ні найменшого сумніву відносно значимості її
національного характеру в організації життя спільноти. Коли держава
твориться відповідно до законів і потреб суспільного розвитку,
удосконалюється з урахуванням динаміки та тенденцій цивілізаційного
поступу, тоді і лише тоді вона спроможна створити оптимальні умови,
закласти підґрунтя, на якому тільки й зможе самореалізуватись і
особистість, і спільнота.
Але це стає можливим тільки при відповідності її конструкції,
духовних засад законам природо-соціального буття людей. Та історія
знає немало прикладів, коли державна конструкція творилася її
будівничими з серйозними відхиленнями від природо-соціальної
заданості. І в цьому випадку вона неодмінно трансформувалася із
чинника творення в гальмо на шляху прогресу. А її конструкція
поставала і неміцною, і недовговічною.
Дослідниками встановлено, що оптимальний вік державних структур
у світовій історії не перевищував 1 тис. років. Що ж стосується нашої
історії, то Київська Русь, як державне утворення, проіснувала близько
300 років, Російська імперія (Дом Романових) дещо більше 300 років,
СРСР і, відповідно, Радянська Україна понад 70 років.
Різні періоди, різні чинники і складники виникнення, розвитку та
занепаду державних утворень, але вони лише підтверджують істину:
держава завжди має слугувати своїй головній меті – найліпшим
чином забезпечувати необхідні умови для розвитку й самореалізації
людини, нації, народу, які, в свою чергу, мають плекати таку
державу. Нація і народ, які не розуміють значення власної держави або
небезпечно хворі, або ж ще не сформувалися як такі. І тоді суспільство в
особі своїх інтелектуалів і провідників, має суттєво втрутитися в цей
процес, звернувши особливу увагу на формування суспільної свідомості,
визначення мети, розроблення стратегії, принципів, методів і засобів
державотворення. Відповідно для українського народу тепер серед
першочергових постають завдання формування розуміння: навіщо йому
необхідно будувати власну національну державу; якою вона має
стати і в чому її конструктивна відмінність як від того, що було
раніше, так і від того, що твориться іншими народами; і, нарешті,
якими мають бути основоположні принципи, методи й засоби
українського державотворення та їх проекція у кожній із сфер
національного буття. Провідникам і державцям не менш важливо
усвідомити і керуватися у своїй державотворчій діяльності тим, як
усе це сприймається народом, принаймні його більшістю.
У цій складній проекції дій по творенню національної держави
спільним є те, що компоненти її (проекції) постають не довільно, а як
прояв законів і закономірностей природо-соціального розвитку.
Визначальним же в їх пізнанні має стати розуміння того, що людина –
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суспільне явище, що тільки в суспільстві вона спроможна
забезпечити своє існування та здійснення історичного покликання.
Тому твердження, що тепер у наш спосіб життя необхідно додати
«хорошу порцію егоїзму», перевести стрілки вказівника руху при його
визначенні на власну особу, індивідуалізм людини не є відповідним.
Розвиток людини, спільноти за межами пам’яті поколінь, історичного
досвіду, за принципом «стратегії одного дня» просто неможливий.
Людина сама по собі не змогла б протистояти навіть хворобам, стихії,
різного роду катаклізмам, скажімо таким як: чорнобильський,
спітакський, ново-орлеанський, кашмірський та інші. А головне – особа
(особистість) може розглядатись і моделюватися тільки в контексті
суспільного розвитку.
Єдність людини і природи, єдність особи і спільноти, як і спільнот
між собою, – неодмінний закон людського розвитку. Особа, особистість
за межами спільноти, як і спільнота поза єдністю індивідів, просто
немислимі. Немислиме й людство поза єдністю спільнот (етносів, націй,
народів), їх культури, моралі, традицій тощо. Цементуючим началом
такої єдності є процес творення й самотворення. Яким же він має бути? І
якою, відповідно, має бути діяльність українського народу та його
держави? Перш за все, вона має будуватися на основі аналізу реального
стану речей в спільноті й країні, власного бачення і сприйняття світу,
самоусвідомлення своєї природо-соціальної сутності. Нація і народ, як і
окрема людина, мають право бути собою, мати не тільки власний
світогляд, культуру, мораль і т.д., а й власні інтереси, власне розуміння і
діяльність у всіх сферах прояву людської сутності. То ж національна
ідея, нація, національна держава – це ті сходинки, які вели й ведуть
людину й спільноту у світ призначення життя розумного на Землі.
Не можна виробити і реалізувати чітку, а головне, адекватну
стратегію та політику національної держави, якщо вона буде творитися
на якихось інших засадах, а не на основі пізнаних законів
етнонаціонального розвитку. При цьому, функція національної держави
мислиться не в обособленні, локалізації чи протистоянні, а в творенні,
забезпеченні рівних прав і можливостей, у віднаходженні найліпших
шляхів самовдосконалення й самореалізації особи, нації, народу. Коли
сьогодні йдеться про функції національної держави, то не рідко на
перший план ставляться завдання обособлення, протистояння, а то й
протидії за принципом «ми» і «вони», забезпечення територіальної
цілісності, захисту економічних, ідеологічних, політичних, духовних
інтересів нації від впливу зовнішніх чинників. І на цьому тлі з поля зору
втрачається той факт, що держава твориться переважно чином для
внутрішніх потреб спільноти, організації й саморегуляції її внутрішнього
життя, захисту його від самої небезпечної деструкції – внутрішньої.
Головна проблема національної держави постає в площині стосунків
індивіда і спільноти, у віднаходженні й збереженні балансу інтересів
між “моє” і “наше”.
Увесь попередній досвід підтверджує, що спроби вирішення
проблеми на шляху взаємовиключення, заміни його (балансу) тільки
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“моїм” або тільки “нашим” та ще й щоб це «моє» – «наше» неодмінно
стало «моїм» – «нашим» у житті цілого народу, всього людства, є
неприродним і деструктивним Бо тоді порушується, а то й заперечується
діалектична єдність окремого і загального, індивіда й спільноти, як і
спільнот між собою, і, відповідно, єдність їх інтересів. Регулятивна
функція національної держави, що проявляється через систему законів,
відпрацьованих технологій та контролю за їх реалізацією, і має зробити
невигідним ні особі, ні спільноті порушення такого балансу. Серед
іншого, особлива роль тут має належати створенню та дії чіткої системи
запобіжних заходів і переважно у сфері економічного життя, які б
обмежували суто матеріальну зацікавленість виходу індивіда й
спільноти за природні межі чи «мого», чи «нашого», перетворення його
в самоціль буття.
Засуджуючи радянські форми державного устрою, попередній
політичний лад, їх методи, прийоми та дії, і в незалежній Україні влада
продовжувала керуватися тими ж принципами. “Весь мир насилья мы
разрушим до основанья, а затем…” Тобто світ насилля спільноти над
особою зруйнуємо, а потім індивід спробує взяти реванш... Постає
відома дилема з перетягуванням канату, яка була б, може, й цікавою в
певному епізоді, якби не поставала такою трагічною в історичній
перспективі. Отже, коли тепер ведемо мову про національні інтереси,
важливо чітко уявляти, а що ж ми вкладаємо в цю фразу? Бо
національні інтереси проявляються не тільки і не стільки в своєму
зовнішньому, а в першу чергу, внутрішньому аспекті, у відтворенні
балансу інтересів людини й спільноти, їх взаємодії між собою та
своєю першоосновою – природою.
Національна держава по відношенню до нації не є чимось
самодостатнім, а лише однією з форм її руху сходинками життя
розумного до своєї мети. І саме тому в її творенні та діяльності
визначальними мають стати принципи творення й розвитку
етнонаціональної спільноти, які є специфічним відтворенням дії більш
загальних законів життя розумного на Землі. «Справа людства, – як
справедливо зауважував ще в 1-й пол. ХІХ ст. К.С.Аксаков, – твориться
народностями (націями – Л.Т.), які не тільки від того не зникають і не
губляться, а, проймаючись загальним змістом, звеличуються і світліють і
виправдовуються як народності (нації)»1. Сама Природа, будова Землі
несуть у собі головні причини відмінностей людських (їх досвіду,
прояву надбань тощо). І в цьому суть та широке поле для наукових
досліджень того, як через специфіку окремого трансформуються загальні
закони розвитку».
Основною відмітною (сутнісною) рисою людського розуму є
пізнання й самопізнання, творення й самотворення. Відповідно, і
визначальним завданням національної держави завжди було, є і буде
забезпечення пізнання (самопізнання), специфіки творення й
самотворення людини, нації, народу в єдиному сонмі світових націй і
1
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народів. А мірилом дієздатності національної держави завжди виступала
і виступає творча праця її громадян, яка була, є й буде найвищою
людською цінністю. Як і в природі, так і в житті людей, творчість є
основою еволюції, засобом адаптації й очищення їх буття від всілякого
бруду, побічних продуктів розвитку. Взаємодія і співпраця на основі
єдності інтересів, довіри та взаємоповаги – єдиний розумний спосіб
не тільки співжиття, а й самого існування людей. Ці великі закони
природотворення протягом віків і тисячоліть трансформувалися в
моральні принципи й норми життя людей, націй і народів. За ними, як
несумісні з людською природою, завжди засуджувалися самість,
корисливість, егоїзм, пожадливість, нечесність, аморальність, насилля
тощо. На власному досвіді люди незмінно переконуються, що ці риси і
властивості уособлюють найменш досконалі форми прояву їх сутності.
Протягом віків і тисячоліть людство створило цілу галерею образівантиподів кращих рис людської сутності. Вони й стали узагальненим
відтворенням негативного ставлення людей до їх прояву. Оптимальними
ж у життєдіяльності людських спільнот є (мають бути) природні
принципи: рівних можливостей, любові, доброти, справедливості. Кожна
людина народжується вільною і рівною в своїх проявах і такою вона має
бути все своє життя. Такою вона й покидає цей світ. Будь-яка нерівність
між людьми, спільнотами, державами веде до порушення стабільності,
гармонії розвитку, породжує відчуття ущербленості життя, ставить під
загрозу саме існування людини, спільноти і довкілля.
Коли зіставити таку концептуальну візію з тим, що відбувалося в
Україні у 90-х рр. ХХ і на початку ХХІ ст., то нескладно побачити, що
державотворчі процеси тут протікали в дещо іншому руслі: без
виваженої стратегії та програми, зрозумілих і сприйнятих орієнтирів
творення, переважно шляхом спроб і помилок. Вся “стратегія” дії
зводилася до руху навмання або ж до сліпого копіювання інших у
визначальних сферах життя. Як і раніше, практично мало кого цікавило
й те, а що ж думає народ з приводу радикальних змін у його житті. То ж,
не випадково, що рух уперед у нас поставав майже калейдоскопічним
відтворенням руху в зворотному напрямку. Не дивно, що саме в цей час
ми стали творцями ще одного “унікального” досвіду в історії світового
державотворення, коли стихія зміни суспільної формації на державному
рівні проявлялася б у такому тривалому безладді, у такій затяжній і
всеохопній кризі. Як наслідок, – навіть українці стали втрачати терпіння,
упевненість і віру, а з ними самоконтроль та відповідальність за свої
вчинки, стан спільноти, роль держави, з якою вони пов’язували і власну
долю, і надію на краще життя. Тут можна пригадати з яким піднесенням
у 1991 р. український народ проголосував (понад 90%) за створення
незалежної демократичної Української держави з переконанням, що вона
нарешті стане гарантом і їхнього людського життя. Та, на жаль, і через
14 років сподівання не справдилися. Не співвідносність реалій життя з
цілями та завданнями творення, проголошених у Конституції України, в
урядових програмах, заявах політичних лідерів та урядовців, стала ще
одним серйозним випробуванням на міцність і для народу, і для його
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держави. Сьогодні не може не викликати занепокоєння та тривожна
тенденція, що спостерігається у настроях значної частини суспільства.
Лише один факт: за результатами соціологічного опитування,
проведеного центром “Соціологічний моніторинг” більше третини
українців (35%) у 2004 р. готові були залишити свою країну назавжди, а
29% – хотіли б народитися в іншій країні. Почуття відповідальності за
долю держави, у якій вони живуть, відчували лише 41% опитаних.1
Тепер ці настрої набувають більш реальних обрисів. Понад 7 млн
українців уже знаходяться в інших країнах і невідомо, хто з них і коли
повернеться додому. Ситуація не просто тривожна, а й загрозлива. Це
підтвердили, зокрема, і події кінця 2004 – поч. 2005 рр., коли народ
вийшов на вулиці й майдани Києва та інших міст і сіл України з тим,
щоб однозначно заявити про своє несприйняття тієї політики, яку
проводила попередня влада й одночасно з вимогою – зміни державного
курсу в інтересах більшості українців. На цій основі й було видано
кредит довіри новообраному президенту й уряду України. І тепер від них
залежить як виправдати цю довіру, а точніше надію народу. Дбаючи про
це нова влада повинна пам’ятати, що довіра до неї побудована поки що
переважно на негативних підвалинах – несприйнятні народом усього
того, що робили їх попередники і в галузі економіки, і в політиці, і сфері
соціальних відносин, культури та моралі. Зробити це буде нелегко, але
дуже важливо і необхідно, оскільки те, що відбувалося в Україні
протягом останнього десятиліття, об’єктивно сприяло не виправленню
ситуації, а поглибленню кризи в новітньому державотворенні. Тут і
невиважені, а то й деструктивні дії в економіці, в етносоціальній та
духовній сферах, в організації суспільного життя, державної та судової
влади, і спроби прояву сепаратизму, прикритого формою регіоналізму та
федеративного устрою України тощо. Фахівцям ще належить
проаналізувати, якої невиправної шкоди країні й народу було завдано в
цей час внаслідок непродуманих реформ у системі суспільних відносин,
галузях промисловості, сільського господарства, культури, підготовки
кадрів.
Та чи не найбільш прикрим у ситуації, що склалася, є не самі
помилки, допущенні в державотворчому процесі, а невміння, а то й
небажання їх виправити, спроби підвести під них навіть якісь «наукові
обґрунтування».
Тепер у засобах масової інформації, наукових виданнях,
обговореннях “за круглим столом” і на науково-практичних
конференціях нас намагаються переконати, що “час творення
національних держав у їх класичному розумінні уже минув”, що нині
сама нація та її держава мають творитися на якісно інших засадах. В
основу такого творення пропонується покласти не етнонаціональний
(системний), а особистісний і політичний компоненти, оскільки в час
домінування глобалізаційних тенденцій у сучасному світі, на думку
“новітніх” ідеологів, на місце етнонацій і національних держав
1

Інформаційний бюлетень. – 2004. – № 26. – 1 липня.
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приходять “політичні нації” і, відповідно, уніфіковані форми правової
демократичної держави. За такого концептуального підходу читачеві
(слухачеві і т. д.) уже й самому нескладно зробити висновок, що
національна держава, то вже анахронізм. Немає етнонації в “її
класичному розумінні” – немає й потреби в національній державі.
Індивід, особа, політико-економічні об’єднання – ось головні чинники
творення. На місце етнонаціонального системного розвитку приходить
свого роду соціально-політична броунада. Тож залишилось небагато –
переконати в її відповідності саму Природу… І чи не з “легкої руки”
творців сучасної “політичної нації” Україна так відверто пішла шляхом
копіювання, застосування невластивих для народу форм і методів
“творення”. Нелогічний, суперечливий характер такої теорії нації стає
очевидним, коли подивитися на неї через призму дії загальних законів
людського буття і, в першу чергу, системності, цілісності розвитку та
взаємодії його складників. Ще Г. Сковорода звертав увагу на
невідповідність у пізнанні цілого формувати судження про нього лише
на підставі якогось одного із його складників.1 Нація, як ціле, одночасно
є суб’єктом політичного, економічного, правового, культурного і т. д.
життя. То чому ж для її характеристики ми вибираємо лише один із
компонентів – політичний?
Хоч національні держави існують уже багато років, проте, теорія
національної держави, як і сама нація, перебуває в постійному розвитку.
Поглиблюються як універсальні, так і специфічні для кожного періоду і
кожного народу форми розвитку. Новітня концепція національної
держави звернена не тільки в минуле, а й у сучасне та майбутнє нації.
Вона, відповідно, має враховувати й ті проблеми, з якими зіткнулося
людство на межі ХХ – ХХІ ст., до речі, як і кожного попереднього
історичного
періоду, але
неодмінно
в контексті єдиного
державотворчого процесу, аргументовано пояснюючи і позитивні, і
негативні тенденції.
Ліберально-демократична
концепція
правової
демократичної
держави, що стала домінантною в останній третині ХХ ст., відіграла
важливу роль у приверненні уваги до проблеми прав і свобод індивіда.
Та, віддаючи перевагу вирішенню проблеми рівності громадянських
прав окремої людини, вона практично залишала поза увагою питання
про рівність прав кожної нації і кожного народу, зокрема, їх право на
державне самовизначення, творення і реалізацію власної політики,
культури, мови, освіти, віри тощо. При цьому таке ігнорування тепер із
сфери світоглядної, мисленєвої настійно намагаються перенести в сферу
реального життя. Спроби уніфікації, застосування силових і економічних
методів у насадженні власного бачення “демократичних” форм
управління, розвитку економіки, культури, соціальних відносин, віри
тощо в сучасному світі набирають загрозливих масштабів. Національна
ж ідея, як основа національного державотворення, тим і
1
Сковорода Г. Наркисс. Розговор о том: узнай себе // Г.Сковорода. Вірші, пісні, байки,
притчі, переклади, листи. – К., 1983.
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відрізняється від ліберальної, що пропонує вирішення проблеми
рівності прав людей різних національностей в єдиному контексті
рівності прав націй і народів на засадах розуміння та відтворення
ними рівного права на самостійний економічний, політичний і
культурний розвиток.
Виступаючи провідником і захисником територіальної єдності,
економічної, політичної, культурної цілісності нації і народу,
гарантуючи розвиток саме національного ринку, збереження
національної культури, духовності, національна держава не може не
бути водночас і правовою, і демократичною державою, не захищати
інтереси особи, її політичні права і свободи. Але для того, щоб
виступити представником нації, захисником національних інтересів,
національна держава має відтворювати в своїй структурі,
принципах дії, в стратегії і політиці природо-соціальну сутність
людини, нації, народу як цілісності.
Саме такий підхід до побудови національної держави в Україні і
висуває на перший план завдання пізнання в єдності природи України й
самопізнання та самотворення української людини, нації, народу.
Коли ж виходити з того, що українознавство є наукою цілісного
пізнання (самопізнання), творення і самотворення української
людини, нації, народу, їх етнічної території (України) в усьому часопросторовому вимірі, що воно досліджує сам феномен українства,
закономірності, досвід та уроки його розвитку й прояву у
визначальних сферах буття, то стане зрозумілим, наскільки
органічно єдиним має бути державотворчий процес і розвиток
українознавства як цілісної системи науки, освіти, виховання,
культури господарювання, організації та управління.1
Більше того, тепер є всі підстави стверджувати, що це єдиний процес,
своєрідна закономірність у розвитку українського народу, його держави
й українознавства.
У більш широкому розумінні самопізнання й самотворення
бачиться взагалі як універсальна властивість людського розуму,
його здатність до самовдосконалення й самореалізації.
Що ж дає, а точніше, може дати українознавство будівничим
національної держави в Україні?
Перш за все, теоретико-методологічну візію на природо-соціальну
сутність української людини, нації, народу, розуміння обумовленості їх
розвитку природо-соціальною заданістю.
Від Платона й Арістотеля до Г.Сковороди, Г. Гегеля і І.Канта,
К.Маркса і М.Бердяєва, у філософсько-світоглядних основах буддизму і
християнства, у цілісній науці самопізнання – людина, проекція її
майбутнього розглядається не інакше як на засадах єдності окремого і
загального. В такій логіці людина постає як продукт своєї суспільної
природи. Тільки в природо-соціальній єдності людського буття, у
1
Українознавство. Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих закладів
освіти // Навчально-виховні програми з українознавства. – К., 2001. – С. 203-256.
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суспільній природі людини розумної маємо шукати засоби
самореалізації й індивіда, і особи, і спільноти, і людської сутності як
такої. То ж не в протиставлені індивіда (його особи) і спільноти,
окремих спільнот (націй і народів) між собою, а в органічній єдності
всього багатоманіття змісту і форм їхнього буття бачиться дорога
людського сходження.
І засобами на цьому шляху постають такі універсальні й оригінальні
форми, як етнос, нація, народ, національна держава, громадянське
суспільство. При цьому постають і розвиваються вони не як антиподи чи
замінники, а як багатоманітні складові єдиного руху до мети людського
буття.
Та щоб такими вони стали, саме життя висуває потребу формування
цілісної науки людського самопізнання й самотворення з чіткою
ідейною, логічною та ієрархічно-структурною її побудовою.
Тисячоліттями людство йшло до розуміння цілісності світу, у якому
жило і, відповідно, цілісного характеру знань про нього. Та ще
складніше люди наближалися до усвідомлення цілісності власної
сутності й науки самопізнання, того, що знання про світогляд, мову,
історію, культуру, господарювання – це лише шлях, який веде до
формування єдиної науки самопізнання й самотворення. Дослідження
особливостей прояву людини у сфері довкілля, економіки, політики,
права, суспільного і державного життя тощо – то тільки частини науки
про людину, її сутність, покликання й самореалізацію.
Така цілісна наука з’являється не враз і не сама по собі. Вона
виростає із тривалих, наполегливих і глибоких досліджень багатьох
поколінь вчених у визначальних сферах людського буття. Досліджуючи
його, вони творили теорію і методологію конкретних наук. Однак рух у
напрямку все більш оптимального пізнання цілого невідворотно мав
постати перед дилемою творення теорії і методології пізнання саме
цілого, особливостей сутнісного його прояву в кожній із сфер. Такою
наукою про системний цілісний характер пізнання української
людини, нації, українського народу, їхньої країни на рубежі ХХ –
ХХІ століть і постає українознавство.
Хоч з тих же причин, що й у національному державотворенні,
подальший його розвиток відбувався далеко не відповідно до суспільних
потреб. Особливо відчутними були тут стримуючі політичні чинники,
що суттєво позначалися як на характері розвитку науки, так і на
впровадженні її доробку в суспільне та державне життя.
Здається, що політичні противники побудови національної держави в
Україні уже в той час усвідомлювали, чим може стати українознавство в
державотворчому процесі. Хоч самі їх заперечення цілісної науки можна
передати однією відомою фразою – “немає тому, що не повинно бути”, а
не як наукові аргументи.1 І все ж проблема українознавства тоді, як і
нині, не в політичному його «відторгненні» (такі спроби були, є і
будуть), а в подальшому більш глибокому розробленні й
1

Освіта України. 1999 – 17 березня, Столиця. – 1999. – 25-30 листопада.
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найактивнішому поширенні його доробку через систему освіти,
підготовки і перепідготовки кадрів, засоби масової інформації, у
з’ясуванні практичної доцільності теоретико-методологічних основ
науки.
Що це конче необхідно, переконуємося, слухаючи передачі по радіо і
на телебаченні, читаючи «доброзичливі» проблемні статті в періодичних
виданнях. Напередодні VІ Міжнародного конгресу україністів один із
авторів стверджував, що “сучасний простір української науки є уже
переважно українознавчим” (?). Мало, що таке твердження є не що інше,
як авторська фантазія, та ще більшої плутанини додає його подальша
інтерпретація, зокрема, що “перенасичення української науки
українознавством загрожує звуженню вітчизняної гуманітаристики, таїть
у собі загрозу шкідливого, якщо не згубного герметизму (?), бо йдеться
про замкненість дослідницької уваги...”1
Невідомо чого тут більше – нерозуміння суті явища, чи свідомого
його викривлення. Немає якоїсь надпотреби вдаватися до глибокого
аналізу того, що зрозуміле й на рівні здорового глузду. Знання про ціле
ніколи не може бути згубним для знань про його складники, як і
навпаки. Бо який ще може бути простір у пізнанні цілого (більш
великий) поза межами цілого у його системних зв’язках? Безпідставність
такого твердження очевидна. Та очевидно й те, що в становленні
українознавства, як цілісної науки, все ще існує немало проблем і,
передусім, у розробленні його наукових засад, розширенні та зміцненні
міждисциплінарних зв’язків науки, творенні та впровадженні
українознавчої методології в розвиток науки, в освіту, виховання,
культуру, державотворення. А ці проблеми можуть бути більш успішно і
невідкладно вирішені тільки при відповідній підтримці українознавчої
науки національною державою.
Що
ж
стосується
висхідних
концептуальних
орієнтирів
українознавства, його соціальних функцій, особливостей взаємодії
структурних компонентів, то все це моделюється не довільно, а є
похідним від природи людини, її соціального поступу, в основі яких
лежить єдине ідейне начало, точніше, чітка ієрархія ідей. А саме: ідея
життя розумного на Землі, національна ідея як її проекція в певних
природо-соціальних умовах і формах, національні інтереси як
універсальні чинники відтворення ідейної ієрархії в змісті
людського буття і конструюванні засобів їх реалізації, в т.ч. і в
національному державотворенні.
Чи можемо ж ми тепер сказати собі, що все це вже присутнє не те
щоб у нашому житті, а хоч би в нашому мисленні при вироблені
стратегії, розробленні програм розвитку та дії на перспективу. Скажемо
мовою соціологів – поки що більше ні, чим так! Всі ці факти і дали
підставу третьою складової концептуальної побудови роздумів
визначити той факт, що українознавство ще не є, але неодмінно має
стати визначальним чинником українського державотворення.
1

Лисий І. По-новому чи як завжди? // Сучасність. – 2005. – № 5. – С.104-116.
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У нас ще й досі, як сумне відлуння пам’яті, постають слова експрезидента Л.Кучми (тоді головного менеджера українського
державотворення): «Я не знаю яку державу ми будуємо». Та ця фраза, до
певної міри, могла б атестувати і державотворчу діяльність його
попередника, бо обидва ці періоди змістовно єднає одне – руйнування
того, що творилося раніше, а не конструктивна дія по створенню більш
досконалої суспільної і державної структури. З того часу минуло 14
років, але і тепер (у червневому інтерв’ю 2005 р.), хоч із іншим
підтекстом, від того ж Л.Кучми чуємо ті ж сумніви: він не розуміє, “що
ж у нашій державі твориться”.
Ситуація неначе для телерубрики «без коментарів». Бо коментувати
заяву людини, яка щось робила і не знає, що ж вона зробила, потреби
немає. Те ж, що відбувається тепер в Україні, є свого роду відповіддю на
те, що було раніше. До того ж, багато прибічників Л.Кучми, чи точніше
кучмізму, заявляють, що з часу приходу нової влади, в країні мало що
змінилося. А це лише посилює нерозуміння: як могло трапитися, що
людина, яка так довго перебувала біля владного керма (і як прем’єрміністр, і як президент), так і не змогла ні сама собі, ні людям сказати, а
що ж вона та її команда вчинили доброго чи злого для свого народу і
його держави?
То ж спробуємо хоч би для себе і в першому підході подивитися на
цей період через призму завдань національного державотворення та
викладених тут узагальнень.
Якщо нас дійсно хвилює майбутнє України (у чому сумніватися не
доводиться), то зробити це маємо неупереджено і невідкладно. Уроки
періоду необхідно вивчити і засвоїти вже тепер, щоб далі рухатися більш
упевнено й відповідно до свого історичного покликання. З поступом
буде все складніше аналізувати і причини, і наслідки економічних,
політичних, духовних та моральних втрат, яких зазнала в цей період
українська нація. Коли ж таким є наше бажання, то маємо віднайти
першопричину і зрозуміти логіку цих втрат.
Соціальним тлом матеріального й духовного занепаду,
дезінтеграції, руйнування самих основ етнонаціональної єдності
постає вихолощена від усього національного і чисто людського,
злюмпенізована свідомість української людини. Тепер – це свідомість
зневіреного, приниженого матеріально і духовно, а то й заляканого
пристосуванця, людини, яка під тягарем різких перемін розгубилася і не
може вийти за межі проблем сьогодення, стати творцем власного завтра.
Відсутність чітко визначеної загальнонаціональної мети і стратегії
дії, усвідомлених і загальносприйнятих ідеалів та орієнтирів розвитку
перетворили українця в маргінала, людину, яка все більше зневіряється і
сама в собі, і в спільноті, і в державі та владі, проймається ідеєю якоїсь
фатальної трагічності власної долі. Навіть «принцип» такого стану
визначено. Його сформулював і залишив по собі перший Президент
України Л.Кравчук: «Маємо те, що маємо». Тож, які можуть бути
проблеми чи невдоволення, які пошуки? Іншого нам не дано. Усе просто
і зрозуміло… Парадоксальним же у даному випадку є лише те, що
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«творець» такого принципу дії тепер зненацька заговорив про єдність,
потребу поєднання розшматованих (у тому числі його командою) нації і
народу і навіть форум такий започаткував «Об’єднаємо Україну».
На жаль, держава, її структури, політичні партії, всілякі форуми та
рухи тепер як і раніше всі свої сили зосереджують переважно на
політичних чварах та самоутвердженні і практично нічого не роблять
для формування свідомості, духовності нації та народу. Понад те, вони
терпимо ставляться до ідей та «цінностей», що вільно поширюються
іншими в т.ч. і антиукраїнськими силами в сфері формування світогляду,
моралі, ментальності українців.
Сьогодні на розкладках Києва можна побачити що завгодно, навіть
такі одіозні видання як навчальна програма «Гітлерюгента»,
енциклопедії з життя вермахту та СС, диски з записами воєнних маршів
ІІІ Рейху, бігборди з приписами, «добро має бути з кулаками» або, що
альфою і омегою нашого буття є гроші: «Читаю деньги», «Влюбиться в
деньги», «Клуб любителей денег», журнал «Власть денег» тощо. Така, з
одного боку, інертність, ідейна нерозбірливість та всеядність, а з іншого,
агресивність, аж ніяк не може сприйматися як прояв вільної думки,
демократії та свободи. Бо «демократія» і «свобода», що заважає
самопізнанню, самоідентифікації й самотворенню людини, нації, народу
атестується інакше, то своєрідний ляпас, якого тепер чи не щодня нам
дають, щоб не забували, ким ми були і хто ми є. Чи можна вважати
нормальним станом, коли в засобах масової інформації (газ. «Киевский
телеграф», «Киевские ведомости», у телепередачах і по радіо)
систематично друкуються і виступають автори на кшталт Каревіна та
Бузини, з матеріалами, що планомірно й цілеспрямовано паплюжать
наші ідеали, символи, дослідників та фундаторів української ідеї, науки,
літератури, мистецтва.
Не встигла громадськість заспокоїтися після провокаційних
публікацій Каревіна в «Киевском телеграфе» («Копытца ангела» і
«Валуевские танцоры»)1, у яких поливається брудом символ гідності і
честі української нації Т.Г.Шевченко і фактично виправдовуються дії
царського режиму по забороні української мови, як у «Киевских
ведомостях» (тепер усе більше сумнівів, що «Телеграф» і «Ведомости»
ті є дійсно київськими) з 6.VІІІ.2005 розпочато друкування (з
продовженням) нового «наукового дослідження» скандально відомого
Бузини «Фантаст истории»2. На цей раз дісталося М.Грушевському і за
його «недосконалу» українську мову, і за його «угодовство» та
«зрадництво», захоплення «пампушками и варенухой». А головне,
«просвітитель» Бузина на кінець «розкрив» нам очі на те, як же «в
дійсності» творилася «Історія України-Руси» та яка її «справдішня
цінність». Більше того, увесь цей роздріб майстер золотарських справ
обіцяє найближчим часом видати ще й оптом, щось на подобу детективу
1

Каревин О. «Копитца ангела» // Киевский телеграф. – № 16 (158). 2003 – 19-25 травня.
Бузина О. «Фантаст історії» // Киевские ведомости. – 2005. – 6, 13, 24 червня, 3
вересня.
2
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від науки – «Тайная история Украины-Руси». А це вам уже не якийсь
там Ежен Сю зі своїми «Паризькими таємницями». То ж знай наших!
Знай Бузину!
Але що Бузина, якого читають одиниці. Тепер за справу взялися і на
українському телебаченні. У 14 роковини незалежності України (нагодато яка!) тут теж вирішили «прояснити» свідомість «недолугих
українців». І місію цю взяв на себе телеведучий 5-го каналу
Д.Яневський, який і «проїхався» по повному периметру та «розставив»
по своїх місцях всіляких там національних кумирів і сучасних патріотів
від «кривавого» Богдана Хмельницького до «фарфорової ляльки» Тараса
Шевченка, а від того до І.Франка, М.Міхновського, С.Петлюри і т. д. То
ж тільки подивіться, які «гнилі» стовпи вашої духовності. Та головне,
під час інтерв’ю були піддані нищівній критиці «просторікування» про
якусь там національну ідею і патріотизм українців, дано «істинне»
визначення категоріям «патріотизм» та «українці». За Д.Яневським
«патріотизм» – «це останній притулок для негідника». А «українці» –
«це ті, хто справно платять податки, не йде на червоне світло, не
матюкається» (?). Ось ваші параметри і не мудрствуйте! Визначення
«вичерпне». Тож як легко і просто тепер стати українцем та пізнати
себе… Мимоволі виникає запитання, чому ж ви так довго мовчали, п.
Д. Яневський? Не бійсь би, уже давно б іншим шляхом пішов би
розвиток «недорозвинутих» українців... Бо це вже не якесь там
символічно-безлике ваше «кохаймося», а певна конкретика прискорення
руху по шляху національної деградації.
На цих і подібних легковажних приписах, або свідомо збочених ідеях
та виступах напевне, не варто було б зосереджувати стільки уваги, а
однозначно атестувати їх як біологічний прецедент «феномена Бузини»,
який, як і в тваринному світі (у кота, собаки тощо), проявляється в тому,
щоб обов’язково помітити високі предмети та чисті речі різко пахнучою
рідиною, або як дитячу потребу самоутвердитись у стилі графіті,
мараючи високі паркани та стіни будинків.
Та справа зрештою не в них, а в нас самих, коли й після відповідних
громадських оцінок такі «літописці» продовжують знаходити і своїх
видавців, і читачів, і слухачів, а саме дійство має не лише мету, а й
певний поступ до неї.
І найпомітнішим його «досягненням» постає той факт, що і в
незалежній Україні ми все ще не розуміємо потреби та важливості
ідентифікувати себе (самоідентифікувати) як представників самобутньої
нації. А продовжуємо дивитися на себе і пізнавати себе не інакше, як
через призму поглядів, характеристик та дій «просвітителів» – не то
наших «друзів», не то сусідів, не то ворогів.
Пошлемося на факти, які в певному спектрі характеризують
«динаміку» духовного поступу українців і, зокрема, їх провідників. У
числі запитань, які були поставлені кореспондентами радіо «Ера» 24
серпня 2005 р. перед відомими політиками, народними депутатами,
діячами культури тощо було і таке: «Чи може Україна втратити свою
незалежність?» І, серед інших, найбільш симптоматичною стала
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відповідь депутата Верховної Ради України. Він сказав, що «така
можливість існуватиме доти, доки ми не навчимося ідентифікувати
наших ворогів як в Україні, так і за її межами».
Тож і сьогодні, як і колись, відповідь на це закляте питання
продовжуємо шукати не в самих собі, а переважно десь, якось, у когось.
Такий концептуальний підхід до мети і засобів власного
самопізнання й самотворення, на жаль, є характерним і для творців
сучасної державотворчої «стратегії» та політичних програм. У пошуці й
тлумаченні власних сутнісних основ та перспектив ми продовжуємо
спиратися на чиєсь світобачення, світорозуміння та чинники дії. А через
них і намагаємось пізнати й зрозуміти себе. Тому й продовжуємо
твердити, що «стрижнем нашої національної ідеї (і політики,
відповідно), є рух до європейських стандартів», а важливими завданнями
освіти, виховання, культури проголошуємо навчання нового покоління
українців технології ідентифікації себе з європейцями, не навчивши їх
при цьому ідентифікувати себе як українців.
Логічно, що такого роду концептуальні візії не можуть не
позначитись і на визначенні мети, чинників та засобів державотворення.
Якщо ж стрижнем української національної ідеї є рух до європейських
стандартів (без будь-яких застережень), а самовдосконалення й розвитку
українства – досягнення ідентичності з європейством, то в чому ж тоді
наш природний феномен, наше, а не інших народів історичне
покликання?
Пізнаючи й розвиваючи свою природну особистість і особливість,
народи будуть наближатися один до одного, вивчаючи і запозичуючи
один у одного досвід життя розумного в різних його умовах та формах
прояву. Але саме це наближення, вивчення та запозичення досвіду
ніколи не було і не може бути метою розвитку й самореалізації будь-якої
нації чи народу. Вони завжди поставали лише як умова, як один із
засобів досягнення мети.
Адекватність тих чи інших концептів державної стратегії та політики
не можна зрозуміти за межами єдності природного і соціального,
матеріального і духовного в житті людини, нації, народу. Така єдність є
відправним моментом не тільки в пізнанні (самопізнанні) народу,
визначенні мети, засобів та чинників його самореалізації, а й у розумінні
предмета науки самопізнання й самотворення. І було б серйозною
помилкою чи в науці, освіті, культурі, чи в політиці й державотворенні
розглядати світогляд, свідомість, мораль людини, нації, народу поза
зв’язком з умовами і характером їхнього буття.
Уже давно помічено, що людина в своїй сутності відтворює і
природу, і специфіку суспільного буття, а також те, що визначальними
чинниками розвитку її свідомості, моралі, психології, навичок та вміння
виступає те, що вона робить і як (за допомогою яких засобів, прийомів,
знарядь тощо) вона це робить. В цьому і є нескінченний простір
самопізнання й самотворення людини. На фоні цієї незаперечної істини
стає зрозумілим, чому для характеристики деяких соціальних ідей і
суспільних поглядів, як і раніше, ми вживаємо терміни «ілюзія» та
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«утопія». Терміни ці означали й означають не що інше, як відірваність
нехай і високогуманних ідей та устремлінь від реального життя.
І коли сьогодні на шпальтах періодичних видань ми читаємо заклик
«Україна має стати державою чесних людей»1, то сприймаємо це
скоріше як побажання, яке можна реалізувати тільки за умови, коли буде
створена відповідна матеріальна база, коли наша економіка почне
будуватися і розвиватися на засадах єдності особистого і суспільного
блага, добра, справедливості, совісності, моральності й чесності.
«Чесність» як і інші категорії та поняття – явища не тільки духовні, а й
цілком матеріальні. І найбільша загроза суспільній єдності, довірі
громадян як на особистісному, так і на суспільному та державному
рівнях, постає в роз’єднаності наших гасел, закликів, промов, програм,
бюджетів, законів і т.п. з реаліями життя, коли вони не підтверджуються
повсякденно і повсякчасно, а реалізація їх відкладається на колись, на
потім, з розрахунком на терпіння, майбутнє «зростання», а потім уже і на
якесь «друге» життя наших громадян. Тепер на рівні парламенту
розгортаються цілі баталії з приводу того, яким бути бюджету на 2006
рік – бюджетом зростання чи проїдання? А логіка проста, хіба можна
зростати не поївши? За таких обставин люди починають думати, що всі
ті гарні слова і чудові промови не для них, а для когось. Найвідчутнішим
такий розрив постає в сфері соціально-економічного життя. Саме тут за
останнє десятиліття зроблено стільки невиважених і антигуманних по
своїй суті кроків та дій, що люди враз опинилися в ситуації риби, яку
викинули на берег і запропонували навчитись дихати по-новому.
Підтримавши курс на побудову незалежної Української держави,
більшість українців сподівалася, що це буде не тільки їхня власна
(національна) держава, а й у тому, що, спираючись на високорозвинутий
промисловий та сільськогосподарський потенціал, вона зможе нарешті
зробити їх життя не тільки заможнішим, а й повнокровним. Та з часом
ставало все більш зрозумілим, що за тієї «стратегії» і політики, яку
проводила влада, такі зміни навряд чи могли відбутися. І насамперед
тому, що головне своє завдання влада бачила в іншому – якнайшвидше
безконтрольно й безконфліктно здійснити приватизацію чи то
прихватизацію суспільних надбань. З цією метою і було вироблено
«довершений» механізм дії: розладнання і розвал роботи успішно
діючих підприємств і цілих галузей; санація; банкрутство та скупка їх у
приватну власність за безцінь. І в цьому було досягнуто неабияких
результатів. Привласнювалося все: від громадських приміщень, установ,
дитячих садочків, піонерських таборів, клубів, бібліотек, до великих
заводів, доків, портів і навіть комбінатів. За якихось 10 років шляхом
різного роду комбінацій та порушень законів у руках приватних
власників (і не тільки українських) опинилися фактично всі провідні
галузі виробництва. Уже в середині 2005 р. у власності спільноти
1
«Україна має стати державою чесних людей». З вист. Голови Верховної Ради
В.М.Литвина при відкритті 8-ої сесії Верховної Ради України // Сільські вісті. – 2005. – 7
вересня.
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(точніше держави) залишалося не більше 20% підприємств. Ті ж із них,
що
перейшли
в
приватну
власність
безконтрольно
перепрофільовувались, а то й перепродувались по кілька разів. Процес
«замітання» слідів неправедних дій триває й нині. Як наслідок,
зменшується реальний ВВП, падає його приріст. Так порівняно з першим
півріччям 2004 р. він знизився у 3,3 рази1. Порівняно з висхідними 90-ми
роками річний бюджет країни зменшився більш ніж у два рази. Все це
суттєво позначилось на зростанні безробіття та падінні життєвого рівня
народу.
У різні роки від кінця 90-х рр. ХХ ст. і на поч. ХХІ ст. за межею
бідності перебувало від 60 до 80 відсотків населення України. І в той же
час одночасно з’являється невеличка групка людей, яка накопичила
небачені ще в Україні приватні багатства. За відомостями
американського журналу Forbes на початку 2005 р. у списку
найбагатших людей планети «засвітилися» і три представники від
України: Р.Ахметов, володіння якого складали $ 2,4 млрд., В.Пінчук, у
якого виявилося $ 1,3 млрд., С.Тарута з $ 1 млрд.
Цей перелік міг би бути продовжений іменами тих, що були названі
іншими виданнями: І.Коломойського з його $ 2,18 млрд,, В.Медведчука з
$ 0,8 млрд., Л.Кучми, хоч «надбання» останнього журнал «Впрост»
чомусь так і не «висвітив»2.
Не дивно, що влада, яка передбачала такі цілі, як про велике
досягнення інформує світ, що в Україні у 2005 р. на кінець з’явилися
«свої» 180 мільйонерів. Та «пересічного» українця завжди цікавило не
тільки що, а й як. Як то воно сталося? Що ж стоїть за таким злетом не то
«орлів», не то «грифів» України? Як досягнуто таке «процвітання» при
загальному економічному занепаді та зубожінні цілого народу? Напевне,
повніше про це могли б розповісти ті, хто опинився за межею бідності.
Та з ними довго про це ніхто не хотів говорити. І все ж сам хід подій
почав прояснювати ситуацію, коли «акули» бізнесу вчепившись
мертвою хваткою в надвеликі об’єкти та один в одного почали
перевертати все з ніг на голову. Тоді й з’являються журналістські
розслідування: і про схеми приватизації для зятя, і про апофеоз
прихватизації, і про збагачувальні комбінати, і про «Криворіжсталь», і
про Нікопольський феросплавний, і про Сіверсько-Донецький «Азот», і
про «чорну дірку» Бакая та багато ін., у яких потроху почали піднімати
завісу утаємничення і показувати всю антинародну сутність політики,
яку проводила влада в інтересах олігархічних кланів.
Та навіть на цьому тлі особливо трагічною постає ситуація, що
склалася на селі. Тепер є всі підстави визнати, що «благі» задуми
аграрної реформи не тільки провалилися, а й поставили село на межу
знищення. По рівню кадрового, наукового, технічного і технологічного
забезпечення лише за одне десятиліття воно було відкинуте до стану
1

Нація і держава. – 2005. – 20-26 вересня.
Сегодня. – 2005. – 12 березня; «Кому в Україні жить хорошо» // Вечірні вісті. – 2003.
– 2 жовтня.
2
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перших повоєнних років. Україна все більше стала втрачати
продовольчу незалежність. Агропромисловий комплекс виявився
непідготовленим до роботи в умовах жорсткої конкурентної боротьби на
ринку сільгосппродуктів. Українському селянинові тепер уже стало
«невигідно» вирощувати і продовольчу пшеницю, і цукрові буряки, і
соняшники, і займатись тваринниством. Зруйнувавши колгоспнорадгоспну систему ведення господарства, держава запропонувала ще
менш досконалу (напівкустарну) форму господарювання, яка і привела
селянина до відсторонення не тільки від землі, а й від засобів обробітку.
Справжній господар на землі так і не з’явився. Влада нібито тільки й
бачила своє завдання в руйнуванні колективних форм ведення
господарства та в формальному розпаюванні землі, що без відповідної
психологічної, освітньої підготовки та матеріально-технічного
забезпечення і не могло призвести до інших наслідків. Щоб не говорити
відсторонено, пошлемося на приклад з Херсонської області (автор звідти
родом). Раніше господарства області були відомі неабиякими
досягненнями у вирощуванні зернових і, зокрема, рису на поливних
землях, високопродуктивним тваринництвом та овочівництвом. Тепер
же у рідному селі Бабенківці № 2 Каланчацького району настало повно
запустіння. «Село неначе погоріло…» і це вже не поезія Тараса.
Переважна більшість добротних чорноземних ланів (від 60 до 80%) у
запустінні, позаростали бур’янами. Та й в цілому по Україні аграрний
потенціал (за даними українського радіо 20.09.2005 р.) використовується
тільки на 20%. Селяни так і не усвідомили ринкової вартості «своєї»
землі та здійснених урядом кроків. Не сформувалася у них і потреба в
землі, як капіталі, який приносить прибуток. Земельні паї, як і в багатьох
інших громадах України, у Каланчацькому районі майже не
використовуваються. Під час відвідин краю відбулося спілкування з
земляками, зокрема, з приватним «господарем» В.Польовиком, людиною
літньою (за 80 років) і самітньою (дружина померла). На запитання,
скільки ж землі дісталося дідові від розпаювання, той відповів, що аж 15
гектарів. «Та земля ця пустує, уже два роки бур’яном проростає. В
оренду ніхто брати не хоче. Сам обробляти не можу. Звертався до
громади, щоб хоч за випас корів та кіз мені допомогли податок державі
сплатити, та нічого з того не вийшло…» Тож розпаювали землю, а для
чого, не подумали. В різних місцях на одного пайовика припадає від 5 до
8 гектарів, а коли в сім’ї їх два або три, то виходить ціла латифундія, а
обробляти нічим, а то й нікому. Один селянин з гіркотою сказав: «А що я
з цією землею робити буду? Дулі давати чи гавкати на неї. Тут і городові
ради не даси». Колись людей примусово зганяли в колгоспи і тоді в них
на користь колгоспу відбирали не тільки землю, а й плуги, борони,
худобу, тяглову силу. Тепер дали паї і більш нічого. Бо давати нічого.
Техніку, «нерухомість» колишніх колгоспів розтягли по домашніх
господарствах чи поздавали як металобрухт, що трапилося й з
обладнанням рисових чеків у Каланчацькому районі. До фундаменту тут
зруйновані добротні ферми, зникла більшість поголів’я тварин. Та й не
тільки там. Не менш разючі й болючі факти наведені і в зверненні до
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Президента 150 жителів Путивльського району Сумської обл. Селяни
просять захистити їх від горе-реформаторів, які й сьогодні продовжують
старий курс на нищення села, зокрема, останніх оаз суспільного
виробництва. Наслідок: у районі протягом десятиліття засівається ледь
половина сільгоспугідь, поголів’я великої рогатої худоби зменшилося в
5 разів. Льонарство, вівчарство, свинарство, як окремі галузі, практично
знищено під корінь. Така ж доля, судячи з усього, тепер чекає і
вирощування цукрових буряків, площі яких різко зменшуються. Ще
минулого року на Сумщині їх засівали 45 тис. га, а цього уже – тільки 26
тис. Як своєрідний присуд бездумній політиці та бездарному
керівництву постають цифри різкого зменшення населення в сільських
районах області. Так, коли наприкінці 90-х в Путивльському районі ще
проживало близько 60 тис. мешканців, то тепер уже ледь 34 тис.1 Таку ж
гірку правду повідали «Сільські вісті» і з Олександрійського району
Донецької області. На весь район тут залишилось трохи більше 600 голів
корів, тоді час як ще недавно тільки в одному господарстві «Україна» їх
було 16002.
Відомий журналіст С.Колесник на прикладі цього району
переконливо показав головну помилку «ідеологів» і «стратегів» аграрної
реформи: вони не творили, а руйнували.
Тепер уже аксіоматичною стала фраза «земля – головне
національне багатство України». Заперечити цю істину принаймні на
науковому рівні ніхто не зможе. Та якщо питання сформулювати інакше:
з ким і яким чином ми пов’язуємо прояв свого «головного національного
багатства», то відразу з’являються найрізноманітніші, часом
діаметрально протилежні версії та теорії. І все ж у нашому розумінні має
бути чітка логіка. Раз багатство є національним, то, відповідно, і
суб’єктом його має бути нація, народ, а в їх особі і кожен член
спільноти. І це справедливо не лише з етносоціальної, а й природної
точки зору. Бо кожна людина приходить у цей світ з рівними правами і
можливостями самореалізації. І такою ж вона іде з цього життя. То ж
будь-яке дійство, спрямоване на обмеження чи «поліпшення» природних
прав однієї людини перед іншою в користуванні землею, повітряним,
водним простором, лісами, довкіллям, спроба привласнити право на їх
використання, є антиприродним і антигуманним. Узурпація права на
землю, її продаж – аморальні в самій своїй суті. Бо це однаково, що
продавати рідну матір (Матінку-Землю), яка всіх нас виносила у своєму
лоні і годує до останніх днів. На жаль, такі моральні принципи для
певної частини спільноти уже не є керівництвом до дії. У Верховній Раді
тепер точаться запеклі дискусії навколо зняття мораторію на продаж
землі. Хоч для декого уже й сьогодні мораторій цей сприймається як

1
Відкритий лист Президенту України Віктору Ющенку від членів
сільськогосподарського споживчого кооперативу «Ярославна» Путивльського району
Сумської області // Голос України. – 2005. – 21 вересня.
2
Колесник С. На вододілі // Сільські вісті. – 2005. – 16 вересня.
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умовність, на яку не варто звертати особливої уваги. І «приклад» знову
подають ті, хто на словах найбільше «печеться» про народне благо.
Особливо разючою в своєму негативному моральному впливі на
спільноту постає ситуація, що склалася навколо Києва, обласних центрів
та курортних зон України. Свого роду локальні бої за землю не
припиняються тут уже протягом кількох останніх років. І в числі тих,
хто «придбав» чи намагається «придбати» собі у власність «клаптик»
землі від 0,5 до 5 га у природно-рекреаційних зонах Пущі-Водиці, у
Кончі-Заспі, Плютах, Козині, у Прикарпатті, на узбережжі Криму і
навіть в окрузі Херсонесу представлена майже вся столична та
периферійна еліта, «державні мужі» України.
Виступаючи 14.09.2005 на радіо «Ера» голова Київської
облдержадміністрації Є.Жовтяк змушений був визнати, що в області
немає жодного з «придбаних» таким чином «клаптиків» землі,
оформлення яких узгоджувалося б з діючим законодавством. А на
запитання кореспондента, чому ж до цього часу тут порушено буквально
одиниці судових справ, визнав, що їх надто багато і в області не вистачає
досвідчених юристів, щоб розглянути ці справи відповідно.
Історія вчить, що в найскладніших ситуаціях відродження нації та її
держави завжди починалося з села. Саме тому нинішній розвиток подій
тут постає вкрай небезпечним і дає підставу зробити висновок навпаки:
занепаде село – занепад держави, нації, народу України буде
неминучим. То ж проголошення новою владою 2006 р. – роком села
хочеться сприймати як таке, що відтворює принаймні
на рівні
свідомості, і велику стурбованість, і якісно нове бачення та розуміння
владою існуючих тут проблем.
У цілісному бутті спільноти немає такої сфери, яка б не була
об’єктом політики та дії національної держави. Це – економіка, суспільні
відносини, культура, наука, освіта та виховання і міжнародна діяльність
та її співвіднесеність із внутрішнім життям, і побут т.ін. І стан справ у
кожній з цих сфер має адекватно осмислюватися в єдиному контексті
національного державотворення. Вдивляючись тепер у своє майбутнє,
важливо проаналізувати і зрозуміти наскільки відповідною (чи
невідповідною) була і залишається наша політика та дія в кожній з цих
сфер. Зробити це належить якнайповніше, невідкладно і професійно. Тут
же в найбільш загальному плані зупинимося ще лише на одному, але
принципово важливому аспекті, який бачиться визначальним для будьякої сфери буття, і національного державотворення в цілому. Це те, що
ми вкладаємо в універсальну фразу – кадри.
Найдосконаліші концепції, програми, виважена стратегія так і
залишаться словом чи фразою, якщо реалізовувати їх будуть люди
несвідомі, професійно не підготовлені до дії на всіх її рівнях. І як це не
прикро, маємо визнати, що побудову національної держави в Україні ми
розпочали не лише без чіткої стратегії дії, на старих методологічних
засадах, а й з кадрами, які ні ідейно, ні морально, ні професійно не були
підготовлені до цього. І чи не тут слід шукати головну причину тих
серйозних деформацій та втрат, які перманентно супроводжують увесь
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період українського державотворення. Відсутність чіткої стратегії дії на
перспективу прирекла на безсистемність і роботу з кадрами. Їх добирали
і готували (якщо взагалі готували) не під реалізацію національної ідеї і
політики держави, а під певні економічні і політичні інтереси тих чи
інших соціальних груп, партій та провідників за принципом: «чого
зволите». Не дивно, що навіть на рівні президента виникло нерозуміння
напрямків і завдань державотворення. Основним принципом у роботі з
кадрами стала їх нестабільність. Протягом 14 років у країні змінилося 11
кабінетів міністрів. Доходило до того, коли урядовцями та депутатами
призначалися (обиралися) люди, які не мали ні відповідної освіти, ні
фахової підготовки або ж мали сумнівне минуле з правової точки зору.
Лише після 2004 р. в Україні на всіх рівнях змінилося близько 20000 тис.
керівників різних рівнів. Звільнені місця заміщалися людьми переважно
за принципом особистої відданості, хоч нерідко лише декларованої.
Багато хто з них так і не встигав усвідомити не тільки загальну
концепцію та сутність державної й управлінської роботи, а й специфіку
її прояву на конкретній ділянці. То ж і діяв переважно за принципом
персонажу відомого твору О.Корнійчука: «хапай!» «хапай!» І немало
таки нахапали. Основними рисами роботи з кадрами стала їх
нестабільність, неуцтво і дилетантизм, що стали підґрунтям, на якому
так буйно почали розквітати хабарництво, користолюбство й корупція, а
не велике служіння своєму народові. Від наших зверхників ще і сьогодні
можна почути, що уряд відтепер буде займатиметься справами, а не
політикою (?), що він буде максимально віддалений від політики тощо.
Незрозуміло лише одне, якими ж будуть тоді ті справи? Бо в людській
спільноті й державі все починається з ідеї, яка й трансформується в
стратегію і політику, організацію та дію. І логіка ця має бути
неодмінною і в мисленні та дії чи політика, державця, чи управлінця.
Іншого шляху просто не існує. Більше того, заяви такого роду є
антиконституційними. Бо в Конституції України записано, що «Кабінет
Міністрів … є вищим органом в системі органів виконавчої влади» і, що
він «забезпечує… здійснення внутрішньої і зовнішньої політики
держави…»1 Інша справа (і про це треба говорити і до цього необхідно
готувати кадри, у т.ч. і майбутніх урядовців) ні Кабінет Міністрів, ні
члени уряду, ні працівники апарату, ні управлінці на державній службі
не мають права здійснювати будь-які практичні кроки та дії за межами
чи то в супереч державній внутрішній і зовнішній політиці, лобіювати
будь-чиї інтереси, крім інтересів українського народу. І це повинно бути
чітко виписано законом.
Роки становлення національної держави, особливо події кінця 2004 –
початку 2005 рр. гостро висвітили проблему підготовки саме
національних кадрів у системі державної влади й управління, кадрів, які
здатні були б не тільки усвідомити сутність, цілі і завдання
національного державотворення, а й діяти адекватно. Добір, підготовка і
розстановка національних кадрів виявилися чи не найслабшою ланкою в
1

Конституція України. – К., 1997. – С. 63.
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усій державотворчій роботі. Аналізуючи (на радіо «Ера» 24.09.2005 р.)
проблеми і перспективи корінних змін у суспільному і державному житті
українців і, зокрема, тих суперечностей, які виникли між духом Майдану
і їх реальним життям, народний депутат, Герой України Л.Лук’яненко
стверджував, що «Помаранчева революція» тепер фактично
«захлинулася». І це відбулося, на його думку, на районному рівні, де в
характері роботи кадрів мало що змінилося від попередніх часів.

Та подальший розвиток подій висвітив більш загальне тло
невідповідності ідейної, світоглядної, політичної та морально-фахової
підготовки кадрів цієї ланки духу Майдану. Життя ще раз довело, що робота
з кадрами не може бути успішною, якщо вона ведеться безсистемно,
локально, від випадку до випадку або відкладається на потім. Бо тоді це
«потім» може й не наступити. Ідея завжди потребує певних виконавців. І
прикро, що нам знадобилося аж 14 років, щоб усвідомити цю істину.
Принаймні нині така думка на кінець чітко сформульована і в промові
Президента, і у виступі Голови Верховної Ради при відкритті 8-ї сесії
парламенту та визначенні основних напрямків його діяльності. Серед іншого
увага народних депутатів була зосереджена на важливості вироблення
відповідної кадрової політики та проведенні кадрової роботи, у т.ч. на
необхідності здійснення ревізії кадрів. Однозначно було засуджено принцип,
за яким право на керування територіями, сферами і людьми давалося як приз
переможцям. «Уміння своєчасно викрикнути гасло не повинно служити
підставою для зайняття тієї чи іншої посади в державі. Українська політична
еліта повинна представляти інтереси українського народу, а не конгломерат
інтересів…»1
Особисте проти суспільного і суспільне проти особистого немає
перспективи ні в житті спільноти, ні в роботі кадрів. То ж і в організації
роботи з ними необхідно чітко уявляти, з якою метою ведеться їх підготовка,
яка ідея буде визначати цей процес. На жаль, і в когорті депутатів, урядовців
та управлінців нині можна зустріти немало таких, хто дбає не про інтереси
нації, народу, а над усе про вузькопартійні, кланові та свої власні чи в сфері
економіки, політики, чи культури. І саме звідси проростають корені таких
негативних явищ, як сепаратизм, місництво, політична і регіональна
обмеженість тощо. Особливо прикро, коли в числі таких виявляється
вихователі вихователів: викладачі, педагоги, політичні та державні
звершники, такі, скажімо, як подружжя Засух, Р.Боделан, В.Щербань,
С.Ківалов та ін. Чому можуть навчити майбутніх керівників юридичних та
культурно-освітніх установ ті педагоги, які ні з професійного, ні з
морального боку не можуть бути взірцем для своїх вихованців. Не біда, що
безголосу людину тягне на естраду. Біда в іншому, коли організатор
навчально-виховного процесу під впливом користолюбства та наживи
забуває про своє покликання – служити людям і затіває тяжбу на всю
Україну с фермерами за землю, від якої він і був обраний народним
депутатом2.
Які моральні засади у майбутніх керівників та вихователів можна
сформувати за умови, коли основний вид діяльності студента – навчання –
1
2

Сільські вісті. – 2005. – 7 вересня.
Інформаційний бюлетень УНІАН. – 2005. – 22 вересня.
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оцінюється за знаннями, а за передоплатою: за «3» бали – 30 гривень, «4» –
40 грн., «5» – 50 грн1. Відповідний ринковий підхід тепер відкрито існує і
при написанні дипломів, курсових робіт та рефератів. Характер життя і
підготовка до нього молоді тепер наскрізь пройняті хабарництвом,
нещирістю, нечесністю, намаганням якось когось обійти чи обдурити.
Тільки в першому півріччі 2005 р. равоохоронними органами було виявлено
320 випадків хабарництва серед викладачів. А скільки ще не виявлено?
Подібні непоодинокі факти в діяльності керівних кадрів усіх ланок та в
роботі з ними вимагають подивитися на проблему в більш широкому,
причинно-наслідковому її зв’язку. А такий підхід переконує, що кадрова
політика і кадрова робота не можуть зводитися лише до визначення мети та
відпрацювання технологій. Для цього, в першу чергу, має бути створене
більш відповідне як матеріальне, так і світоглядне, ідейно-політичне та
моральне підґрунтя. І коли перше формується самим укладом нашої
економіки та господарювання (про що уже йшлося раніше), то інші
складники є прерогативою змісту освіти та виховання, навчальних програм,
планів, підручників, посібників та педагогічних кадрів. І тут варто
повторитися, що підвалини не лише нашого сьогодення, а й майбуття маємо
і можемо віднайти тільки в самих собі, творячи, розвиваючи і вивчаючи
велику науку самопізнання і самотворення народу, відпрацьовуючи
технології розвитку відповідно до законів і принципів його буття.
Держава має виробити спеціальну стратегію формування національної
ідентичності, постійно займатися трансформацією свідомості ще до
вчорашнього дня імперської людини у свідомість громадянина національної
держави. В іншому випадку в суспільстві ще довго буде існувати загроза
реставрації імперських ідей. Специфіка сучасного націє- і державотворення
не виключає, а навпаки, передбачає наявність у спільноті сильних
етнокультурних зв’язків. І дбаючи тепер про те, щоб Україна стала «країною
чесних людей», неодмінно маємо подбати про своє національне
відродження, і про велику науку самопізнання, самотворення й
самореалізацію української людини, нації і народу. При цьому важливо, щоб
доробок цієї науки став предметом найширшого вивчення і в системі освіти,
і виховання, і в роботі з кадрами, і в просвітницькій роботі з широким
загалом. І для цього не так і багато треба: по-перше, пройнятися щирим
бажанням пізнати себе як окрему націю, народ та зрозуміти в чому ж сила і
слабкість нашого поступу; по-друге, розробити й прийняти на
загальнодержавному рівні цільову комплексну програму «Українознавство»,
яка б передбачала системну роботу, спрямовану як на закріплення та
розвиток наших кращих природних потенцій, так і на подолання
стримуючих розвиток соціальних чинників; по-третє, нарешті приступити
до практичного здійснення постанови Кабінету Міністрів (серпень 1998 р.)
про включення українознавства до стандарту шкільної освіти. По-четверте,
створити відповідні кафедри (не за назвою, а по суті) при педагогічних
університетах та розпочати підготовку педагогів – викладачів
українознавства.

1

Сегодня. – 2005. – 14 травня.

101

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

УКРАЇНА – СУСПІЛЬСТВО

Степико М.Т. (Київ)
КОНСОЛІДАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА: ФЕНОМЕН ТА ЧИННИКИ
У статті досліджується проблема консолідації українського соціуму
в контексті праксеологічних смислів українознавства. Автор доводить,
що теоретичне та практичне розв’язання цієї проблеми є ключовою
умовою цивілізаційного поступу України.
Однією з найвагоміших функцій українознавства як синтетичної
науки є завдання надавати адекватні відповіді на виклики та загрози, які
виникають на шляху цивілізаційного поступу українського суспільства.
Аналізуючи проблеми розвитку українського соціуму останніх років,
слід наголосити на важливості праксеологічного контексту
українознавства, який, з одного боку, визначає сприйняття України як
країни, держави та суспільства, з іншого – виокремлює відношення до
неї її громадян, стан їх самосвідомості, громадянської позиції, ціннісних
орієнтацій.
Саме цей аспект українознавства як системної науки про Україну та
український світ1, на наш погляд, виходить на перший план, бо тільки
дослідження динаміки суб’єктивного світу української людини дасть
можливість об’єктивно визначити проблеми розвитку українського
соціуму та перспективи його розвитку. За останні п’ятнадцять років ця
динаміка простяглася від ейфорії перших років незалежності, віри в те,
що, нарешті, Україна постане соборною, консолідованою країною, в якій
сформувався громадянин, – патріот своєї держави, свідомий своєї
відповідальності за її долю, до політичної, економічної, соціальної та
психологічної апатії її громадян на початку нового тисячоліття, що
навіть гірше, ніж страх чи обурення.
1
Кононенко П., Кононенко Т. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості //
Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 36.

102

Україна – суспільство

Здавалося, що немає тієї сили, яка б змогла перебороти
невідповідність потреб та інтересів розвитку молодої української
держави і ставлення до неї її громадян. Президентські вибори 2004 р.
стали в цьому сенсі як біфуркаційною точкою зміни вектора розвитку
українського соціуму, так і висвітлили проблеми його функціонування.
Мається на увазі, перш за все, проблема його деконсолідованості, тобто
різновекторності прагнень, сподівань та потреб як різних його регіонів,
так і прошарків населення. Тому консолідація українського суспільства
є на сьогодні першочерговою та актуальною. Мовою політики
консолідація – це пошук злагоди, здорових інтеграційних тенденцій у
масовій поведінці та громадській думці. Мовою життя – це побудова
суспільства як такого замість певного географічного простору,
населеного людьми. Мовою теорії консолідації – центральний чинник
ефективності будь-якої соціальної дії, яка потребує колективного розуму
чи колективної наснаги, не кажучи про ту або іншу політичну мету,
досягнення якої просто неможливе без включення цього феномену. Саме
для соціуму як соціальної системи високого порядку (найвищий – це
людство взагалі) та чи інша характеристика консолідаційних (псевдо-,
ре-, де-, контр- і т.ін.) процесів є чи не найголовнішим інтегральним
показником його якості і якості життя його громадян.
Враховуючи багатоаспектність та багатовимірність процесу
консолідації, треба мати на увазі, що він сам по собі не може не бути
багатозастосовним, поліфункціональним, навіть в чомусь дещо
маніпулятивним. Консолідація як стан масового настрою може бути
простого, так би мовити, нижчого походження або мати більш складну,
вищу наповненість. Тобто вона може бути менш або більш духовною,
залежно від рівня походження і якості тих цінностей, які покладені в її
основу.
Тому, з точки зору теорії, консолідація соціуму може розглядатися
у різних вимірах: консолідація територіальна (горизонтальна),
ціннісна (вертикальна), ситуативна, загальнонаціональна тощо.
Піднімаючи проблему консолідації українського соціуму, перш за
все, слід виокремити ту загальну підставу, яка б могла об’єднати всіх
громадян держави. На перший погляд, такою основою могла б бути
територія України, її головні культурні, релігійні, політичні,
економічні центри, кожен з яких має свою специфіку. І ця засада
консолідації соціуму дійсно дуже важлива, коли мова йде про кордони
або територіальну цілісність держави. Згадаймо недавні події навколо
коси Тузла і ту єдність в їх оцінках, яку виявили всі громадяни України,
незалежно від їх етнічної, релігійної, регіональної або іншої
приналежності.
Проте в стабільних умовах територія як чинник консолідації
української політичної нації не охоплює основного – соборності
України, духовної єдності всіх її частин. Бо головною проблемою тут є
подолання об’єктивно існуючої культурно-історичної різнорідності
регіонів країни. Ці відмінності, як свідчать сучасні соціологічні
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дослідження, найбільш рельєфно виявляються в геополітичних,
етнокультурних та релігійних орієнтаціях.
У західних областях більше розвинена психологія індивідуального
господарювання і підприємництва, більшою мірою поширені
західноєвропейські політичні й культурні орієнтації, підкріплені
сімейно-родинними зв’язками. Значну частину етнічного складу
становлять західні слов’яни. Оскільки ця частина України тривалий час
входила до складу інших держав, то, внаслідок прагнення до
самозбереження, у цих етносів історично склалися найміцніші традиції
консолідації на національному ґрунті.
Центральна й Північно-Східна Україна є історично основними
регіонами розселення українського етносу, який найменше
“розбавлений” інонаціональними елементами. Переважає сільське
населення колгоспного типу. Міста, які останніми десятиріччями різко
розрослися за рахунок мігрантів із села, мають значний прошарок людей
з психологією, близькою до селянської. Традиції приватного
підприємництва значною мірою тут були знівельовані за часів
радянської влади, тому ідеї ринкової економіки сприймаються обережно,
з пересторогою. Існують давні й широкі економічні, культурні та
сімейно-родинні зв’язки з Росією та Білоруссю.
Особливою етнонаціональною специфікою відзначається Крим та
Південно-Східний регіон. Останній – традиційно промислова зона
країни, де переважають політичні та соціально-економічні цінності
робітничого класу. Етнічний склад населення, порівняно з рештою
території України, дуже різноманітний. Поряд з українцями – великий
відсоток росіян та представників південних народів. Населення
переважно російськомовне з традиційною історичною, економічною,
культурною та сімейно-родинною орієнтацією на Росію.
Виразну регіональну специфіку мають і найбільші церкви України.
Вплив УПЦ поширюється, головним чином, на Схід та Південь, УПЦ
(КП) – на Київ та Центр, римо-, греко-католицької, автокефальної та
протестантської церков – на Захід і частково на Центр. З цієї точки зору
актуальною є проблема становлення Єдиної Української Помісної
Православної Церкви. Сучасний стан поділу українського православ'я є
закономірною реалією, спричиненою розірваністю українських земель і
української Церкви протягом тривалого часу, але і суттєвою протидією
консолідації нації.
Треба сказати, що й більшість українських політичних партій
формувалася до президентських виборів не навколо різних політичних
ідеалів і цінностей, а навколо лідера, культурної самоідентифікації
членів партії, регіональних еліт.
Регіональна специфіка України визначається ще й тим, що основний
економічний потенціал країни зосереджений у східному і південному
регіонах, де історично домінує російська мова і культура, порівняно з
переважно україномовними центральними і майже суцільно
україномовними західними територіями.
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Яким же чином відображається регіональна специфіка у
самосвідомості громадян України? Перш за все, в ідентифікаційних
практиках її населення. Згідно з даними опитування, проведеного
Інститутом соціології НАН України в рамках соціологічного
моніторингу “Українське суспільство: 1994-2003 рр.”, тільки 41,1%
респондентів вважали себе, передусім, громадянами України, тобто
менше половини опитаних. Для 32,3% важливішою була регіональна
ідентичність. Ця група опитаних більше бачила себе “мешканцем села,
району чи міста, в якому живе”, ніж громадянином України. Ще 13,1%
опитаних продовжували ідентифікувати себе з неіснуючою вже
державою – Радянським Союзом1. Тобто, якщо навіть тільки
респонденти-українці співвідносили свою етнічну самоідентифікацію з
громадянською, то це тільки половина етнічних українців.
Для порівняння: практично 90% жителів Російської Федерації,
насамперед, вважають себе росіянами. Такий високий рівень
національної ідентичності серед своїх співгромадян зафіксували фахівці
Інституту соціології РАН у ході щорічного дослідження громадської
думки2.
Позитивну спрямованість розвитку національної ідентичності
громадян України вдалося зафіксувати тільки у 2005 році. За даними
соціологічного моніторингу, вже 54,6 % населення України вважають
себе, в першу чергу, громадянами України, інша частина більшою
мірою ототожнює себе з містом чи селом проживання (24,6 %), з
колишнім СРСР (8,1 %), з регіоном (6,4 %), зі своїм етносом (2,1 %), зі
світом в цілому (2,5 %), з Європою (0,8 %).
Першопричиною низької національної ідентичності громадян
України є те, що в процесі суспільних трансформацій усі традиційні
ідентичності, які існували в СРСР (національно-державна, економічна,
політична, духовна), були різко втрачені, а здобуття нової гальмувалося
протягом всіх років незалежності багатьма обставинами.
По-перше, проблемою було забезпечення економічних і соціальних
прав громадян, гарантованих Конституцією України. Згідно з даними
соціологічних опитувань 2004 р., проведених Центром Разумкова,
переважна більшість громадян засвідчує, що право на достатній
життєвий рівень для себе і своєї сім’ї не дотримується для 90%
опитаних; на охорону здоров’я – 81%; на повагу гідності людини – 79%;
на працю та можливість цією працею заробляти на життя – 79%; право
на соціальний захист – 78% тощо.
По-друге, тут очевидні тенденції відчуження населення України від
держави внаслідок того, що її функціонування було дуже далеке від
інтересів та потреб її громадян. Не кажучи вже про такі речі, як
корупція, хабарництво, бюрократизм і т.ін.

1
Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994-2003. – К.: Ін-т соціології
НАН України, 2003. – С. 29.
2
День. – 2004. – 22 квітня.
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Тому-то, по-третє, в Україні потужно розвивалася ідентичність
приналежності до країни. Мається на увазі країна як край, мала
батьківщина, життєвий простір тощо. За 14 років саме відсутність
державного патріотизму, відсутність ідентифікату приналежності до
української держави, української політичної нації «компенсувалася»
іншими духовними практиками – психологічними, ментальними. Але,
якщо для «внутрішнього споживання» самоствердження людини в очах
своїх співгромадян – це цілком прийнятно і зрозуміло, то за кордоном
внаслідок цього (принаймні до Помаранчевої революції) дуже часто
українців сприймали як таких собі «інших росіян».
Але не територіальна або горизонтальна консолідація є сьогодні
визначальною для подальшого поступу українського соціуму. Це
скоріше євразійська, ніж європейська традиція ідентифікації соціуму, бо
Азія мислить простором, тоді як Європа – часом. Європеєць відносить
себе скоріше до Європи не як до певного простору, а як до деякої епохи,
з якою він себе ідентифікує, до культури, в якій він знаходить себе.
Тому найбільш перспективний напрямок самоідентифікації українського
соціуму – від просторових визначень до часових і культурних, тобто до
епохи і культури. Інакше кажучи, Україні, щоб вижити в культурному
змісті, необхідно постійно здійснювати рефлексію й ідентифікацію не
відносно просторових координат, а відносно культурних, ціннісних.
Проблемою тут є потреба подолання такого феномену, як суспільна
аномія, яку теоретично визначили ще Е. Дюркгейм та Р.Мертоном .
Згідно з їх концепцією, будь-яка зміна соціальної ситуації, пов'язаної із
соціальною реорганізацією, неминуче викликає аномічні реакції в
суспільстві. Це означає, що моральні норми людської порядності і
відповідальності, які регулюють повсякденну поведінку людей, їхні
взаємини в різних ситуаціях спілкування і діяльності, можуть
розглядатися більшістю громадян як норми поведінки «моральних
аутсайдерів», а сама більшість оцінюватися як нечесні, безвідповідальні,
егоїстичні істоти, готові заради вигоди зневажити мораллю. Аналізуючи
розповсюдження цього феномену в українському суспільстві, можна
послатися на результати моніторингових досліджень, проведених у різні
роки тим же Інститутом соціології НАН України.
Зрозуміло, навряд чи можна було очікувати, що пострадянська
трансформація обійдеться без серйозних змін ціннісно-нормативної
сфери життєдіяльності громадян України, у тому числі і норм моралі.
Однак показник поширення аномічної деморалізованості у перший же
рік незалежного існування України дає підстави говорити про серйозну
деформацію
нормативно-мотиваційної
сфери
життєдіяльності
українського соціуму.
Найбільш розповсюдженими серед громадян України і в 1992 р., і у
2000 р. були такі судження: “Нікому не довіряти – найбільш безпечно”
(46,7% опитаних у 1992 р. і 52% – у 2000 р.), “Думаю, більшість людей
готові піти на нечесний вчинок заради вигоди” (58,8% і 70,8%
відповідно), “Я вважаю, що більшість людей здатні збрехати, щоб
просунутися по службі” (60,6% і 80,4% відповідно), “Більшість людей
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чесні лише тому, що бояться, що на обмані вони попадуться” (43,0% і
48,8% відповідно)1.
Показові у цьому плані й опитування того ж Інституту соціології
НАН України 2003 р. За їх даними, найактивніше з моральних
цінностей та норм західного способу життя у життя української людини
входить культ грошей (44,9%), майже половина опитаних
найголовнішою ознакою успіху людини у нашій країні вважала
багатство (47,0%). Для 67,4% респондентів гроші виступають головною
передумовою успіху в житті. При цьому більшість респондентів
оцінювала наш час, як час злодіїв (51,7%), а найхарактернішими його
прикметами вважали хабарництво та корупцію (55,3%)2.
З теорії соціальної аномії випливає, що її стан не може тривати
нескінченно довго, і на зміну соціальній дезорієнтації приходять
нормативні і ненормативні реакції суспільства. Тому цілком реальною
для України була загроза появи відверто цинічного харизматичного
лідера, здатного конвертувати масову зневагу до моральних норм у
новий соціальний порядок, конституйований на запереченні
загальнолюдської моралі. Сумних прикладів такого роду «революцій»,
заснованих на принципах «нової моралі» (класової, національної,
етатистської і т.п.), у минулому сторіччі було більш, ніж досить для того,
щоб з усією серйозністю ставитися до проявів відвертого цинізму, який в
останні роки виявляло багато політичних лідерів України.
Є велика надія, що Помаранчева революція останніх місяців 2004 р.
кардинально змінила цей негативний вектор розвитку українського
соціуму. Українське суспільство показало світу приклад того, що не
можна довго зберігати відносну соціально-політичну стабільність у
країні, де більшість населення деморалізована й “аморалізована”. Бо за
цим неминуче слідує
“нормативний вибух”, орієнтований на
утвердження в суспільстві загальнолюдських чеснот: правди,
справедливості, добра, взаємодопомоги і т.д. Що й відбулося в кінці
року. І тільки на цій основі можлива загальнонаціональна консолідація.
Її перспектива у суспільстві на перших порах може бути пов’язана з
масовим представленням цінності професіоналізму. Принаймні біля
двох третин громадян України вважають, що більшість людей, яких вони
постійно зустрічають у своєму житті, цінують високий професіоналізм.
Суспільство, що зберігає професійні цінності, цілком життєздатне. В
ньому можуть знайти адекватні соціальні позиції ті люди (незалежно від
їх ідеологічних, політичних та інших поглядів), чий професіоналізм
необхідний для перебудови суспільства на засадах добра,
справедливості, чесності, моралі. Отже, перспектива нашого суспільства
може бути пов'язана, насамперед, з підготовкою “критичної маси”

1
Україна – 2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: Ін-т соціології НАНУ, 2002. –
C. 460-468.
2
Єфременко Т. Пересічний українець: homo economicus чи homo socius? // Українське
суспільство 1994-2004: Моніторинг соціальних змін. – К., 2004. – С. 125.
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сучасних професіоналів у різних сферах громадського життя і,
передусім, у сфері керування економікою і політичною системою.
Можна звернути увагу і на проблему вертикальної консолідації
суспільства, тобто необхідності наступності поколінь, передачі життєвої
естафети від старших до молодших. Цілком природно, що увагу
дослідників, які займаються оцінкою тенденцій і перспектив розвитку
суспільства, завжди приковує молодь, ціннісні переваги і психологічний
стан якої визначає домінуючу перспективу трансформаційних процесів.
Разом з тим, з радянських часів нам відомий феномен Павлика
Морозова, або сталінське “діти не відповідають за батьків”, що в ім’я
майбутнього розривав живу тканину життя, традиції соціуму, його
ментальність.
В ім’я консолідації суспільства треба виходити з того, що ми –
єдиний народ, що у нас – спільна історія, спільна доля, спільне майбутнє,
яке залежить від нашої спільної праці.
Крім загальнонаціональної, горизонтальної, ціннісної, консолідація
соціуму може бути і ситуативною. Народ може консолідуватися
навкруг спільного для більшості відчуття поганого і безперспективного
життя та його труднощів. А може – навколо позитивних емоцій (від
виграшу української футбольної збірної) або довкола спільної мови, чи
патріотичних почуттів тощо. Такі ситуативні консолідаційні стани
компетентні політики завжди встигають використовувати для реалізації
своїх тактичних або стратегічних завдань. Тому консолідація соціуму
може розглядатися і використовуватися як суто політична
технологія, тобто інструмент для маніпулювання ситуацією,
настроями населення, особливо під час виборчих кампаній. І саме це
робиться із сивої соціально-політичної давнини і до сьогодні.
Маючи нагоду спостерігати головні політичні баталії останніх років
другого тисячоліття, можна стверджувати, що у цьому відношенні
феномен консолідації розглядався багатьма політичними гравцями не як
механізм об’єднання всього суспільства навколо певних ідей, системи
цінностей, а лише як засіб руйнації, засіб досягнення влади.
Ось і на останніх президентських виборах можна було спостерігати,
як деякі політтехнологи розігрували карту регіональної своєрідності
території України: етнополітичної, мовної, культурної, геополітичної,
історичної, економічної, ментальної тощо. Деякі політики ЗМІ
наполегливо нагадували українським громадянам про те, що Україна –
не монолітна держава. Актуальність цієї проблеми загострюється. Попри
відносну стабільність і очевидний міжетнічний мир у нашій державі,
соціологи констатують тривожну тенденцію: на кожних виборах
етнонаціональний чинник використовується як козирна карта суб’єктами
виборчого процесу. Необхідно призупинити цей руйнівний для
суспільства процес і зробити все для консолідації нації.
Згадаймо ситуативний стан консолідації народу часів обрання
першого українського президента, що виник як реакція на здобуття
політичної незалежності країни, але дуже скоро згас, як тільки,
внаслідок некомпетентних дій політичного керівництва, стало
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зрозумілим: народ України не здобув того, чого хотів – заможного
життя, достойних умов існування та розвитку як рівний серед рівних у
світовій співдружності націй.
Подібний стан ситуативної консолідації можна було спостерігати і
на хвилі наступної надії на нове життя –під час виборів другого
президента України. Але він не тільки знову дуже скоро згас, але й
перетворився на свою протилежність. Люди, яких облишила надія на
свою домівку, придбали синдром “бездомних”, перестали вірити не
тільки владі, але й собі, перетворилися на істот, які недбало ставляться,
перш за все, до самих себе. Українське реконсолідаційне “якось воно
буде” в обставинах, які склалися перед виборами президента 1999 року,
призвело лише до поглиблення хаосу й суцільної кризи в суспільстві.
Але консолідація здатна виступати не тільки в якості ситуативного
феномену різного походження, спрямування та тривалості, а й може
бути відносно стабільним станом соціуму, суспільства, компонентом
образу та якості життя людей у даному суспільному просторі. У цьому
випадку вона може мати багато тенденцій, які спрямовують людей або
до суспільно значущих форм мислення, поведінки, нормоутворень і
очікувань, або до індивідуально-творчих життєвих проявів.
Перетворення подібних тенденцій у реальні життєздатні форми залежить
від об’єктивних і суб’єктивних чинників, які домінують у суспільстві в
критичний для даного соціуму відрізок історичного часу.
До об’єктивних чинників належать: історико-політична й соціальноекономічна архітектоніка конкретного соціуму, існуючі проблеми його
розвитку, стан масової свідомості тощо. До суб’єктивних – наявність чи
відсутність компетентного політичного лідера. Саме для нього
вищезгадані об’єктивні чинники є реальністю, яку можна успішно
втілювати в життя. Результати виборів президента 2004 р. дають надію,
що Україна має такого лідера.
Помаранчева революція детермінувала духовну трансформацію
українського соціуму, його вихід за рамки однієї форми існування і вхід
в іншу (більш або менш високу – покаже час). Не виключено, що саме
тут можуть бути започатковані нові форми життєдіяльності людства,
адже, згідно з теорією самоорганізації, саме з локальних порядків
починається перехід системи з одного стану в інший – більш вищий. В
історії розвитку людської цивілізації можна знайти немало прикладів
того, як потреби самоутвердження одних країн ставали з часом взірцем
для інших. Україна теж може стати такою країною за умови її
консолідації навколо нової влади, тих цінностей і пріоритетів, які вона
проголошує.
Становлення ж нової української національної ідентичності
презентує значущий позитив, яким є кардинальне зростання рівня
солідарності населення у сприйнятті України як власної
Батьківщини.
Згідно з даними опитувань 2003 та 2005 років, проведених
Інститутом соціології НАН України, за цей період відбулися істотні
позитивні зрушення серед усіх груп населення. На запитання “Чи
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сприймаєте Ви Україну як свою Батьківщину?” у 2005 р. (2003 р.
відповідно) динаміка відповідей була такою: “так” – 90,6% (76,3%), “ні”
– 3,3% (6,4%), “не визначилися” – 6,1% (16,8%)1.
Конче важливо, що ця тенденція спостерігається і в порівнянні
орієнтацій громадян української та російської етнічних належностей.
Більше як на 20% зросла прихильність до України-Батьківщини у групах
росіян за національністю, за рідною мовою і мовою спілкування. Навіть
самоідентифіковані “громадяни СРСР” (їх частка за загальною вибіркою
скоротилася з 13,1% до 8,1%) збільшили свою “квоту” позитивних
відповідей на 14,3%.
Консолідаційна тенденція спостерігається і в регіональному вимірі,
про що свідчить не тільки вирівнювання цього показника в містах поза
столицею порівняно з Києвом, але й відчутне зростання рівня
ідентифікації з Україною-Батьківщиною населення Південного та
Східного регіонів. Так, найменша по Україні частка позитивних
відповідей виявлена на Півдні, але з 61,4% у 2003 р. вона зросла до
82,5% у 2005 р. Наразі немає і значущої відмінності в ідентифікації з
Україною-Батьківщиною громадян різного віку (на 2005 р. показник
коливається від 90,2% до 91,1%) та з різною освітою (89,1%–91,8%).
Зрушення достатньо позитивні, вони засвідчують, щонайменше,
актуалізацію в суспільній свідомості самого феномену Батьківщини і
значне посилення ідентифікації населення України за цим показником як
складової становлення сучасної української політичної нації, що є одним
з важливих об’єктів українознавчих студій.

1
Стегній О. Регіональний чинник розвитку політичної культури населення України //
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3. – С. 111.
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Сазоненко Г.С. (Київ)
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ЛІЦЕЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті висвітлюються проблеми та перспективи ліцейної освіти
в Україні. Автор закликає до ширшого розуміння стратегії освіти –
створення потужного, духовно насиченого і різноманітного освітнього
середовища України – складової європейського освітнього простору.
„Світ, де житимуть наші діти, змінюється в чотири рази швидше, ніж
наші школи” (з виступу директора Міжнародного центру керівництва та
освіти у штаті Колорадо доктора Віллард Деджетт) – вислів, який
спонукає до роздумів будь-кого з освітян. За короткий час (15 років!)
Україна стала незалежною (дай Боже!), самостійною і навіть правовою
Державою, а зараз (нібито вже визнано світом) – з ринковою
економікою. Зміни економічні приводять до змін у „царині духу”. Так
трактуємо ми, ті, хто у вузах вивчав теорію К.Маркса про первинність у
суспільстві „базису” (економічного ладу і засобів виробництва) і
вторинність „надбудови” – моралі, релігії, ідеології, державного устрою
тощо.
От тому-то й до сьогодні освіта як складова „надбудови” є
вторинною, похідною. У той же час „сила багатих країн в освіті”, бо їм
давно, ще в 1905 р., була відома помилковість згаданої тези Маркса, яка
неспростовно доведена Максом Вебером. Він показав, що політикоекономічні стосунки у суспільстві визначають його моральним станом.
Прикладів, що переконливо доводять цю тезу, достатньо: Китай сьогодні
називають „сплячим велетнем”, жодній країні світу за свою історію не
вдалося витягнути з бідності стільки людей, скільки витяг Китай від
1997 р. (за останні 20 років підняв свою економіку більше як на 400 %), і
це, до певної міри, завдяки високому моральному духу.
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Саме тому наш вихід із кризи – на шляху духовного піднесення,
освіти упродовж життя, на шляху від освіти до освіченості, від
виховання до вихованості.
Сплеск педагогічної ініціативи, відхід від одноманітності,
одновекторності й відродив ліцеї, гімназії, колегіуми.
Проблема перша. Зараз у світі триває пошук нових шляхів розвитку,
нових людських орієнтирів у різних галузях культури – не лише в освіті,
а й у філософії, релігії, мистецтві, науці. Мова йде про фундаментальні
основи буття, нові цінності, що забезпечать прогрес людства.
Продовжується пошук нового змісту й мети діяльності, а тому потрібна
стратегія – і не лише освітня, а й національна, економічна. На жаль, слід
констатувати, що освітня стратегія в Україні відсутня. А вона необхідна
з трьох причин: по-перше, наш „освітянський корабель” несуть вітри
змін то в один, то в інший бік і кожного разу виявляється, що він
приплив не туди. На капітанському містку нема чіткого уявлення, куди
плисти; по-друге, час невизначеності піднімає піну авантюристів від
освіти, псевдопедагогіку, теоретизування без практичної освітньої
діяльності; по-третє, стратегічні помилки достатньо дорогі (так було з
тестуванням у 1995 році), вони лягають тягарем на учнів, і ніякі, навіть
дивовижні, технологічні впливи вчителя не компенсують дефекти
стратегії освіти.
Отже, потрібна стратегія в галузі навчання і виховання, базована на
системному аналізі. Важливо не просто визначити зміст освіти
(навчальний план), необхідно визначити принципи відбору, переліку і
змісту навчальних дисциплін, їх побудови у відповідності з віковими
особливостями учнів, запитами практики й потребами самої особистості.
Хто сьогодні аналізував (системно) навчальні плани ліцеїв, гімназій,
колегіумів? У більшості випадків вони складалися, виходячи з
можливостей закладу (кадрових), досвіду колег чи порівняльного аналізу
вітчизняних і зарубіжних планів закладів відповідного профілю (у
випадку нашого ліцею).
Отже, необхідне нове, більш широке розуміння стратегії освіти –
створення потужного, духовно насиченого і різноманітного
освітнього середовища України – складової європейського
освітнього простору. Стратегія ліцейної освіти (як складова
всеукраїнської) – це план колективної педагогічної діяльності, що
забезпечує єдність самоорганізації і управління для формування єдиного
освітнього простору, де дитина реалізує себе саму.
Проблема друга. Ліцеї – це навчальні заклади для обдарованих
(талановитих, здібних) чи масові навчальні заклади? Є історичний
вітчизняний досвід, бо, як відомо, без історичної пам’яті нема сучасного
і майбутнього. У ХІХ ст. на терені України функціонували три ліцеї:
Ніжинський (більше відомий як Гоголівський, започаткований як
Гімназія вищих наук), Рішельєвський (Одеса) та Кременецький, Статути
яких передбачали підготовку ліцеїстів до майбутньої державної
діяльності. Сьогодні в Україні більше трьохсот ліцеїв, ще більше
гімназій та колегіумів, відповідно до Положення (1994 р.) – заклади для
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здібної, обдарованої учнівської молоді. Психологи ж твердять: близько 5
% учнів належать до тих, що вирізняються особливими здібностями. У
Києві їх ще більше: 40 гімназій та 35 ліцеїв.
Отже, ліцеї стають масовим явищем (з точки зору кількості). А
відроджувались в Україні вони як дійсно унікальні, з потужними
педагогічними колективами, ідеями (Концепціями), навколо яких
відбувались становлення і розвиток цих закладів. Такими в Україні є
фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, ліцей Донецького університету, Харківський і
Херсонський фізико-технологічні ліцеї, Дніпропетровський, Сквирський
(Київська область), а в Києві – ліцей “Поділ”, природничий ліцей № 145
та “Лідер” (і не лише тому, що три ліцеї Печерського району входять до
“золотої десятки” столиці), на щастя, цей список можна продовжити.
Об’єднує ці заклади спільна мета – плекання й розвиток креативної
особистості, громадянина України, національної еліти держави. А як
бути з професійними ліцеями? Це колишні ПТУ чи заклади для
талановитої робітничої молоді? Професійна і профільна освіта – цілком
різні речі, і я переконана: це зрозуміло всім. А от закладати основу
профільної освіти в 7-му класі чи не зарано? (Положення про профільну
освіту надає й такі рекомендації). А як бути з віковими особливостями?
Можливостями в школі? І хіба лише дорослі (вчителі й батьки) знають
правильні відповіді на всі запитання, що стосуються майбутнього
дитини. От тільки в державах, які давно працюють за моделями
профільної освіти, це визначають разом із дітьми. Причому, на стадії їх
певного розвитку, що спирається на практичне пізнання поліваріантної
структури освітніх можливостей і персональних спроможностей.
Отже, потрібне нове положення про сучасний ліцей (гімназію,
колегіум), широка інформація про навчальні заклади не тільки в
педагогічній пресі (її читають лише фахівці), а й на різних каналах
телебачення, ЗМІ, аби громадськість розуміла сутність пропонованих
змін.
Проблема третя полягає в розумінні поняття “якість освіти”.
Сучасний ринок освітніх послуг надзвичайно широкий: від тих, хто
прагне одержати справді освіту високого рівня, до тих, хто якість
шкільної освіти визначає рівнем комфортних умов. Проблема якості
освіти, що визначає сутність акмеологічної школи, прийшла до нас із
Заходу, де вже багато років є предметом інтенсивних дискусій. І
прийшла вона в освіту зі сфери бізнесу, а сьогодні виступає як головна
змістова лінія Національної доктрини розвитку освіти України.
У чому полягає специфіка якості у сфері освіти?
Різні педагогічні філософії по-різному трактують це питання.
Традиційна педагогіка, зорієнтована на знання, стверджує, що школа має
давати знання (високого рівня) основ наук (одновекторна модель). А
педагогіка, зорієнтована на дію, говорить так: учень повинен оволодіти
різними вміннями, щоб досягти успіху в житті, стати активним і
успішним членом суспільства (багатовекторна модель). Ясна річ, знання,
здобуті в школі, забуваються, а тому потрібно розглядати їх у контексті
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людського життя, а не як самоціль. Отже, йдеться, насамперед, про
життєвість знання.
Наведу кілька думок учених, співробітників Міністерства освіти і
науки України, педагогів-практиків з цієї проблеми.
Борис Жебровський (начальник Головного управління освіти і науки
Київської міської держадміністрації, кандидат педагогічних наук, а тепер
перший заступник Міністра освіти і науки України): “...Поняття “якість
освіти” (як результат процесу готовності майбутнього керівника до
управління) ми розглядаємо як таке динамічне та інтегративне
утворення, рівень (ступінь) забезпечення якого задовольняє потреби
різних суб’єктів освітнього процесу”.
Російські вчені С.Шилов і В.Кальней розуміють якість освіти як
“ступінь задоволення очікувань різних учасників процесу навчання від
наданих освітнім закладом освітніх послуг або ступінь досягнення
поставлених в освіті цілей і завдань”.
Проте лауреат Нобелівської премії Ж.І.Алферов і академік
Садовничий – ректор Московського державного університету імені
М.В.Ломоносова (українці за походженням) застерігають: „Большую
опасность может представлять подход к системе образования,
основанный на неправильном понимании ее сущности, роли и места в
процессе рыночных реформ экономики. Систему образования ни в коем
случае нельзя превращать в поле действия прямых рыночных
экономических механизмов” (Образование, которое мы можем потерять.
М., 2002).
Якість освіти (ліцейної в тому числі) тісно і безпосередньо пов’язана,
на нашу думку, з якістю життя. Якість життя включає такі аспекти, як
біологічний (генотип, здоров’я), соціальний (комфортність, безпека,
захищеність, гармонія, позитивна взаємодія з соціумом), економічний
(стан біосфери), побут (житло, матеріальні блага), духовний (життєвий
ідеал, релігія, духовні цінності), особистісно зорієнтований
(самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення, самореалізація,
креативність тощо). Звідси – необхідність переходу від знаннєвої до
компетентнісної освіти. Формування життєвих компетентностей –
головне із завдань ліцейної освіти.
Проблема четверта – у розумінні “виховання як системи” до
“вихованості особистості”. Від радянських часів і по сьогодні
плануються і навіть проектуються “виховні заходи”. З якою метою? Аби
прозвітувати про їх виконання. А який результат цих заходів? Як
впливає на виховання національної свідомості громадянина України
проведення КВК у День Крутівських подій (в одному з районів міста
Києва). У світі сьогодні існує більше сорока систем виховання. І те, що
французу чи німцю добре, українцю не завжди підходить. Кожна нація,
держава, йде до творення власного національного досвіду. Традиції
українського виховання – в глибинній народній етнопедагогіці. Ми
(Український
гуманітарний
ліцей
Київського
національного
університету імені Тараса Шевченка) йдемо до власного вітчизняного
досвіду родинного виховання. Концепція національного виховання
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“Громадянин України ХХІ століття” (журнал “Освіта і управління”, 1998
рік, т.2 ч.1, ст. 13-23, автори Кононенко П.П., Сазоненко Г.С.,
Галіцина Л.В.) вибудувана на філософії родинності. Сучасні соціологічні
дослідження свідчать про те, що український батько лише 5 хвилин на
добу (у середньому) приділяє вихованню дитини, американський – 44
хвилини, а китаєць – 55 хвилин. У розмовах з батьками ми виявляли, що
одні скаржаться на необхідність заробляти (працюють на 2 і 3 роботах),
інші відкуповуються від дітей через гувернерів і репетиторів. А про яке
виховання можна говорити в родині алкоголіків? Ось тут і потрібен не
просто Закон, а відповідальність перед Конституцією, суспільством за
виховання своєї дитини. Сьогодні потрібна підтримка проекту
національної “школи-родини”, розробленої Науково-дослідним
інститутом українознавства (директор – академік, доктор філологічних
наук, професор, лауреат премії Йогана фон Гердера Кононенко П.П.). На
жаль, цікаві теоретичні й практичні результати цього дослідження не
набули масового поширення в Україні як і саме українознавство. Отже,
найперше – родинне виховання і відповідальність батьків. Необхідно
повернути Дитинство дітям.
Запропонований Закон “Про виховання” для обговорення Верховною
Радою не міг бути підтриманий не лише педагогами, а й батьками, бо
навіть коли в сім’ї двоє дітей, то вони настільки різні, що потрібно для
них вже два Закони. Препарувати процес виховання (а це найбільш
індивідуальний і творчий процес) неможливо, до того ж всі тонкощі
сприйняття дитиною Світу, Людини не можна вмістити в прокрустове
ложе Закону.
Закономірно, що кожна нація шукає власну оптимальну модель.
Парадигма “культура гуманізму” нині є універсальною цінністю,
прагненням і метою всіх європейських країн. Особливістю української
освіти є те, що вона вирішує через навчання (учіння), виховання
(цінності, поведінкові норми), соціалізацію (адаптація, коадаптація)
нові завдання: утвердження особистої і національної гідності народу,
який відновив свою державність; відновлення історичної пам’яті,
опанування культурної спадщини; зміцнення статусу державної
української мови; впровадження в навчально-виховний процес
українських культурно-історичних цінностей, ідеалів, традицій, символів
і національних святинь; паралельно – формування культури діалогу,
взаємовпливів у новому освітньому просторі, консолідацію, суверенітет і
демократію. Для виходу із системної кризи нашого суспільства
необхідне, в першу чергу, усвідомлене розуміння, що наш порятунок – у
моральному оновленні і відродженні духу, у творенні нової державної
ідеології – програми сталого розвитку суспільства, здатної об’єднати
схід і захід, північ і південь.
Проблема п’ята пов’язана зі зміною пріоритетів в освіті: посилилась
творча спрямованість; орієнтація на „школу знань і пам’яті” змінилась
на оволодіння системою знань, знаннями як засобом (сходинкою до
успіху) і активізацію пізнавальної діяльності учнів. Це вимагає
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підвищення якості підготовки спеціалістів, їх методологічної
культури і нового стилю педагогічного мислення.
Якщо раніше завдання вчителя полягало в тому, щоб передати
інформацію (а учень мав її засвоїти), то функції сучасного педагога
змінились. Отже, якому бути вчителю сьогодні? Який ідеал учителя?
„Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить
колени” – ця моральна максима, що звеличує вчителя як носія знання,
практично забута у сучасному постіндустріальному суспільстві. Педагог
сьогодні дедалі частіше не може працювати на рівних з учнями, які
черпають знання з численних інформаційних джерел. І перед учителем,
як перед билинним витязем, постають чотири можливі варіанти
самореалізації. Їх визначив словесник Євген Ільїн: „Посередній учитель
викладає, гарний – пояснює, видатний – показує, великий – надихає”.
Посередність виховує тільки посередність. Добре пояснити –
половина справи, адже знання ще необхідно застосувати – з інтересом,
охоче, цілеспрямовано. Але де взяти сьогодні видатних і великих – тих,
які показують і надихають?
Повертаючись до історії, зауважимо, що саме педагоги Ніжинського,
Рішельєвського, Кременецького ліцеїв та їхні випускники здобули славу
цим навчальним закладам. „Творча діяльність кращих педагогів, учених
не припинялася, йшли пошуки шляхів розвитку розумових сил учнів,
панував культ знань”. Як приклад, звернемось до історії Рішельєвського
ліцею: „Згідно зі Статутом, ніхто не мав права бути обраним професором
чи ад’юнктом, якщо не мав ступеня доктора і при цьому повинен був
„обладать отличной ученостью и даром преподавания, с требуемой для
того ученой степенью”.
„Должность професора заключается:
1) в полном, правильном и благонамеренном преподавании своего
предмета;
2) в точном и достоверном сведении о ходе и успехах наук, им
преподаваемых в ученом мире;
3) в заседаниях в Совете”.
Не випадково аналіз навчально-виховного процесу нашого ліцею
починається з учителя, педагога-куратора, оскільки у вихованні вся
справа в тому, хто вихователь. У педагогіці є аксіома: інтелект
формується інтелектом, характер виховується характером, особистість
формується особистістю, успішні діти виховуються успішним учителем.
На перший план, окрім науково-професійної підготовки, постають
завдання організації і управління освітньою діяльністю учнів,
формування їх пізнавальної активності. Сьогодні потрібен учительменеджер, учитель-фасилітатор, який координує, забезпечує науковопедагогічний супровід, веде учня до успіху. В якому педагогічному
університеті готують таких учителів? Адже підготовка ліцейного
учителя має забезпечуватись ще на рівні вищого навчального закладу.
Прогностична модель педагога ліцею має базуватись на потребах
постіндустріального, інформаційного суспільства та гуманітарно –
(гуманістично) культурологічній парадигмі.
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Ставка ж на лідерів – ставка на незвичного вчителя, здатного за
рахунок особистої унікальності, багатогранності й альтруїзму
„продиратися” до своєї вершини – це справа небагатьох. Учитель ліцею
– і автор програм, і дослідник, і артист, і публіцист, і громадський
діяч... Розвивальне ліцейне навчання розвиває передусім учителя. Лише
учень може вчити, лише той, хто сам удосконалюється, може розвивати.
А тому ліцей – у пошуках і по сьогодні свого Вчителя.
Проблема шоста. Протиріччя між технологічністю освіти (як
процесу) і персоніфікованим досвідом Учителя – Майстра – Творця.
Проблема вибору методу перед учителем виникала в усі часи. Але в
нових умовах соціально-економічного розвитку потрібні методи (їх
сукупність), які дозволять по-новому організувати процес навчання
(учіння) та взаємовідносини між учнем і вчителем. Ідеться про
комунікативну компетенцію, що стає цінністю сучасного суспільства.
Отже, необхідність формування ключових компетенцій, як і знань для
життя вимагають інших методів, технологій навчання й виховання.
Чому знову повертаємося до питання “Як учити?”
Виявляється, як би не вчили, скільки б не виділяли коштів, а
результат однаковий майже в усіх країнах світу – 10%.
Результати дослідження засвідчують, що і шведська, і американська, і
японська школи успішно навчають тільки одного з десяти своїх учнів. А
інші дев’ять? Невже вони не в змозі засвоїти елементарні основи? Не
поспішаймо з висновками: усі опитані вміють читати, а це вже важливо.
Однак лише десяти відсоткам вдалося успішно застосувати це вміння на
практиці, у запропонованих завданнях. Отже, лише одного з десяти
природа наділила талантом легко розуміти зміст тексту та вилучати з
нього інформацію, засвоюючи і спрямовуючи її на службу власним
інтересам та інтелекту.
Дослідження, проведені Національним тренінговим центром США у
80-х роках ХХ ст., засвідчують, що інтерактивне навчання вможливлює
різке збільшення відсотків засвоєння матеріалу, що впливає не лише на
свідомість учня, а й на його почуття, волю. Результати цих досліджень
дістали назву “Піраміда учіння”, яка демонструє, що найменших
результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%,
читання – 10%), а найбільших – за умов інтерактивного (дискусійні
групи – 50%, практика через дію – 75%, навчання інших або негайне
застосування знань – до 90%).
Отже, освічена людина в сучасному суспільстві не тільки і не скільки
людина, що володіє знанням, а людина, яка вміє здобувати, набувати
знання, робити це цілеспрямовано, з потреби, вміє застосовувати знання
у будь-якій ситуації.
Ми визначаємо серед освітніх технологій перспективні (мають
перспективи розвитку і застосовуються педагогами), а отже,
оптимальні (для конкретних умов закладу) технології. Ключем до
розуміння технології освітнього процесу є послідовна орієнтація на
чітко визначені цілі. Така орієнтація на мету, діагностика поточних
і кінцевих результатів, розбивка навчально-виховного процесу на
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окремі компоненти – все це утворює інтегративну модель (цикл)
освітньої технології.

Проблема сьома (на цьому зупинюсь, бо цифра “7” є знаковою і
магічною) – це протиріччя, які виникають у поглядах на зовнішнє
тестування, вчителя школи і ректора вищого навчального закладу, що
визначає якість шкільної освіти (доручення Міністерству освіти і науки
України про перехід на зовнішнє тестування у 2006 р., дане Президентом на
освітянській нараді в Полтаві).
Що це дасть? З одного боку, зовнішнє тестування – це найважливіший
елемент загальнонаціональної незалежної оцінки якості освіти. Це критерій,
який дасть можливість абстрагуватись від особистості дитини, умов її життя,
здібностей, мислення, психологічних особливостей тощо. З другого – це
умова, необхідна для вступу до вищого навчального закладу. А з третього –
як жорстка система зовнішнього тестування вплине на психологічний стан
дитини?
Які переваги зовнішнього тестування?
– По-перше, вчителям корисно знати об’єктивну картину знань учнів, бо
в жодній галузі сам виробник не оцінює якість продукту, а лише споживач. І
тільки вчитель сам оцінює свою роботу, часто не об’єктивно. Тільки
зовнішня інституція має оцінювати якість знань за допомогою єдиного
інструменту. А як можуть однаково об’єктивно оцінювати різні вчителі в 25
тис. шкіл України? ;
– по-друге, буде усунуте хабарництво при вступі до вищих навчальних
закладів, бо у кожного університету свої іспити і свої вимоги, не дивлячись
на Типові правила прийому в усіх закладах України;
– по-третє, зникне недовіра вищих навчальних закладів до школи (до
уваги атестат не береться), а школи – до вищих навчальних закладів;
– по-четверте, воно дозволить підняти престиж конкретного
навчального закладу (школи, ліцею, гімназії), бо чітко визначить рівень
освіти, яку дає той чи інший заклад. Абсолютно своєчасною є Постанова
Кабінету Міністрів № 1312 від 31.12.2005 року „Про зовнішнє тестування”, в
якій визначено широкомасштабний експеримент у Чернігівській області.
Які висновки-пропозиції (наші) варті уваги?
1. Державним пріоритетом номер один має стати сьогодні перехід від
освіти пригноблених до “освіти лідерів, організаторів і підприємців”.
2. Громадяни України нарешті реалізують своє конституційне право
знати про систему освіти.
3. Слід ввести в освітню систему єдину електронну базу даних: дітипереможці (призери) Всеукраїнських та Міжнародних олімпіад, конкурсу
МАН, діти-дипломанти різних інтелектуальних конкурсів державного рівня,
учасники конференцій (міжнародних і всеукраїнських), розробники проектів
тощо.
4. З точки зору учня – школяр повинен мати право вибору між двома
формами державної атестації (традиційний іспит чи ЗНТ), при цьому ЗНТ –
добровільне випробування для тих, хто збирається вступати до вищих
навчальних закладів на державне замовлення для одержання вищої освіти.
5. З точки зору психологів, щоб уникнути стресу зовнішнього
тестування, потрібно випускників до нього готувати.
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Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г. (Харків)
ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
НА КУЛЬТУРУ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглянуто сучасні тенденції розвитку суспільства та
особистості у ньому з урахуванням персоніфікації та впливу
інформаційно-комунікаційних технологій. Показано, що дистанційне
навчання є наслідком розвитку суспільства, акумулює в собі кращі
здобутки педагогіки і психології та впливає на формування культури
особистості. У своїй практичній діяльності Проблемна лабораторія
дистанційного навчання Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут” розвиває тріаду “інформація –
викладач – співробітництво”, що сприяє підвищенню якості
дистанційних курсів, кваліфікації викладачів, спілкуванню студентів у
малих групах при виконанні спільної діяльності.
Нині, в умовах інформаційного суспільства, в Україні, як і в багатьох
інших країнах світу, людина прагне самодостатності і впевненості у
майбутньому. Ця особливість сучасного життя і міжособистісних
відносин не є придатною суто окремим особам, вона, навпаки,
підсвідомо існує для всіх членів суспільства і є системним утворенням,
оскільки стосується всіх сторін і напрямів розвитку особистості –
фізичних, розумових, комунікативних і, як результат, культурних.
Особливістю цього розгалуженого утворення є взаємний зв’язок і вплив
його складових, адже вони разом формують цілісний образ людини
сучасного суспільства.
Освіта як галузь культури, що має на меті формувати вже сьогодні
сучасну людину і людину майбутнього, більше за будь-яку іншу галузь
зацікавлена у продуктивному пошуку цікавих форм, методів і заходів,
які б активізували подвійний процес – діяльність людини у навчанні і
одночасно об’єктивну необхідність навчання для людини.
Так само як відбувається певне економічне розшарування в
суспільстві, так із різних причин виникають тенденції інформаційного
розшарування і, зрештою, культурна нерівність.
У суспільстві так історично склалося, що економічний статус певним
чином визначав статус соціальний, проте культурний рівень майже
ніколи лінійно не співвідносився з економікою. Більш того, за
численними дослідженнями історичних процесів можна побачити, що
підйом у культурному розвитку суспільства зазвичай передував
розвиткові економічному.
Отже, все свідчить про те, що настав час звернути увагу, насамперед,
на можливі підґрунтя розвитку культури, а саме, певні зміни у парадигмі
освіти відповідно до вимог сучасного суспільства. Тут, на нашу думку,
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найголовнішим є зміна інформаційного освітнього простору1. Це останнє
поняття є досить складним і системним, адже воно стосується не тільки і
не стільки самої інформації, а й сучасних технічних засобів її
представлення і передачі, достатньої кваліфікації суб’єктів передачі,
удосконалення простору передачі й обробки – тобто йдеться про
формування належної атмосфери для взаємної діяльності людей з метою
обробки наданої інформації на особисте знання.
Під знанням ми розуміємо не тільки те, що людина нібито знає, а
більшою мірою те, що буде спроможна зробити на підставі власних
знань, чого вона прагне, про що мріє, що вона в змозі спрогнозувати на
майбутнє як процес власного розвитку, спираючись на свої наявні і
майбутні знання.
Отже, як бачимо, висвітлюється досить цікава і серйозна проблема
обміркування й обговорення сучасного стану та розвитку суспільства в
Україні на прикладі освіти. Бажано проаналізувати напрями
найширшого і найдоцільнішого використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ), які, як відомо, мають назву
“інформатизація” та “комп’ютеризація”. А також знайти шляхи
застосування у навчальному процесі повсякчасно зростаючих
можливостей інформаційних ресурсів усього світу з метою перегляду
існуючої практики навчальної діяльності, трансформування її у бік
поширення доступних для пересічної особистості інформаційних
джерел, адаптації контенту цих носіїв для всіх бажаючих користуватися
ними та ін.2
Цікаво, що тут ми стикаємося з двома досить важливими складовими
загальної культури. Перша з них – це педагогічна культура, що
забезпечує більшою мірою якість освіти і є, у свою чергу, системним
утворенням, адже вона формується і викладачем, і навчальними
матеріалами (тобто характером і якістю їх проектування та
використання), і, нарешті, керованим процесом навчання, де учень і
викладач використовують суб’єкт-суб’єктні відносини у співробітництві.
Як бачимо, проблема досить складна3.

1

Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. –
М.: Педагогика, 1998; Полат Е. С., Моисеева М. В. Дистанционное обучение. – М.: Владос,
1998; Андреев А. А. Введение в дистанционное обучение. – М.: Изд-во ВУ, 1997.
2
Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання: Умови
застосування. Дистанційний курс: Навч. посібн. / За ред. В.М. Кухаренка. – 2-ге вид., доп. –
Харків: НТУ “ХПІ”, “Торсінг”, 2001; Педагогические технологии: Учебн. пособ. для
студентов педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – Ростов н/Д:
Изд. центр “МарТ”, 2002. – С. 291-292, 303-304.
3
Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. Педагогічна культура та дистанційне навчання //
Наука і освіта: Зб. наук. праць (до 40-річчя співпраці НТУ “ХПІ” та Мішкольцького
університету). – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – С. 365-368; Кукушин В. С. Введение в
педагогическую деятельность: Учебн. пособ. – Ростов н/Д: Изд. центр “МарТ”, 2002. –
С. 131-135.
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Друга складова – це інформаційна культура, що має сприяти
досконалому використанню можливостей ІКТ у навчальному процесі1.
Сучасне суспільство за деякими ознаками вже зараз переживає т.зв.
перехідний період від інформаційного суспільства, де інформація
відігравала суто повідомлювальну, тобто службову роль (вона була
немовби “для зацікавлених” і не формувала особисті знання), до
суспільства знань, де кожна людина шукає і прагне інформації, бо це
запорука формування її власних майбутніх знань, закликаних
забезпечувати їй майбутню діяльність і існування в суспільстві, що
постійно розвивається.
Як уже зазначалося вище, об’єктивна реальність, що зараз
характеризує життя сучасного суспільства, змінилася. Перш за все,
можна побачити певні зміни, що характеризують портрет членів
суспільства, а саме, підвищене почуття персоніфікації особистості. Це
поняття висунув відомий російський учений Б.Д. Паригін2. Слово
“персона” у перекладі з грецької означає “особистість”. Персоніфікація
визначає те, що з прогресом суспільства людина стає більш вільною й
самостійною, несхожою одна на одну. Основні прояви персоніфікації
такі:
зростає освіченість людей, підвищується середній рівень культури;
розвиваються потреби кожної людини, вона прагне досягти всього
скоріше;
формується здатність до вибору цінностей і прийняття самостійних
рішень. Людина хоче мати можливість використовувати цю здатність без
підказок і вказівок, вона хоче відчувати себе самодостатньою;
зростає мобільність. Люди перестають триматися за одну роботу або
місце проживання, вони змінюють їх частіше і легше;
зростає взаємна вимогливість у колективі й сім’ї;
збільшується дистанція між поколіннями, батьками і дітьми,
старшими і молодшими.
У зв’язку з цим відбуваються значні зміни в характері спілкування
між людьми. Воно стає короткочасним, поверховим. Накопичення
інформації починає займати більше часу, ніж її обговорення. Знижується
культура письмової мови, погіршується писемність. Скорочується час,
коли людина у спілкуванні може проявити себе як індивідуальність,
збільшується час рольового, офіційного спілкування. Зростає
конфліктність у колективах.
Усе це вказує на необхідність формувати культуру людських
відносин, культуру спілкування, яка є чинником інтеграції людей і
ефективної сумісної їх діяльності3.
Слід зупинитися на тих особливостях розвитку суспільства, що їм
сприяла поява ІКТ. Ми всі стали свідками швидкого зростання
1
Виноградов В.А., Скворцов Л. В. Создание информационной культуры для Европы //
Теория и практика обществ.-науч. информатики. – 1991. – № 2. – С. 5-29.
2
Парыгин Б. Д. Научно-техническая революция и личность. – М., 1978. – С. 97-98.
3
Там само. – С. 97-98.
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використання їх можливостей у житті суспільства, у тому числі з
використанням ІКТ в освіті. На Заході форми навчання, які
використовують комп’ютер, відомі вже понад 30 років. Він побував і в
ролі збільшувача наочності навчання, і в ролі носія навчальних або
розвиваючих матеріалів. І сьогодні у численних університетах у Європи,
США та інших країн проходить навчання за допомогою ІКТ,
створюються численні і різноманітні за своєю структурою електронні
навчальні програми. Такі програми є і в Україні. Більше того, у
декількох університетах нашої країни є погляди, що для навчання досить
розташувати на комп’ютері електронні копії конспектів лекцій або
інших навчальних матеріалів, супроводити їх певними тестами, і
результат навчання буде вже отриманий.
Не будемо сперечатися з прихильниками такого погляду на нові
можливості навчання, адже зразу видно, що тут із навчання
виключається його важлива характеристика – міжособистісна взаємодія,
живе спілкування, не кажучи вже про будь-який педагогічний вплив або
передачу надбань культури через людський досвід1.
Звернімося до поглядів на це питання відомих педагогів і психологів.
Розглянемо такі висловлювання: “Із зростанням різноманітності і
багатства людських відносин відповідно розвивалося й людство – його
мова, мистецтво, мислення і культура” і “Зараз ми бачимо, вирішальна
роль мови у людській еволюції, насправді, полягала не у можливості
обміну ідеями, але у поширенні можливостей співробітництва”2.
Як же справи з мовою у ІКТ? На жаль, вчені-комп’ютерники при
формуванні понять з питань обробки інформації використовували слова
типу “інтелект”, “пам’ять”, “мова” як терміни для опису роботи
комп’ютерів, Це внесло певну плутанину у відокремлення людини і
машини, адже функції і засоби, властиві людині, були присвоєні
машині3.
На щастя, дослідження когнітивної науки останніх років внесли
ясність у цю ситуацію: виявилося, що інтелект людини повністю
відрізняється від машинного, штучного інтелекту. Насправді, нервова
система людини не обробляє ніякої інформації (у тому сенсі, що готові
дискретні елементи її існують у зовнішньому світі і відбираються, коли
потрібно, системою, яка пізнає). Навпаки, нервова система взаємодіє з
навколишнім середовищем, безперервно видозмінюючи свою структуру.
До того ж, нейробіологи виявили серйозні докази того, що людський
інтелект, людська пам’ять і людські рішення ніколи не бувають
повністю раціональними, вони завжди забарвлені емоціями, це ми добре
1
Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. Феномен дистанційного навчання // Збірник
матеріалів 3-ї міжнародної конф. ІОН – 2002 (8–12 жовтня 2002 р.). – Вінниця, 2002. – Т. 1.
– С. 109-111.
2
Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М.;
Воронеж, 1996.
3
Капра Фритьоф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. – К.:
“София”; М.: ИД “Гелиос”, 2002. – С. 83-88.
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знаємо з власного досвіду. Мислення людини завжди супроводжується
чуттєвими процесами, оскільки комп’ютер нічого подібного не вміє,
суто людські проблеми будуть повсякчас чужими для його “розуму”1.
З цих міркувань випливає, що певні завдання ніколи не можна
залишати на відкуп комп’ютерам. До цих завдань належать такі, що
вимагають людських якостей – мудрості, співчуття, поваги, розуміння,
любові. Доручивши комп’ютерам вирішення і відносини, які потребують
цих якостей, ми сприятимемо тому, що наше життя і люди, які
творитимуть його, стануть нелюдяними. Йозеф Вайценбаум у своїй
класичній праці “Комп’ютерна могутність і людська розважливість”
пише: “Має бути визначений рубіж, що межуватиме людський і
машинний розум. Якщо такого рубежу не буде, тоді проповідники
комп’ютеризованої психотерапії просто обернуться на глашатаїв нової
ери, у якій людина – ні що інше як запроектований механізм”2.
Духовна убогість і втрата культурної різноманітності внаслідок
надмірного й бездумного використання комп’ютерів набувають
серйозного характеру, особливо в галузі освіти, як це формулює Ніл
Постмен: “Коли для навчання використовується комп’ютер, змінюється
сенс навчання”3.
Застосування комп’ютерів у системі освіти інколи відзначають як
революцію, що має доконечно перетворити всі грані навчального
процесу. Але давайте поміркуємо, чи справді воно так є? Справа в тім
що застосування на Заході комп’ютерів у школах часто-густо спирається
на застаріле уявлення про людські істоти як інформаційні процесори,
тим самим підсилюються помилкові механістичні концепції мислення,
пізнання і комунікації. Інформацію подають як основу мислення, тоді як
насправді людський розум думає шляхом ідей, а не інформації.
Як детально показує Теодор Рошак у своєму “Культі інформації”4, не
інформація створює ідеї, а, навпаки, ідеї створюють інформацію. Ідеї, у
свою чергу, представляють інтегруючі візерунки, що виникають не з
інформації, а з досвіду, а інформація може лише активізувати цей досвід.
У комп’ютерній моделі мова розглядається як певний канал, за яким
передається “об’єктивна” інформація. Насправді ж, як показав
К.Е. Бауерс5, мова метафорична, отже, вона передає невербальні
відомості, зрозумілі в рамках культури як даного суспільства, так і
окремої особистості. Недарма основним гаслом дистанційного навчання
можна вважати вислів: Співробітництво – людина й інформаційні
технології.

1
2

226.

Там само.
Weizenbaum J. Computer Power and Human Reason. – Freeman; New York, 1976. – P. 8,

3

Postman Neil. Technopoly. – New York, 1992. – P. 19.
Roszak Theodore. The Cult of Information. – UC Press, Berkley, 1994. – P. 87.
5
Bowers C. A. Critical Essays on Education, Modemity and the Recovery of the Ecological
Imperative. – New York, 1993. – P. 17.
4
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Звернемо увагу на те, що мова комп’ютерних фахівців сповнена
метафор, запозичених у військових, – “команда”, “запуск”, “ціль” і т. д.,
– що вносить певний культурний зсув і зміцнює небажані стереотипи.
Сюди можна також додати ще одну тривожну обставину – зв’язок між
комп’ютерами, насиллям і войовничою природою багатьох
комп’ютерних ігор1.
Отже, виникла ситуація доцільності зменшити вплив комп’ютерів і
формального їх застосування на якість навчання, зокрема, і на
формування особистості в цілому. Донині у навчальних закладах
переважає створення електронних навчальних матеріалів на основі
існуючих без будь-якої суттєвої педагогічної їх обробки. Хоча зрозуміло,
що просте і досить формальне застосування комп’ютера як носія певної
інформації без ніякого підсилення педагогічних і психологічних засобів
щодо активної навчальної діяльності, а також без міжособистого
спілкування і співробітництва, створює формальний процес як на етапі
сприймання інформації, так і на етапах її обробки і контролю якості
знань. Більше того, у такому процесі людина формує визначені штампи
щодо ідеології навчальної діяльності взагалі, що певним чином може
заважати їй при подальшому бажанні удосконалювати свої професійні й
особисті якості.
При такому підході людина (школяр, студент і ін.) опиняється сам на
сам з машиною, і всі можливі запитання або негаразди машина зновутаки розв’язує по-машинному. На жаль, при цьому також зникає такий
могутній людський чинник, як співробітництво людини з людиною.
Крім того, оскільки окрема людина є одночасно певним елементом
соціуму, при такій організації навчання у самому процесі перериваються
соціальні зв’язки і відносини2.
Безсумнівно, нові інформаційні технології мають розглядатися як
можливі засоби переходу навчання на вищий, більш якісний рівень. З
появою ІКТ у житті суспільства для особистості з’явилася потреба в
опануванні ще однієї складової загальної культури – культури
інформаційної. Її можна представити як систему , що складається з
чотирьох базових компонент, а саме:
культури організації подання інформації;
культури забезпечення сприймання, обробки і користування
інформацією;
культури використання засобів ІКТ для здійснення спілкування;
культури доцільного й якісного використання можливостей ІКТ3.

1
Капра Фритьоф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. – К.:
“София”; М.: ИД “Гелиос”, 2002. – С. 83-88.
2
Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання – педагогічна технологія 21
сторіччя // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.
Драгоманова, 2001. – Вип. 4. – С. 11-15.
3
Виноградов В.А., Скворцов Л. В. Создание информационной культуры для Европы //
Теория и практика обществ.-науч. информатики. – 1991. – № 2. – С. 5-29.
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Дві останні компоненти створюють т.зв. мережевий етикет, тобто
етичні і екологічні щодо людини заходи здійснення діяльності у
мережевому середовищі. При визначенні інформаційної культури можна
використовувати два підходи. Перший підхід ураховує суто технічні
особливості ІКТ, які у людській діяльності мають використовуватися
оптимально і доцільно – це знаки, символи, дані та інші засоби подання
інформації, механізми її зберігання і передачі, т. зв. інформаційна
грамотність тощо. Цей підхід надто вузький і спеціалізований, і слово
“культура” тут можна було б змінити на слова “здатність”, “розуміння”,
“техніка”. Більш широке визначення інформаційній культурі дав
М.І. Жалдак, досліджуючи систему підготовки вчителя1. Інформаційна
культура
ґрунтується
на
світоглядних,
методологічних,
загальнокультурних і загальноосвітніх поглядах. Це виявляється у самих
процедурах пошуку, обробки, присвоєння інформації у вигляді знань з
одночасним використанням наукових понять, принципів та законів,
обміркованих і досліджених з точки зору власного досвіду і потреб
особистості. Оволодіння інформаційною культурою – це шлях
універсалізації всіх якостей людини, які впливають на реальне розуміння
нею самої себе, свого місця і ролі в суспільстві, і, що найголовніше, це
допомагає їй прогнозувати на підставі наявних можливостей своє
майбутнє і необхідні заходи щодо самовдосконалення.
Оскільки цифрові технології увійшли в нашу діяльність і практику
нашого життя і як інструментальний засіб, у різних галузях значно
спростили різні види діяльності людей, треба визнати, що вони є
особливим аспектом соціального життя, предметом, засобом та
результатом соціальної активності, реально представленої характером і
рівнем практичної діяльності людей. Цінності й методи інформаційної
культури постійно змінюються у зв’язку з появою більш досконалих
технологій, а також внаслідок досліджень учених щодо особистісних
стосунків машини й людини.
Освіта взагалі і навчання всіх видів, зокрема, займає досить великий
сектор у діяльнісній сфері суспільства. Отже, освіта не мала залишатися
осторонь ІКТ і має шукати шляхи використання їх можливостей у своїх
процесах. Тут певну роль зіграло невірне твердження, що все нове –
краще, і це вплинуло на інколи не досить обмірковані спроби
використання ІКТ. Але з часом на Заході зрозуміли, що ІКТ – це тільки
гарний інструмент, що поширює і вдосконалює можливості людини
щодо спілкування з інформацією. І потрібно використовувати
педагогічний підхід (pedagogical approach) для того, щоб у навчальному
процесі цей інструмент сприяв отриманню дійсно позитивних і
формуючих для особистості результатів.
Отже, на перетині педагогічних досліджень і педагогічних інновацій,
можливостей ІКТ, урахування нових рис сучасної людини згідно з
персоніфікацією в суспільстві виникла нова форма навчання, що
1
Жалдак М. И. Система подготовки учителя к использованию информационной
технологии в учебном процессе: Автореф. дисс. … докт. пед. наук. – М., 1989.
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отримала назву “дистанційне”, тому що спочатку основне значення в цій
формі надавалося ІКТ і можливості навчатися на будь-якій відстані від
викладача й університету. На цій підставі по всьому світу були засновані
відкриті університети, наприклад, Британський, у яких навчаються сотні
тисяч студентів. Але оскільки людина прагне завжди у кожному новому
знайти щось, подібне до вже знайомого, то аналогом дистанційного
навчання (ДН) у нашій і сусідніх країнах було визначене заочне
навчання. І одразу всі корисні властивості ДН були нівельовані, а
залишилися лише всевладні комп’ютери, яким призначалося надсилати
навчальні матеріали, тести для контролю, деякі невеликі вказівки до
діяльності, плани роботи тощо. На додаток, щоб знати своїх викладачів,
додавалися вже звичні установчі сесії. Ось і все. А де ж спілкування,
співробітництво, суб’єкт-суб’єктні стосунки у навчальному процесі, що
їх слід включати в навчання ДН? Як бачимо, при такому трактуванні ДН
вони відсутні1.
Незважаючи на те, що в Україні ДН з’явилося наприкінці 90-х років
минулого сторіччя, і є молодшим за західні дослідження майже на 25
років, у нас є цікаві підходи до інтеграції цієї форми у навчання і певні
результати досліджень, що інколи випереджають західних фахівців.
Спираючись на вже накопичений власний досвід, технологічні та
педагогічні наробки на Заході, а також аналізуючи ті негаразди, з якими
вони стикалися, у різних університетах України зараз проводиться
робота по застосуванню ДН у навчальному процесі.
Проблемна лабораторія з питань ДН Національного технічного
університету “ХПІ” почала цікавитися методологією і методикою ДН з
1997 р. Для досліджень треба було вибрати спочатку головні питання,
такі як комплекс необхідних технологій: педагогічних, психологічних,
соціальних, адже мова йшла про співпрацю з людиною через
інформацію і спілкування. Потім належало дослідити умови
забезпечення поставленої мети – активного розвитку особистості з
метою визначення особистої мети: навчатися все життя. Це вимагало
детального дослідження всіх складових процесу навчання, таких як:
вибір і структурування інформації, необхідна адаптація, адже ДН
забезпечує навчання особистості будь-якого рівня базових знань;
формування мотивації до навчання, бо процес ні в якому разі не може
бути формальним – це суперечить ідеології ДН; спілкування як
наскрізний процес у всіх його формах: внутрішній – через текст,
зовнішній – у синхронній і асинхронній формах, у групах, у чаті, у
дискусіях, форумі та ін. Безперервно діючий зворотний зв’язок створює
петлі взаємостосунків у навчальній мережі дистанційного курсу, які,
перетинаючись, формують нові погляди, нові ідеї, і, що найважливіше,
новий власний досвід з усвідомленої діяльності у тих, хто навчається, і у
тих, хто вчить.
1

Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання – педагогічна технологія 21
сторіччя // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. – К.: НПУ ім. М.П.
Драгоманова, 2001. – Вип. 4. – С. 11-15.
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Оскільки за попередніми дослідженнями було визначено, що
провідну роль у проектуванні і проведенні дистанційного навчального
процесу відіграє тріада інформація – викладач – співробітництво1,
наступні питання, які виникли перед колективом Проблемної
лабораторії, стосувалися саме проблеми проектування оптимального
інформаційного наповнення для освітнього середовища, пошуку шляхів
підготовки викладачів для розробки дистанційних курсів і їх
супроводження, питань організації наскрізного спілкування у всіх
навчальних формах і елементах дистанційного процесу. Отже сучасними
етапами досліджень є питання:
проектування курсу;
підготовка (підвищення кваліфікації) викладачів;
дослідження умов і проектування заходів організації навчання у
спілкуванні, тобто співробітництва.
Оскільки рушійною внутрішньою силою, завдяки якій відбувається
навчальний процес, є інформація, то мету досліджень можна
сформулювати так: Дослідження можливостей інформації щодо
активності навчальних матеріалів у дистанційному курсі, підвищення
кваліфікації викладачів для забезпечення умов суб’єкт-суб’єктних
стосунків у дистанційному процесі і проектування педагогічних і
організаційних заходів для формування активної й творчої особистості
за умови спілкування та співробітництва.
Далі слово “інформація” ми замінюємо на слово “текст”, адже саме
він завдяки різним формам представлення і заходам застосування
створює умови для високоефективного навчання. Текст – це не тільки
вербальні засоби втілення інформації. Це поняття значно ширше. Воно
включає графіку, логічні схеми, алгоритми, таблиці, й асоціативні
ілюстрації, одним словом – усе те, що має у скарбі людство для передачі
інформації.
Дистанційне навчання і його модель – пересічний дистанційний курс
являють собою складні відкриті розгалужені системи. Ці системи є
мережевими, тобто вони повинні містити переплетені між собою засоби
навчання і спілкування та доречну для них інформацію. Оскільки
людина, яка навчається, так само, як і викладач, виконує свою діяльність
у цій мережі й очікує як особистість отримати у процесі діяльності певне
задоволення (тобто емоційний вплив і, як результат, формування
мотивації до навчання) й удосконалення своїх особистих якостей, ланки
мережі мають бути досить досконалими. Адже в системі рішення,
знайдені для однієї ланки, впливатимуть неминуче на всю мережу.
Основним суб’єктом системи є той, хто навчається (надалі –
студент). Процес навчання перетворює студента на визначену
особистість. Можна сказати, що студент еволюціонує у напрямку теми
наданого курсу. При цьому багато значення підсвідомо надається
1

Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. Феномен дистанційного навчання // Збірник
матеріалів 3-ої міжнародної конф. ІОН – 2002 (8-12 жовтня 2002 р.). – Вінниця, 2002. –
С. 109-111.
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культурі. У сучасній психології культура починає відзначатися як досить
загальне поняття “текст”, а людина як “знакова”, або “психосемантична” істота. При такому підході суто людські риси, які ми
розуміємо під емоціями, на жаль, відходять на задній план. Дистанційне
навчання має справу з особистістю, яка прагне подальшого
вдосконалення, і тому нас цікавлять як її емоційний стан, так і
сформованість позитивних людських якостей, у тому числі почуття
гідності й самодостатності.
Отже, людина змінюється з перебігом еволюції як з точки зору
особистості, так і в розумінні свого місця і ролі в суспільстві. Відомий
російський психолог О. Г. Асмолов1, досліджуючи чинники, що
супроводжують розвиток і впливають на особистість, такі як роль
суспільного середовища і рушійних сил його розвитку, життєвого
шляху, структури особистості, творчості у діяльності, особистісного
вибору і здібностей особистості, наводить таку методологічну
характеристику
предмета
психології
особистості,
надану
О.М. Леонтьєвим: “Особистість ≠ індивід; це особлива якість, якої
індивід набуває у суспільстві, у сукупності відносин, які є суспільними
за своєю природою і у які індивід включається ”2.
Іншими словами, особистість є системною і тому “чуттєвою” якістю,
хоча носієм цієї якості буде суто чуттєвий індивід з усіма його
природженими і придбаними властивостями. Ці властивості складають
лише умови (передумови) формування і функціонування особистості, як
і зовнішні умови і обставини життя, що випадають на долю індивіда.
З цієї точки зору проблема особистості – це дослідження її місця і
позиції у системі суспільних зв’язків, спілкувань, що відкриваються для
неї; це дослідження того що, заради чого і як використовує людина
природжене і придбане нею. Індивідом народжуються, а особистістю
стають. Кожна людина формує власне поле значень, воно впливає на
вибір ціннісних орієнтацій і на свідомість, тобто на характеристики
певної культури.
Тому, організовуючи навчання, потрібно так проектувати
дистанційний курс щодо його структури, змісту і організації
спілкування, щоб цей навчальний “сценарій” діяльності націлював
людину на подальший вибір різних соціальних позицій стосовно
ситуацій на її життєвому шляху. Цей вибір має сприяти прояву
активності особистості, коли вона стверджує себе як індивідуальність і
творчий учасник суспільного процесу. У цьому випадку за словами Л.
Сева, “час життя людини перетворюється на власний “час жити”3.

1
Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М.;
Воронеж, 1996.
2
Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения. В 2 т. – М., 1983. – Т. 1. –
С. 385.
3
Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. – М.;
Воронеж, 1996.
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Важливим є також підвищення кваліфікації викладачів, яке, по суті, є
вдосконаленням у галузі нової форми навчання – дистанційного
навчання.
Ось чому таким важливим є спілкування, що сприяє розвитку
професійних і індивідуальних якостей особистості, а завдяки
співробітництву у навчальній діяльності особистість набуває навичок і
рис активного члена суспільства.
Отже, інформація забезпечує перший крок і подальший рух
навчального процесу, а спілкування розвиває його, надихає, активізує,
збагачує і зміцнює як справедливо зазначає у своїй книзі В. С. Кукушин:
Спілкування – це багатоаспектна діяльність людини1. Його можна
усвідомити, культурою спілкування можна оволодіти, якщо чітко
уявляти собі такі його соціальні функції:
Спілкування – це своєрідна техніка мовлення, “культура мови”.
Спілкування – це пізнання один одного і самовдосконалення.
Спілкування – забезпечення психологічного комфорту особистості.
Спілкування творить особистість і Людину.
Спілкування – це розвиток, самореалізація людини.
Спілкування – це взаємодії людей.
Спілкування – це професійна діяльність.
Спілкування – це радість і натхнення.
Тому таку велику увагу ми приділяємо суб’єктам спілкування –
викладачу і студентам та проблемам його здійснення: створенню засобів
і форм активної взаємодії.
Своєрідність сучасного суспільства полягає ще й у тім, що цінності
для особистості нині змінюються з конкуренції на кооперацію, з
кількості на якість і з панування на партнерство. Для того, щоб
спілкування набуло активності і самим характером свого здійснення
мотивувало студентів брати участь у такій діяльності, потрібно, аби вона
була насичена запитаннями. Запитання є стимулом і основою
спілкування. Відомий учений Вернер Гейзенберг писав з приводу
дослідження природи так: “Те, що ми спостерігаємо, не є природа як
така, але є природою у світлі наших питань”2. Запитання здатні
спрямовувати і підтримувати спілкування. Вони можуть бути різними за
призначенням і стилем, але обов’язково мають бути грамотними,
змістовними і чемними. Отже, тут ми зустрічаємося ще з одним
різновидом культури особистості – культурою ставити запитання.
Запитання, що не мають ніякого сенсу, або виказані без поваги до
співрозмовника, несуть загрозу для спілкування, адже вони викликають
відразу і ставлять психологічні бар’єри, а також сприяють появі відчуття
незадоволення або роздратування між партнерами. Отже, що культура

1
Кукушин В. С. Психология делового общения: Учебн. пособ. – М.: ИКЦ “МарТ”;
Ростов н/Д: Издательский центр “МарТ”, 2003. – С. 7-24.
2
Капра Фритьоф. Паутина жизни. Новое научное понимание живых систем. – К.:
“София”; М.: ИД “Гелиос”, 2002. – С. 83-88.
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спілкування певною мірою може залежати від культури ставити
запитання.
Мистецтвом ставити запитання потрібно володіти і розробникові
курсу, і тьютору (вчителеві), і студенту. Перший має включати
запитання у зміст курсу з метою ініціювати у студентів критичний аналіз
щодо якості своїх знань. Це т. зв. питання для самоконтролю. Доречніше
ставити їх у вигляді відкритих питань, на які у змісті немає прямої
відповіді. Наш досвід показує, що, на жаль, такі питання досить рідко
використовуються у традиційному навчанні. Однією з можливих причин
цього явища може бути досить складна для викладача процедура
формування подібного запитання, адже воно своїм змістом має немовби
досліджувати вглиб надану навчальну інформацію. Але студенти
зазначають позитивний вплив подібного типу запитань на мотивацію
досягнення “із сподіванням успіху”, оскільки питання найчастіше
скеровані на намічені цілі.
У процесі роботи з дистанційним курсом був зазначений також
феномен подолання студентом за рахунок влучно спрямованих запитань
тьютора іншого типу дещо негативної мотивації, а саме, мотивації
досягнення з побоюванням неуспіху. Дійсно, у процесі навчання ми
досить часто спостерігали, що деякі студенти відмовчуються під час
обговорень на форумі або у дискусії певних питань, тобто, як кажуть
викладачі, ведуть себе пасивно. У той же час ці студенти вчасно
виконують завдання, але без завзяття і зацікавленості, ніби вимушено. У
таких випадках відкриті запитання з боку тьютора, та ще й з гумором і
вигадками для активізації емоційного клімату, допомагають подібним
студентам зняти бар’єри невпевненості та побоювання і поступово
залучитися до процесу спілкування. Такий же ефект дає рефлексія, тобто
ініційований питанням чи запропонованою темою, власний критичний
погляд на свої досягнення на певному етапі навчання.
Сприяння мотивації до діяльності – це тільки один із аспектів, що їх
повинен розглядати тьютор, який керує процесом навчання. А таких
аспектів багато. Адже діяльність тьютора багатоаспектна і системна. Ось
тому у Проблемній лабораторії розроблений дистанційний курс,
призначений для підвищення кваліфікації тьюторів. У цьому курсі вже
попрацювало чимало викладачів. Цікаво, що після такого навчання
майже всі вони спробували себе у ролі тьютора й отримали непогані
результати.
Треба звернути увагу на ще одне важливе питання у справі
організації спілкування. Це організація роботи в групах. Дослідження
виявили певні особливості роботи груп у дистанційному процесі
навчання. Оскільки, як ми знаємо, сьогодні особистість прагне своєї
персоніфікації і самовизначення в суспільстві, подібна ситуація
моделювалася у малій групі (3-5 осіб). Це визначалося тим, що
формальний лідер зазвичай був відсутнім, а учасники охоче самостійно
планували для себе кінцеві, так і проміжні цілі, вибирали власну
стратегію діяльності тощо. Всі ці дії відбувалися у співпраці при
постійному обговоренні, обміні думками і власним досвідом. Така
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діяльність значно поширювала можливості спільної праці, а також
позитивно впливала на формування соціально-культурних стосунків
учасників групи1.
Таким чином, дистанційне навчання в Україні розвивається через
інтеграцію світового досвіду та враховує кращі наробки вітчизняних
педагогів та психологів. Воно базується на діяльнісному підході та
співпраці. Активно розвивається тріада “інформація – викладач –
співробітництво”. Це враховується при створенні дистанційного курсу,
підготовці викладачів до дистанційного навчання, організації
навчального процесу в малих групах як моделях соціуму. Як результат,
це сприяє формуванню педагогічної та інформаційної культури
викладача, а через нього та особливості системи дистанційного навчання
впливає і на загальну культуру особистості.

Істоміна Н.М. (Київ)
ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті досліджуються проблеми національного виховання учнів,
які на сучасному етапі мають привернути до себе увагу не тільки
педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, а й
суспільство в цілому.
Розбудова Української держави ставить на сьогоднішній день
надзвичайно важливе і невідкладне завдання – виховання національно
свідомого учня – патріота рідної землі.
Національна свідомість є складною модернізованою системою
духовних феноменів, що формуються в процесі історичного розвитку
нації і відповідно відображають основні засади її буття. Це поняття
охоплює широкий спектр процесів, ідей, устремлінь, які в цілому
утворюють духовний універсум нації. Його сутність – в єдності
індивідуального і спільного.
Визначаючи важливу роль національної свідомості у процесі
державотворення, зауважимо, що національне відродження – це не
просто усвідомлення народом своєї етнічної єдності, національної
неповторності. Воно пов’язане з усім цілеспрямованим процесом
життєдіяльності людей тієї чи іншої нації, формуванням особи як
суб’єкта національної свідомості.
1

Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. Особливості малих груп у дистанційному навчанні
// Матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. “Інформатизація освіти України: стан, проблеми,
перспективи”: Тези доповідей. – Херсон: Айлант, 2005. – С. 88-89.
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У Державній національній програмі “Освіта” зазначається, що
існуюча система освіти в Україні перебуває в стані, що не задовольняє
вимог, які постають перед нею в умовах розбудови української
державності, культурного та духовного відродження українського
народу.
Дослідженню проблеми національного виховання присвятили свої
праці багато педагогів, серед яких І.Бех, Г.Ващенко, С.Горбенко,
В.Довбищенко, П.Дроб’язко, Р.Захарченко, В.Іванишин, В.Каюков,
В.Кузь,
Г.Левченко,
І.Мартинюк,
В.Наулко,
Ю.Руденко,
М.Стельмахович, Д.Тхоржевський, М.Тименко та інші.
Високий рівень національної свідомості визначається головним
чином тим, якою мірою людина готова брати активну участь у розбудові
незалежної держави. Тому зміцнення і подальший розвиток Української
держави залежить від того, наскільки якісно сучасна педагогіка розв’яже
проблему національного виховання.
Фальсифікація української історії радянською історіографією
охопила не окремі її періоди, а всю історію українського народу.
Довготривалий процес прищеплення українським дітям російського
патріотизму дається взнаки. Тим більше, що проблема виховання
патріотичних почуттів на героїчних традиціях українського народу
недостатньо розроблена в теоретичному плані, бо колишні радянські
дослідження ґрунтувалися на хибній методології1.
Опитування, які проводилися серед учителів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Києва, вказують на те, що з питань, які
виносяться найчастіше на обговорення педагогічних рад, друге місце
(після питань про матеріальне забезпечення ЗНЗ) посідає проблема
девальвації загальнолюдських цінностей наших учнів. Особливо вражає
жорстокість та бездушність нашої молоді, з одного боку, та байдужість
батьків – з іншого, які основні акценти сімейних цінностей перевели в
матеріальне русло. Влучним, на погляд автора, з цього приводу є
міркування Б.Степанишина, який вбачає невідповідність нинішньої
школи вимогам сучасності в тому, що, змінивши стару вивіску на нову,
наша школа так і залишається безправною, духовно і матеріально
злиденною, а найгірше – із слабко вираженим національним
спрямуванням. Воно й не дивно: унітарна радянська держава мала на
меті виховати слухняних виконавців режиму, денаціоналізованих
манкуртів. Як це не страшно, але від цього заполітизованого й
аморального жахіття наша українська школа майже не звільнилася. А
необхідно, щоб таке звільнення відбулося повністю, аби не згубити ще
одне покоління нашої нації.
Сьогодні з гірким передчуттям поразки доводиться усвідомлювати,
що наше національне виховання знаходиться у глибокій кризі, яка
набула всіх ознак занепаду. Як зарадити справі? Де шукати причини
такої кризи, щоб не повторюватись у своїх помилках?
1
Вишневський О. Система цінностей і стратегія виховання // Рідна шк. – 1997. – № 7-8.
– С. 8.

132

Україна – освіта

Роки незалежності можна сміливо називати роками незалежності від
виховання1. Ці слова, сказані І.Підласим, повною мірою вказують не
лише на катастрофічність ситуації, що склалася у справі виховання
сучасної молоді, а й на причини, які її обумовили.
І дійсно, виховання нової генерації українських громадян за час
незалежності не стало державним пріоритетом. На цьому ґрунті досить
швидко зросла недовіра молоді до своєї держави і влади. Так, на
запитання: “Чи хотіли б ви виїхати з України на постійне проживання в
одну із західних країн?” більше 70 % молодих людей відповідають
ствердно. На запитання: „Чи вірите ви, що Україна буде заможною
демократичною державою через десять років ?” заледве третина молоді
сказала – “так”. А на запитання: “Чи будете ви захищати Україну в разі
потреби?” майже 80 % опитуваних юнаків відповідають відмовою.
Наша країна переживає період, коли відбувається перебудова
багатьох галузей народного та промислового господарства, переведення
економіки на європейські рейки господарювання. Найбільшою мірою у
цей період стають вразливими неприбуткові сфери нашого суспільства освіта, культура, мистецтво.
Особливо це стосується суспільної моралі. Значна частина держави, у
тому числі й молодь, вже не мають нічого святого – ні батьків, ні дітей,
ні Батьківщини. Вбивства, насильства, грабунки, ошуканство - норма
сьогодення,
що її як даність засвоює підростаюче покоління. Вседозволеність,
небажання і невміння стримувати тваринні потяги, повне ігнорування
людської гідності стали такими ж поширеними явищами.
При цьому триває процес знецінення загальнолюдських цінностей –
порядності, чесності, поваги до старших поколінь, здатності до
взаємодопомоги, співпереживання до чужої біди тощо. Процеси, що
відбуваються в нашому суспільстві, проектуються на школу, на
відносини між дітьми.
Перед молоддю стоїть багато проблем: вибір професії, життєвого
шляху, самовизначення. Не менш актуальними є проблеми здоров’я,
освіти, спілкування з дорослими та однолітками. Вивчаючи молодіжні
проблеми, неможливо обійтися простим констатуванням позитивних чи
тривожних факторів впливу на формування особистості учнівської
молоді.
Важливий етап у процесі національного виховання припадає на
підлітковий вік. Важливим фактором впливу на національну свідомість
учнів є засоби масової інформації. Аналізуючи соціальну ситуацію
виховання у підлітковому віці, розкриваючи основні психологічні
механізми сприяння підлітками ЗМІ, можна зробити деякі висновки із
зазначеної проблеми. Проведення дітьми значної частини свого дозвілля
вдома, біля телевізора чи комп’ютера, веде за собою погіршення стану
здоров’я, зниження інтересу до читання, спорту, до активних форм

1

Там само.
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використання вільного часу, що призводить до формування пасивності,
байдужості тощо.
Індустрія розваг продовжує спрямовувати ЗМІ на формування в
молоді соціальної, політичної і духовної апатії, пасивності, примітивних
смаків, інтересів, потреб, зневажливе ставлення до справжньої культури,
до історії і сучасних досягнень людської цивілізації. Тому не випадково,
що у цивілізованих країнах світу розгорнулася боротьба навколо
проблем дозвілля молоді, впливу на неї засобів масової інформації.
Інформаційне поле ЗМІ в Україні широке, але комплекс програм,
орієнтованих на аудиторію учнівської молоді, розроблений недостатньо.
Йдеться про відсутність єдиної системи пріоритету програм для
підлітків у ЗМІ, керованої на державному рівні і закріпленої
законодавчо. Міцність, надійність молодої генерації певною мірою
залежить від ЗМІ як вагомого фактора впливу на формування
національного виховання особистості.
У сучасній педагогіці помітно змінюються моральні орієнтири, за
якими потрібно виховувати учнівську молодь. Якщо раніше виховання
було сильно “політизованим”, то зараз можемо спостерігати як
національна школа починає у вихованні дітей повертатися до
загальнолюдських цінностей, а також цінностей, що носять суто
національний характер.
Складність та неоднозначність ситуації, у якій опинився
сьогоднішній працівник освіти загальноосвітнього навчального закладу,
зумовлена процесами розбудови нашої держави. Ці процеси охоплюють
усі сфери нашого суспільства, що ведуть до руйнування виробленої
протягом
багатьох
десятиріч
ідеології.
За
висловлюванням
О.Вишневського, “історія педагогіки засвідчує, що характер методів
виховання залежить від стосунків в суспільстві і змінюється залежно від
стосунків в суспільстві залежно від перемін у сфері соціальній”1. Тому
на сучасному етапі розвитку і становлення нашої держави
першочерговим і закономірним постає питання про переосмислення
виховного процесу, пошуку механізмів його вдосконалення.
Більша половина опитуваних вчителів переконані в тому, що процеси
перебудови, які тривають у нашій країні, значною мірою впливають на
морально-етичну сторону у відносинах між школярами підліткового
віку.
На думку багатьох опитуваних педагогів, учням властиве невміння
зосередитися на навчанні. Судження учнів відзначаються прагматизмом,
висновки часто носять цинічний характер. Очевидно, що це більшою
мірою зумовлено складностями соціально-економічної перебудови
нашого
суспільства.
Пошук свого місця в навколишньому для сьогоднішнього підлітка
середовищі закінчується процесом розшарування підростаючого
1
Вишневський О. Система цінностей і стратегія виховання // Рідна шк. – 1997. – № 7-8.
– С. 5.
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покоління за соціально-економічними мотивами. Цінності учнів, як
правило, займають місце в категорії “матеріальних благ”. Вже молодші
учні оцінюють незнайому їм людину не за моральними чи ідейними
переконаннями, а за його “грошовитістю”, наявності автомобіля,
дорогого одягу тощо. Більшість проблем, що виникають на ґрунті
міжособистісних відносин, учні готові вирішувати лише з позиції сили.
Вчителі засвідчують про високу насиченість мови учнів іноземними
словами, які в більшості випадків є нецензурними за своїм змістом.
Причину цього явища вони пояснюють тим, що сучасне телебачення
справляє досить потужний негативний вплив на свідомість дитини
засобами закордонної культури.
Дуже серйозну проблему представляє орієнтація значної частини
населення, і зокрема підлітків, на західні стандарти. У західних країн
потрібно запозичувати лише систему управління економікою та ведення
бізнесу, а переймати їхню культуру та звичаї – це національне
самогубство. У західних народів свій менталітет, зовсім не такий як у
нас, і їхні національні ідеї для нас вкрай неприйнятні. Наш народ
унікальний, не схожий на всі інші. У нього своя історія та звичаї. Тому в
нас має бути своя національна ідея та свідомість, унікальна, не схожа на
національні ідеї інших народів. І суспільство повинно це усвідомити. А
донести до нього цю ідею – це завдання держави, яку вона повинна
виконувати через систему освіти та засоби масової інформації.
На питання: ”Які ви бачите шляхи вирішення цієї проблеми ?”
переважна більшість педагогічних працівників, 67% опитаних, вказує на
необхідність відродження національних традицій. Саме традиції
(трудові, моральні, духовні тощо) наших батьків повинні стати на захист
духовності прийдешніх поколінь. Лише традиції можуть замінити
колишню ідеологію і формувати національно свідомого громадянина,
який би усвідомлював свою відповідальність за долю Батьківщини.
Друге місце (30%) серед учителів посідає ідея про більш широке
залучення дітей до трудової діяльності. “Зайнятість, – за словами одного
з педагогів, – дозволить відвернути увагу дітей від бездіяльності, а тому
й безцільного використання часу”.
Формування національної свідомості учнів загальноосвітніх
навчальних закладів вкрай необхідно і більш доцільно здійснювати через
організацію занять у гуртках у позаурочний час. Це створює оптимальні
умови для залучення учнів до народних трудових традицій і формування
прагнення на основі власної практичної діяльності.
Формування свідомості патріота України під час трудової діяльності
у позаурочний час не буде мати належної ефективності без міцної опори
на українознавство.
Всі, хто проживає в Україні, мають усвідомити, що альтернативи
незалежності Української держави немає. І разом з тим успішна
розбудова України залежить від кожного з нас. Лише національна
свідомість, згуртованість та наполеглива праця задля однієї мети –
побудови вільної України, виведуть нас у число високорозвинутих країн.
Тим більше, що земля наша має значні природні та матеріальні ресурси,
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а господар її – український народ – споконвіку вирізнявся серед
слов’янських народів своєю працьовитістю, дбайливістю. З огляду на це
побудова нового демократичного суспільства, що орієнтується на високі
національні і загальнолюдські цінності, набуває виховного забарвлення.
Особливо це стосується підростаючого покоління, якому доведеться
не лише відстоювати, а й примножувати здобутки незалежності.
Тим часом в умовах економічної кризи, спотвореного переходу до
ринкових відносин відбувається інтенсивний процес соціальної і
моральної деградації частини української молоді. Надмірне захоплення
негативними формами комерційного бізнесу, низькопробними зразками
зарубіжної культури призводить до зниження природних потреб у
пізнанні й творчості, втрачається інтерес до чесної праці, знецінюються
духовні ідеали тощо.
Кожен громадянин суверенної України повинен бути зорієнтований
на повагу до національних цінностей, культуру українського народу, що
включає мову, мистецтво, науку, політику, ідеологію, етику, право,
релігію, звичаї, вірування – усе те, що складає духовний світ нації і
допомагає виховувати національно-патріотичні почуття, мати свою
національну свідомість. Без духовного багатства, сконденсованого в цих
поняттях, неможливий повноцінний внутрішній світ людини –
громадянина.
Надійним фундаментом, на якому успішно формується національна
свідомість українців, є історична пам’ять, що зберігає кожну сторінку
життя, боротьби рідного народу за соціальні, політичні і національні
права на всіх етапах його розвитку. Ми усвідомлюємо, що відсутність
національної свідомості нерідко спричиняє оманливе, ілюзорне відчуття
“другосортності”, ”другорядності” рідної мови, культури, врешті самого
себе, народжує комплекс національної і громадянської неповноцінності,
ущербності. Такі учні не мають, як правило, почуття власної гідності і
гордості. Вони часто збочують із правильного життєвого шляху, стають
егоїстами, обивателями, пристосуванцями, різного роду „перевертнями”.
Так, дорогою ціною для людини, суспільства обходиться те, що не
враховуються закони розвитку людини, її духовності.
“Та чи не головним рушієм тут стала нагальна потреба позбавити
психологію і свідомість українця як від негативних стереотипів, хибних,
гіпертрофованих уявлень про власні чесноти, так і від без
застережливого заперечення та спотворення національних здобутків та
ідеалів, що завжди призводило й буде призводити до втрати власної
гідності й самоповаги, породжувало й буде породжувати
низькопоклонництво перед усім іноземним, а головне – завдавало й
завдає великої шкоди вибору власного шляху розвитку ... А сталося це
передусім через те, що в українській спільноті довгий час насаджувалося
ставлення до національної культури, духовності як до чогось
другорядного, фрагментарного, хуторянського, того, що не мало
самодостатнього значення... і найбільш відчутно це позначилося на мові
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– своєрідному барометрові здоров’я та хвороби нації, стані її свідомості”
– так пише Л.Токар1.
Німецький філософ Й. Гердер вважав, що мова є найважливішим
компонентом національності. “Чи має нація щось дорожче, ніж мова її
батьків? У мові втілене все надбання її думки, її традиції, її історія,
релігія, основа її життя, все її серце і душа. Позбавити народ мови –
значить позбавити його єдиного вічного добра”2. Але функція мови у
розвитку національної свідомості виявляється навіть ширшою, ніж її
окреслив німецький філософ. Мова найефективніше встановлює
природні межі нації, вона є критерієм розмежування між національним і
чужим, пов’язує різні класи та релігії. Сучасні соціологи доводять, що
мова – не тільки засіб спілкування, мова також дає змогу представникам
цієї нації розуміти один одного на глибинному, підсвідомому рівні.
Мова концентрує у собі весь культурно-історичний шлях людей, є
могутнім засобом єднання народу, консолідації національних сил,
природним вихователем.
Сьогодні гостріше відчувається ще одна з причин кризи
загальноосвітнього навчального закладу, адже до навчально-виховного
процесу не завжди включаються питання вивчення різних аспектів
рідного краю (історії, природи, екологічного стану довкілля, етнографії
тощо).
Нині можна спостерігати в багатьох загальноосвітніх навчальних
закладах до болю прикрий факт: забуто, занедбано фольклорне
виховання. Особливу
виховну силу фольклор має тоді, коли учні самостійно відшукують і
записують старовинні, часто відомі тільки бабусям і дідусям пісні,
легенди, перекази рідного краю. Натхненні перлинами народної
творчості, учні починають
свідомо чи навіть спонтанно творити власний фольклор, тобто стають
продовжувачами творчих традицій рідного народу.
Для виховання національної свідомості молоді важливо розвивати і
внутрішнє мовлення. Найкращим засобом для цього є читання книг. Але
що ми спостерігаємо – про тернові шляхи, через які пробиває собі
дорогу до читачів українська книжка, говориться дуже часто. Існує
декілька указів Президента країни щодо полегшення буття української
книжки, та вони потрапляють у інформаційно-технологічний вакуум, не
впливаючи на ситуацію. А українська книга має бути найвищої якості.
Саме з цього починається патріотизм. Проаналізувавши статистичний
звіт Книжкової палати України, маємо невтішні результати: загальний
річний тираж книг і брошур, випущений у 2002 році складає 47862,9 тис.
примірників, у т.ч. українською мовою – 30149,9 тис. Кількість
примірників на одного жителя України складає 1,0. З початку
незалежності до 1999 р. кількість примірників видань на одного жителя
1
Токар Л. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження нації //
Українознавство. – 2002. – Число 2. - С. 50.
2
Субтельний О. Історія України. – К.: Либідь, 1992. - С. 447.
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України зменшилась у 6,5 разів. Звичайно, завозити “ніжки Буша” та
“секонд хенд” набагато вигідніше, ніж видавати книжки.
Прогрес науково-технічних знань без урахування людської душі
обертає людину в її самосвідомості на людинобога, підкорювача
природи. Що породжує вседозволеність та самовдоволення, яке
перетворює “людинобога” на людину-споживача. Ось одна з причин
масової бездуховності. Якщо ми хочемо відродити нашу культуру, то
першим пунктом у цій програмі має стояти пункт: “Відродити
українську книгу”.
Ставлення до української книги – це обличчя держави й її ставлення
до виховання підростаючого покоління, молоді.
Підсумовуючи все сказане, слід зазначити, що сьогодні українське
національне виховання має досить безрадісну картину. І тут не можна не
погодитись із словами І. Підласого: “Майже всі проблеми, що нині
обсіли нашу державу і привели її до зубожіння, мають у своїй основі
причини виховного характеру. ...Зойками і скаргами, навіть,
найпатріотичнішими наріканнями на безвихідь... справі не зарадиш. А
обдуманою, наполегливою, гарно спланованою з чіткою і привабливою
метою нашому народові вдалося виходити із більш складних ситуацій.
Впевнений, що з нашими ясними головами і роботящими руками ми
вистоїмо й цього разу”1.
На думку автора, такою чіткою і привабливою метою є формування
людини, в особистості якої буде сформоване активне ставлення до
Вітчизни, до людства, до іншої людини і до самої себе, до праці, до
створення людьми творів матеріальної і духовної культури, тобто
національно свідомої особистості. Мова йде про виховання українця,
європейця, який живе в центрі Європи.
Українські національні цінності невіддільні від загальнолюдських
цінностей, оскільки другі виступають генетичною основою перших. А
єднальною ланкою між цими групами цінностей є гуманізм, демократія і
толерантність, тобто головні ознаки українського ментального типу.
Саме тому формування національної свідомості, яка є загальнолюдською
цінністю, є визначальним фактором оптимізації як націєтворних, так і
державотворчих процесів.
Таким чином, процес формування й розвитку національної свідомості
учнів потрібно починати з раннього дитинства, шляхом прищеплення дітям
патріотичних почуттів, демократичних та національних цінностей, шляхом
активного засвоєння здобутків національної культури, через розвиток
співпричетності до загальнодержавних справ, через актуалізацію
громадянської небайдужості та усвідомлення свого місця й ролі у світі, а
також шляхом активного захисту національних інтересів України.
Отже, можемо усвідомити, що проблема виховання національної
свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів є особливо
актуальною в умовах сьогодення.

1
Добривода О. Духовні скарби українського народу в житті молоді. – Тернопіль: МП
Чумацький шлях, 1994. - С. 116.
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Мартинюк А.Г. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧЕ ПРОСВІТНИЦТВО
ЯК ІДЕОЛОГІЯ І ПРАКТИКА
У статті подається визначення просвітництва як ідеологічної
діяльності, всебічно розкривається українознавче просвітництво як
виразник національної ідеї, оберіг самобутнього народного буття,
основні історичні етапи його розвитку від найдавніших часів, а також
місце і роль у формуванні українського етносу, творенні української
нації та побудові національної держави – соборної України.
Наголошується на необхідності ідеологічного та психологічного
забезпечення розбудови української України як гаранта суверенітету
нашої держави.
Розкриваються набутки і наявні можливості Товариства «Знання»
України та Науково-дослідного інституту українознавства МОН
України у розробці системи лекційної науково-просвітницької роботи з
українознавства, ідеологічні засоби, форми і методи трансформації
національної ідеї у всеукраїнську національну самосвідомість-силу.
Особливе місце в цій роботі відводиться народним університетам
українознавства і розгортанню їх мережі в Україні та діаспорі.
I
Просвітництво – це ідеологічна діяльність, предметом якої є
інтуїтивне осягнення сутності Вселенського Життя, сенсу людського
життя та буття національної ідеї й творче розкриття її змісту в усіх
аспектах, площинах, вимірах, що адекватно відповідає на доленосні
історичні виклики в житті народу, її наукове обґрунтування і практичне
апробування й конкретизація із урахуванням запитів, потреб, інтересів
особистості, народу, нації, держави та подальше трансформування в
масову національну самосвідомість із застосуванням різноманітних
засобів, форм і методів впливу.
Просвітницька ідея є живою, життєздатною, життєстверджуючою,
істинною, правдивою, справедливою, тобто національною ідеєю, якщо
вона визнає етнічне розмаїття світу, право народів на національнодержавне самовизначення, завдяки якому кожен громадянин і нація в
цілому отримує реальну можливість до саморозвитку і творчої
самореалізації у власній державі, що дає змогу народу зайняти чільне
місце серед народів і націй світу. Таким чином, жива, природна
національна ідея творить життя особистості, народу, нації, держави,
забезпечує їх виживання за будь-яких історичних умов, розвиток і
процвітання, долаючи на цьому тернистому шляху інерцію та
стереотипи мислення, збанкрутілі ідеологічні штампи та установки,
психічні комплекси. Просвітницька ідея є національною, якщо вона лине
з глибин народної мудрості і є виразником ментальності народу, його
національних цінностей і ідеалів та є гарантом дотримання прав і свобод
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особистості, отже зміцнює віру народу в його повновартісність,
самодостатність, невмирущість і готовність будь-що виконати покладену
на нього історичну місію.
Українознавче просвітництво (просвітительство) – це ідеологічна
діяльність, спрямована на забезпечення духовного, морального і
фізичного здоров’я народу, яка дає можливість йому вижити за будьяких несприятливих умов і обставин, усвідомити свою духовну
спорідненість та об’єднатися в істині і любові до спільних культурних
надбань в монолітну націю, здатну акумулювати в собі всемогутню силу
супротиву силам темряви і руйнації як внутрішнім, так і зовнішнім, що
посягнули на її існування, самовизначення, суверенітет.
Змістом просвітницької діяльності є національне самопізнання,
усвідомлення особистістю, народом, нацією сенсу життя й історичної
місії в світі, розкриття національної ідеї в усіх її аспектах, ракурсах,
площинах, вимірах, творення на її основі національних ідеалів, що
адекватно відповідають на історичні виклики часу й втілення їх у життя.
Просвітництво – це оберіг народу, нації, держави, головний засіб
прищеплення особі, громаді безмежної любові до Батьківщини, рідного
краю, держави й виховання в них національної самосвідомості, почуття
патріотизму, національної гідності та громадянських чеснот,
формування державницького мислення. Просвітницька діяльність є
дієвим засобом перетворення буденної, пересічної особи з її вузько
егоїстичними інтересами та споживацькою психологією в творчу
особистість, що усвідомила свою належність до етнонаціонального
організму як цілого й спромоглася піднятися до розуміння
загальнонаціональних завдань, необхідність вирішення яких стало
сенсом її життя, яка готова пожертвувати своїм життям задля добра і
блага народу.
Невичерпним джерелом просвітницької діяльності є пізнання Бога,
Істини, Правди і трансформація її у свідомість громадськості, народу,
нації, громадянського суспільства із застосуванням різноманітних
засобів, форм і методів впливу. Пророки всіх народів у всі історичні
часи, заспокоївши свій розум, почуття і тіло й увійшовши у стан
глибокого осяяння, безпосередньо осягали Вищу Реальність – Бога, що
знаходиться поза часом і простором, за межами всіх форм і символів.
Досвід і духовні заповіти цих бого-людей перетворилися з часом у
священні писання світу. Спасителями людства, носіями і великими
проповідниками Божого Слова (Істини) є Будда, Христос, Мухаммед.
Духовним фундаментом західноєвропейської цивілізації, що нині
домінує в світі, є праці великих учителів людства – давньогрецьких
філософів Сократа, Платона, Арістотеля. Велетами українського духу є
Г.Сковорода. Т.Шевченко, М.Драгоманов, І.Франко, Леся Українка,
М.Грушевський та мільйони їхніх сподвижників – борців за вільну
Україну, що засвідчує його невмирущість.
У структурі духовності можна виокремити дві площини: вертикальна
– це відношення людини до Бога і горизонтальна – стосунки людини з
людиною. В розвинутій монотеїстичній культурі мала супроти Бога
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людина є великою у своїх зв’язках з Ним. Відкриття Бога в природі і в
собі й постійне спілкування з ним завдячуючи вірі, молитві, сповіді
послужило невичерпним джерелом небаченого злету культури у всіх її
сферах. Визначні вчені світу, як правило, визнавали наявність плану, за
яким Бог створив світ. „Бог є творцем усього – від математики до
порядку елементів” (Б. Паскаль). „Неглибоке знання відводить від Бога,
глибоке знання – приводить до Бога” (Ф. Бекон). „Прогрес астрономії
помножує в наших душах хвалу Богові” (Г. Галілей). „Творення – єдине
наукове пояснення. ... Всевишній знає про все, що було і що буде. ...
Знаходячись завжди у будь-якому місці, Він створює час та його
проміжки” (І. Ньютон). „Релігійній людині Бог даний безпосередньо і
первинно з Нього” (М. Планк). „Кожен, хто серйозно займається наукою,
переконується в тім, що в законах природи присутній якийсь дух, і цей
дух вище людини. З цієї причини заняття наукою приводять людину до
релігії” (А. Ейнштейн).
В європейській науці впродовж тривалої історії її розвитку панувала
думка, що субстанцією світу є множина елементів, атомів, елементарних
часток, яка й обумовлює його розкладну і множинну природу. Ціле
обов’язково складається з елементів чи множини елементів й
розкладається на них. Зміна поєднання, конфігурації, кількості елементів
цілого обумовлює його перетворення в якісно нове ціле. Ситуація в
сучасній науці докорінно змінилася. Квантова фізика, зокрема, на думку
І. Цехмістро, „змушує нас звернутися до прямо протилежного за своїм
змістом поняття цілісності як вираження властивості остаточної
нерозкладності станів природи на будь-які множини, як вираження
властивої їм цілісності й неподільності. Це означає, що в остаточному
підсумку світ існує не як множина, а як неподільна й нерозкладна на
множини цілісність. ... На сьогодні стало цілком ясно, що винятково
множинна аналітична парадигма наукового бачення світу повністю себе
вичерпала”1. В теорії фізичного вакууму про субстанцію світу як
неподільне ціле йдеться не про безпосередньо чуттєвий бік реальності, а
про властивість, що тільки побічно виявляється в ній. Безпосередньою
основою ідеї неподільності є не неподільність яких-небудь елементів
емпірично верифікованих просторів: геометричного простору, часу,
простору мас, енергій, імпульсів тощо, – а остаточна неподільність
елементарного осердя істотно більш загального й абстрактного фазового
простору часу з розмірністю енергії дії, який має конфігураційну і
нескінченно вимірну природу. Отже, ціле як не множинне – це такий
граничний ступінь єдності, який унеможливлює остаточне розкладання
системи на елементи й множини. Це і справжнє реальне ідеальне ціле –
Вселенська ідея – інформація, що спочатку трансформується в енергію, а
потім у матерію, що є виразником Вселенської Свідомості-Сили, що як
духовне неподільне ціле творить множинний матеріальний світ.
На думку О. Філатовича, „Людина за задумом Господа Бога – це
потужна, самодостатня інформаційно-енергетична істота, яка створена за
1

Цехмістро І.З. Голістична філософія науки: Навч. посіб. – Харків: Акта, 2003. – С. 11.
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образом і подобою. ... Людина виступає на землі у ролі Сотворця.
Людина подібна Богу як посередник, представник Господа Бога на
Землі”1. Виходячи з цього, основним завданням людини є: 1) підтримка
нею постійного зв’язку і безперервна співпраця з вищою духовною
Сутністю – Богом (через вібраційне єднання); 2) її безперервний
духовний саморозвиток; 3) її творча самореалізація в суспільстві у
гармонійній взаємодії з ноосферою планети Земля. Харизматичним і
невмирущим є народ, що має постійний взаємозв’язок з ноосферою
Землі. Наслідком втрати такого взаємозв’язку є самознищення народом
самого себе.
Народ, який хоче жити і зберегти своє місце під сонцем, повинен
мати власних просвітителів, що є співтворцями й провідниками божої
Волі на Землі у складі духовної, інтелектуальної та управлінської
державно-політичної еліти. Це особливі люди, що мають сильний,
високого рівня вібраційний дух, цілісну і гармонійну душу й відповідно
розвинуте фізичне тіло. Вони приходять на Планету для виконання
надзвичайно важливих завдань. Якщо рівень елітарного духу народу
надзвичайно високий, то він живе повнокровним духовним життям,
незалежно від зовнішніх матеріальних обставин. Матричне елітарне
число, що гарантує виживання народу, може складати тисячі, сотні,
десятки і навіть одна людина, що у своєму духовному розвитку
піднялась на рівень бого-людини. Український народ, зокрема, вижив
насамперед завдяки своєму пророку Т.Шевченку, який мав надзвичайно
вібраційне єднання з Творцем, зберіг інформаційний код українців в
ноосфері Планети і продовжує підтримувати його своїм вічним Словом.
Отже, наявність богонатхненного просвітительства зі статусом Сотворця
– неперевершений засіб повнокровного буття, духовного і матеріального
процвітання народу, нації, держави на віки вічні.
II
Будь-яка надумана, штучна, імперсько-місіанська, популістська ідея,
що явно суперечить народному менталітету, його національним
цінностям і ідеалам, нав’язана народам зверху насильницьким шляхом,
як правило, підриває його спосіб життя, подавляє імунітет і спротив
руйнівному напливу чужих цінностей. Маніпуляція масовою свідомістю
з застосуванням брудних передвиборчих технологій, як показала
практика, створює реальну загрозу перетворення окремих частин народу
в сліпе знаряддя чужої волі. Особливу небезпеку для людства, як
переконливо засвідчує історія, становлять ідеології, які кладуть в свою
основу елемент істини й видають його за абсолютну Істину, Правду,
Справедливість й під маскою добра повсюди сіють зло. Масове
застосування таких ідеологій завжди породжує масовий психоз, манію
величі, месіанство, штучний пафос і принесло незліченні страждання
народам і не раз ставило людство на грань виживання.
1
Філатович О.В. Живе слово творить життя. – К.: Українська академія наук, Фенікс,
2005. – С. 11.
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Ми живемо у світі, обтяженому половинчастими істинами, які ще
гірші за брехню. Так, певний елемент чинної істини, огортаючи наше
психічне індивідуальне „я”, як правило, утверджує в ньому впевненість у
її правоті, виключній глибині та універсальності. Ця наша віра і
впевненість у кінцевому рахунку трансформується у жорстку
ідеологічну установку, де її носій вже не в змозі відрізнити підробку від
самої Істини. Особливо складно звільнитися від того „добра”, що
навічно узурпувало лише елемент Істини, яке є ні чим іншим, як
зворотна сторона зла.
Так, слід визнати величезний вклад європейського Просвітництва
періоду становлення капіталізму і назрівання буржуазних революцій в
особі англійського емпіризму (Ф. Бекон, Т. Гоббс, Д. Локк),
французького націоналізму (Р. Декарт, Ш. Монтеск’є, Ф. Вольтер,
Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, К. Гельвецій, Д. Дідро) та німецького
романтизму (Й.Гердер) у розвиток науки, культури і суспільства. Адже
просвітителі виступили проти феодальних порядків, зокрема, за
ліквідацію станових привілеїв, кріпосництва, засилля релігійної
догматики і схоластичного способу мислення, проголосили віру в
людину, її розум і високе покликання. Продовживши гуманістичні
традиції епохи Відродження і Реформації, вони рішуче виступили на
захист гідності й природних прав людини на освіту і культуру, її свободу
та всебічний розвиток. Французька революція (1789 р.) остаточно
зруйнувала феодальні порядки під гаслом: Свобода, Рівність,
Братерство, визнання етнічного розмаїття світу і права народів на
національне самовизначення. Те, що у середньовіччі було привілеєм
сотень сімей, поширилося на тисячі й мільйони, поки врешті-решт не
стало правом кожного громадянина. Не монарх, а весь французький
народ став нацією й успадкував привілеї дворянства.
Разом з тим, безмежна віра просвітителів у невичерпні можливості
людського розуму в пізнанні природи та розвитку суспільства, його
гіпертрофація й абсолютизація породжених ним істин врешті-решт
призвела до надмірного протиставлення наукового знання і релігійної
віри, матеріалізму та ідеалізму. В результаті віра в Бога була підмінена
визнанням дії об’єктивної необхідності в природі (вертикаль), а
спілкування людини з людиною підмінено дією соціальної
закономірності (горизонталь). Раціоналістичний стиль мислення,
покладений просвітителями в основу пізнання природи, неправомірно
було перенесено на пізнання людини і суспільства. А комуністи,
керуючись сумнозвісною марксовою тезою про дію так званої природної
історичної закономірності розвитку суспільства, яка нібито має привести
до побудови комунізму в усьому світі та визнання визначальної ролі
соціуму стосовно особи, заходилися революційним, насильницьким
шляхом змінювати суспільні відносини з тим, щоб змінити і саму
людину (марксистська програма виробництва людини). За таких умов
людина перетворилась у вельми буденну маргінальну істоту – гвинтик,
епіфеномен бездуховних сил природи і соціуму.
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І дійсно, більшість марксистів, безумовно, були чесними і щирими
людьми й уособлювали у певному сенсі інтелігенцію початку XX ст.
Проте їхня біда – це безмежна віра в автоматичну дію природноісторичної закономірності суспільного розвитку, яка нібито зумовлює
перехід всього людства до його кінцевої світлої мети – комунізму.
Однобічна спрямованість гігантської більшовицької пропагандистської
машини на перетворення марксистського вчення в ідеологічні
переконання широких мас, як засвідчує історія, трансформувались у
моральну силу будівників комунізму, необхідну для подолання
нечуваних труднощів на цьому шляху, зміцнювали їх готовність піти на
небачені жертви включно із самопожертвою заради торжества
комуністичної ідеї. Проте гіпертрофія концепції історичного
матеріалізму, класової боротьби та її застосування на практиці призвело
до затемнення, а то й зникнення майже всього спектра загальнолюдських
і національних цінностей у більшовицькій свідомості.
Заперечення Бога оберталось обожненням більшовицьких лідерів, які
оголошували себе творцями історії, „вождями світового пролетаріату та
світової революції”. Нині ми, приголомшені фактами недавньої
радянської історії, запитуємо себе, як можна було зважитися на те, щоб
втопити в морі крові і сліз десятки мільйонів людей лише заради того,
щоб увібгати людність у якусь надуману неприродну схему суспільного
ладу.
Головною проблемою людства у 30-ті роки XX ст., зокрема, було
завдання, як зупинити наступ тоталітаризму, що, спритно маскуючись
демагогічними гаслами, будував плани світового панування. Тоталітарна
ідеологія стала трагедією XX ст., розколола єдиний світ на протилежні
табори. Демократія була використана крайніми лівим і правим
тоталітаризмом (колишній Радянський Союз, Італія, Німеччина, Японія)
проти неї самої, а саме, для насильницької її ж ліквідації. Якщо
демократична течія утверджувала економічну і політичну свободу
(Англія, Франція, США), то комуністична течія обіцяла безкласове
„світле майбутнє” для всього світу, а фашистська течія – расовий рай на
землі.
Тим самим комуністична і фашистська ідеології фактично йшли
шляхом заперечення й знищення не тільки багатовікових надбань
людства, а й самих людей, що наочно підтвердили криваві події Другої
світової війни. Причиною ж світового військового воєнного конфлікту
стала по суті узурпація комунізмом і фашизмом певних елементів
Істини, їх абсолютизація та сліпе силове нав’язування агресивних
ідеологем суспільству, пропагуючи при цьому свої дикунські дії як
„добро” для людства. Це ще раз переконливо засвідчує, що
просвітницька діяльність – це наймогутніша духовна, світоглядноідеологічна зброя, яка має знаходитися не в руках політиків, терористів,
авантюристів, популістів, а лише богонатхненних пророків, які
розглядають Істину як єдність різних підходів, точок зору та свідомий
вибір конкретних шляхів і напрямів їх втілення в життя з урахуванням
наявних історичних реалій і набутого досвіду.
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Викликає тривогу нинішній духовний стан людства, а саме,
сприйняття людиною абсолютного: Бога, Істини (Правди), Природи.
Справа в тому, що втілення ідеалів доби Просвітництва й Розуму поволі
призвело до заперечення впливу абсолютного – Бога, Істини на саму
можливість існування людини, отже, явної бездуховності сучасного
суспільства, підміни релігійної духовності світською, людською. Адже
раціоналістична філософія і матеріалістична наука розглядають природу
як множину певних фізичних елементів, а саме, як дискретних на мікро-,
макро- та мегарівнях, так і безмежно подільних польових структур, що є
суто матеріальними і геть позбавленими будь-яких прикмет духовності.
З цієї точки зору вживання поняття „духовність” доцільно лише у сфері
культури, а поза неї воно не має ані сенсу, ані будь-яких джерел.
З погляду пануючої сучасної раціоналістичної філософії і
матеріалістичної науки в рамках нинішньої сцієнтистської культури
людина у Всесвіті є геть самотньою, абсолютно ізольованою у
хаотичному випадковому світі часток і полів. Отже, чим більше людина
вдивляється у Космос, в якому немає місця для духу, тим менше вона
знаходить підстав для осягнення сенсу свого життя в ньому, визначення
власного місця у світі, що надало б їй можливість свідомо виконувати
покладену на неї історичну місію. І дійсно, в раціоналістичному
розумінні Універсум є велетенська машина, що діє як годинниковий
механізм, де людина існує як несуттєвий, випадковий, сторонній
епіфеномен сліпих і бездуховних сил природи й соціуму.
Як бачимо, у сучасній атеїстичній культурі бездуховність
повсякденного життя пересічної людини вражаюче збігається з
бездуховністю „великої науки”, „великих істин”, соціальних доктрин на
кшталт більшовизму і нацизму, що потрясли людство у XX ст. Незнання
природи людини, людини як такої, породило дефіцит гуманності
сучасної культури. Отже, людина, її поведінка та спосіб діяльності в
глобальному масштабі створює загрозу самому її існуванню.
III
Духовна криза, що охопила світ, який прискорено глобалізується, де
кожна держава в умовах жорсткої конкуренції виборює своє місце під
сонцем, не оминула й Україну. Криза духовності, у свою чергу, створює
напружену суспільно-політичну ситуацію в державі, спричиняє кризові
явища в економіці та соціокультурній сфері. До того ж вкрай негативно
позначається на суспільній свідомості важкий спадок бездуховності,
набутий Україною за колоніальної, особливо радянської доби: історичне
безпам’ятство, матеріальне і духовне зубожіння, спричинені відходом
від природного народного буття, нівелювання, затоптування, знищення
живлячих фольклорних джерел. Це ж треба було колишній метрополії
так лукаво вести русифікаторську політику, щоб одурманювати наш
народ, заохочувати його до добровільної відмови від свого родоводу,
національних цінностей та культурних надбань.
Наслідок такого виховання багатьох поколінь української молоді –
масове породження нігілістів, маргіналів та „Іванів без роду і племені”,
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свідомістю яких найлегше маніпулювати. Дехто забуває, що народне –
це завжди істинне, правдиве, вічне і завжди сучасне, а русифікація –
явище тимчасове і скороминуще.
Зважимо також на те, що адекватне осмислення буття нашого народу
й усвідомлення ним свого етнонаціонального „Я” було фактично
неможливе в тій духовній атмосфері несвободи, свавілля, нагляду за
наукою і суспільством, маніакального вишукування і викорінення так
званого „українського буржуазного націоналізму”, яка панувала в
колишньому СРСР. Радянський режим не був зацікавлений у
національній самоідентифікації і самовизначенні українського народу.
„Адже це суперечило, – зазначає М. Юрій, – панівній історичній
доктрині про „нову історичну спільність – радянський народ” і „злиття
націй” у процесі будівництва світлого майбутнього – комунізму”1.
Як бачимо, класова ідеологія, що панувала в колишньому
Радянському Союзі, заперечувала саме право народів, що входили до
його складу, на національне самовизначення, хоч формально воно
фігурувало в Конституції СРСР. Тому все, що сприяло збереженню
етнонаціональних особливостей народів і народностей у колишньому
Союзі, проголошувалось ворожим, засуджувалось і безжалісно
нищилось або нівелювалось. Так виникла реальна загроза втрати
українським народом свого самоусвідомленого „Я”. На цей доленосний
історичний виклик український народ відповів радянським
русифікаторам-ідеократам адекватно, мирним шляхом вийшовши зі
складу колишнього Союзу і проголосивши в серпні 1991 року державну
незалежність України, що є закономірним наслідком тривалої боротьби
українців за національне самовизначення.
Легітимність Української держави, яка має всі атрибути суверенності,
визнав світ. Україна, зокрема, має державний кордон з митною службою,
державну символіку, власний Парламент, власний Уряд, власного
Президента, власні Посольства у понад 150 країнах світу, з якими
встановлені дипломатичні відносини. Розбудовано державні інституції в
центрі і на місцях. Це, безперечно, наша визначна юридична і політична
перемога, яка гідно увінчує складну і криваву півторатисячолітню
історію національної державності.
Велич епохи очевидна. Натомість звідусіль чуємо скрегіт зубовний
українофобів, „плачі” загалу на побутовому рівні, відчуваємо масову
деструктивну реакцію на штучно створені економічні труднощі. Все це
підживлюється і посилюється відсутністю сприйняття частиною
людності української незалежності. Впродовж багатьох років клановоолігархічні сили, що незаконно збагатилися за рахунок пограбування
народу і не зацікавлені у зміцненні національної державності, вперто
створюють у суспільстві атмосферу невгамовної всеохоплюючої
конфронтації та негативістської психології, користуючись тим, що
різкою і для багатьох несподіваною виявилася зміна ідеології та
1
Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу. – 2-ге вид., доп. – К.: Таксон,
1997. – С. 7-8.
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суспільного ладу. У такій негативістській атмосфері, безперечно, слабне
творча енергія народу і деморалізується влада. Це породжує хаос і
анархію. „Низи” втягуються у вир вельми суперечливих політичних
пристрастей і емоцій новоявлених амбіційних лідерів, популістів,
демагогів, а чиновники в цей час намагаються збагатитися незаконним
шляхом, бо не знають, що буде з ними завтра.
Світоглядно-ідеологічно та психологічно українське суспільство
після проголошення державної незалежності України, як виявилось,
було ще не готове йти в ногу з революційним поступом епохи, а в країні
в цей буремний час не знайшлося впливових політичних сил, які б
підтримали народ морально і роз’яснили людям, що труднощі об’єктивні
і їх не оминути, а слід братись за державотворчу справу як господарям
країни. „Ми й досі, – зазначає Ю. Бадзьо, – не з’єдналися в Вітчизні – не
втілилися в ній, у своєму сукупному національному „я”, видимому
світові і нам самим”1. Отже, нам ще слід стати колективним „я”: я –
етносом, я – народом, я – нацією, тобто нацією як індивідуальністю, як
цілісним органічним макросвітом кількох десятків мільйонів мікросвітів.
Саме таким макросвітом – державно-політичним, етнокультурним і
соціально-економічним Україна ще має стати. Чинні урядовці і політики
Україну ще не аналізують належним чином як неподільне ціле, цілісний
феномен при розробці внутрішньої і зовнішньої політики держави.
Внаслідок цього країна ще й досі борсається в тумані ідеологічного й
морального хаосу, зокрема, у вирішенні доленосного питання, яку
державу будувати, й на очах усього світу продовжують товкти воду в
ступі.
Парадоксально, але факт, – Україна ще й досі не виробила державної
ідеології, в основу якої мала бути покладена українська національна ідея.
А без неї українська нація відкидається на узбіччя суспільнополітичного життя і не має реальної змоги взяти на себе відповідальність
за забезпечення долі і повнокровного життя усіх громадян України. Без
цього нашим провідникам завжди бракуватиме цілеспрямованості й
наполегливості у забезпеченні суспільного прогресу та належному
відстоюванні національних інтересів держави на міжнародній арені. „На
жаль, – зазначає В. Карпенко, – невизначеність в ідеологічному сенсі
вищого керівництва держави, відсутність у його повсякденній діяльності
національного стержня, не сприяє консолідації суспільства, вносить
розбрід в суспільну свідомість, сіє еклектику в законотворення”2.
За таких умов наростає економічна, культурна, інформаційна
експансія колишньої метрополії в Україну, яка вперто готує грунт для
зламу у політичній ситуації в країні в своїх інтересах з тим, щоб знову
повернути Україну в лоно нині широко рекламованої так званої
„ліберальної” євразійської імперії, де буде домінувати Росія. Не треба
бути далекоглядним політиком, щоб зрозуміти: насправді новоявлена
євразійська імперія має стати спадкоємцем російської і радянської
1
2

Бадзьо Ю. Національна ідея і національне питання. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 7.
Карпенко В. Антиукраїнські тенденції в Українській державі. – К., 2001. – С. 19.
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імперій, які й досі викликають жах у цивілізованому світі і, як правило,
асоціюються в його уяві не інакше. як „тюрма народів” чи „імперія зла”.
В даному випадку важко зрозуміти деяких українських політиків,
вхожих до вищих урядових установ, які замість того, щоб гідно
відстоювати історичні права українського народу на власну державність,
що є автохтоном на своїх споконвічних землях і як корінна титульна
нація дав назву державі, спекулюють і бездумно жонглюють такими
складними для розуміння поняттями, як” національна ідея”, „нація”,
„націоналізм” тощо, підігруючи у такий спосіб північному сусідові й
відвертають суспільство від вирішення нагальних проблем національнодержавного розвитку.
IV
Найбільша біда України, наша найнебезпечніша слабкість – це
відсутність належного ідеологічного та психологічного забезпечення
будівництва Української держави. А без філософського осмислення
пострадянського періоду як революційної епохи, що розпочалася на
початку 90-х років XX ст. проголошенням державності незалежності
України і завершилась Помаранчевою революцією наприкінці 2004 р.,
політична та інтелектуальна українська еліта, громадяни втрачають
історичну орієнтацію, гору беруть емоції, другорядне і похідне. Все це,
вийшовши на передній план, послаблює те, що є визначальним у
внутрішній і зовнішній політиці держави. В результаті створюється
сприятлива атмосфера для різного роду політиканів, демагогів,
авантюристів, отаманів.
Проте не все так погано у нашому домі. Великої творчої наснаги і
віри у велике майбутнє України надає нам українознавство, яке змушує
нас ще більше напружити свою волю, щоб жити і перемагати. Саме
українознавство дає науково обгрунтовану відповідь на доленосні
питання: хто такі українці, звідки, для чого прийшли в цей світ і чому
така їхня доля, в чому полягає їх історична місія на Планеті.
Відродження українознавства в незалежній Україні, забороненого за
радянської доби, відбулося на базі Інституту українознавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (нині Науководослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки
України), довкола якого згуртувалися провідні вітчизняні вчені з різних
галузей знань, а згодом зав’язалися тісні наукові і культурні
взаємозв’язки із західною українською діаспорою, насамперед, США і
Канади, і врешті-решт започаткована українознавча школа в країні на
чолі з директором названого Інституту професором П.Кононенком.
Провідні вчені-українознавці поставили собі за мету вивести
українознавство на чільне місце в розбудові національно-державного і
громадянського життя. З цією метою ними розгорнуті комплексні
українознавчі дослідження з фундаментальних проблем українотворення
на сучасному етапі з урахуванням набутків, уроків історії, вітчизняного і
зарубіжного досвіду. Українознавчою школою, зокрема, передбачено
систему комплексних наукових досліджень України як геокультурного
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феномену з власною долею, суверенністю та ментальністю, а головне –
розкриття України й українства як єдиного, неподільного цілого в часі і
просторі від найдавніших часів до сьогодення.
Українознавчі дослідження спрямовані насамперед на подолання
імперських ідеологем, насаджуваних в Україні за радянської доби, згідно
з якими вона розглядалась як певний набір суттєвих якостей, що
відображали окремі сторони її життя, або як провінція (окраїна)
радянської імперії. При цьому ігнорувалось, що Україна – це
геополітична,
етнонаціональна,
мовно-культурна
цілісність
з
тисячолітніми
національно-державницькими
і
громадянськими
традиціями.
Це був період, зауважує П.Кононенко, коли одні дослідники,
керуючись науковими принципами, видали корисні українознавчі праці
енциклопедичного типу, а інші – розглядали його лише з позицій
російсько-більшовицької ідеології та політики. А тому звели його до
опису
(пропаганди)
географічно-етнографічно-фольклорних
частковостей або й відкинули зовсім. Зникли дослідження навіть про
предмет українознавства. Тому втратилося розуміння родової сутності
його поняття. Об’єктом розгляду стали хіба що окремі елементи
феноменів: крає-, країно-, народо-, суспільствознавство. Отже, маємо,
що маємо: для одних ще й досі Україна – це, передусім, лише територія
або природно-географічне середовище, для інших – це, передусім, лише
етнокультурна нація з її самобутньою мовою, традиціями, звичаями
тощо або національна держава. А нерідко все зводиться до розуміння
України як територіально-економічного регіону з невичерпними
природними ресурсами, величезним інтелектуальним потенціалом та
екологічними проблемами, тобто як рядової провінції імперії. „...
Прагнення окупаційно-імперських режимів (від турецько-татарських до
шляхетсько-польських,
російських,
німецько-фашистських
та
більшовицького), – зазначає П. Кононенко, – асимілювати, а далі й
знищити українську націю, культуру, мову, державу, найефективнішим
шляхом до чого вважалося знищення національно-духовної та державної
самосвідомості, джерелом і опорою якої було передусім
українознавство”1. І це в той час, коли феномен „Україна” може бути і
пізнаний і усвідомлений лише як цілісність, а отже – при комплексному
(системному) підході, тобто в усіх вимірах, де, відповідно: крає-, країно, народо-, суспільствознавство постають як окремі ланки пізнання
феномену „Україна і українство” як єдиного, неподільного цілого.
Наші сусіди і колонізатори робили все, щоб ми не одержували
відповіді на найсакраментальніші питання буття і вічності, зокрема, в
площині: що таке Україна, національна ідея, нація, націоналізм. На всі ці
питання ми отримаємо відповідь в українознавстві. І дійсно, об’єктом
українознавства є феномен Україна як геокультурний феномен,
цілісність якого може бути осягнута в усій його величі, могутності і
невичерпній повноті лише національно свідомим українцем, який
1

Кононенко П.П. Українознавство: Навч. посіб. – К.: Заповіт, 1994. – С. 84.
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відчуває любов до Бога й України, її народу і родоводу і готовий
самовіддано й жертовно служити Батьківщині задля її добра і блага. Це
трансцендентне знання, яке осягається душею, є її надбанням і не може
бути адекватно виражене в логічних термінах і поняттях.
Українознавство також – це система інтегрованих наукових знань про
Україну, яка розкривається як неподільне ціле через концентри: Україна
– стародавня історія, етнос, природа і екологія, нація, держава, мова,
культура, ментальність, доля, історична місія.
Предметом українознавства є вчення про українську національну
ідею, її сутність, форми буття і розвитку в усіх аспектах, ракурсах,
площинах, вимірах. Свідоме життя потребує великої енергії і волі,
здатності до самоусвідомлення та самореалізації, формування своєї
самосвідомості в ідею – філософію незнищенної єдності всіх членів
суспільства задля великої життєвої мети. „Історія засвідчує: такого роду
ідея-філософія в життєздатних народів та харизматичних етносів, –
зазначає П. Кононенко, – формується віками й кристалізується в
національну ідею. Ідея структурує націю. Нація свою життєву волю й
мету теоретично і практично виражає в націоналізмі. Без великої ідеї
„народ” – як храм без аналоя: часом і привабливий архітектурою, але
холодний як склеп, або як людина з відмерлим серцем: може і колись
приваблива, але – без майбутнього”1.
Таким чином, ядро нації, а отже, й ідея не виникає раптово, а лише
внаслідок еволюції внутрішньої сутності, тобто Сутності, зумовленою
самою природою. Особливо це стосується, на думку П. Кононенка,
„сутності нації – феномена найбільш цілісного і незнищенного, – бо
упродовж віків руйнувалися міста, держави, тисячі союзів, об’єднань,
конгломератів. Єдиною спільнотою на віки лишається нація”2.
Методом українознавства є самопізнання народом свого
етнонаціонального „Я”. Результатом його застосування є відновлення
історичної пам’яті, оживлення ментальності, глибинне розуміння
історичних традицій, звичаїв і обрядів народного буття, моральних
приписів, звичаєвого права, загалом відродження національної
самосвідомості, почуття патріотизму, національної гідності і честі,
формування державницького мислення. В такому випадку індивід
перетворюється в національно свідому особистість, яка піднімається до
розуміння загальнонаціональних завдань і потреб нації й активно
включається в суспільно-політичне життя. Це дає можливість
особистості осягнути сенс життя, своє місце в світі та покладену на неї
історичну місію. Українознавство пропонує також різноманітні засоби,
форми і методи трансформації українознавчих знань у національну
самосвідомість мас.
Кожний українець почерпне відповіді на ці доленосні питання в
українознавстві, що дасть змогу йому активно, а головне, свідомо і
1
Кононенко П.П. Національна ідея. Нація. Націоналізм: Монографія. – К.: Міленіум,
2005. – С. 27.
2
Кононенко П.П. Свою Україну любіть… – К.: Твім інтер, 1996. – С. 14.
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плідно включитися в українське суспільно-політичне життя. С. Єфремов,
зокрема, у своїй праці „Українознавство” у 20-ті роки XX ст.
наголошував: становище України в самому процесі нескінченної ще
боротьби невиразне й мінливе. Це накладає на громадян й чимало нових
обов’язків, а з них найбільший – знати свій край, щоб найбільш доцільно
та інтенсивно служити йому. Ми нині також живемо в часи доленосних
історичних змін, коли на кожний історичний виклик маємо давати
адекватні відповіді, затримка яких чи кожний необачний крок несе в собі
загрозу національній безпеці України.
Закономірно, що розбудова України як суверенної держави висунула
на чільне місце відродження українознавства як наукової системи, що
розкриває Україну як геополітичну реальність, а її народ як
самодостатній, із самобутньою національною культурою, власною
долею та історичною місією від найдавніших часів до сьогодення. Отже,
говорити всерйоз про побудову власної держави без відродження
духовності українського народу, формування його національної
самосвідомості, почуття патріотизму, гідності і честі, української мови і
культури є нонсенс, лукавою підміною національного державотворення,
його імітацією, видимістю.
Вчені-українознавці розробили концептуальні підходи до вирішення
нагальних проблем українотворення й докладають неабияких зусиль для
широкого впровадження їх у життя насамперед у сферу науки, освіти і
виховання, культури та державного управління. Проте зважаючи на
пострадянський синдром, у якому перебувала українська нація в
перехідний період, цього не вдалося досягти повною мірою. І, як
наслідок, українознавство ще не зайняло належного йому чільного місця
в національному державотворенні і тим самим ігнорується величезний
попит народу на українознавчі знання. І дійсно, після проголошення
незалежності України українознавство бурхливо розвивалося силами
вітчизняних вчених та педагогів-практиків за участю західної
української діаспори насамперед українських громад США і Канади
(1991 – 1993 рр.). У наступні роки сфера впливу українознавчого знання
на відродження нації була свідомо чи несвідомо звужена до критичної
межі і водночас заповнена так званими плюралістичними цінностями,
які, навпаки, призвели до розчленування народу, маніпуляцій його
свідомістю із застосуванням брудних технологій та пограбування.
Втрачати наданий історичний шанс нашому народу аж ніяк не можна.
Надто дорогою ціною і великою кров’ю борців за національне
визволення він нам дістався. Адже українцям незалежна держава
потрібна такою мірою, як і французам, німцям, росіянам та навіть
багатьом малим народам на нашій планеті. В останні десятиліття чимало
народів домоглося незалежності. Якщо на початку XX ст. було 52
самостійні держави всередині століття 82, то зараз їх – близько 200. Чим
раніше той чи інший народ став на шлях побудови незалежної держави,
тим більші успіхи мав він в економіці та культурі. До речі, на нашій
планеті нараховується 2,5 тис. етносів, відомих етнографічній науці, та
лише 195 із них облаштували своє життя у національних державах під
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егідою ООН. Не забуваймо також, що Україна є однією із засновників
цієї славетної міжнародної організації. Нині ще декілька сотень народів і
націй ведуть боротьбу за своє самовизначення і побудову власних
держав. У найближчі 30 – 40 років прогнозується утворення на планеті
ще близько 100 – 110 нових національних держав, переважно за рахунок
розпаду федеративних утворень імперського типу.
Справжній демократизм у міжнародних відносинах, думається,
восторжествує тоді, коли всі без винятку етнонаціональні спільноти, які
проживають на Землі, реалізують свій соціокультурний потенціал.
Існування також величезної маси людей, національні права яких щодня
брутально зневажаються, свідчать лише про те, що до гармонізації
етнонаціональних відносин у світі ще надто далеко. З одного боку, право
етнічних спільнот на реалізацію національного самовизначення
визнають усі суб’єкти міжнародного права, з іншого – на заваді його
здійснення стоять прагматичні геополітичні чинники, у тому числі
інтереси найбільш потужних держав світу.
V
Проголошення незалежності України на початку 90-х років XX ст. і
вихід її з колишнього СРСР та широке міжнародне визнання відкрили
українській нації шлях до світового співтовариства. Народи світу з
величезним зацікавленням і надією звернули свої погляди на Україну,
що як наднова зоря спалахнула в центрі Європи. Зважаючи на
територіальні обшири й унікальне геополітичне розташування, великий
талановитий народ, що правомірно входить до когорти найдавніших
націй Європи і світу, невичерпні природні ресурси, багатоманітну
природу і благодатний клімат, Україна просто приречена стати
новочасною Елладою й взяти на себе роль регіонального лідера на
перехресті Євроатлантичної,
Євразійської
та
Мусульманської
цивілізацій, гармонізуючи їх взаємовідносини й зберігаючи при цьому
своє самобутнє етнонаціональне “Я”.
Відновлення наприкінці XX ст. незалежності України слід розглядати
як перший етап новітньої мирної української революції, наслідком якої є
відновлення й утвердження Української держави на міжнародній арені.
Нині вже в Європі і світі ні в кого не виникає сумніву в тому, що Україна
– це велика і перспективна європейська держава.
Нині ми, українці, з невимовною радістю і гордістю переживаємо
другий, якісно новий етап новітньої Української революції, яка в народі
отримала назву мирної Помаранчевої революції. Її пік прийшовся на 22
листопада – 8 грудня 2004 р. (17 діб). Неочікуваний спалах політичної
активності українців безпосередньо пов’язується з відкритим
невизнанням народом результатів тотально сфальсифікованих виборів
нового президента України. Однак причина виникнення революційної
ситуації в країні є, на наш погляд, значно глибшою. Так, комплексна
політична, економічна та духовна криза в країні, породжена зрощенням
влади і бізнесу та намаганням будувати державу не для народу, а для
задоволення олігархічно-кланових інтересів, як відомо, з року в рік
152

Україна – освіта

загострювалась. Проте влада робила вигляд, буцімто нічого
надзвичайного в державі не відбувається. Така політика породила
недовіру народу до влади, що зрештою призвело до масового вияву
громадської непокори пострадянському режиму, який гальмував перехід
України від комуністичного тоталітаризму до національної демократії.
Головним гаслом першого етапу революції було відновлення
незалежної Української держави, яке, на жаль, через декілька років було
зняте і по суті зведене до розбудови держави для держави
космополітичного гатунку на основі вихолощених загальнолюдських
цінностей без національного обличчя. На помаранчевому ж її етапі було
висунуто нове гасло: розбудова держави для народу, тобто України
української як великої європейської держави, спираючись на українську
націю, її менталітет, історичні традиції, мову і культуру.
Революція переконливо засвідчила корінний злам у свідомості
українського народу, який твердо заявив: ні – узурпації влади,
поширенню тотальної брехні в засобах масової інформації із
застосуванням брудних технологій для маніпуляції суспільною
свідомістю, поклав край цинічному нехтуванню його виборчого права із
застосуванням адміністративного ресурсу і довів, що буде відстоювати
своє право на вільне волевиявлення до повної перемоги свободи і
демократії в Україні. Мільйони українців на Майдані Незалежності в
Києві та інших містах скандували: „Ющенко – так!”, „Нас багато і нас не
подолати!”, „Свободу не спинити!”, поклавши правицю на серце зі
сльозами на очах співали віками освячений український гімн „Ще не
вмерла...” й були впевнені – тепер вже точно Україна не вмре й не
загине. Щасливий народ, в історії якого бувають такі миті, бо він повірив
у свою власну нездоланну єдність і могутню силу й, нарешті, усвідомив
конституційне положення про те, що пробуджена українська нація, до
якої належать усі громадяни незалежно від етнічної належності,
віросповідання, політичних поглядів тощо є єдиним, самодостатнім і
повноправним носієм влади в державі.
Рік 2005 відкриває, на наш погляд, нову еру в історії України,
започатковану Помаранчевою революцією, яка не випадково, а цілком
закономірно спалахнула в стародавній столиці України-Руси м. Києві на
вже всесвітньовідомому Майдані Незалежності. Український народ
серцем відчув нестримний потяг до волі, успадкований від славних
предків й нарешті збагнув своє принизливе рабське становище і рішуче
проголосив, що він є повноправним господарем на своїх споконвічних,
етнічних землях, що він сам обирає собі владу і свою долю, не
оглядаючись на схід чи захід, що він є справжнім гарантом свободи і
демократії в Україні й воліє жити і творити у власній європейській
державі. Світова спільнота, у свою чергу, іншими очима почала
сприймати Україну і заново відкрила український народ, який, до речі,
входить до когорти найдавніших націй Європи і світу. Збулось
пророцтво Нострадамуса понад чотиристап’ятдесятирічної давності,
який пророкував, що воскресне древній народ на берегах сивого Дніпра і
постане перед світом у всій своїй величі, могутності і духовній красі,
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величні діяння якого будуть мати визначний вплив на долю людства у III
тисячолітті.
Помаранчева революція підсумувала і надала новий імпульс для
вирішального повороту української суспільної свідомості в бік
прискореного здійснення національно-демократичних перетворень,
спрямованих на реформування всіх сфер життя в державі на
українознавчих засадах. Про наявність і розвиток цих тенденцій,
зокрема, переконливо свідчить опитування населення України
Всеукраїнською соціологічною службою у серпні 2004 р.
(репрезентативна вибірка – 2400 чол.).
Зафіксовано, зокрема, кардинальні зміни у політичних поглядах
населення країни. Як виявилось, більшість українців надає перевагу
демократії (55,82%) над авторитарним режимом із сильним лідером
(18,48%), соціально орієнтованій конкурентноздатній ринковій
економіці, заснованій на приватній власності (37,15%) над
централізованою адміністративно-плановою економікою (30,99%).
Розвиток України як незалежної держави з опертям на власні сили та
проведення політики налагодження рівноправних відносин зі Сходом і
Заходом підтримала більшість опитаних (52,91%). Ідею створення єдиної
Української помісної православної церкви на базі православної церкви
Київського патріархату також підтримала більшість опитаних (50,44%).
Отже, нав’язування свого часу українському народу думки про те,
що, мовляв, національна ідея буцімто не спрацювала, є нонсенс і не
витримує ніякої критики. То ж не випадково сама національна ідея як
духовний консолідуючий чинник вивела на Майдан Незалежності в м.
Києві під час Помаранчевої революції водночас студентсько-учнівську
молодь, представників середнього і дрібного бізнесу (середнього класу
власників, що нині зароджується в країні) та силових структур,
державних службовців, діячів культури, освіти і науки і церкви, які
об’єдналися заради досягнення спільної мети – побудови Соборної
України як національної демократичної європейської держави, що має
зайняти належне місце у сузір’ї цивілізованих країн світу.
Таким чином, підсумовуючи вищесказане, є всі підстави
стверджувати, що Помаранчева революція – це революція насамперед у
духовній, морально-етичній сфері, яка дала змогу без кровопролиття
мирним шляхом усунути збанкрутілу владу й повсюдно розпочати
процес її оновлення та вдосконалення зверху донизу, спираючись на
міжнародне право, європейські стандарти, норми і правила, що
забезпечують нормальне функціонування державного механізму і
громадянського
суспільства
з
урахуванням
менталітету
та
півторатисячолітньої
історичної
традиції
національного
державотворення. Оновленій владі, думаємо, слід негайно зупинити
надв’язувану народу навалу чужорідних так званих плюралістичних
цінностей, кожна з яких претендує на абсолютність, самодостатність та
ізольованість, що спричинили штучне його роз’єднання, зокрема, за
ідеологічною, соціальною та конфесійною ознаками і загрожують
перетворити народ у безлику атомарну дешеву робочу силу,
154

Україна – освіта

стимулюють відтік інтелекту з країни, а саму державу перетворюють у
сировинний придаток інших країн.
Найвищим пріоритетом нової влади має стати розробка
довготривалої стратегії ідеологічного, психологічного та інноваційного
забезпечення
національного
державотворення
і
розбудови
громадянського суспільства на українознавчих засадах і формування на
цій основі національної еліти з високим рівнем національної
самосвідомості, моралі, державницького мислення та політичної
культури, здатної забезпечити відхід усього народу від пострадянського
мислення, очолити реформування всіх сфер життя українського
суспільства й у стислі строки вивести країну з духовно-культурної,
соціально-економічної та політичної кризи, уможливити її швидке
просування на шляху до цивілізованого світу. Однак остаточна перемога
ще попереду, коли весь український народ свідомо й активно
включиться в розбудову єдиної і неподільної України української і
доведе всьому світу, що Україна не лише займає надзвичайно важливе
геополітичне становище на європейському континенті, а й стане серцем
Європи.
Помаранчева революція відкриває нові, небачені досі можливості для
долучення українського народу до українознавчого знання, що гарантує
формування сучасної української нації та виконання покладеної на неї
історичної місії – плекання Вільної України. Підстави для такого
оптимізму є. По-перше, це наявність всесвітньовідомої кононенківської
українознавчої школи; по-друге, досвід наукової розробки і
впровадження українознавства, накопичений за роки незалежності
України; по-третє, готовність нової влади до українізації України. До
того ж Верховною Радою України невпинно нарощується законодавча
база і створюються легалізовані правові умови для проведення цієї
роботи.
Візьмемо, наприклад, Закон України про державні цільові програми, що
визначає засади їх розробки, затвердження та виконання. Загальнодержавна
цільова програма національно-культурного розвитку, зокрема, спрямована
на розв’язання соціокультурних проблем, збереження національної
спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб українців. Це,
на нашу думку, пріоритетна, серцевинна загальнодержавна програма,
реалізація якої гарантує успішне виконання інших загальнодержавних
програм, а саме, економічного, науково-технічного, соціального розвитку та
охорони довкілля, бо саме вона має виховати національно-патріотичну еліту
на українознавчих засадах, здатну втілити їх у життя і забезпечити
відродження української нації.
Українська нація очікує від всенародно обраного президента України
Віктора Ющенка та його соратників, яких на владний Олімп підняла
Помаранчева революція, рішучих дій по втіленню високих очікувань і
заповітних мрій громадян в українське життя.

VI
Українознавче просвітництво як ідеологія є виразником буття
українського народу, а саме: його релігійної віри, менталітету,
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національного характеру, мовно-культурного і мистецького життя та
історико-державницької традиції, тобто як єдиного, неподільного цілого.
Іншими словами, українське просвітництво є виразником національного
духу нашого народу, його любові до рідного краю, нестримного бажання
жити власним вільним життям у національній державі. Тому
українознавче просвітництво є постійно діючою всенародною
самосвідомістю-силою, яка в усі історичні часи невпинно творить,
розвиває і поширює національну ідею серед народу у формах, що
відповідають вимогам часу і дають змогу адекватно відповісти на його
доленосні виклики, забезпечуючи у такий спосіб безперервне буття
народу як цілісного, духовно-культурного організму, окремішнього
відносно інших народів з яскраво вираженим національним обличчям, у
якому виразно проступають етнічні риси. Просвітителями народу, як
правило, виступають українознавці з числа релігійної, науковопедагогічної та державної еліти. Є всі підстави стверджувати, що
українознавче просвітництво зажди було й є богонатхненним, народо-,
націє-, державотворчим та українознавчим за своєю спрямованістю
змістом, засобами, формами і методами.
Українознавче просвітництво завжди було органічно пов’язане з
рідною землею, буквально вкорінене в неї. Просвітителі інтуїтивно
розуміли її Душу, настановлювали і вчили народ жити в любові і
гармонії з Нею. А багатоманітна природа рідного краю з прадавніх часів
своїми чорноземами, хліборобським статком та пасіонарним
(інформаційним) випромінюванням плекає народ, формує його якісні
ознаки й особливості та спрямовує бурхливий етногенетичний процес на
його споконвічних етнографічних теренах у напрямку, що дає
можливість йому зберегти своє етнонаціональне ядро й вижити за будьяких несприятливих умов і обставин.
На визначальний етноформуючий вплив природного „Довкілля
українського терену”, на становлення української нації звертає увагу
В.Сніжко. Провідною ідеологією планети Земля, вважає він, є
започаткування, збереження і продовження життя, яке сформувалося до
появи людини, а ґенеза людини увібрала в себе всі планетарні
особливості і нині вона має продовжити ґенезу Планети шляхом
трансформації біосферної ідеології в ідеологію сфери розуму
(ноосферу).
„Національні,
психологічні
особливості
кожного
суспільства, зокрема, – зазначає В.Сніжко, – формувалися під впливом
комплексу певних природно-кліматичних умов (структура рельєфу,
абіотичні та біологічні характеристики) та впливу дії допоки що
містичних факторів”1.
Історія українознавчого просвітництва – це історія ідеологічного
забезпечення національною елітою споконвічного буття українського
народу як могутнього етнонаціонального організму, розвитку
всеукраїнської національної самосвідомості-сили, здатної давати
адекватні відповіді на доленосні історичні виклики часу і забезпечувати
1

Сніжко В. Ідеологія терену. – К.: Софія – А, 2004. – С. 8.

156

Україна – освіта

виживання народу у скрутних обставинах, а також саморозвиток і творчу
самореалізацію нації як Самості, співтворця божого Задуму. Основні
історичні періоди розвитку українознавчого просвітництва – це
ідеологічне забезпечення: а) становлення українського етносу і творення
ним самобутньої духовно-культурної традиції; б) переростання
українського етносу в державно-політичну націю; в) національновизвольного руху за вільну Україну й поновлення державності;
г) відновлення Української держави та її утвердження як повноправного
суб’єкта на міжнародній арені.
Народна просвіта в Україні має тисячолітні традиції. З прадавніх
часів вона виступала як наймогутніший засіб збереження етнічної
самобутності та джерелом національної самосвідомості українців.
Виразниками дум, пошуків і сподівань українського народу в
дохристиянську епоху виступали представники його духовної верстви –
жерці, волхви, співці, які мали повагу в князів і пошану у всього народу.
Стародавнє духовенство – жерці, волхви пошановувались як служителі
Всевишнього, посередники між Небом і Землею, наближені до
божественного Істини, чарівники, чаклуни, провісники, яких у народі
називали віщими. Існувала своєрідна ієрархія жерців. Кожне поселення
мало свого волхва, а всіх їх очолював головний волхв чи жрець,
наближений до князя.
В українській міфології зустрічаємо гігантську світоглядноідеологічну язичницьку концепцію релігії: всі боги існують у Сварозі і
через Сварога. Сварог обіймає собою світ богів, світ Прави, як основи
порядку у Всесвіті у формі Універсуму, світ Яви, як він нам являється
(фізичний світ або світ природи) та Нави чи Раю, що символізує
невидимий потойбічний світ, у який відходять душі померлих людей. Те
ж саме маємо і в індійській язичницькій релігії: все є Брахма. Все – це
дух, цей світ – теж дух, як і наша земля, наше життя, люди, тобто не
існує нічого поза ним. Все – це безсмертний Брахма і не існує нічого
іншого поза ним. Все, весь цей прекрасний Всесвіт – це тільки Брахма.
Язичницький пантеон, відповідно, має таку трищаблеву структуру.
Вищий, наднебесний світ очолює Сварог. Він асоціюється із жрецьким
прошарком та священними царями-жерцями, що відповідають за
юридично-магічні аспекти космічного буття (Прави). На рівні
середнього світу, що охоплює простір між небом і землею (Ява), діють
його сини, які конкретизують і реалізують окремі батьківські функції.
Насамперед це Даждьбог, Цар-Сонце, син ясного неба Сварога та Перун
– бог блискавки і грому в нижньому підземному світі (Нава) існував
Змій, суперник Перуна, дуже подібний до Дракона-Змія енеолітичних
землеробів і, мабуть, ототожнений з ним і ймовірно до цієї категорії
богів належала і Мати – Земля та Мокоша.
Боги поділялися також на два протилежні табори, між якими
точилась постійна боротьба. На одному боці знаходились боги дня,
світла, добра, життя, родючості, на другому – боги темряви, ночі,
мороку, смерті, злиднів, зла. До богів, яких вшановували всі слов’янські
племена, належали Перун і Велес, відомості про яких є у всіх частинах
157

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

слов’янського світу. Так, Перун – це володар блискавок і грому, бог
війни і воїнів, що у X ст. посідав провідне місце в язичницькому
пантеоні українських богів. В цей час поклоніння Перуну набуває
значення дружинно-князівського культу, безпосередньо пов’язаного з
народженням Київської держави. Саме йому воїни „покладали зброю
свою, і щити, і золото”. Він ідентичний також грецькому Зевсу,
римському Юпітеру, скандинавському Одіну, кельтському Нуаду, якого
ще називали Аргетмлах, скіфському Аресу та Гераклу (Геродот не
називає їхніх скіфських імен), індійському Індрі. Зв’язок з аграрними
циклами, сільськогосподарським побутом населення, а також
український язичницький календар уособлює „скотий” бог – Велес, він
же покровитель добробуту. Поряд з обожненням Неба та могутніх
загадкових сил і стихій природи сакрального культового значення
надавалося також знаряддям праці, зокрема, плугу, возу, звеличувався
хліб, хата, як колиска українського народу, берегиня родинного вогнища
– піч тощо.
Розвинута природна язичницька ідеологія, що сповідувала любов до
рідної природи, виховувала повагу давніх українців до хліборобської
праці, буквально вкорінювала споріднені літописні племена в рідну
землю, і тим самим адекватно виражала живу душу Українського терену.
Тому стародавня Україна жила повнокровним духовним і матеріальним
життям і ніколи не була пусткою. Культурне життя на її території
вирувало як в доісторичні, так і в історичні часи. Так, нині
загальновизнано, що Україна є одним із світових центрів антропогенезу
на Планеті. На українських теренах виплекане землеробство
(трипільська культура, V–III тис. до н.е.), яке згодом поширилось у всій
Східній Європі. Середнє Подніпров’я і Український Степ – це
прабатьківщина формування індоєвропейських народів, звідки арії у ІІІ–
ІІ тис. до н.е. розселились у всі кінці світу. Україна є також
прабатьківщиною
давніх слов’ян, які у V-VI ст. розселились у
Центральній, Південній і Східній Європі.
Вінцем стародавньої історії України є, безперечно, формування на
базі літописних племен язичницької ідеології українського етносу. Та
саме головне полягає в тому, що культурна тяглість на українських
теренах ніде і ніколи не переривалась. Десятки племен і народностей, які
в різні історичні часи проживали чи проходили територією України,
лише збагатили генотип українців, надали йому психоетнічної
універсальності.
Так, давнє населення України затримувало в собі сліди попередніх
етнічних впливів. На цій основі наші прапращури вбирали в своє єство
домішки ядранської, арменоїдної, нордичної рас, але й за таких умов
вони не стали домінуючими в якомусь одному просторі (місці), та, подруге, не змінили ядра місцевого етносу – його праслов’янської основи.
Етнічні домішки тільки збагатили генотип української етнокультурної
нації, надавши їй фізичної й культурно-психічної універсальності, а
саме: фізичних якостей, почуттів та думок світоглядного виміру,
інтересів, занять, а також емоційної, інтелектуальної та психічної
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унікальності.
Отже,
українці
еволюціонували
з
кореневого
давньослов’янського етносу, а тому є етносом кореневим, окремим
стовбуром на світовому Дереві та історичним суб’єктом з притаманними
йому
етнокультурними і національними рисами. Універсальний
характер українського менталітету, спричинений гетерогенністю
української природи, її багатоманітністю здолав синдром страху давніх
українців перед гомогенним, одноманітним, одновимірним простором,
що зумовило творення ними багатовимірного мікрокосму у себе в дворі,
який підкреслював і підкреслює нині окремішність нашого народу серед
інших народів світу.
Творення української нації на етнічній основі у власній державі
започатковане ще в ранньому середньовіччі. Давні українці-русичі, як і
всі народи середньовічної Європи, християнізуються. Місце язичницької
космології займає космогонічна концепція творення світу Богом. Так,
Бог (Творець, Всевишній) посідає місце космологічної Прави
(космічного порядку), Ява як проявлений матеріальний і людський світ
тлумачиться як прояв Святого Духа, а потойбічний світ предків Нава
ототожнюються з Царством Божим, яке уособлюється Спасителем
Ісусом Христом. Отже, „потамований християнством давній український
світогляд виявився настільки значущим та живучим, що, по суті,
повністю переінакшив всю нав’язану народові християнську обрядовість
та персоніфіковані свята, вклавши у них свій глибинний світ. І сталося
це саме тому, що вироблені віками духовні цінності народу дійсно йшли
від найістотнішого для людини – світу природи і світу діянь”1.
Молитовне звернення до Небесного Отця замінює поклоніння
природі, тобто відбувається перехід від об’єктивістської, споглядальної
парадигми пізнання світу, що вимагала дослухатися до вселенського
Логосу і поклонялась йому до діяльнісної парадигми, яка спонукає не
лише пізнавати, а й змінювати світ, „підкорювати” природу з метою
задоволення потреб людства. Виникнення діяльнісної парадигми буття
людини в світі, здійснюваного за схемою: „мета – засіб – результат”,
зумовило поділ світу на суб’єктно-об’єктні відносини, повернення світу
до людини лише своїми утилітарно-значимими сторонами як абстрактної
об’єктивності, підпорядкованої її цілям і бажанням, що врешті-решт
призвело до порушення екологічної рівноваги між природою і людиною.
Разом з тим, вилучено велику кількість давнього населення України для
занять політикою, наукою, культурно-освітньою та просвітницькою
діяльністю і влаштуванням власного побуту.
Християнська церква відчула свою сакральну силу та божественну
могутність дії морального закону в космологічному вимірі і взяла під
свою духовну опіку душу людини, а її тіло віддала під опіку світської,
мирської влади. На місці язичницьких святилищ (капищ) постають
величні християнські собори, монастирі, церкви, а споконвічна
язичницька звичаєвість і обрядовість наповнюються християнським
змістом. Найвищим авторитетом стає Святе Письмо (Євангелія), до
1

Природа і етнос. – К.: Наук. думка, 1994. – С. 36.
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якого додається авторитет отців церкви. Слово ототожнюється з
духовністю, набуває сакрального змісту, а діло – з мирськими справами,
позбавленими
таємничості,
тобто
секуляризується.
Тому
в
середньовічній свідомості Слово тлумачиться як ключ до розкриття коду
діла: хто володіє Словом, той оволодіває ділом і панує над світом.
Абсолютно справедливе небесне, божественне право переводиться в
систему канонічного церковного права, отже, духовність немовби
опускається з неба на землю й гуманізується, набуває соціального
значення. Сама ж людина опинилася під владою двох пануючих
ідеологій, які не завжди мирно співіснували й нерідко поборювали одна
одну, щоб одній із них довести свою вищість.
Споконвічні традиції громадського життя і побуту, обрядова
культура та звичаєве право, глибока релігійність були засобом
збереження народом своєї історичної пам’яті, вічними оберегами його
самодостатнього існування, закарбувались у його ментальності і є
невичерпним джерелом подальшого саморозвитку нації як Самості.
Небувалого розквіту набули літописання і народний фольклор: билини,
історичні перекази, пісні, думи, оповідки тощо за княжої доби.
Славнозвісними творцями київської державницької традиції в цей
історичний час виступили: київський князь Аскольд, Володимир
Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Мстислав
Мономахович Великий, а також київські ідеологи – митрополити Іларіон
Київський і Климент Смолятич, її продовжувачами у формі галицьковолинської державницької традиції – Роман Мстиславович Великий,
Ярослав Осмомисл та Данило Галицький. Саме безперервна усна
передача з покоління в покоління заповітів пращурів допомогла
українському народу вистояти і пережити монголо-татарську навалу у
XIII ст., витримати важкі випробування, що випали на його долю в XIV –
XV ст., коли Україна опинилась під Литвою і Польщею.
Особлива роль українських просвітителів: С.Оріховського,
В.Загоровського, В.Тяпинського, С.Кленовича, Г. Смотрицького,
К.Острозького, Й.Верещинського та українського козацтва, що вийшло
на політичну арену у XVI ст., насамперед його керманичів в часи
розквіту Запорізької Січі у творенні ідеї народного єднання як
національно-визвольної ідеї. Широке поширення її серед народу врешті
призвело до відновлення української державності і створення КозацькоГетьманської держави у XVII – XVIII ст.
Виразником духовного обличчя України у XVIII ст. є визначний
вітчизняний філософ Г. Сковорода. Він усвідомлює відмінне від усіх
людей, єдине і виключне своє завдання – духовне просвітлення народу.
Сковорода здійснює його впродовж свого життя. Вся його творчість
натхненна полум’яним прагненням пробудження українського народу
через самоусвідомлення ним свого власного, етнонаціонального „Я”. Він
усвідомлює, що таке завдання може бути під силу тільки Духу народу і
жертовно уособлює себе з ним. Суть цього пробудження – перевтілення
земної людини в людину небесну, тобто боголюдину. Цілковито
підпорядкувавши своє життя самопізнанню свого божественного „Я”
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(божественного в собі) та духовному самовдосконаленню філософ своїм
особистим прикладом довів, що саме через „чисте”, „нове” й „світле”
серце, під яким він розуміє єдність підсвідомого і надсвідомого, тобто
осередок усього доброго, пророчого і прозорого, проявляється дійсна
людина, відбувається її обожнення. Соціальним ідеалом для нього є
горня (духовна) республіка – „особлива країна”, „новий світ”, „царство
любові”, що має надати життя народному духу, благородство серцю,
світлість думок і помислів розуму, де не може бути „ні старості”, „ні
статі”, оскільки в ній немає місця для всього плотського. Саме так
бачиться Сковороді – автору „філософії серця” жертовний шлях від
пересічної людини до боголюдини, бо врешті всі ми є дітьми (а не
рабами) Бога. Про це йде мова у всій творчості Сковороди.
Після втрати державності наприкінці XVIII ст., коли суспільне
українське життя, як здавалося, вимерло, на авансцену політичного
життя в якості провідника національної ідеї у XIX ст. виступила
різночинна інтелігенція, натхненна ідеями європейського просвітництва
насамперед концепцією націоналізму, розроблену німецьким філософом
Й. Гердером. Він доводив, що людська цивілізація існує не в
загальнолюдських, а в конкретних національних формах. Культурний
прояв національної спільноти має бути самобутнім, неповторним,
унікальним і виявляти себе в природній мові, вродженій ментальності,
особливому способі життя народу. Кожний народ має право на
національне самовизначення, а ідеалом буття народу є національна
держава. Визначальною ознакою будь-якого народу, що гарантує його
окремішнє існування, є наявність національної самосвідомості у
громадян як членів національної спільноти. Людство, за Й.Гердером, –
це яскраве суцвіття вільних націй і народів.
Основним політичним гаслом української інтелігенції в цей
історичний період було згуртування українського народу довкола ідеї
відновлення та побудови національної держави, спираючись на
природне право кожного народу на національне самовизначення, отже,
вона закликала до створення національно-державницької ідеології
відродження України. Для українських ідеологів того часу насамперед в
особі її провідників – носіїв ідеї національної державності, характерні
висока ідейність і патріотизм, поєднані з жертовністю, що добровільно
вели просвітницьку роботу серед народу задля його добра і блага на
громадських засадах, яка, як правило, виходила за межі їх професійної
діяльності.
„Коли з’явилась „Енеїда” І.Котляревського, – зазначає Р.Іванченко, –
стало зрозуміло, що Україна невмируща, що вона підвелася з колін.
Коли з’явилась постать Т.Шевченка на тлі тогочасної суспільної
немічності – стало очевидним, що український народ випростався і
піднявся на весь величавий зріст, на всю могуть нескореного духу,
піднісся над ганьбою і нищенням у минулому. Ось чому Т.Шевченко
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становить цілу епоху в історії відродження не лише української
літератури, а й українського духу й самосвідомості”1.
Будучи виразником українського національного духу та невмирущої
української душі, її нестримного потягу до волі в цей час вічний як
народ, геніальний поет Т.Шевченко поставив на сторожі закованого у
кріпацьку неволю українського люду рідне слово. Шевченко – явище
велике й вічне, він невичерпний і нескінченний. Волею історії Кобзар
ототожнений з Україною і разом з її буттям продовжується нею,
повсякчас відзиваючись на її нові болі і думи, росте й розвивається
разом з нами в часі і просторі. Вже кілька століть поспіль наш
геніальний пророк як Атлант тримає на своїх могутніх духовних плечах
українську націю, свято оберігає її й освітлює їй шлях у майбутнє.
Визначним ідеологом національного відродження у XIX ст. виступив
видатний вчений М. Драгоманов, який конкретизував національну ідею з
урахуванням історичних викликів та вимог часу, визначив у перспективі
долю й місце України в європейській цивілізації, а також вказав шлях
розвитку визвольної боротьби – це відновлення самостійної України у
тісній співдружності з децентралізованою демократичною Росією у
формі демократичної федерації народів Росії, де всі народи, великі і
малі, знайдуть місце для політичного буття, та демократичною Європою.
Цим самим М.Драгоманов спрямував думку цілого покоління
української інтелігенції на велику жертовну працю – відродження
України як соборної країни через возз’єднання українців, що перебували
під владою Австро-Угорської та Російської імперій.
Саме тому творча спадщина М.Драгоманова, у якій містився заклик
до самодержавної Росії відмовитися від централістичної ідеології та
анексіоністської політики, яку впродовж багатьох століть проводять
російські імперські кола, була заборонена як у царській Російській
імперії, так і в більшовицькій „соціалістичній” Російській Федерації.
Зате для України ідейно-теоретична і політична діяльність
М.Драгоманова мала в той час, коли визвольна боротьба українства була
у зародковому стані, надзвичайне значення – це вивільнення української
свідомості від міфів російської імперської свідомості, на якій
виховувалося кілька поколінь українців, які почали позбуватися
комплексу меншовартості, малоросійства, хохляцтва, холуйства і перед
українством відкрилася світла перспектива власного національного
поступу.
М.Драгоманов і драгоманівці, як представники європейського
соціалізму, що визнавали право народів на побудову соціалізму у
власних національних державах, вели безкомпромісну полеміку з
російськими народниками – соціалістами-утопістами, представниками
так званого соціалізму утопічно-общинного. П.Лавров, М.Бакунін,
П.Ткачов, зокрема, на перший план висували вирішення соціальноекономічних проблем, ігноруючи при цьому право народів, які входили
1
Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. – К.: Укр.
письменник, 1996. – С. 182.
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до складу Росії на національне самовизначення після повалення
самодержавства
і
насправді
поєднались
із
сумнозвісною
централістичною ідеологією Російської імперії, яка від середньовічних
часів не зазнала жодних змін.
І.Франко, будучи послідовником М.Драгоманова в 90-ті роки XIX ст.
за умов, коли політичного руху українського населення фактично не
було і не існувало жодної української політичної партії, протиставив
боротьбі за всеросійську соціалістичну революцію боротьбу за
утвердження української національної ідеї й оживив державницьку ідею
в нових історичних обставинах. На відміну від „патентованих патріотів”,
він різко критикував „національну еліту”, яка, „полюблюючи Україну”,
фактично мирилася з політикою гноблення народу „цісарськоконституційним” урядом Австро-Угорщини й виражав при цьому любов
до трудового народу. Він вважав, що зло криється не в людях самих по
собі, а в тих кайданах, якими вони заковані сильними світу цього.
Особливо різко І.Франко виступав проти марксистського уявлення
про суспільний прогрес людства, який нібито цілковито зумовлюється
іманентним розвитком продуктивних сил поза волею і бажанням людини
і з якого випливала фатальна неминучість пролетаризації селян та
перетворення їх у наймитів, фабричних робітників, тобто в пролетаріат.
Соціалістичне суспільство він трактував як асоціацію вільних,
самокерованих громад, де поважаються права людини і вільний
саморозвиток, що не допускає зверхності однієї громади над іншою.
Реальний шлях переходу селян до соціалізму він вбачав у розвитку
кооперативно-спілкового селянського руху. І.Франко наголошував, що
ми мусимо серцем почувати національний ідеал, розумом прояснювати
його і раціонально обґрунтовувати, вживати всіх сил і засобів, щоб
наблизитися до нього, інакше він не буде існувати, і ніякий містичний
економічний фаталізм не сотворить його нам, а розвій матеріальних
відносин потопче і роздавить нас як сліпа машина. Як визначний
просвітитель І.Франко все своє життя присвятив народу, щоб пробудити
в ньому жадобу знань, світла, добра і справедливості й допомогти йому
віднайти шлях до них. Виходячи з цього, він повсюдно відстоював
самобутність української мови і культури і вбачав майбутнє України в
колі вільних націй і народів світу.
Українське просвітництво може пишатися своїми результатами,
досягнутими в період національно-визвольних змагань, які промовляють
самі за себе: відродження українства в XIX ст., формування на рубежі
XIX – XX ст. української партійно-політичної еліти, відновлення нею
національної державності – Української Народної Республіки в 1917–
1920 рр. Це переконливо засвідчує вічність української нації, її
невмирущість, яка, незважаючи на тривале перебування різних частин
України у складі держав-сусідів та імперій, зберегла спільну мову,
ментальність, національну культурну самобутність громадського життя і
побуту. Провідними теоретиками національного державотворення й
борцями за Вільну Україну виступили в цей час: М. Міхновський,
М. Грушевський, В. Винниченко, С. Петлюра, В. Липинський,
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Д. Донцов, С. Шелухін, І. Огієнко, Ю. Липа. Тим самим, українське
просвітництво було поставлене наприкінці XIX – початку XX ст. на
наукову основу й стало розглядатись як
науково-просвітницька
діяльність.
Діяльність українських інтелектуалів-просвітителів у періоди
бездержавності, як відомо, була пов’язана з ризиком, особливо коли вона
виходила за межі етнокультурної діяльності і набувала політичного
відтінку. Тоді окупаційна влада вдавалася до репресій, ув’язнень,
заслань і навіть позбавлення їх життя, вбачаючи в них загрозу
існуючому політичному режиму, нехтуючи при цьому думкою
прогресивної громадськості. Особливо жорстоких і масових політичних
репресій зазнала патріотично налаштована українська інтелігенція,
причетна до українізації 20-х років, з боку радянської влади в 30-ті роки
XX ст. під приводом боротьби з так званим “українським буржуазним
націоналізмом”, ОУН і УПА в роки Другої світової війни та повоєнні
роки, дисиденти-шестидесятники та Гельсинкська спілка в 60-ті роки.
Проте застій і наступ русифікаторів у 70-ті роки не зміг зупинити
розгортання руху за незалежність України у 80-ті роки, а також
зародження і широке розгортання просвітницької діяльності Народного
Руху України в 90-ті роки XX ст., що врешті призвело до проголошення
незалежності України.
Кожний народ упродовж своєї історії, безперечно, переживав трагічні
події, які наклали відбиток на його подальшу долю і навіть загрожували
його існуванню взагалі. Досвід переконливо засвідчує: виживають тільки
харизматичні народи, які своєчасно дають адекватні відповіді на
доленосні історичні виклики. Як бачимо, не оминула лиха доля й
український народ, історія якого написана кров’ю незліченної кількості
борців за волю і національне самовизначення, що дало змогу українській
нації відстояти своє право на існування у найважчі історичні часи, навіть
знекровленій штучними голодоморами у першій половині XX ст. та
лукавими ідеократичними експериментами над собою у другій його
половині.
Як бачимо, навіть стислий аналіз основних етапів історичного
розвитку українського просвітництва, на наш погляд, досить
переконливо засвідчує його особливу роль у формуванні і розвитку
українського етносу, творенні ідеї національної державності та
перетворенні на її основі українського етносу в націю як суб’єкт
державотворення, здатну до облаштування свого життя у власній
державі. Жертовна, повна незгод та жорстоких випробувань діяльність
українських просвітян ніколи не згасала протягом всієї національної
історії України й у різні історичні часи завжди сприяла розквіту нації і
держави, закликала до національно-визвольної боротьби за волю в часи
їх занепаду.
VII
Українським політикумом все більше нині усвідомлюється
необхідність
розробки
національно-державної
ідеології
на
українознавчих засадах, що має стати наріжним каменем
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державотворення та розбудови громадянського суспільства в Україні.
Вона, на наш погляд, поки що формується надто повільно, імпульсивно,
так би мовити методом “спроб і помилок”. Це, відповідно, спричиняє
відсутність чітко спланованої ідейно-політичної роботи серед громадян,
спрямованої на виховання у них національної свідомості і
громадянських чеснот та формування державницького мислення у
фахівців різних галузей знань. На заваді тут є засилля в Україні
популізму та глобалізму у формі крайнього прагматизму, заснованому на
бездумному просуванні у всі сфери українського суспільного життя
принципу економічної доцільності, який не тільки заперечує важливість
розробки національної ідеї, а й звичаєве право, споконвічні духовнокультурні цінності та морально-етичні засади укладу громадського
життя і побуту українців.
Ускладнює вирішення цих доленосних питань те, що навіть ті
українські вчені, журналісти і політики, які розуміють необхідність
єднання громадян України в сучасну націю, у кращому разі тільки
повторюють у різних контекстах вислів “національна ідея”, водночас
скаржачись на неясність того, що має означати цей вислів. Звідси
великий діапазон різних тлумачень цього поняття. Так, деякі вітчизняні
фахівці вважають, якщо зміст вислову “національна ідея” є незрозумілим
і, мовляв, не піддається науковій аргументації, то годі сподіватись, що
вона “працюватиме”. Тому основна увага, на їх погляд, має бути
зосереджена на з’ясуванні того, що таке нація, які існують різновиди
націй, як нації виникли й виникають і яка роль політичних ідей та
ідеологій, зокрема, ідеології націоналізму в їх виникненні.
Тому дослідникам націй та націоналізму пропонується лише зрідка
вживати вислів “національна ідея" як допоміжний – частіше всього як
синонім вислову “національна свідомість”. Звідси ці дослідники роблять
висновок, що “вислів національна ідея” належить скоріше до так званих
термінів-парасольок – тобто термінів, які у різний спосіб (залежно від
розуміння того, хто їх застосовує) можуть об’єднувати в собі цілий набір
понять.
Як бачимо, національна ідея неправомірно позбавляється цілісності,
інтегративності,
об’ємності,
категоріальної
самодостатності
і
вичерпності, змістовної глибини і фундаментальності, інформаційної
насиченості та життєвості. Її роль, по суті, зводиться до звичайного
технічного прийому – об’єднання того чи іншого набору понять під
одним дахом залежно від уподобань дослідника. Тому й не дивно, що
українському народу нині нав’язуються невластиві йому сумнівні
способи і форми господарювання та організації духовно-культурного
життя, плюралістичний набір різнорідних, нерідко суперечливих
ідеологічних схем, політичних догм, соціальних моделей тощо, які
гальмують розбудову держави, бо явно суперечать українській
ментальності. Сковує українську політичну думку у науковій розробці
національно-державної проблематики, на наш погляд, комплекс
меншовартості, породжений безкомпромісною багатолітньою боротьбою
з так званим “українським буржуазним націоналізмом” радянської доби.
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Від подібних підходів до вирішення проблеми національного
визначення вигідно відрізняються праці І.Головінського, який дає в них
аргументовану психологічну інтерпретацію згаданих понять з позицій
сучасної науки.1 Довгі десятиліття неволі, на думку Головінського,
сформували глибоке душевне спустошення у багатьох людей, тому не
всі українці розуміють вагомість національної ідеї, її суть і роль у
розбудові держави. Заперечення окремими політиками життєздатності
національної ідеї, заявляючи, що вона “не спрацювала”, лише засвідчує
їх нерозуміння суті й динаміки національної ідеї. “Аби національна ідея
могла бути втілена у життя і реалізована на практиці, наголошує і
Головінський, необхідно докладати максимум зусиль для того, аби
плекати і розвивати національну свідомість у широких масах населення.
Доказом живучості української національної ідеї є проголошення
незалежності після десятиліть неволі, морального і фізичного
спустошення”2. Майбутнє незалежної України, вважає вчений, залежить
від молоді, яка прийде на зміну старшим поколінням у справі
утвердження та розбудови держави. Це не станеться внаслідок випадку,
а тільки внаслідок доцільного і свідомого виховання.
Визначення національної ідеї було в центрі уваги Першого
українського конгресу націоналістів (Берлін, 1929 р.), що фактично
поклав початок формуванню Української повстанської армії (УПА). В
декларації Конгресу, зокрема, наголошується, що національна ідея – це
внутрішня (згорнута) форма нації. Вона розгортається в національну
культуру як свою зовнішню форму. Необхідною і найкращою формою
існування нації є держава, що забезпечує її входження в родину
цивілізованих націй і народів3. На думку В.Кушерця, важливо
„прикласти” цю „внутрішню” форму нації до України, тобто визначити
специфіку української ідеї. В умовах сучасної трансформації та
відродження української нації особливого значення, вважає вчений,
набуває посилення етнонаціональної домінанти в усіх соціальних
програмах, а потенціал знань має бути орієнтований на реалізацію всіх
заходів суспільної перебудови, що належить до царини національної ідеї,
яка могла б виконувати роль „стрижня” та „двигуна” у цьому складному,
багатоаспектному процесі. „Національна ідея, – зазначає В.Кушерець, –
це виражені інтелектуально, тобто осмислені і чітко сформульовані
духовні (священні) основи буття етносу – його неповторності, цілісності,
історичної спрямованості, сенсу життя і місця серед інших народів”4.
Національна ідея, з точки зору В.Кушерця, поєднує архетип і свідомість
нації, живе в глибинах підсвідомості народу як нездоланна мрія,
суб’єктивне устремління, живе навіть тоді, коли народ позбавлений своєї
1
Головінський І. Педагогічна психологія: Навч. посіб. для вищої школи. – К.: Аконіт,
2003. – 288 с.
2
Головінський І. Національна самосвідомість як рушійна сила державотворення.
Психологічна інтерпретація. – К.: Аконіт, 2004. – С. 5.
3
Українська національна ідея: історичний нарис. – К., 1995.
4
Кушерець В.І. Знання як стратегічний ресурс суспільних трансформацій. – К.: Знання
України, 2004. – С. 154.
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мови, держави, території. За певних умов національна ідея виступає
основою відродження усього втраченого.
Багатьом українським політикам та інтелектуалам, які ще не повною
мірою позбавились комплексу малоросійства, провінційного мислення та
вкрай негативного ідеологічного впливу імперського міфу, згідно з яким
Росія є спадкоємницею ранньосередньовічної держави „Київська Русь”
слід взяти за приклад вітчизняних вчених–ідеологів XVIII ст., які
правомірно вважали Українську Козацько-Гетьманську державу
правонаступницею Київської та Галицько-Волинської українських
держав. До того ж, І.Борецький у 1662 р. на противагу московським
ідеологам – творцям великоросійського імперського міфу – „Москва –
третій Рим, а четвертому не бувати” висунув ідеологему „Київ – другий
Єрусалим”, тобто Київ є центром духовної культури народів, яку
підтримали Київський митрополит П.Могила і вітчизняний вчений
Ф.Прокопович.
За часів Хмельниччини вона набула широкого розголосу у
проповідях духовенства, у літературі та приватному листуванні, а за
гетьманування І.Мазепи надавала сили й наснаги національнодержавницькій свідомості. „Українська ідея „Київ – другий Єрусалим, –
зазначає Р.Іванченко, – була символом значущості духовного розвитку
народу і його культурної досконалості як головного постулату
історичного буття, на відміну від ідеї поклоніння силі, ідеї
насильницького підпорядкування чужих земель і народів, утвердження
егоїстично-централістичних забаганок володарів. У такий спосіб
утверджувалася в українському суспільстві ідея національної
самобутності та самосвідомості, що живила пам’ять про державницьке
існування народу і переконувала в прийдешності такого існування”1.
Таке усвідомлення українством спадкоємності вікопомної київської
державницької традиції, гордість за Україну, її історичні та політичні
надбання в минулому, за Гетьманщину, як акумулятора національної
державної ідеї, витворили нову генерацію борців за волю України і
започаткували новий історичний період національного відродження у
XІX ст., надавали національно свідомій еліті непохитну впевненість у
перемозі визвольних змагань і допомогли їй вистояти у найтяжчі
лихоліття, які згодом випали на долю України.
Княжа доба, що тривала майже сім століть, з її київським (VII ст. – ІІ
пол. 1240 р. ) та Галицько-Волинським (до 1349 р.) етапами, – важливий
період в історії України. Згідно з українською історіографією княжа доба
належить українському народу. На противагу цьому російські історики
розглядають росіян як головних, а іноді навіть як єдиних спадкоємців
давньоруської спадщини. Видатний український історик М.Грушевський
категорично заперечує зазіхання Московської Русі на всю давньоруську
спадщину, правонаступником якої, за його визначенням, стала
„українсько-руська” народність. Адже саме вона створила у свій час
1
Іванченко Р. Історія без міфів. Бесіди з історії української державності. – К.: Укр.
письменник, 1996. – С. 177.
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Київську державу. Він вважав очевидним той факт, що Київська держава
була творінням, передусім, українського народу. У своїй „Звичайній
схемі „русскої” історії й справі раціонального укладу історії Східного
Слов’янства, – зазначають А.Жуковський та О.Субтельний, –
М.Грушевський сформулював і теоретично обґрунтував цю тезу:
„Київська держава, право, культура були утвором одної народності,
українсько-руської; володимиро-московська – другої, великоруської...
Київський період перейшов не у володимиро-московський, а в галицьковолинський – XIII ст., потім литовсько-польський – XIV – XVI ст.
Володимиро-Московська держава не була ані спадкоємницею, ані
наступницею Київської, вона виросла на своїм корені...”1 Звідси
М.Грушевський робить висновок, що не було „общеруської народності”,
отже, немає „общеруської історії”.
Нині в Україні є політичні сили, які намагаються розчинити
українську національну ідею у псевдопоняттях – „етнічна нація” та
„політична нація” і подати їх як альтернативні перспективні напрями
розвитку України, що виключають один одного. Така постановка
питання є антинауковою. Адже вітчизняними вченими доведено, що
формування української нації розпочалося не після проголошення
незалежності України чи буцімто започатковано Українською
Помаранчевою революцією, а понад тисячу років тому, коли київський
князь Аскольд у 860 р. уклав міжнародний договір з Візантією, завдяки
якому Київська Подніпровська держава була офіційно визнана тодішнім
середньовічним світом як повноправний суб’єкт міжнародного права. З
того часу розпочалося переростання українського етносу в державну
націю, тобто націю політичну, яке часом жевріло, але ніколи не
переривалось до нашого часу.
Гідну відповідь на такі, відверто кажучи, провокативні дії дають, на
наш погляд І.Пасько і Я.Пасько „На нашу думку, – зазначають вчені, –
нація – це не етнос і не держава. Нація – це культура. І поки не маємо
єдиної, інтегруючої все населення України, високої й універсальної
культури – культури власного способу життя на своїй землі і власного
способу спілкування, власного художньо-мистецького, релігійного і
світоглядного ставлення до світу, – ми не маємо майбутнього. Це чудово
розуміють наші сусіди. Але тільки не ми. Духовна колонізація наша
триває”2. Виходячи з цього, І.Пасько і Я.Пасько, пропонують покладати
в основу подальшого розвитку України не економіку, а культуру, бо
тільки духовно і морально оновлений народ, просвітлений національною
ідеєю, має цивілізаційну демократичну перспективу самостійного
політичного розвитку.

1
Жуковський А., Субтельний О. Нарис Історії України. – Львів: Наукове товариство
ім..Т.Шевченка у Львові, 1992. – С. 30.
2
Пасько І.Т., Пасько Я.І. Громадянське суспільство і національна ідея (Україна на тлі
європейських процесів. Компаративні нариси). – Донецьк: ЦГО НАН України, УКЦентр,
1999. – С. 172-173.
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Сучасні дослідники Я.Крейчі (Англія) та В.Велімськи (Бельгія), –
зазначає Г.Касьянов, – „пропонують поділ націй на повномасштабні, які
можна ідентифікувати як за мовною, так і за державницькою ознакою,
тобто вони є одночасно і „політичними”, й „етнічними”, етнічні в
термінології Майнеке – „культурні” (англійці, французи, італійці,
голландці та ін. Цікаво, що українці потрапили до складу
повномасштабних націй у 1981 р., коли була сформульована ця
типологія)”1. До меншовартісних націй Я.Крейчі та В.Велімськи
відносять, по-перше, політичні нації, які мають власну державу, але не
мають окремої власної мови, як чинника самоідентифікації (бельгійці,
австрійці, швейцарці, населення „мікродержав” – Монако, Андорри,
Ліхтенштейну); по-друге, це етнічні нації, тобто ті, що мають власну
літературну (стандартизовану) мову, але не мають держави чи
федерального статусу в рамках іншої держави (валлійці, бретонці,
каталонці, баски, галісійці, лапландці, сардинці та ін.); по-третє,
виділяється ще один етнотип з ознаками перехідного – окрема етнічна
група, яка не має ані власної літературної мови, ані держави чи
федерального статусу, проте характеризується досить чітко визначеною
етнічною самосвідомістю.
Будемо відвертими: українська освіта нині спрямована, головним
чином, на інтелектуалізацію свідомості майбутніх фахівців, на якомога
більшу інформаційну насиченість та набуття ними технічних навичок
оператора-робота. В той же час вкрай мало приділяється уваги
вихованню у підростаючого покоління високої чуттєвості і любові до
Бога й України, морально-естетичних якостей, національної гідності і
честі, почуття патріотизму та громадянської відповідальності за долю
народу і держави, їх неухильне утвердження у цьому буремному
жорсткому конкурентному світі, що неухильно глобалізується.
Відновлення духовної самоцінності кожного індивіда, вважають
П. Кононенко і Т. Кононенко, – це шлях до щастя, гармонійного
поєднання особистості й народу. Філософія гуманістичної родинності, на
думку вчених, має бути покладена в основу освіти XXI ст. як філософія
розквіту кожної особистості, нації, держави, цивілізації, людства, отже,
збереження життя на землі2.
Український історик Я.Дашкевич у статті „Україна у вогні
ідеологій”3 наголошує, що нагальною потребою для України нині є
розробка національно-державної ідеології на українознавчих засадах.
Він, зокрема, пропонує такі концептуальні засади її творення:
а) ідеологію слід будувати з використанням українських суспільнополітичних традицій, враховуючи при цьому сучасну стадію розвитку
української нації та нинішній стан Української держави з метою
1
2

44 с.

Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму: Монографія. – К.: Либідь, 1999. – С. 76-77.
Кононенко П., Кононенко Т. Освіта XXI століття: філософія родинності. – К., 2001. –

3
Дашкевич Я. Передмова до книги: Кісь Р. Фінал третього Риму. Російська ідея на
зламі тисячоліть. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1998. – 745 с.
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накреслення
перспективи
подальшого
націєтворення
і державного будівництва; б) ідеологічна концепція має базуватися на
світовому рівні ідеєтворчих процесів, що мають за собою довготривалі й
різнобічні та різнорейкові шляхи історичного розвитку. Відповідати
цьому світовому рівні має джерельна база сучасної української ідеології;
в) новочасна українська ідеологія мусить мати активно наступальний
характер, а не захисний чи оборонний, стосовно до ідеологій, ворожих
українству, або таких, що взагалі ігнорують його існування в ім’я
власних шовіністично-імперських та глобалістичних інтересів.
VIII
Історичні традиції українознавчого просвітництва в незалежній
Україні продовжують і творчо розвивають у нових історичних умовах
численні громадсько-політичні організації за участю української
діаспори. Оновлене Товариство “Знання” України (президент – академік
НАН України В. Кремень, голова правління – доктор філософських
наук, професор В. Кушерець) – наймасовіша громадська науковопросвітницька організація нашої держави, зокрема, після проголошення
незалежності України зайняла державницьку позицію й відновила
лекційну
науково-просвітницьку
діяльність
насамперед
з
українознавства серед фахівців різних галузей знань, молоді та в масовій
аудиторії. Адже Україна стала на шлях переходу від індустріального до
інформаційного суспільства, яке базується не на матеріальній, а на
інтелектуальній власності, тобто базується на науково-інформаційних
технологіях, знаннях як субстанція виробництва. За таких умов розвиток
людини, особистості є основним показником розвитку інтелектуального
потенціалу української нації. Тому вкрай необхідною у лекційнопросвітницькій роботі є орієнтація на особистість, її всебічний духовний
розвиток упродовж усього життя. „Лише самодостатня високоосвічена
особистість, – зазначає В.Кремень, – що вміє використовувати знання у
своїй діяльності, здатна брати на себе відповідальність і бути
ефективною в ринковій економіці”1.
Маючи понад піввіковий досвід лекційно-просвітницької роботи
Товариство нині виступає як громадський інститут, метою якого є
ідеологічне забезпечення реалізації інтелектуального потенціалу
української нації, а також задоволення всезростаючих потреб громадян
нашої держави в цілісних українознавчих знаннях. Товариство
займається розробкою та впровадженням нових інформаційно-освітніх
та українознавчих технологій, працює над створенням потужної
інформаційної бази знань. На черзі створення корпоративної
обчислювальної мережі на території України, яка забезпечить інтеграцію
інтелектуального потенціалу членів Товариства з національним та
світовим інформаційними ресурсами.

1
Кремень В. Переднє слово до кн.: „Знання”: традиції і сучасність (1948-2004). – К.:
Український Центр духовної культури, 2004. – С. 5.
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Науково-просвітницький центр “Українознавство” (директор –
А. Мартинюк) – структурний підрозділ названого Товариства – поставив
собі за мету: домогтись засобами лекційно-просвітницької роботи, щоб
кожен українець мав віру в Бога в душі, любов до України в серці та
ідейно-патріотичну налаштованість в інтелекті. Бо тільки тоді він
досягне морально-етичної чистоти, творчої самореалізації у власній
державі та духовної досконалості і щастя в житті. В протилежному
випадку українця, що свідомо чи несвідомо позбавив себе унікальної
можливості етнічного та національного самопізнання слід вважати
людиною обездоленою, яка не може знайти свого справжнього місця в
житті й непридатною для служіння вірою і правдою своєму народу.
Шляхом до цієї мети є: донесення до свідомості кожного українця
засобами лекційно-просвітницької роботи знання про величезні
матеріальні та духовні надбання, накопичені українським народом
протягом століть і тисячоліть, його безпосередню причетність до них як
спадкоємця і трансформування цього знання в етнічну і національну
самосвідомість та державницьке мислення індивіда, спрямоване на їх
збереження і примноження.
Центром „Українознавство” Товариства спільно з освітянськими та
військовими державними інституціями в центрі і на місцях за науковометодичної допомоги Науково-дослідного інституту українознавства
Міністерства освіти і науки України (директор – доктор філологічних
наук, професор П. Кононенко) і Центру українознавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (директор – доктор
історичних наук, професор В. Сергійчук) за спонсорської підтримки
Координаційного комітету допомоги Україні у США (голова – В.
Воловодюк) проведені різноманітні лекційні науково-просвітницькі
заходи в областях та містах, Києві і Севастополі.
На двотижневих курсах з українознавства, зокрема, спільними
зусиллями протягом останніх років підготовлено близько двох тисяч
учителів історії, української мови і літератури загальноосвітніх середніх
шкіл та офіцерів-вихователів Збройних сил України й інших військових
відомств України, Випускникам курсів з українознавства та до
армійських і шкільних бібліотек передано близько 30 тис. книг з
історико-українознавчої тематики безкоштовно. Забезпечується робота
Всеукраїнського постійно діючого лекторію з українознавства
насамперед у м. Києві, який відвідало близько 100 тисяч військовиків.
Розгорнута робота Всеукраїнського постійно діючого відеолекторію
“Невідома Україна”, що включає в себе 80 короткометражних
відеофільмів
виробництва
Національної
кінематеки
України
“Київнаукфільм”, розрахованих на 21 годину відеопоказу, які
демонструються в освітянських установах, школах, будинках офіцерів,
військових частинах м. Києва, Севастополя, Харкова, Донецька, Одеси
та м. Суми. Налагоджено систематичний випуск науково-популярних
брошур і методичних розробок на допомогу лектору – викладачу з
українознавчої тематики.
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Систематичне проведення зазначених науково-просвітницьких
заходів з українознавства в різноманітних формах, як показала практика,
дає змогу підвищити національну самосвідомість широкого кола
фахівців та різних верств населення і зарекомендувало себе як дієвий
засіб надання допомоги державі у вирішенні складних завдань
національно-державного будівництва в новітній Україні.
Товариство ”Знання” України об’єднує могутній інтелектуальний
потенціал в усіх сферах суспільного життя і нині є найбільшою
громадською науково-просвітницькою організацією в Україні. Взявши
на себе частину суспільних і державних функцій щодо подальшої
розбудови післядипломної та безперервної фахової освіти Товариство
приступило до розгортання розгалуженої мережі народних університетів
українознавства за місцем роботи, навчання і проживання громадян в
Україні та українській діаспорі, робота яких має бути спрямована на
підвищення кваліфікації, загальноосвітньої підготовки та політичної
культури широких верств населення і які покликані прислужитися
благородній справі духовного та інтелектуального збагачення
українського народу на етапі формування інформаційного суспільства в
нашій країні.
Народні університети українознавства створюються за обставин,
коли Україна вступила на якісно новий етап свого розвитку, а саме:
прискореного переходу від індустріальних до науково-інформаційних
технологій, що ґрунтуються, як правило, на знаннях як субстанції
виробництва і визначаються рівнем людського розвитку в країні, станом
інтелектуального потенціалу нації, загалом переходу від діяльнісної
парадигми, що функціонувала за схемою: мета – засіб – результат до
антропологічної, яка ставить у центр буття людини задоволення її
духовних потреб та створення належних матеріальних умов для їх
реалізації.
У зв’язку зі сказаним вище виникла нагальна необхідність у
підготовці національних кадрів усіх рангів з українознавства, виховання
в них національної самосвідомості, почуття патріотизму, національної
гідності і честі, громадянських чеснот і державницького мислення,
високої політичної культури й активізація їх участі в розробці державної
політики та її практичній реалізації в центрі і на місцях. Це особливо
актуально внаслідок того, що знання у світі через кожні декілька років
оновлюються майже повністю, тобто оновлення знання відбувається
значно швидше за зміну поколінь і тому треба вчити чи перенавчати вже
навчених, забезпечивши при цьому громадянам повноцінне існування в
сучасному глобалізованому світі без втрати національно-духовних
цінностей і почуття патріотизму, а також загальносуспільне розуміння
людини як найвищої цінності, права кожного громадянина бути самим
собою, розвивати свої природні здібності.
Тому кожний фахівець має пройти підготовку в народних
університетах українознавства раз на рік обсягом 30 годин за місцем
роботи, навчання, проживання й поновити свої знання як на загальному
науково-теоретичному, так і українознавчому рівнях. Отже, працівники,
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зайняті в сфері державного управління, виробництва та духовнокультурній сфері зможуть йти в ногу з часом і гідно відповідати на його
виклики. Надати у такий спосіб дієву допомогу владі в ідеологічному та
психологічному забезпеченні націєтворення і державного будівництва на
українознавчих засадах з урахуванням менталітету нашого народу і
подолати негативні наслідки деукраїнізації України.
Мета народних університетів українознавства – формування
самодостатньої, високоосвіченої та патріотично налаштованої
особистості, здатної до творчої самореалізації, використання набутих
українознавчих знань у своїй діяльності, адаптуватися до життя у
динамічно змінюваному світі багатоманітних зв’язків, а також
спроможної визначити своє місце в житті за умов глобалізму, зростання
інформаційної насиченості сфер життєдіяльності та ускладнення
комунікативності життя.
Головне завдання цих освітньо-виховних закладів Товариства:
а) трансформація української національної ідеї в усіх її аспектах,
ракурсах, площинах, вимірах у національну самосвідомість українського
суспільства; б) вивільнення суспільної свідомості від наслідків
зросійщення і тоталітарного мислення, проявів маргіналізму і комплексу
меншовартості та споживацької психології – важкого спадку радянської
доби, що зумовлює серйозне її відставання від нагальних завдань
національного
державотворення
і
розбудови
громадянського
суспільства; в) сприяння мінімізації асиметрії між матеріальним і
духовним буттям, гармонійному поєднанню національного і
вселюдського, й виходячи з цього – формування конструктивізму і
патріотизму як основи життєвої позиції особистості, сенсу її життя;
г) вироблення у слухачів розуміння, що важливим є не тільки сума й
якість засвоєних українознавчих знань, а й набуття ними здатності дбати
про самоосвіту, постійне оновлення знань, формування в них неухильної
потреби у безперервній освіті, підвищенні рівня українознавчих знань
упродовж усього життя, діючи за принципом: “хто знає, усвідомлює і
вміє, той все має і доброчинствує”; проведення занять шляхом
поєднання інформаційно-ілюстративного, споглядального підходу з
активно-пізнавальними, дієвотворчими формами побудови навчального
процесу; д) у кінцевому рахунку підготовка громадян до інноваційного
типу життя – життя людини у XXI ст., визначальною рисою якого є
динамічна діяльність, що не боїться змін, а навпаки, дбає про них як про
природну норму всупереч застою, тобто, коли творчий суб’єкт перебуває
в процесі інтенсивного, духовно-інтелектуального розвитку.
Отже, народні університети українознавства є дієвим засобом
задоволення освітніх потреб кожного громадянина України впродовж
його життя, здійснення “українознавчого прориву” в суспільну
свідомість, що дає змогу активізувати формування сучасної української
нації, здатної адекватно відповідати на доленосні історичні виклики,
виживати в жорсткій конкурентній боротьбі між націями, що
загострилася в сучасному глобалізованому світі й облаштовувати
повнокровне життя у власній, національній державі. Отже, розгортання
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розгалуженої мережі народних університетів українознавства в Україні й
українській діаспорі є велінням часу.
Виходячи з цього, програма народного університету українознавства
зорієнтована на тісне поєднання викладу теоретико-методологічних
засад українознавства та їх застосування до розв’язання суперечностей
українського суспільства насамперед пов’язаних з необхідністю
подолання колоніальної тоталітарної спадщини під час перебування
України у складі інших держав та імперій, особливо в колишньому
СРСР. Центральне місце в ній відведено, зокрема, всебічному розкриттю
української національної ідеї та можливості її застосування до розробки
концепції включення України в “рух на випередження” – прискорення її
входження до кола цивілізованих країн світу.
В основу програми народного університету українознавства
покладена концепція українознавства та результати її втілення у
науково-педагогічну
і
державотворчу
практику,
розроблена
українознавчою науковою школою на чолі з професором П. Кононенком,
яка широко відома в Україні і світі. Вона цілком відповідає сучасним
науковим вимогам щодо застосування цілісного підходу до пізнання
об’єктів з найвищим ступенем складності. В її центр поставлена Україна
як суб’єкт європейської і світової історії. Для цього застосовується метод
структурно-функціонального розчленування. В якості структурних
складових або підсистем, кожна з яких має обслуговувати властиву їй
функцію, виступили концентри – домінанти, довкола яких
концентруються інтегровані українознавчі знання, а саме: Україна –
стародавня історія, етнос, природа, екологія, нація, держава, мова,
культура, ментальність, доля, історична місія.
Отже, концепція українознавства є могутнім евристичним засобом
самопізнання
українським
народом
свого
самобутнього
етнонаціонального „Я”, виховання у громадян, незалежно від їх етнічної
належності, відчуття українськості та любові до всього українського, а
також активізації їх участі у творенні України української. Це повністю
відповідає головній стратегічній меті, що нині стоїть перед Україною –
перетворення її в самодостатній і повноправний суб’єкт європейської і
світової історії.
До професійних якостей керівників-управлінців, фахівців з різних
галузей знань, які пройшли підготовку в народних університетах
українознавства, слід віднести знання національної історії України
насамперед історії національної державності та української культури від
найдавніших часів до сьогодення, вміння застосувати його до аналізу
проблем і складнощів сучасного українського суспільно-політичного
життя та шляхів їх подолання, а також набуття українознавчих знань і
навичок їх застосування в повсякденній практиці.
Типова програма народного університету українознавства є базовою
для всіх спеціальностей. Вона адаптується до місцевих умов з
урахуванням специфіки регіону, області, району, міста і села, а також
трансформується за змістом, формою і методикою викладу матеріалу
викладачами-лекторами залежно від виду та профілю діяльності,
174

Україна – освіта

підприємства, установи, організації, вікових особливостей, професійного
складу та інтересів і запитів слухачів. Викладачі–лектори цих освітньовиховних закладів Товариства готуються і систематично проходять
перепідготовку за розгорнутою програмою обсягом 60 годин. Народні
університети українознавства в найближчий час мають зайняти чільне
місце в сучасній системі післядипломної та безперервної фахової освіти,
що нині функціонує в Україні.
IX
Підсумовуючи сказане вище, ще раз нагадаємо: в основу лекційнопросвітницької роботи з українознавства мають бути покладені
фундаментальні поняття, а саме, що таке – Україна, українство,
національна ідея, нація, націософія, націоналізм – словосполучення, які
часто вживаються, але без ясного розуміння, що вони насправді
означають. По суті це концепти або категорії українознавства, тобто
невід’ємні фундаментальні складові української національної ідеї, на
основі яких будується уявлення суб’єкта про Україну і світ. Головне
полягає в тому, щоб українська національна ідея у всіх цих названих її
складниках, що акумулюють у собі усе те цінне, що накопичила
українська нація, стало постійно діючою основою нашого життя,
моральним кодексом і почесним обов’язком кожного свідомого
українця.
Упродовж багатьох століть український народ був позбавлений права
жити повнокровним національним життям. Його цілеспрямовано і
безжалісно знекорінювали, тобто позбавляли значну частину української
людності живого зв’язку із рідною землею, на якій вона жила і зростала.
Замовчувалася національна історія України, руйнувався традиційний
спосіб національного життя, знищувалися духовні культурні надбання.
За Сімоною Бейль „позбавлений коріння – позбавляє коріння й
інших. Укорінений – не викорінює... Позбавлення коріння, безперечно, –
найнебезпечніша хвороба людських спільнот, бо вона поширюється сама
по собі. Істоти, які справді позбавлені коріння, поводяться майже завжди
одним з двох можливих способів: вони або впадають у стан інерції душі,
що майже рівнозначно смерті, як більшість рабів Римської імперії, або
кидаються у діяльність, що завжди спрямована на позбавлення коренів
тих, хто ще їх не втратив, чи з ким це відбулося лише частково, і
вдаються при цьому до найжорстокіших методів”1. І дійсно, укорінення
– це, мабуть, найважливіша і водночас найменш визнана міжнародним
правом потреба людської душі. Для подолання наслідків знекорінення
єдиний шлях – це усвідомлене і послідовне укорінення, тобто
відродження і розвиток нації в усіх складових української національної
ідеї, а це велика і тривала програмна робота.
Україна нині переживає „інформаційний вибух”, „тиранію
альтернатив” та навалу різнорідних плюралістичних цінностей.
Відповідно широко використовується інформаційний, ілюстративно1

Свідзинський А. Національна ідея як концепт культури. – Рукопис.
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пояснювальний спосіб передачі знання в готовому вигляді, яким не
передбачається залучення читача (слухача) до пізнавальної діяльності,
його активне включення в осмислення поставлених проблем. Зауважимо,
такий спосіб передачі знань не виховує допитливості розуму,
аналітичного
мислення,
потягу
до
поглиблення
знань
і
самовдосконалення. Таке багатознання без всебічного і глибокого його
осмислення, усвідомлення та систематизації, на нашу думку, приносить
більше шкоди ніж користі, бо можна багато знати і нічого не розуміти й
не вміти використати набуті знання на практиці.
Ми обрали проблемний виклад змісту запропонованої читачеві
(слухачеві) теми „Українське просвітництво як ідеологія і практика”,
який змушує його активно включитися в пошук вирішення піднятих у
ній пізнавальних і наукових проблем та знаходження додаткових
аргументів для відповідей на поставлені проблемні питання, а також
викличе в нього бажання самому проникнути і осягнути сутність речей.
Від цього виграє зміст викладу названої теми, що при цьому
конкретизується, поглиблюється, збагачується. Це також сприяє пошуку
і постановці суміжних проблем, які ще чекають свого розв’язання.
Загалом це сприяє більш глибокому вивченню навчального матеріалу.
Залучення читачів (слухачів) до проблемного мислення, як показала
практика, активізує також усі сторони їх психічної діяльності.
Поліпшується, зокрема, сприйняття інтегрованого українознавчого
знання як системного, цілісного, масштабного, забезпечується при цьому
селективний відбір найбільш суттєвих невирішених питань,
підвищується інтерес до піднятої теми, формується певне емоційне
відношення до предмета, намагання справитися з інтелектуальними
труднощами, активізується уява і пам’ять, у тому числі, що особливо
важливо, мимовільне запам’ятовування.
Інакше кажучи, формується проблемне мислення читача (слухача),
вкрай необхідне для життєвого успіху в сучасному інформаційному
суспільстві, до якого нині крокує Україна, намагаючись якнайшвидше
вирватись із суспільства індустріального, у якому вона ще перебуває. До
його якісних ознак слід віднести: самостійність, активність, глибина,
критичність, здатність до аналізу і синтезу українознавчого знання та
узагальнень при виникненні й усуванні проблемних ситуацій. Разом з
тим, не все українознавче знання, з нашої точки зору, потрібно подавати
проблемно, а найбільш складне і важливе для усвідомлення, тісно
пов’язане з розкриттям нових підходів, принципів та методів його
творення.
Виходячи з цього, виклад зазначеної теми „Українське просвітництво
як ідеологія і практика” сконцентровано довкола найбільш гострих
невирішених питань, які нині хвилюють українське суспільство і на які
воно потребує адекватної відповіді.
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УКРАЇНА – МОВА

Філіпчук Г.Г. (Київ)
МОВНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА –
ПРОБЛЕМА УКРАЇНИ
У статті розглядаються нагальні проблеми, завдання й перспективи
розвитку державної мови в Україні. Висвітлюється дискусія навколо
мовного питання в українському суспільстві.
Переповідати проблеми, наші болі й тривоги у сфері мовної політики
недостатньо. Варто зробити осучаснений причинно-наслідковий аналіз
мовної культури та запитати себе: куди і з чим ми йдемо? Впродовж
усього періоду незалежності здійснюються безперервні реформи,
реформації, трансформації, модернізації освіти і сільського
господарства, судової системи й інформаційного простору, податкової
політики й українського книговидавництва, медицини й кінематографа.
Результати – відомі, процеси – тривають.
Говорячи про стан української мови як державної, постійно
намагаюсь відшукати координати, місце її в ієрархії суспільно значимих
цінностей суспільства й людини. Дарма. Роль її дуже скромна й
малопомітна в загальнонаціональному масштабі. Ніби й не існує 10-ої
статті Конституції, рішення Конституційного Суду від 14 грудня 1999 р.,
Національної доктрини розвитку освіти, де в розділі “Стратегія мовної
освіти” записано: “Обов’язкове володіння громадянами України
державною мовою.., освіта сприяє розвитку високої мовної
культури, вихованню поваги до державної мови.., у навчальних
закладах, в яких навчання ведеться мовами національних меншин,
створюються умови для належного опанування державної мови”. Як
бачимо, де-юре все гаразд. Проте реально ситуація зі статусом
української за останні 15 років стала тривожнішою. Майже 38 мільйонів
етнічних українців не можуть належним чином скористатися своїм
історичним і конституційним правом. Інерція колоніальної
бездержавності, деукраїнізації продовжує заганяти українську мову в
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багатьох областях, навчальних закладах, органах влади й місцевого
самоврядування у темні хащі. Жаль. Адже мову слід розглядати як
найважливіший чинник інтелектуалізації й духовного розвитку нації, її
єдності й консолідації, соціально-економічного прогресу й міжнародного
авторитету.
Із повагою ставлячись до всіх етносів, які проживають в Україні,
підтримуючи їхні національно-культурні права, мусимо визнати, що
найбільш упослідженими, мовнообезкровленими на своїй землі стали
українці.
Лише впродовж XX ст. вони пережили три фізичні й духовні
голодомори. Втрачено державу, заборонено українську церкву, вкрадено
природні багатства, – а народ продовжував жити. Чому? Тому що
залишалася рідна мова – покалічена, розділена, вигнана, але жива.
І перше правило, яке треба опановувати всім сущим в Україні, позаяк
воно стало національною і загальнолюдською цінністю, – виховання
поваги й любові до рідної мови. Народ, у силу історичних обставин,
може втратити свою землю, незалежність, скарби – і згодом усе це
повернути. Але тільки за умови, що ним не втрачено найдорожчого
скарбу – мови. Через неї і за її допомогою українці, шматовані
історично, конфесійно, політично, національно самоідентифікувалися,
оберігали й розвивали власну культуру та історію.
Мова у М. Грушевського розглядається як культурно-національна
сила, а українську ідею він завжди сприймав як єдність політичну й
мовну.
Якщо національний характер освіти “ґрунтується на культурноісторичних цінностях Українського народу, його традиціях і духовності,
утвердженні національної ідеї” (Національна доктрина розвитку освіти),
то першоосновою цього змісту має бути українська мова. Без її
належного поцінування й розвитку в загальносуспільному масштабі
загалом правильна гуманістична й культурологічна парадигма Доктрини
залишатиметься декларацією. Тому влада, освіта й наука, інтелігенція і
політичні партії, громадськість мають гідно скласти іспит на духовну й
державницьку зрілість щодо спроб ревізії Конституції, введення
офіційної двомовності.
Теза, що кожен може говорити рідною мовою, відвідувати храм
відповідно до свого віросповідання, не повинна стати базою для
прийняття політичного рішення, вразливого для української мови.
Дійсно, вже який рік нам пропонують зігнорувати Конституцію про
державність української мови, законсервувати її дискримінаційне
минуле, зробити мільйони громадян без знання державної мови
соціально незахищеними, закласти основи недовіри й конфліктності між
людьми. Ідеологи цих задумів стверджують: “Земля не володіє
свідомістю, а тому їй байдуже, хто по ній ходить, які пісні співають і чи
співають взагалі”.
Передусім, зазначене є повним запереченням принципів культуро- і
природовідповідності. Бо лише тривимірна єдність особистості,
олюдненої культурою природи і суспільства творить на землі гармонію.
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Опосередкований і прямий наступ п’ятих колон в Україні на ще не
зведену з колін українську мову практично не припиняється.
Українофобна модель 60-80 рр. XX ст. діє і в новітній період
державотворення. За яким критерієм це можна стверджувати? У 1959
році під час перепису 95 % населення України визнали українську мову
рідною (українці тоді становили 76,8 %), нині ж рідною українську
вважає лише 67,5 % (українці становлять 77,8 %). Виникає запитання, – а
що робить політична влада і чи має українська освіта національний
характер? Адже за період 1991-2005 р. через школу пройшло майже два
покоління. Чому, маючи освітню модель, найдемократичнішу в Європі із
забезпечення мовних потреб національних меншин, щодо українців –
титульної нації, наша мовна найбільш дискримінаційна? Упередження?
Ні. У Донецькій області на 2/3 українців функціонує тільки п’ята
частина шкіл із рідною (державною) мовою. Минулого року закрито
українськомовну школу в центрі Донецька. Таке відбувається в
більшості великих і середніх містах України. Якщо офіційне
співвідношення українців до росіян у Криму складає 1 до 2,4, то
співвідношення навчальних закладів – 1 до 100. У Севастополі з 67 шкіл
лише одна українськомовна, хоча тут проживає четверта частина
етнічних українців.
Більшість ПТУ, 2/3 приватних нововідкритих вузів (частина зі
статусом “національний”) здійснюють викладання недержавною –
російською мовою. Забезпеченість українськими підручниками у вищих
навчальних закладах складає 1 до 5, 1 до 10.
Соціокультурне, політичне, інформаційне середовище не сприяє
вдосконаленню відповідності державотворчих процесів українознавчим
“цінностям”. Необхідно визнати, що конституювати націю, зробити її
самосвідомою можна лише з допомогою держави.
Звичайно, глобальний світ, його багатобарвність, відкритість, діалог
культур вимагають нових підходів і світобачення. Час зумовлює
осучаснення культури й ретроспектива не завжди адекватна перспективі
й національним інтересам. Але є цінності вічні й нескороминучі, ними не
торгують і, як говорив В. Липинський, за них не прирізають десятини.
Високоцивілізована Франція за останні десятиліття прийняла 3
закони для захисту й розвитку мови. В Україні кілька років тому уряд
Ющенка вперше запропонував із бюджету 25 млн. грн. на підтримку
державної мови, проте вдалося виділити тільки 2,13 млн. США своє
становлення формували на базі політичної і мовної систем, Японія після
війни почала своє національне відродження з підвищення авторитету
мови. Проаналізувавши ситуацію в сусідніх державах: Росії, Румунії,
Угорщині, Словаччині, Польщі, – можна стверджувати, що мова
розглядається тут у контексті національної безпеки та суспільного
прогресу. Одним із головних пріоритетів державної політики є надання
всілякої допомоги у мовно-культурній сфері своїм співвітчизникам за
кордоном. Це лише зміцнює впливи й авторитети вищезгаданих держав.
А що ми? Ніби перебуваючи в стані національної непритомності,
перераховуємо власні втрати. Зрозуміло, були бездержавницькі часи.
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Але зараз маємо прокинутися, надолужувати прогаяне, активізувати
національно-охоронну політику.
Півстоліття тому на Кубані українців налічувалося 62 %, на Дону –
44 %, але з ліквідацією шкіл з українською мовою викладання
втрачалася культура й національна самобутність. І навіть пісня не є
спасінням і оберегом без рідної школи й мови. Або погляньмо на
Придністров’я, де за переписом 1926 р. проживало половина українців,
майже третина молдован, 8,5 % росіян. Сьогодні тут тільки 2 %
українських дітей виховуються у дошкільних закладах рідною мовою. А
старші замість “Історії України” вивчають у школах “Историю отечества
России”, бо вся освіта функціонує в режимі впроваджених освітніх
стандартів РФ.
У квітні ц. р. мене як іноземного члена Російської Академії Освіти
запрошено в Москву взяти участь у роботі загальних зборів Академії. На
порядку денному запропоновано розглянути одне головне питання:
“Російська мова в житті суспільства й освіті”. Заздрю: їхні державні й
вищі наукові інституції з увагою і відповідальністю ставляться до
офіційної мови, яку розглядають у контексті національної безпеки,
єдності, розуму й духу своєї нації.
Наведу тривожні факти, які були озвучені учасниками “круглого
столу” у Спілці письменників України. Соціологічні дослідження у
національних вузах (Київський університет ім. Т. Г. Шевченка,
педагогічний ім. М. Драгоманова, Політехнічний) показують, що
послуговуються і визнають головною для себе українську мову лише
відповідно 16 %, 14 % і 5 % студентів.
Дивно, та, на жаль, закономірно. Адже за 15 років кількість виданих
книг на душу населення зменшилася у 10 разів, причому лише кожна
двадцята книга українська. За останні роки закрито понад 5 тис.
бібліотек. Зменшуються години на українознавчі дисципліни у вищих
навчальних закладах. Новий міністр охорони здоров’я пропонує
вилучити вивчення української мови з навчальних планів медичних
закладів, оскільки пріоритети й завдання в.н.з. – давати професійні
знання. Чомусь російська, а не українська має статус іноземної для тих,
хто приїхав навчатися в Україну. Погано, зі слів учасників конференції,
володіють державною мовою у мистецьких вузах. Якщо у Театральному
інституті ім. Карпенка-Карого студенти вивчають українську 2 роки, то в
інституті культури лише 1 семестр.
Російськомовні акторські школи у головному мистецькому вузі при
вступі до них орієнтуються на російськомовних абітурієнтів. Для таких
студентів бажано писати твір, а не тести. Ніхто не дає відповіді, а як
вплине Болонський процес на структуру навчальних планів, і яке місце
там залишиться для українських дисциплін.
Отже складною і тривожною ситуацією з державною мовою, яка
склалася в Україні, зумовлені такі окремі завдання і потреби: політична воля
державних керівників; сильна бюджетна політика для захисту й розвитку
української мови; оптимізація мовної мережі навчальних закладів, яка нині
не відповідає культурно-освітнім закладам 38-мільйонного українського
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етносу; відкриття українськомовних сучасних шкіл і гімназій, особливо на
Півдні й Сході України; розробка критеріїв для ВНЗ, за якими оцінка з
результатів акредитації давалася б за станом функціонування і
впровадження в навчально-виховний процес державної мови; якісна зміна
ситуації в інформаційній і книговидавничій сферах на користь державної
мови; забезпечення умов щодо опанування української мови (особливо у
навчальних закладах) представниками національних меншин; здійснення на
державно-громадському рівні наукового аналізу змісту освіти, кадрового
потенціалу щодо стану вивчення українознавчих дисциплін; визнавати
незнання і невикористання державними службовцями, керівниками
навчальних закладів та інших відомств української мови за їхню
непрофесійність і негромадянськість.
Ми, громадяни України, негативно ставимося до всіх проявів ксенофобії,
расизму, антисемітизму. Будь-який натяк на це завжди є предметом уваги на
загальноукраїнському рівні. Але чи по-громадянському ми чинимо, коли
безупинна українофобія розтліває наші душі, національну культуру,
особисту гідність, державність?
То куди, із чим і до чого прийдеш, Україно, якщо не збережеш духу нації
– української мови?

Єрмоленко С.Я. (Київ)
МОВНА КАРТИНА НЕБА
В НАРОДНІЙ ЗАГАДЦІ
На основі аналізу первісних міфів, образного мислення й
метафоричної будови народної загадки як форми пізнання й осмислення
світобудови автор статті розглядає світоглядну роль мовної картини
світу народу. У статті подано докладний аналіз витоків і символічного
значення загального комплексу архетипічної моделі неба, закодованого у
міфопоетичному мисленні українців.
Через мову пізнаємо особливості мислення й сприймання
об’єктивного світу людиною. У сучасній лінгвістиці набула
термінологічного змісту метафора “мовна картина світу”. Зазначений
термін уживається з такими диференційними ознаками: “національна
мовна картина світу”, “поетична мовна картина світу”, “індивідуальна
мовна картина світу”. Цей ряд можемо продовжити висловами –
“наукова мовна картина світу”, “фольклорна мовна картина світу” тощо.
У мові фольклору, його жанрах знаходить вираження міфічне
мислення народу, пор. думку О.О.Потебні: “Мова є головне і первісне
знаряддя міфічного мислення”1. Міф, на думку Потебні, це словесний
поетичний твір. Таким твором є народна загадка, що використовує
здатність слова міфологізувати певні поняття і зберігати давні вірування
1

Потебня О. Естетика і поетика слова: Збірник. – К.,1985. – С. 195.
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народу. У мові загадок зберігаються не лише назви предметів давньої
побутової культури, а й уявлення людей про будову світу. “Духовне
багатство індивіда, як зазначає дослідник, – це минуле народу, до якого
він сам себе зараховує”1.
Загадка належить до дуже давнього виду народної творчості. Саме це
підкреслював І.Я.Франко у розвідці “Останки первісного світогляду в
руських і польських загадках народних”. У загадці відбито колективну
свідомість, або, за висловом В.Гумбольдта, ”об’єднану духовну енергію
народу”2. Етнічне “Я” українців, їхнє сприймання зовнішнього світу
вербалізується в слові, словосполученні, сталому звороті, в усталених
асоціативних зв’язках, показових для текстів загадок, пор.: “Мова …
відбиває
етнокультурні
стереотипи,
породжені
національною
специфікою людського світосприймання”3.
Семантична структура загадки становить особливу ускладнену форму
пізнання, коли назва звичайної реалії довкілля навмисне “заховується” в
інших предметах зовнішнього світу. Загадка містить у собі філософський
зміст, пов’язується з міфологічним світобаченням народу4.
Азбукою образного мислення називає загадку Н.Б. Мечковська:
“Природа загадки пов’язана з однією з фундаментальних властивостей
людського мислення – із здатністю чи вмінням людини бачити
подібність і неподібність різних предметів (явищ, подій) і на цій основі
розуміти зв’язки предметів, їх роди й види, розрізняти в навколишньому
світі загальне, часткове і особливе. Найбільш ранні вияви цієї здатності
людської свідомості засвідчені, по-перше, у мові – саме в розвитку
переносних (вторинних) значень слів – і, по-друге, у фольклорі – у
найдавніших загадках”5. У загадці людина актуалізує звичні предмети
навколишнього світу, проте щоб упізнати їх, потрібно залучити
розвинену фантазію, тобто шлях пізнання навмисне ускладнюється. Це
відбувається через використання метафори, метонімії, звертання до
асоціативних символів, архетипів української культури6.
Загадка вибудовує свій світ навколишньої природи, у якому живе
людина. Екстралінгвальні чинники визначають принципи метафоричних
номінацій, характерних для загадок: “Метафорична будова міфу про
початки світу надовго закріпляла й робила частішим, продуктивнішим
панівний в давнину спосіб усвідомлення дійсності людиною: на основі
образного бачення предметів і природної свободи переносно-образного
вживання мови”7.

1

Шпет Г.Г. Сочинения. – М.,1989. – С. 574.
Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. – М., 1985. – С.349.
3
Жайворонок В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук // Мовознавство. – 2004. – № 56. – С. 27.
4
Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997. – С. 276-277.
5
Мечковская Н.Б. Язык и религия. – М., 2001. – С. 110.
6
Кримський С.Б. Архетипи української культури // Феномен української культури:
методологічні засади осмислення. Зб. – К., 1996. – С. 91-112.
7
Мечковская Н.Б. Язык и религия. – М., 2001. – С. 111.
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Українці опоетизовували в своїх загадках природні явища, стихії –
небо, сонце, місяць, зорі, воду, вітер, вогонь, грім, блискавку тощо. З
чим асоціюється, наприклад, небо? Насамперед з великим простором,
площею, тому й з’являються постійні образи поля й моря: чисте поле,
скляне поле, море. Епітетні характеристики чисте, скляне містять
спільну сему, визначальну для позитивної оцінки неба – “прозорість”. З
побутової культури українців з’явилися в загадках про небо такі усталені
асоціації: велике-велике рядно, простирайло, розісланий килим, голуба
хустина, толока, рогожа, голубий шатер, стеля, синя шуба, кожушок.
Добір цих асоціативно-образних номінацій зумовлений їх спільними
семами: “те, що покриває” і “голубий колір”. Названі семи покладено в
основу поетичного опису неба в українських загадках. Вони досить
звичні, усталені й не ускладнюють процес відгадування. Інша річ – образ
дерева, характерний для дуже давніх загадок про небо. Це може бути
дуб, верба, як у загадках: Стоїть дуб-стародуб, на тім дубі – птицявертиниця, ніхто її не дістане, ні цар, ні цариця – Небо і сонце; Стоїть
верба над водою, в воду дивиться – Небо; Сидить півень на вербі,
спустив коси до землі – Небо і сонце. В останній наведеній загадці небо
постає як дерево, а гілля його, або коси, – сонячне проміння, що
спускається до землі. Не випадковий тут образ півня. Саме півень, за
міфопоетичним віруванням народу, виступає символом сонця й дерева
життя1. Не тільки в загадках, а й в інших міфопоетичних картинах, що
відбивають світ навколишньої природи, звичними є уявлення про
світове дерево. Як зауважує Н.В.Слухай, “образ світового дерева
гарантує цілісний погляд на світ, визначення людиною свого місця у
Всесвіті”2.
Світова будова поставала в образі дерева, і це уявлення в колективній
свідомості виникає, на думку дослідників, у часи верхнього палеоліту як
спроба протиставити світ хаосу, причому “такі архітипові знаки, як
символ дерева, можуть передаватися генетично”3.
Як дерево (дуб, верба) постають у загадках поетичні описи неба,
сонця, місяця. Проміння сонця – це гілки дерева, а в деяких загадках – це
зоровий образ розгалуженої дороги. Найбільшу кількість асоціацій
маємо в загадках з описом сонця. Сонце – золота діжа, червона
комора, золоте теля, золоті ясла, черепочок жару, золота паляничка,
золотий кружок, красний огонь, золота тарілка, тарілочка ясна, білий
заєць, квітка золота, червона корова, червоне теля, рожевий клубок,
птиця-вертолиця, півень, пані, сестра та ін. Звернімо увагу на епітети,
що означують слова – назви тварин та предметів побутового вжитку.
Кольористична семантика прикметників золотий, червоний, рожевий
безпосередньо пов’язана з кольорами сонця, а вибір предметних назв
1

Войтович В. Українська міфологія. – К., 2002. – С. 373.
Слухай Н.В. Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті
лінгвокультурології: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. –
С. 42.
3
Іванов В.В. Найдавніші форми людської культури та їх відображення у первісному
мистецтві // Всесвіт. – 1975. – № 1. – С. 188.
2
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відбиває міфопоетичне сприйняття світу українцями, різний ступінь
символізації денотатів, зокрема, йдеться про символічний зміст таких
денотатів, як корова, півень. Це багатозначні символи, які змінюють своє
значення залежно від зображуваної ситуації. У контексті загадки про
сонце корова виступає символом сонця, так само червоний півень –
символ сонця, вогню1.
Міфологеми корова, півень забезпечують символічну живописну
образність загадки. Про таку функцію символу писав О.Лосєв: “Будьякий знак може мати безмежну кількість значень, тобто бути
символом”2.
У загадках про сонце звертаємо увагу на статичні й динамічні
картини, пор.: Ой за лісом, за пралісом золота діжа сходить (стоїть,
кисне, горить) – Сонце ; По морі, по морі золота тарілка плаває – Небо і
сонце; Серед лісу-лісу черепочок жару лежить – Сонце; Ішла без (через)
ліс червона корова і сміялася – Сонце; Вдень у небі гуляє, а ввечері на
землю сідає – Сонце; На дерев’яній межі в скляному полі пасеться
тарілочка ясна – Сонце на заході; Синє море хитається, білий заєць
купається – Небо і сонце.
У загадках про сонце актуалізуються лексеми на позначення кольору,
вогню, а також руху. Деякі загадки містять пряму номінацію гріє, проте
частіше використовуються пов’язані з рухом загальномовні метафори
сходить, сідає. Так само як поняття неба закодоване в міфопоетичній
картині світового дерева, так і образ сонця безпосередньо пов’язаний з
цим архетипом, пор.: Стоїть верба насеред села, розпустила гілля на ціле
Поділля – Сонце; Стоїть дерево серед села, а в каждій хатці по гіллячці –
Сонце.
Частина загадок із відгадкою сонце побудована як зоометафори на
зразок заєць купається, червона корова сміялася, золоте теля на весь
світ рикає. Варто відзначити, що поряд із зоровими картинами в
загадках активно використовуються звукові асоціації. Варіативність у
виборі предметів, через які здійснюється символізація і метафоризація
закодованого поняття, визначена етнічним полем, національною мовною
картиною світу.
Цілісний погляд на небо, сонце, землю, воду викликає в уяві творців
загадок образ родини, пор. загадки, в основі яких лежать назви
спорідненості: Батько високий, ненька низенька, брат кучерявий, сестра
сліпенька – Небо, земля, дим, ніч ; Нянько високий, мама широка,
донька прудка, а син лінивий – Небо, земля, вода, камінь.
Український побут переноситься, умовно кажучи, на небо.
Метафоричні описи неба вибудовуються на основі асоціацій з назвами
побутових речей на зразок кожух, рогожа, піч, толока тощо.
Наприклад: Ой постелю я рогожку та посиплю горошку, та положу
1
Слухай Н.В. Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті
лінгвокультурології: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. –
С. 78.
2
Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М., 1982. – С. 64.

184

Україна – мова

окраєць хліба – Небо, зорі, місяць; Повна піч паляниць, а посередині
книш – Місяць у хмарах. Вся образна картина зоряного чи хмарного
неба змальована через звичні навколишні реалії. Добір ключових слів
ґрунтується на подібності зовнішніх ознак закодованого предмета і
слова-відгадки (місяць – окраєць хліба, хмари – паляниці).
Конструктивну роль у метафоричній будові відіграє звукове уподібнення
слів – рогожку-горошку.
Варіантність метафоричних моделей і багатозначність символів
характерні також для загадок про місяць. Чільне місце в усталених
асоціаціях відводиться зоометафорам. Місяць уподібнюється таким
денотатам, як лисий віл, лисий кінь, лисе телятко, зайчик, свиня з одним
оком, бик, цап, кабан, пор.: Лисий віл крізь ворота заглядає – Місяць;
Лисий кінь у ворота загляда – Місяць; Ой за током, за притоком стоїть
свиня з одним оком – Місяць; Прийшов бик та в ворота – мик! – Місяць.
Повторюваний у загадках про місяць епітет лисий мотивується
зовнішнім виглядом закодованого денотата. Так само за формою,
зовнішньою подібністю змодельована метафора місяць – око (свиня з
одним оком). В одному семантичному полі з ключовим словом око
перебувають дієслівні метафори на зразок місяць дивиться. Акцент на
іншій формі (рогатий) детермінує появу відповідної ознаки у загадці:
Рогатий, а не бик; Без рук, без ніг, тільки з рогами, а ходить попід
небесами. Ознака рогатий щодо місяця входить в інше асоціативне поле,
у якому місяць порівнюється з пастухом, чабаном, чумаком: Поле не
міряне, вівці не щитані, пастух рогатий – Небо, зорі, місяць; Один чабан
тисячі овець пасе – Місяць у хмарах; Їхав чумак та й став, бо волів
потеряв – Місяць у хмарах.
До звичної в загадках про місяць назви пастух побутують такі
характеристичні означення: не найманий, не плачений, не згоджений.
Дійовими особами у метафорах на позначення місяця виступають також
волох, старець, пан із слугами, гість, Яшка Семиряшка. Характерні й дії
цих осіб, пов’язані із зображенням місяця і зоряного неба: Ішов волох,
розсипав горох, почало світати – нема що збирати – Місяць і зорі;
Прийшов старець, розсипав перець, як зачало світати, він зачав збирати –
Місяць і зорі.
Олюднення місяця супроводжується зображенням сценічного дійства,
незалежно від того, чи дії місяця асоціюються з діями людини, чи діями
тварини, пор.: Один баранець пасе тисячі овець – Місяць у хмарах; Тисяча
овечок, а між ними один баранець – Місяць у хмарах; Біг зайчик попід лісок,
сипав згори пісок – Місяць і зорі.
Загадки про місяць актуалізують кольористично-зорові образи, у яких
звертається увага на колір, висоту, форму місяця: червона сковорода,
червона гора, червона скибка, золота комора, кусок золота, червоний
клубок, жовта куриця, пор.: Серед двора-двора лежить червона сковорода –
Місяць; Ой за лісом, за пралісом червона гора сходить – Місяць; За лісом, за
пралісом червона скибка має – Місяць; Серед моря-моря стоїть золота
комора – Місяць; Золотий пішов, а срібний прийшов – Сонце і місяць;
Голуба хустина, червоний клубок по хустині качається, людям усміхається –
Небо і місяць .
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Із сприйманням кольору пов’язані й такі загадки: Вдень блідніє, а вночі
ясніє – Місяць; Понад цілим двором стоїть чашка з молоком – Місяць. У
загадках про місяць досить поширений образ хліба: діжа з тістом, хліба
країна, байда хліба, книш, шматок хліба, окраєць хліба, буханець хліба,
кулідочка хліба, крайчик хліба, лустка хліба, пів бублика. Ключове поняття
хліб вербалізується в назвах, які вказують на розмір місяця, його форми,
напр.: Повна піч паляниць, а посередині книш – Місяць у хмарах; Шматок
хліба горохом присипаний – Місяць і зорі ; У бабиній хатині висить хліба
країна, собаки гавкають, не можуть дістати – Місяць; Розстелив кожушок,
посипав горошок ще й окраєць хліба поклав, а як коли – то й цілий – Небо,
зорі, місяць.
Місяць уповні – це цілий хліб, а молодик – окраєць хліба.
Як і в загадках про сонце, у текстах про місяць актуалізуються сакральні
дерева – дуб і верба: Упав дуб на весь світ, а на кінці ковалі кують – Місяць;
Виросла верба посеред села, розпустила гілля на все підпілля – Місяць.
Назва підпілля виступає символом темної ночі, коли з’являється на небі
місяць.
У загадкових діях, що відбуваються на небі, обов’язкові персонажі –
зірки. Багатопланові асоціації лежать в основі таких варіантних текстів
загадок про зоряне небо: На татарському полі попутані коні, Вузлики знать,
та не можна розв’язать – Небо і зорі; По чистому полі прив’язані коні, Ні
взяти, ні вузла розв’язати – Небо і зорі; Стоять коні булані, на їх узди
порвані, Узди знати, та не можна розв’язати – Небо і зорі.
На перший погляд, в основу кодування покладено зорові враження від
побутових речей, реалій господарювання (попутані коні), що з’являються в
описі зоряного неба як певний алогізм. Проте зміст поетичних асоціацій
значно глибший: ключовим є поняття “неможливість щось зробити” (“не
можна розв’язати”), яке сигналізує про сферу недосяжності, таємничості
зірок. Образи коней (у деяких загадках – це бджоли, вівці, цапенята)
виступають номінаціями зірок, виявляючи зв’язок з двома семами “рух” і
“велика кількість – табун, рій”. Найчастіше велика кількість зірок на небі
асоціюється з численними дрібними предметами, пор.: Розсипався горох на
чотириста дорог, Ніхто його не позбира – ні цар, ні цариця, Ні красная
дівиця – Зорі; Розсипалось на ніч зерно, глянули вранці – нема нічого – Зорі.
У цьому семантичному полі звичні дієслова на зразок розсипати, насипати,
посіяти, сипати. збирати. Сема “дрібні предмети, частинки чогось”
мотивує вибір образу піску для кодування поняття зірок. Неможливість
перелічити велику кількість зірок на небі пов’язують із побутовим
сценарієм: Є у мене багато грошей, я їх не можу перелічити – Зорі .
Уважний погляд на життя природи, зокрема, вигляд зоряного неба
викликає в уяві творців загадок різні конкретно-чуттєві образи. Наприклад,
спостереження за поведінкою бджіл лягли в основу загадки: Летіла тетеря не
вчора, тепера; Упала в лободу, шукаю, не найду – Бджола. Той самий текст
використовується в іншій комунікативній ситуації, зокрема на позначення
поетичного образу падаючої зірки: Летіла тетеря не вчора – тепера; Впала в
лободу, шукаю – не найду – Зоря.
Загадки про небо, сонце, місяць, зорі, хмари є, очевидно, найдавнішими
зразками міфопоетичної творчості, у яких знайшли відбиття уявлення
українців про світобудову.
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Погрібний А.Г. (Київ)
ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
І. ФРАНКА В УТВЕРДЖЕННІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ
(ретроспекція і сучасність)
Автор статті привертає увагу до ролі концептуальних засад
науково-теоретичної спадщини видатного митця і мислителя І. Франка
в питаннях української мови й української духовності загалом.
Вагомою частиною спадщини І. Франка є його лінгвістичні праці, що
їх нараховується понад двадцять назв. З-поміж них такі відомі, як
“Літературна мова і діалекти”, “Двоязичність і дволикість”, “Причинки
до української ономастики”, “Етимологія і фонетика в южноруській
літературі” та ін. Гостре викриття політики зросійщення, що її
здійснював на підросійській Україні царат, боротьба проти
насаджуваного москвофілами в Галичині “язичія”, розвінчування тих,
хто заперечував самостійність українського етносу та української мови,
ствердження тези про пов’язаність денаціоналізації з деморалізацією, –
такі основні акценти Франкових виступів про мову.
Характерна їх особливість – розгляд мовних питань у практичній
площині, позбавленій псевдовченості й схоластики (“граматики, –
погоджувався він з одним польським інтелектуалом, – то грабарі живої
мови”1), що яскраво бачимо з його ставлення до суперечки на тему
окремішності української мови. Як доводив письменник, на
спростування тези, нібито українська мова – діалект, не варто витрачати
енергію, адже головним аргументом тут має бути той, наскільки мова
здатна виконувати повноту своїх функцій. Останнє ж, на переконання
І. Франка, залежить від того, наскільки розвинули її інтелектуали.
Діалект? –
перепитував письменник і відповідав:
– А ми його надишем
Міццю духу і огнем любови
І нестертий слід його запишем
Самостійно між культурні мови, –
що, власне, і виконував власною творчістю І. Франко. То ж коли,
звертаючись до України, він висловлював переконаність у тому, що –
прийде час
І ти огнистим видом
Засяєш у народів вольнім колі, –

1
Франко І. Літературна мова і діалекти // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К., 1982. –
Т. 37. – С. 205.
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то зрозуміло, що це сказано письменником і про українське слово,
яке також має сяяти “огнистим видом” у своїй країні, почуватися
“хазяїном домовитим” у “своїй хаті” і на “своїм полі”.
Кажучи про внесок І. Франка в розвиток української літературної
мови, найперше слід акцентувати на унікальній його ролі в досягненні
нею тієї
якості, яку варто позначати як якість її соборності.
Актуальність цього акценту полягає у тому, що не без впливу різних
інсинуацій, активно розповсюджуваних у наш час політичними діячами
імперсько–шовіністичного штибу, уявлення широкого загалу про те, як
формувалася сучасна українська літературна мова та що вона собою
являє, характеризують значна приблизність, а то й спотвореність,
причому особливо це стосується сприйняття наявного у ній “галицького”
компонента. Прикладів настороженості, а то й нетерпимості у ставленні
до нього маємо безліч, до того ж, іноді й з боку людей, позитивно
наставлених до своєї мови. Немало хто, і то не тільки на побутовому
рівні, не розуміє, що літературна мова є і має бути спільною для усієї
України, незалежно від діалектних відмінностей, тобто має бути
однаково зрозумілою полтавцеві й гуцулові, поліщукові й буковинцеві,
слобожанину і закарпатцеві. Не всі розуміють і те, що не варто шукати
якийсь край, у якому сучасна наша літературна мова повсюдно звучала б
у чистому вигляді, адже насправді вона увібрала в себе мовні “внески”
різних частин України, і саме через це й є об’єднувальною для всіх
українців, соборною. Що ж до того, що нею говорять, у першу чергу,
освічені, інтелігентні верстви населення, то це характерне для
літературних мов практично всіх народів. Тобто загалом ще недостатньо
засвоєна істина, що дистанція між розмовною мовою окремих територій
і єдиною літературною мовою даного народу – типове явище. Марно
шукати російської літературної мови у вустах людності, що живе десь на
Рязанщині чи на Тамбовщині. Так само марно уявляти якусь територію
Федеративної Республіки Німеччина, де в чистому вигляді звучала б
така німецька мова, яку ми вивчаємо, адже на всіх землях Німеччини в
живому народному мовленні звучать численні діалектні форми
німецької мови. Про мовний стан у Німеччині І. Нечуй–Левицький
писав: “Німецький язик має багато провінціялізмів і, як літературний
язик, він утворений з усіх німецьких говірок ще Лютером”1. Нерідко ці
“німецькі говірки” настільки віддалені одна від іншої, що, кажуть,
баварцеві не завжди просто зрозуміти саксонця – і навпаки. Тут і
виручає усіх єдина німецька літературна мова, що, витворена та
огранена свого часу видатними німецькими інтелектуалами, поєднує
усіх німців у єдину національну спільноту.
Таке ж призначення й нової української літературної мови, свої “паї”
до якої внесли говірки різних теренів України, хоча в першій половині
ХІХ ст. провідну роль відіграла полтавсько-київська основа.
Фундаментальна заслуга належить, як знаємо, І. Котляревському,
1
Нечуй–Левицький І. Українство на літературних позвах з Московщиною. – Львів,
1998. – С. 179.
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Г. Квітці-Основ’яненку, а особливо – Т. Шевченку, який огранив
сучасну йому українську літературну мову на основі живої, народної
мови наддніпрянщини.
Отже, на час “до Івана Франка” в нашій літературній мові яскравіли
два основні пласти: наддніпрянський (київсько-полтавський) і
слобожанський. Але треба було з’яви генія І. Франка, щоб повнота
компонентів, завдяки яким сформувалась якість соборності української
літературної мови, була остаточно досягнена. Не зайве підкреслити, що
письменник пройшов значну мовну еволюцію – від так званого “язичія”,
якому віддав данину в ранній творчості, до цілеспрямованого творчого
засвоєння східноукраїнських мовних норм. Промовисте редагування, що
його здійснив І. Франко, вдруге видаючи в 1893 р. збірку “З вершин і
низин”. Викреслюючи вузькодіалектні форми, письменник послідовно
підрівнював свою мову до мови Т. Шевченка та інших класиків з
наддніпрянських теренів. Як писав він, “цвіт і краса” української
літератури “виросли над Дніпром”1.
Але водночас ця праця, що поглиблювалася в подальші роки, стала
практичним здійсненням життєво важливого для етнічно-культурної
єдності України принципу доповнення мови Г. Квітки-Основ’яненка і
Т. Шевченка західноукраїнськими надбаннями. Тобто з творчістю
І. Франка, а невдовзі – В. Стефаника, з Буковини – О. Кобилянської та
інших українська літературна мова вагомо збагатилася мовними
набутками галицько–буковинських теренів, а потім остаточно набула
ознак найважливішої своєї якості – вже згаданої соборності.
Акцентуємо на цих ніби трюїстичних речах, адже насправді
нерозуміння того, що українська літературна мова – це, спрощено
сказавши, органічний синтез мови Т. Шевченка й І. Франка, зустрічаємо
дуже часто, й особливо, варто повторити, у формі закидів з приводу тих
або інших галицизмів у нашій мові, яких, мовляв, у Шевченка не було.
Так, справді не було, але ж за всієї величі Т. Шевченка утвердження
єдиної для України української літературної мови його неоціненною
працею не завершилося. Потрібна була титанічна праця І. Франка,
потрібен був унікальний внесок Лесі Українки, М. Коцюбинського,
Б. Грінченка, інших наших світочів, а загалом же час завершення
утвердження нашої літературної мови належить віднести хіба до 20-х
років минулого століття, хоча розвиток, удосконалення, збагачення
відбувалося і пізніше, як відбувається і сьогодні.
Тому нетерпиме ставлення до наявності західноукраїнських
компонентів в українській літературній мові насправді відбиває
недооцінювання індивідом найнеобхіднішого для кожної держави – її
етнічно-мовної єдності. А тому той, хто закликає “очищати” мову від
набутків якогось із теренів, “викреслює” з України у цей спосіб той або
інший терен взагалі. Не випадково, наголошуючи на консолідуючій ролі
української мови, І. Франко стверджував: “Писатель мусить поперед
усього владати добре мовою свого народу, і то не мовою одного села,
1
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одного повіту або одної губернії, але мовою такою, котра була б
однаково своя, зрозуміла і люба всім повітам, губерніям та селам, мовою
літературною, мовою школи й інтелігентного товариства”1. Над
творенням цієї загальноукраїнської літературної мови (“ми такої мови
ще не маємо”) активно й працював І. Франко, хоч водночас він глибоко
осмислював і питання діалектних особливостей. У той час, як невіглас і
в наші дні ставиться до них зневажливо, ладен їх винищувати, навіть і не
замислюючись, що без них літературна мова просто втрачає живі соки,
І. Франко у статті “Літературна мова і діялекти” писав: “Кожна
літературна мова доти жива і здібна до життя, доки має можність, з
одного боку, всисати в себе всі культурні елементи сучасності, значить,
збагачуватися новими термінами та висловами, відповідними до
прогресу сучасної цивілізації (...), а з другого боку, доки має тенденцію
збагачуватися чимраз новими елементами з питомого народного життя і
з відмін та діялектів народного говору”2. Неоціненна спадщина І. Франка
вчить тривко берегти як спільну для всієї країни літературну мову, так і
розмаїття її діалектних особливостей.
Принципову вагу має також постановка та вирішення І. Франком
питання про феномен рідної мови. Перегукуючись з О. Потебнею та
Б. Грінченком, письменник дав власну відповідь на питання про зв’язок
денаціоналізації з деморалізацією, простежив явища морально–
психологічного характеру, що супроводжують добровільну втрату
індивідумом своєї родової мови. Актуальність висновків І. Франка для
нашої сучасності випливає вже з того, що, як відомо, в часі останнього
перепису населення 14,8 % тих, котрі зараховують себе до українців, або
близько 5,5 млн. осіб (проти 32 млн, або 85,2 %) зазначили, що їхня
рідна мова російська. (Решта – близько 32%, або 85,2% з числа етнічних
українців ствердили, що і національність їхня, і рідна мова – українські).
Відомо, що причини, внаслідок яких люди втрачають свою мову,
найрізноманітніші, у тому числі й ті, що незалежні від індивіда. Однак
І. Франка цікавили ті українці, які зрікалися української мови та
“поязичувалися”, витоптували свій національний корінь якраз свідомо,
добровільно. З огляду на те, що в совєтський час ця тенденція набула
епідемічного характеру, а особливо на те, що до кінця вона не подолана і
в незалежній Україні, уважно придивімося до аргументів письменника.
Відповідь, що її він дає на запитання, чи самохітне відступництво від
своєї рідної мови лишається для індивіда безслідним, безнаслідковим на
морально-психологічному рівні, однозначно негативна. Письменник
доводить, що в результаті цього меншає людини в людині, оскільки
моральність витісняється аморальністю.
Найглибше обґрунтоване це І. Франком у статті “Дволичність і
двоязичність” (1905), яка до нашої Незалежності перебувала за сімома
печатями. Як бачимо з назви цієї праці, йдеться навіть не так про повне
1
Франко І. Наше літературне життя в 1892 році // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К.,
1981. – Т. 29. – С. 9.
2
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зречення індивідумом своєї рідної мови, як про ситуацію так званої
двомовності. Чим обертається остання на морально–психологічному
рівні? – запитує І. Франко й ілюструє у названій статті свою відповідь
творчою і моральною деградацією літературно-наукового діяча
москвофільської орієнтації (друга половина ХІХ ст.) Івана Наумовича.
Гори написаних “язичієм” позбавлених живих соків, схоластичних
творів, що могли б скласти сотню томів, але по смерті автора були
піддані забуттю навіть самими москвофілами; запопадливе
вислужування цього галичанина перед Росією, що увінчалося навіть
прийняттям російського громадянства; люта зневага панотця Наумовича
до навколишнього селянства (“Я уже 5 лет тут, и до тых зверей не могу
привыкнути”, – пише він знайомому про мужиків зі свого приходу на
Коломийщині); нарешті, фінал життя: “Побачивши, що його мрії про
російський рай полягали на ілюзіях (він) відкликав усе своє життя –
зажив отруту”, – такі основні факти життєпису Наумовича, що ними
оперує І. Франко, акцентуючи, що почалася ця деградація
небезталановитої від природи людини саме з її утвердження на
“двоязичності”, тобто з відступництва од рідної мови.
Чи можна безкарно зрікатися рідної мови, заміняти її мовою іншою?
– ставить питання письменник і ось як розмірковує з цього приводу: “На
мою думку, тут лежить глибока психологічна проблема, якої коріння
сягає малодосліджених сьогодні тайників – зв’язку людської психіки з
тими нібито конвенціональними, а проте так дивно органічними
системами звуків, що називаємо рідною мовою. Здається, що таке рідна
мова? Чим вона ліпша для мене від усякої іншої і що мені вадить при
нагоді заміняти на всяку іншу?“ А далі, ніби чуючи аргументи
сьогоденних численних відступників від української мови –
“всечеловеков”, точніше – російськомовних “человеков”, а також їхніх
адвокатів з числа імпер–шовіністів, І. Франко пише: “Практик,
утилітарист, не надумуючися ані хвилини, скаже: пусте питання! Мова –
спосіб комунікації людей з людьми, і, маючи до вибору, я беру ту, яка
дає мені можність комунікуватися з більшим числом людей“. Але саме
оте “маючи до вибору” і розвінчує письменник: “А тим часом якась
таємна сила в людській природі каже: Pardon, ти не маєш до вибору
(виділено І. Франком. – А.П.); в якій мові вродився і виховався, тої без
окалічення своєї душі не можеш покинути, так як не можеш замінятися з
ким іншим своєю шкірою”. “І чим вища, тонша, субтельнійша
організація чоловіка, тим тяжче дається і страшніше карається йому така
переміна”1.
За ілюстрацію І. Франкові служать долі “двох геніяльних українців –
Гоголя і Шевченка”. У творчості Шевченка – рух “все вгору та вгору, все
на вищі, світліші височини, до таких гармонійних акордів гуманної
Євангелії, як “Марія”. У Гоголя ж – теж “прудкий хід на недосяжні
вершини артизму, та на тих височинах заворот голови, внутрішнє
роздвоєння, чорні сумніви і упадок у дебрі містицизму”. Це, вважає
1
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І. Франко, “різні різно пояснюють, та все–таки серед тих причин важне
місце займають відчуження геніяльного українця від рідної мови”1.
Відступництво від рідної мови, стверджує письменник, стало
трагедією і для недотичного до Гоголя явища – галицького
москвофільства: “Люди, що могли б були зробитися пожиточними
діячами на рідній ниві, люди талановиті і працьовиті, перенявшися
нещасною манією – міняти свою рідну мову на чужу, раптом робилися
мов духово в часті спаралізовані, тратили живе чуття”. І далі стосовно
головного персонажа статті: “...Відірвання від рідного ґрунту, поперед
усього від рідної мови, мало фатальні наслідки на весь психічний устрій
і на всю літературну працю Наумовича”2.
Тобто гвалтовне ставлення індивіда до своєї мовної ідентичності
мислитель розцінює як вияв здеморалізованості, духовної деградації,
затоптування природного, людського в людині. Як доводить він, знання
чужої мови та володіння нею – одна річ, але інша – зрада своєї мови на
користь іншої, що не може не мати для індивіда згубних наслідків.
Годі й доводити, наскільки актуальні ці наукові висновки І. Франка
про духовну спаралізованість особистості внаслідок зради своєї мови,
про неможливість легковаження важливою для здоров’я суспільства
проблемою етнокультурної, у тому числі мовної спадкоємності, у
сьогоденній українській ситуації, за якої прибічників означеної
письменником “нещасної манії – міняти свою рідну мову на чужу”, на
жаль, навряд чи меншає. Зокрема, досі це залишається хворобою
творчо–артистичної інтелігенції, немало представників якої мають
ілюзію зрости у щось значиме – чи то в музичному, образотворчому,
театральному, чи тим більше в літературному мистецтві – у відриві від
національних українських джерел, у відступництві від родової
української мови. Одначе варто тут довіряти генієві І. Франка: без
“окалічення своєї душі” це неможливе. І ще одна деталь: той же Гоголь,
як і А. Ахматова чи К.Паустовський, народившись в Україні, стали
великими письменниками в російській мові лише в самій Росії, тобто
безпосередньо опинившись в органічній стихії живого російського
слова, у його природній аурі. Значення цієї “субстанції незримої”,
відсутньої для тих, хто прагне повносилого творчого зростання як
іншомовного митця в умовах іноді навіть фізично невідчутної
української аури ігнорувати не варто. Інакше – провінціалізм, комплекс
недооціненості, у багатьох – обізленість “на весь світ”. Зрозуміло, що
відступництво від рідної мови помщається не тільки творчим
особистостям, а всім без винятку.
Варто зробити висновок: творча спадщина І. Франка містить у собі
основоположного характеру методологічні акценти, що заслуговують як
ширшої популяризації, так і значно повнішого врахування в теорії та
практиці мовного будівництва в сучасній Україні.

1
2
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Чередниченко О.І. (Київ)
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАДИСКУРС:
ПРОБЛЕМА ІНШОМОВНИХ ВПЛИВІВ
У статті розглянуто сучасні тенденції вживання іноземних слів в
українському медіадискурсі. Проаналізовано випадки відхилення від
літературної норми.
Українська мова у засобах масової інформації створює медіадискурс, із яким повсякденно, повсякчасно стикається кожний
українець. Від якості цього дискурсу залежить, наскільки успішною буде
реалізація функцій інформування, внутрідержавного спілкування та
розвитку громадської думки. За роки незалежності України відбулися
певні позитивні зміни в інформаційному просторі, пов’язані, передусім,
із збільшенням пропорцій українського мовлення в електронних ЗМІ.
Однак, зроблено лише перші кроки на шляху розбудови українського
медіадискурсу і, відповідно, – внутрідержавних комунікацій. Низькою
залишається присутність української мови у друкованій пресі та
Інтернет-виданнях. Порушується мовний режим україномовних ЗМІ
через надмірне застосування в них іноземного (головно – російського)
мовлення, яке, як правило, не перекладається українською.
Для будь-якої державної мови медіадискурс є одним із
найдинамічніших мовних контекстів, де постійно з’являються інновації:
лексичні новотвори, семантичні неологізми, реанімовані архаїзми,
перифрази, крилаті вислови, запозичення з інших мов. Український
медіадискурс тут не є винятком, адже в ньому концентрується все, що
відбиває різні сфери діяльності. Лише в останні півтора-два десятиліття
у мові ЗМІ зафіксовано такі інновації, як кучмізм, дімократія, дерибан,
губернатор, піратство, піар, бізнес-план, бізнесовець, VIP-жінка,
глобальне павутиння, українська залізна леді, маємо те, що маємо;
хотіли як краще, а вийшло як завжди.
У медіадискурсі мовна норма постійно піддається випробуванню,
зіштовхуючись із тим, що до неї не входить, але із часом може набути
нормативного характеру чи залишитися поза нормою.
Починаючи з 70-80-х років ХХ ст. медіадискурс розвинених мов
світу демократизується та еволюціонує у бік розмовності, причому ця
тенденція спостерігається не тільки в усному, а й у писемному мовленні
ЗМІ, в якому розмовні елементи, так звані колоквіалізми, здобувають
дедалі більшу перевагу над книжними. Подібні явища сьогодні
притаманні й українському медіадискурсу.
Наближення до джерел інформації і пов’язаних із ними
комунікативних систем, як одна з головних ознак сучасних
інформаційних процесів, спричинює посилення міжмовної та
міжкультурної взаємодії, наслідком якої є взаємопроникність
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національних медіадискурсів для чужомовних елементів. Однак, за умов
глобалізації потужні комунікативні системи, наприклад англійська та
російська, мають більше шансів для поширення власних мовленнєвих
стереотипів – стандартних знаків для вираження понять та ситуацій,
зважаючи на те, що вони функціонують за межами національних
територій і користуються підтримкою значної кількості двомовців у
різних країнах світу. У зв’язку із цим постає проблема захисту менш
потужних комунікативних систем, до яких належить і українська, задля
збереження їхньої національної самобутності.
Під комунікативною системою я розумію сукупність дискурсів, які
забезпечують внутрінаціональне та міжнаціональне спілкування у межах
певного соціуму. Комунікативна система може включати як одномовні,
так і різномовні дискурси. У такому контексті медіадискурс виглядає як
особлива комунікативна підсистема, своєрідний інтертекст, у якому
взаємодіють фрагменти різних дискурсів, зокрема, політичного,
економічного, юридичного, військового, спортивного, мистецького
тощо, адже саме медійний дискурс прагне охопити всі сфери суспільного
життя.
У будь-якому національному медіадискурсі завжди присутній
іншомовний компонент, особливо у тій його частині, яка виходить
назовні, у міжнародну інформацію. Питання полягає у ступені
присутності цього компонента, у пропорціях власних та іншомовних
виражальних засобів, які формують медіадискурс. Якщо, наприклад, для
позначення місця події та її учасників треба вжити чужомовні елементи,
то в цьому не буде нічого неприродного. Так само природним є
уживання чужої назви національної реалії, коли йдеться про життя,
культуру та побут інших народів (пор., лорд, бундестаг, корида,
сомбреро). Нарешті, поширеним є використання чужомовного слова на
позначення нового концепту, раніше невідомого носіям мови-рецептора
(пор. маркетинг – організація виробничо-збутової діяльності
підприємства), або для понятійної диференціації вже зафіксованого
концепту (пор., консультування – ділове консультування - консалтинг).
Як бачимо, останній тип запозичень відбиває зміни у концептуальній
картині світу нації. Засвоєння іншомовного слова часто відбувається
внаслідок взаємодії зовнішнього чинника із внутрішнім, яким є
одночасна потреба у номінації та економії мовних зусиль. Так, до
української мови прийшли запозичені терміни комп’ютер, імпічмент,
хіт (англ.), маржа, транш (фр.). Сьогодні навряд чи хто буде
пропонувати не вживати їх, використовуючи у всіх контекстах замість
них питомі слова або старі й нові описові перифрази типу електроннообчислювальна машина (ЕВМ), відсторонення високопосадовця від
влади, найпопулярніша пісня, різниця ставок/курсів, частина фінансових
зобов’язань.
Отже, є цілком виправдані запозичення, які концептуально
збагачують мову, що сприймає їх, і попри зовнішню екзотичність (адже
їхня фонетична форма залишається чужою для української мови), мають
право на вживання і входження до нормативного словника. Інша річ, на
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якому щаблі цього словника вони розташуються. Це залежатиме,
насамперед, від ступеня поширення концепту, який позначається
словом, а відтак – його частотності у мовленні.
Відомо, що нормативний словник будь-якої мови охоплює три
основні рівні: книжний, нейтральний та розмовний, причому останній
відбиває не весь розмовний спектр, а тільки ту його частину, яка входить
до літературної норми, тобто вважається розмовно-літературною. З
погляду такої стратифікації, одні із запозичених іноземних слів
(ксенізмів) на сьогодні є нейтральними (комп’ютер, імпічмент), інші, як
спеціальні терміни, залишаються книжними (маркетинг, маржа,
транш), треті зберігають статус розмовних одиниць (піар, хакер, хіт).
Слід зазначити, що кордони між стилістичними рівнями (стратами)
норми, так само як і кордон між нормою і не нормою, є відкритими. Під
впливом мовних та позамовних чинників (комунікативно-когнітивні
потреби мовців, мовна інтерференція, статистичний тиск уживання,
мовна мода) одиниці різного походження, у тому числі іншомовного,
можуть змінювати своє маркування у словнику, переходячи з вищого
або нижчого стратів до нейтрального. Завдання нормотворця у цьому
зв’язку полягає в тому, аби вчасно описувати ці процеси та фіксувати всі
зміни слововживання у друкованих та електронних словниках. На жаль,
в Україні й досі цій роботі приділяється недостатня увага.
Багато іноземних слів, які вільно вживаються не лише у
спеціальному, а й у медіадискурсі, не зареєстровано у словниках, що
створює проблему їхнього розуміння і правильного тлумачення. Якщо,
наприклад, терміни маржа, маркетинг зареєстровано в Універсальному
словнику енциклопедії1, то термін транш у ньому не зафіксовано, хоча
частотність уживання терміну в українському медіадискурсі є достатньо
високою (напр. новий власник „Криворіжсталі” компанія „Міталстіл”
готова сплатити повну вартість комбінату одним траншем – з
радіоновин).
Деякі тлумачення запозичених слів, які подаються у словниках,
виглядають застарілими. Той же УСЕ дає, наприклад, таке тлумачення
терміну імпічмент: в англосаксонському праві процедура притягнення
до відповідальності найвищих посадових осіб держави. При цьому не
зазначено, що термін вживається і в українському конституційному
праві (див. статтю 111 Конституції України).
Запозичення, потрібні для збагачення концептуальної картини світу
української мови, інтегруються до її лексико-семантичної системи,
беручи граматичні ознаки роду, числа, відмінку за її моделями. Про
вищий ступінь такої інтеграції свідчить формування власної
словотвірної парадигми, яка завжди є ознакою розширення лексичної
валентності й, відповідно, сполучуваності ксенізму: пор., комп’ютеркомп’ютерний-комп’ютеризація-комп’ютерник.
Однак, дискурс українських ЗМІ сьогодні рясніє не тільки
потрібними і вже асимільованими запозиченнями. У ньому
1

Універсальний словник-енциклопедія. – К., 1999.
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спостерігається багато такого, без чого можна було б цілком обійтись і
що жодним чином не вписується у літературний стандарт нашої мови.
Явище надмірного вживання ксенізмів (передусім англоамериканізмів та
русизмів) набуло в останні роки такого розмаху, що поставило під
сумнів саме існування подібного стандарту в медіадискурсі. Це явище
характеризує
також
рівень
культури
мовлення
та
якість
двомовності/багатомовності тих, хто покликаний підтримувати
стабільність літературної норми власної мови.
З
одного
боку,
можна
вітати
зростання
кількості
двомовців/багатомовців,
які,
крім
української,
користуються
однією/двома (або більше) іноземними мовами. З іншого боку, як
свідчать численні випадки з мовленнєвої практики, рівень
двомовності/багатомовності часто є невисоким, що призводить до
змішування мов, надання одній з них (як правило, іноземній) переваг
перед першою, рідною мовою (так званий вертикальний білінгвізм). За
цих умов відбувається контамінація або засмічення українського
мовлення внаслідок невиправданого вживання чужомовних елементів.
Саме цим можна пояснити появу у медіадискурсі великої кількості
іншомовних запозичень, які не тільки не збагачують українську мову, а,
навпаки, руйнують її самобутність. Наведу кілька прикладів: „На
майдані відбувся неабиякий перформанс”, „У програмі „Ньюзмейкер”
візьме участь Прем’єр-міністр України”, „Її месидж не було почуто”, „В
Іраку відкрився суд над Саддамом. Лайв на всю планету”, „Ми
продовжуємо спілкуватися з вами в онлайновому режимі”, „У передачі
„Музньоюз” ви почуєте кращі хіти тижня”, „Топ-новина тижня – продаж
„Криворіжсталі”, „Нам треба активніше промотувати Україну” (з телета радіопередач). Як видно з наведених прикладів, на загальну кількість
43 повнозначних слів припадає 8
екзотичних слів англійського
походження, що становить 18,6 відсотка. Для розвиненої мови такий
відсоток завеликий.
Розглянемо по черзі кожне з ужитих слів-екзотизмів на предмет
з’ясування, що концептуально нового несе воно для україномовного
медіадискурсу. Згідно з Оксфордським словником англійської мови1,
слово performance означає: 1) процес або спосіб виконання; 2) вистава,
дійство, спектакль; 3) досягнення, здобуток; 4) технічна характеристика;
5) негідна поведінка. Отже, жодного нового значення для української
мови англіцизм не додає. Тоді виникає запитання, чим він кращий за
українські аналоги „вистава, дійство”, адже саме у цьому значенні його
вжито у наведеному контексті? Можливо, своєю екзотичною формою,
яка очужує український текст? Однак, очуження мовлення веде, як
відомо, до його нерозуміння, а відтак – до неефективної комунікації,
оскільки у цьому разі виникає розрив у фонових знаннях тих, хто бере у
ній участь.
Аналогічний ефект несприйняття викликає вживання англіцизму
„ньюзмейкер” в українському контексті, де воно має передавати концепт
1

Oxford Dictionary of Current English. – Oxford, 1994.
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„герой новин” або „людина тижня”. На відміну від українських
номінацій, які є абсолютно зрозумілими для отримувачів інформації,
семантика англіцизму є для них непрозорою і може бути сприйнята
лише невеликою кількістю знавців англійської мови. Те саме можна
сказати й про слова „месидж” та „лайв”, які нав’язуються
україномовному слухачеві/читачеві, хоча мають в його мові рівноцінні
синонімічні відповідники – „послання, знакове повідомлення” та
„наживо, прямий ефір”. А про українсько-англійський гібрид „музньюз”
– годі й казати. Якщо вже його творці так хотіли блиснути знанням
англійської, то треба було б створити щось на кшталт „мюз(ик)-ньюз”, а
вийшов зразок суржику нового типу, вже українсько-англійського. Про
наявність такого суржику свідчать також вищенаведені гібридні слова
„онлайновий” (режим), „топ-новина” (пор. також „топова новина”) та
„промотувати”, які без усяких смислових втрат можна і треба
замінювати відповідними нормативними українськими формами „режим
прямого спілкування” або „пряма лінія”, „головна/центральна новина”,
„пропагувати/рекламувати”.
Зрозуміло, що будь-який суржик, чи українсько-англійський, чи
українсько-російський, не може претендувати на статус норми, оскільки
руйнує системи обох контактуючих мов. Особливо потерпає мовасприймач суржикізмів, позаяк їй нав’язується нездатність обходитися
власними виражальними засобами для опису звичайних ситуацій і
позначення звичайних, давно відомих концептів. Це породжує комплекс
меншовартості у носіїв такої мови. Свого часу українців переконували у
другорядності їхньої мови стосовно російської. Тепер спостерігаємо
тенденцію до надання переваг англійській мові у контактах з
українською. Обидва явища, на мою думку, негативно впливають на
мовну свідомість українців.
Хоча на тлі англоамериканізмів русизми виглядають зрозумілішими в
ситуації масової двомовності, їхній вплив на стан української мови є не
менш руйнівним, адже він веде до забуття питомих слів і зворотів та до
їхньої заміни мовленнєвими стереотипами іншої мови. Згадаймо, як
приклад, поширення російського слова „беспредел” в україномовному
медіадискурсі. Невже наша мова є такою бідною, що не має змоги
виразити це поняття власними засобами? Виявляється, що такі є. У
словнику майстра українського перекладу М.Лукаша подибуємо чудове
українське слово „безмір’я”, яке цілком підходить для заміни русизму.
Його синонімом є слово „безмеж”, що передає те саме поняття.
Тож можна порадити журналістам, редакторам, усім, хто причетний
до медіадискурсу, культивувати українські слова замість іноземних
скрізь, де вони можуть задовольнити потреби спілкування. Загалом, усім
носіям української варто частіше заглядати у словник, аби сповна
використовувати те словесне багатство, яким володіє наша мова.
Обов’язком гарантів літературної норми має стати пропагування цього
багатства. Надзвичайно важлива роль у підтриманні літературного
стандарту належить мовознавцям, які працюють в академічних
інститутах та університетах. Від їхньої активної позиції значною мірою
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залежить якість українського, зокрема медійного мовлення і його
чистота. Не можна і не треба забороняти суржики, але можна обмежити
їхнє використання сферою просторіччя, соціальними та професійними
жаргонами. Ці рівні існують у комунікативній системі будь-якої мови.
Проте скрізь вони розглядаються, як субстандартні рівні, не маючи
права на застосування у сфері літературного мовлення.
Світовий досвід учить, що розвинена мова цілком здатна захистити
себе від суржикізації під впливом інших мов. Тут не треба боятися
такого поняття, як „захист національної мови”. Адже його не бояться,
наприклад, у Франції, де термін „захист” узаконено у сфері мовної
політики, хоча французькій мові ніщо не загрожує1. Сьогодні захисту
потребує українська мова, і для цього потрібні політична воля та реальні
інструменти мовної політики.

Пономаренко А.Ю. (Київ)
РОЛЬ ДЕМІНУТИВНИХ
ТА АУГМЕНТАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ
У ФОРМУВАННІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО
ЗНАЧЕННЯ
У статті розглянуто поняття про національно-культурну специфіку
українських фразеологізмів, проаналізовано компоненти із суфіксами
суб’єктивної оцінки як засіб посилення експресивності фразеологічних
одиниць, здійснено огляд фіксації фразеологізмів цього типу в основних
фразеологічних словниках.
В українській лінгвістиці фразеологічні одиниці (далі – ФО з ДК та
АК) з демінутивним та аугментативним компонентом не були об’єктом
спеціального системного дослідження, хоча в більшості праць,
присвячених вивченню фразеологізмів (роботи Л.Г. Авксентьєва,
М.Ф. Алефіренка,
Н.Д. Бабич,
М.Т. Демського,
С.Я. Єрмоленко,
Л.Г. Скрипник, Г.М. Удовиченка, В.Д. Ужченка та ін.), вони
використовуються як яскравий ілюстративний матеріал. Це зумовлено їх
продуктивністю, високою частотністю функціонування в художньому й
розмовному мовленні, семантичною і структурно-граматичною
різноманітністю, значним конотативним потенціалом. Фактичний
матеріал досить неоднорідний як у генетичному та семантичному, так і в
семантико-граматичному та структурно-граматичному аспектах. Однак
наявність у формальній структурі стійких зворотів демінутивних та
аугментативних компонентів дає змогу об’єднати їх у єдину
1
Чередниченко О.І. Англіцизми у французькому та українському медіадискурсі. //
Вісник Київського університету ім. Т.Шевченка: Іноземна філологія. – К., 2005. – Вип. 39.
– С. 4-6.
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мікросистему. ФО з ДК та АК заслуговують на увагу, адже вони
становлять значну частину фразеологічного фонду української мови й
активно використовуються в живому мовленні та в сучасній художній
прозі. Цим визначається актуальність теми й необхідність вивчення
окресленої фразеологічної мікросистеми сучасної української мови.
Особливості функціонування ФО у текстах були предметом
дослідження
в
роботах
Л.Г. Авксентьєва,
М.Ф. Алефіренка,
М.O. Бакіної,
В.М. Білоноженко,
В.М. Вакурова,
І.С. Гнатюк,
П.Ю. Гриценка, А.П. Грищенка, Л.Б. Давиденко, І.В. Дубинського,
В.С. Калашника, В.П. Ковальова, Ю.Ф. Прадіда, Н.М. Сологуб,
А.П. Супрун,
В.Д. Ужченка,
Т.В. Цимбалюк,
В.А. Чабаненка,
Л.Ф. Щербачук та ін. У цій сфері провадяться активні наукові студії,
однак більшість праць стосується загальних аспектів використання
фразеологічних засобів мови в художніх текстах, а питання
функціонування ФО з ДК та АК у сучасних прозових творах лишається
не висвітленим.
Матеріалом дослідження стали фразеологізми з демінутивним та
аугментативним компонентом, дібрані з українських фразеологічних і
тлумачних словників. Словникові дані доповнено текстовими
прикладами, вилученими з художніх творів О. Гончара, Є. Гуцала,
П. Загребельного,
О. Сизоненка,
М. Стельмаха,
Г. Тютюнника,
В. Шевчука. Добір текстів мотивується широким використанням
фразеологізмів із ДК та АК цими письменниками. Картотека налічує
близько 1000 ФО (без урахування варіантів). Основним критерієм
добору одиниць для аналізу є, окрім наявності в стійкому звороті
демінутивного
чи
аугментативного
компонента,
визначення
фразеологізму як нарізнооформленого, але семантично цілісного й
неподільного
мовного
знака,
який
своїм
виникненням
і
функціонуванням зобов’язаний фраземотворчій взаємодії одиниць
лексичного, морфологічного та синтаксичного рівнів1.
Метою статті є з’ясування ролі демінутивів та аугментативів у
формуванні фразеологічного значення і їх семантичних особливостей у
складі усталених висловів.
Експресивність є одним зі способів надання висловлюванню
інформації про емоційне й виражально-оцінне у своїй основі ставлення
мовця до позначуваного, яке й виділяє цей вислів із нейтрального
мовного тла. Сучасне розуміння експресивності як семантичної категорії
пов’язане з інтерпретацією її природи як результату взаємодії трьох
категорій – емоційної оцінки, образності, інтенсивності, що складають
разом чи у різних поєднаннях експресивне значення лексичної одиниці.
В.А. Чабаненко українську експресивну лексику поділяє на два типи:
1) емоційні слова, що не мають понятійної основи й виражають лише
емоції; 2) емоційні слова, що виражають водночас і поняття, й емоції. До
першого типу, на його думку, належать емоційні вигуки, що є
експресивними знаками найрізноманітніших психічних переживань
1

Українська мова. Енциклопедія. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – С. 708.
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суб’єкта. Емоційні лексеми другого типу поділяються на два розряди:
1) слова, які називають певні емоції та переживання; 2) слова, у значенні
яких є оцінний інгредієнт1.
Фразеологізми посідають особливе місце серед інших одиниць
мовної системи. Вони виникають у зв’язку з потребою у виражальних
засобах комунікації – вербального вираження почуттів, емоційних
оцінок, засобів емоційного впливу, влучних характеристик людини,
предметів, явищ тощо. Фразеологізми можуть відігравати роль еталонів,
стереотипів культурно-національного світобачення чи вказувати на їх
символічний характер. У цій функції ФО є мовними експонентами
культурних знаків. Саме ця стереотипність, символічність чи
еталонізованість образної основи фразеологізмів зумовлює їх культурнонаціональну специфіку. Елементами фразеологічної підсистеми є, в
основному, експресивно забарвлені одиниці.
Культурно-національна конотація (КНК) – це образно-асоціативна,
суб’єктивна за змістом частина фразеологічного значення, що постає в
результаті співвідношення звукової оболонки фразеологізму з
культурним кодом певної мовної спільноти, при якому імпліцитно чи
експліцитно виявляється ментальність народу2.
КНК фразеологізмів апелює до певного досвіду пересічного мовця,
детермінована етимологічно-образною системою, ритуальними формами
національної культури, своєрідно відбита у внутрішній формі фразем, у
мовній картині світу – сукупності уявлень людини про її довкілля, в
основному смисловому базисі семантичної системи мови, зумовлена
насамперед стилістично й культурно маркованими компонентами,
національними символами, лексемами з глибоким фоновим культурнонаціональним контекстом, залишаючись одночасно дифузною в
семантиці ФО.
КНК властива практично всім ФО української мови, оскільки кожна з
них містить у своїй семантиці етимологічно-залишкове уявлення про ту
чи іншу життєву ситуацію, яка по-різному виражає екстралінгвальні
передумови, що співвідносяться з концептуальною картиною світу, і яка
засвідчує інтертекстуальний зв’язок ФО з певним кодом культури, хоча
ступінь насиченості екстралінгвальними семами, а отже, і здатність
мовців до культурної референції різні.
У ФО слова-компоненти набувають метафоричності, образності та
художньо-естетичної вартісності. Їх експресивність досягається шляхом
використання численних мовних засобів, серед яких значну роль
відіграють словотвірні. Науковий інтерес в окресленому аспекті
становлять українські фразеологізми, до складу яких увійшли
демінутиви та аугментативи. Компоненти, емотивність яких зумовлена
суфіксами суб'єктивної оцінки, набувають додаткової експресивності в
1

Чабаненко В.А. Основи мовної експресії. – К.: Вища школа, 1984. – С. 11.
Мельник Л.В. Культурно-національна конотація українських фразеологізмів:
Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Донецький національний університет. –
Донецьк, 2001. – 18 с.
2
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контексті фразеологічних одиниць. Вищезгадані лексеми можна
поділити на дві групи: 1) слова з ознакою зменшеності чи здрібнілості,
які в той же час є виразниками пестливості, ласкавості або
фамільярності, зневаги, – демінутивні компоненти; 2) слова з ознакою
збільшеності чи згрубілості, що одночасно виражають фамільярне,
зневажливе, іронічне ставлення до когось або чогось, – аугментативні
компоненти.
Лексеми із семантикою демінутивності в складі ФО здатні виражати
як позитивну, так і негативну суб’єктивну оцінку. Наприклад, слова із
суфіксами -к-, -ок, -ик, -ечк-, -очк-, -оньк-, -еньк-, -ячк- одним
фразеологізмам надають відтінку схвалення, доброзичливості (міцний
горішок, з комарів носок, замовити словечко (слівце)), а іншим – іронії,
осуду, презирства (гарненька історія, викидати / викинути коника
(коники), помацати за пір’ячко) і т. ін. Ступінь експресивності
позитивно-оцінних слів, ужитих в іронічному значенні, значно вищий,
ніж експресивність відповідних слів, що мають узуальне негативне
значення. Емоційно-оцінні суфікси в складі лексем здатні нести
додаткову інформацію про пізнавально-оцінне ставлення до фактів
дійсності. Категорія оцінки репрезентована у фразеологізмах
різноаспектно: зображення зовнішності людини, характеристика її
суспільної поведінки та моральних якостей, вираження певного
ставлення до осіб, предметів, явищ.
З метою вивчення функціонування ФО з ДК та АК у мовленні було
проведено психолінгвістичний експеримент у формі анкетування
інформантів, для яких українська мова є рідною. Дані експерименту (із
234 опитаних 63% віддали перевагу ФО з компонентами із суфіксами
суб’єктивної оцінки) підтвердили гіпотезу про те, що демінутивні та
аугментативні компоненти увиразнюють значення фразеологізму
шляхом поповнення його семантичної структури експресивними семами.
Мовці в повсякденному спілкуванні досить часто послуговуються ФО з
ДК та АК, які служать засобом посилення інтенсифікованої виразності
висловлювання.
Фразеологізми з ДК фіксуються уже в ХVІ столітті: а кто ся раз
присягу згвалтити охинеть, тому и потомъ завше криво присягнути,
яко ягодку проколкнути (Апокр., 1599). У кінці ХVІІІ – на початку
ХІХ ст. ФО з ДК та АК широко вживаються в текстах різних жанрів:
головоньки не сушити (“Піснь свіцька”); кожушинку полатають (“Вірш
на Воскресеніє Христово”); в чіпчику родився (“Великодній сон”); на
судищі нашім останнім (С. Яворський); приборкав, наче звірюку якусь
(Г. Бузановський). У фразеологізмах цього періоду виявлено
різносуфіксні демінутивні утворення: витікали з очей дрібненькії слізки
(С. Александров); сльозоньку вронить (М. Устиянович) тощо.
В усіх опрацьованих фразеологічних і тлумачних словниках
зафіксовано ФО з ДК та АК (за винятком Словника українських ідіом, де
немає фразеологізмів з аугментативами). Демінутиви у складі ФО
кількісно переважають лексеми з аугментативним значенням
(див. табл. 1).
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Демінутиви та аугментативи виступають як компоненти основного
складу ФО (твердий (міцний) горішок, держати (ховати) каменюку за
пазухою) або як варіанти їх компонентів (не все (не завжди і т. ін.) коту
(котові) масниця (масничка), ковтати слину (слинку, слиночку)). До
складу окремих фразеологізмів належать два демінутиви (рильце в пушку
(в пуху), тепленьке гніздечко), вживання в одній ФО демінутива й
аугментатива не виявлено.
Таблиця 1

Фіксація ФО з демінутивним та аугментативним
компонентом у словниках
Назва джерела

СУМ
ФСУМ
Ол., Сид.
Уд.1,2
Ужч., Ужч.
ССНП
СУІ
Пр.
Петл.
Ков.

Загальна
кількість
ФО
з ДК та АК
554
421
231
178
87
69
57
24
40
3

ФО
з
демінутивами

ФО
з аугментативами

529
392
219
175
83
61
57
22
38
2

25
29
12
3
4
8
–
2
2
1

Багатьом українським ФО зазначеного типу відповідають російські
фразеологічні звороти без ДК та АК: укр. обчухрати крильця – рос.
обкорнать крылья, укр. затоптувати (затоптати і т. ін.) в багнюку (в
багно, у болото, у грязюку) – рос. затаптывать (затоптать,
втоптать) в грязь тощо. Це зумовлено відмінностями в конотації, якої
набувають зменшено-пестливі та збільшено-згрубілі утворення на
українському й російському мовному ґрунті, адже демінутиви та
аугментативи як експресивні компоненти фразеологізмів несуть
специфічну національно-культурну інформацію.
Не в усіх фразеологічних словниках відображене вживання в одній і
тій же ФО компонентів із суфіксами суб’єктивної оцінки, що пов’язано з
відмінностями у фіксації фразеологічних варіантів.
Дослідження семантики дериватів (компонентів ФО) із суфіксами
демінутивності показало, що:
1) слова із семантикою демінутивності в складі ФО кількісно
переважають лексеми з аугментативним значенням;
2) деривати із суфіксами демінутивності у фразеологізмах є
виразниками як позитивної, так і негативної суб’єктивної оцінки;
3) окремі слова, емотивність яких зумовлена суфіксами суб’єктивної
оцінки, набувають експресивності лише в контексті ФО;
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4) суфікси демінутивності надають стилістично нейтральним словам
первинної, а стилістично маркованим словам – вторинної (додаткової)
експресивності різного ступеня;
5) найбільшою частотністю у ФО української мови позначені
суфіксальні утворення з -к-, -ок-, -очк-, -еньк-. Менш продуктивними є
словотвірні типи із суфіксами -ечок, -ячк-, -ичк-, -ус-, -чик;
6) у фразеологізмах суфікси демінутивності найчастіше виступають
у назвах частин тіла людини, тварин, предметів побуту, часових
проміжків тощо1.
Фразеологізми з демінутивним та аугментативним компонентом
являють собою широкий, функціонально активний, давній і
різноманітний у семантичному й структурно-граматичному аспектах
пласт фразеологічного фонду мови. Демінутивні та аугментативні
компоненти увиразнюють і збагачують значення фразеологізму, надають
йому
яскравого
експресивного
забарвлення,
прагматичного
спрямування. Досліджувані стійкі звороти відображають специфіку
словотворчості
етносу,
стереотипи
культурно-національного
світобачення українців.
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Краснодемська І.Й. (Київ)
ВНЕСОК УЧЕНИХ УКРАЇНСЬКОЇ
ДІАСПОРИ В СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА
(ХХ ст.)
У статті досліджується доробок діаспорних вчених з українського
мовознавства. Головна увага звертається на їхню багатогранну і
змістовну працю в таких ділянках, як історія української мови,
лексикологія, діалектологія, створення українських словників.
Найперша і визначальна ознака індивідуальності народу – це його
мова. В ній відтворений характер і душа, віддзеркалена вся його
багатолітня історія. Історія живе в нашій мові й пісні, які доносять до нас
з глибини віків пристрасті й сподівання, радості й горе наших предків.
Від дня свого народження дитина чує рідне материнське слово,
колискову пісню, віршики, ігри з примовками, казки, вимовляє перші
слова. Від матері, близьких вона дізнається про життя своїх дідів і
прадідів, подвиги героїв минулого. Картини рідної природи з усіма її
особливостями, враженнями від них передаються словами, входять у
свідомість, душу людини з тим емоційним забарвленням, яке дав їм
народ у своїх піснях, казках, билинах.
Пізнання мови – це пізнання народу, його єства, його душі, його
витоків та історичних шляхів – усього того, чим він живе і чим цікавий
для інших народів. Адже народи, як і окремі люди, виявляють інтерес і
повагу лише до того, хто являє собою своєрідну і неповторну
особистість. Не будуть шанувати і того, хто не має поваги до самого
себе.
Нація, як і будь-яка інша спільнота, не може ні сформуватися, ні
існувати без спілкування її членів, без збереження ними історичної
пам’яті, надбань духовності, самоусвідомлення, без ідентифікації –
відчуття належності до цієї спільноти. Універсальним засобом єднання є
мова. Вона забезпечує єдність, функціонування і розвиток національного
організму в просторовому та часовому вимірах.
Мовні проблеми є актуальними в будь-якому суспільстві. Особливо
гостро вони відчуваються в поліетнічних спільнотах, де переплітаються
з економічними, соціально-політичними, національними, релігійноконфесійними інтересами націй, народностей, племен.
У періоди бездержавності українська мова понад сотні разів
заборонялася різними колонізаторами. Але вона не загинула, а
відроджується в своїй універсальній ролі і після здобуття Україною
незалежності.
Вся новітня історія підтверджує, що фундаментальні, доленосні
проблеми свободи, незалежності, суверенітету, прав людини не можуть
бути вирішені без розв’язання мовних питань. З боротьби за мову
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здебільшого і починається боротьба народів за свої права, утвердження
етнічної культурної самобутності. І для українського народу мова стала
одним із важливих чинників пробудження його самосвідомості.
Плекання рідної мови – це непросто прояв державної політики України,
це сама необхідність оберігати дух народний, бо без мови немислимий і
сам народ. Від покоління до покоління передавалися знання про
українську мову, що жила і розвивалася, долаючи різні перешкоди.
Справжня любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови.
Ми не можемо не вивчати історію мови та її місце і роль в еволюції
людства. Відомий вчений, лауреат премії імені Й.Г.Гердера акад.
П.П.Кононенко в своїх численних монографіях, підручниках,
посібниках1 на матеріалах вітчизняних і зарубіжних досліджень
висвітлює проблемне питання феномену української мови як
універсального засобу самопізнання, її ґенезу, етапи, проблеми,
перспективи розвитку. Він досліджує тернистий шлях розвитку
української мови як в Україні, так і за її межами, її міжнародний
авторитет, історичну місію.
У 20-ті рр. ХХ ст. українські вчені з технічних і природничих наук, не
кажучи вже про гуманітаріїв, вели лекції й писали праці українською
мовою. Вони розуміли, що мова – живий універсальний організм, який
потребує постійного збагачення, а отже – реального функціонування в
усіх сферах суспільного й міжнародного життя.
Та вже в 30-ті рр. більшовики проводили політику асиміляції та
злиття мов, відтворення єдиної світової мови і тим самим розчинення в
ній української мови. Офіційна наука рідко вживала поняття «рідна
мова». В Україні нищились республіканські інститути мовознавства АН.
Розбудовників української освіти, науки, культури звинувачували в
надмірній любові до рідної мови. Як буржуазних націоналістів, їх
дискредитують, тероризують, а далі й винищують. Багатьох учених
(А. Кримський, О. Курило, В. Ганцов, О. Синявський та ін.) було
репресовано, інші (П. Ковальов, Ю.Шевельов, І. Огієнко, О. Пріцак,
В. Чапленко та ін.) були змушені емігрувати на Захід, де продовжували
працювати, збагачуючи українську лінгвістику. Почався планомірний
процес знищення не тільки творців та дослідників мов, а й самих мов.
Сотні українських освітян і вчених в діаспорі, згуртованих ідеєю
національного відродження і доля яких закинула далеко від рідної землі,
свого мовного й культурного середовища, працювали над багатьма
мовознавчими проблемами. Їхній внесок за цих складних умов у
розбудову своєї рідної мови ще чекає на своїх неупереджених
дослідників. Проте й сьогодні очевидно, що він був значним, а для
розвитку деяких напрямів – визначальним.

1
Кононенко П., Кононенко Т. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми,
перспективи. Історична місія. – К.: Наук.-вид. центр «Наша культура і наука», 1999. –
168 с.; Кононенко П.П. Українознавство: Підруч. – К.: Либідь, 1996. – 384 с.; Його ж.
«Свою Україну любіть…». – К.: Твім інтер, 1996. – 224 с.
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Окремі аспекти даної проблеми розглядали у своїх працях вчені:
П.Ковалів1; історію, періодизацію та ґенезу розвитку української мови
В.Німчук2; у галузі етимології (походження, історія й первісне значення
слів) працював Я.Славутич3; творчість визначного українського
мовознавця Ю.Шевельова досліджували Р.Зорівчак, П.Гриценко4; а
Я.Рудницького – Т.Носко-Оборонів та Я.Дзира5; наукові розвідки про
визначних українських вчених-мовознавців діаспори П.Ковалева та
В.Чапленка написав П.Одарченко6, К.Кисілевський про Івана
Зілинського і І.Панькевича7; А.Господин, В.Сімович про академіка
Степана Смаль-Стоцького8, М.Тимошик про І.Огієнка9 та інші.
Українські мовознавці, які перебували за кордоном, працювали над
історією, періодизацією української мови (П.Ковалів, О.Горбач, В.Лев,
В.Чапленко) і ономастики (Я.Рудницький). Діалектологічні матеріали
опрацьовували К.Кисілевський і М.Овчаренко-Пшеп’юрська. Над
загально-славістичними темами з елементами структуралістичного
підходу працювали Ю.Шевельов, В.Свобода.
Завдяки науковому генію відомого українського мовознавця Юрія
Володимировича Шевельова українську мову було чи не вперше в
історії введено в контекст світової славістики. Він був продовжувачем
справи славнозвісних харків’ян О. Потебні та Л. Булаховського. Вчений
розвинув поняттєві та історіографічні основи українського мовознавства.
У своїх працях синтезував діахронічний і синхронічний підходи до

1
Сімович В. Огляд лінгвістичних праць української еміграції // Сімович В. Українське
мовознавство. Розвідки і статті. / Упоряд. Ю.Шевельов. – Оттава, 1984. – С.62-71;
Шевельов Ю. Покоління 20-х років в українському мовознавстві // ЗНТШ. – 1962. – Чикаго,
1962 – Т. 173.; Ковалів П. Здобутки українського мовознавства на еміграції // ЗНТШ. –
1969. – Т. 185; Його ж. Василь Сімович. – Вінніпег: Накл. т-ва “Просвіта” у Форт Вільямі,
1953. – 43 с.; Ковалів П. Граматика української мови. – Мюнхен, 1946. – 148 с.;
Пеленський Є. Бібліографія українознавчої мовознавчої бібліографії // Рідна мова. –
Варшава, 1934. – Т.ІІ.
2
Німчук В.В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови
// Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 3-14; 1998. – № 1. – С. 3-12.
3
Яр Славутич. Творець української науки в Канаді. – Вінніпег, 1971. – 96 с.
4
Зорівчак Р. Патріарх української філології: До 90-річчя від дня народження акад.
Юрія Шевельова // Вісник НТШ. – 1998. – Ч. 19/20; Гриценко П.Ю. Професор Юрій
Шевельов (Штрихи до портрета видатного мовознавця) // «Київська старовина». – 1998. –
№ 6. – С. 146-158.
5
Дзира Я. Ярослав Рудницький // Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 2-3;
Носко-Оборонів Т. Ярослав Богдан Рудницький. – Б. М., 1992.
6
Одарченко П. Видатні українські діячі. Статті, нариси. – К.: Смолоскип, 1999. – 322 с.
7
Кисілівський К. Іван Зілинський. – Вінніпег, 1962. – 48 с.; Його ж. Іван Данькевич. –
Вінніпег, 1958. – 32 с.
8
Господин А. Академік Степан Смаль-Стоцький. – Вінніпег: Накладом Читальні
«Просвіти» у Вінніпегу, 1989. –– 36 с.; Сімович В. Наукова діяльність акад. СмальСтоцького // В.Сімович. Українське мовознавство. Розвідки і статті / Упоряд. Ю.Шевельов.
– Оттава, 1984. – С. 148-160.
9
Тимошик М. С. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) в обороні української мови // Іван
Огієнко. Історія української літературної мови. – К.: Наша культура і наука, 2004. – С. 8-63.
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вивчення української мови, глибоко досліджував синтаксис простого
речення1.
У своїх англомовних монографіях2 вчений дав панорамну картину
розвитку української мови в її історичному розрізі, показавши на
широкому історичному, діалектичному, міжмовному і текстуальному
ґрунті, з установленням глибинних системно-причинових зв’язків між
окремими фонетичними змінами, розвиток фонологічної системи
української мови від праслов’янської основи до сьогодення, довів її
початки близько VII ст., а завершення формування – приблизно в XVI ст.
Заперечивши концепції східнослов’янської прамови та трьох
східнослов’янських мов у доісторичні часи, вчений розвинув концепцію
конфігурації і перегрупування діалектних груп (київсько-поліського,
галицько-подільського,
полоцько-смоленського,
новгородськотверського, муромо-рязанського діалектів), що з них розвинулися
українська, російська та білоруська мови.
Він обґрунтував походження, автентичність, єдність і відмінність
української, російської і білоруської мов; розмежував українську і
польську мови, українську і білоруську мови.
Ряд праць Ю.Шевельова – з проблем української літературної мови, її
взаємодії з діалектами, передусім Чернігівщини і Галичини,
соціолінгвістики. Вчений досліджував окремі мовні пам’ятки (“Ізборник
Святослава 1076”, «Кодекс Ганкенштейна» та ін.). Автор статей з
історичної морфології, лексикології, лінгвостилістики, антропонімії
української мови, питань українського правопису. Шевельову належать
праці про українських мовознавців: О. Павловського, В. Ганцова,
О. Курило, К. Михальчука та ін.3
У багатому і різноманітному українознавчому доробку відомого
вченого І.Огієнка найвагоміше місце посідають дослідження й розвідки
з питань розвитку української мови і культури в цілому. Він говорив:
"Мова – душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб...
Звичайно, не сама по собі мова, а мова як певний орган культури,
традиції. В мові наша стара й нова культура, ознака нашого
національного визнання... І поки живе мова – житиме й народ, як
національність. Не стане мови – не стане й національності: вона геть
розпорошиться поміж дужчим народом... От чому мова має таку велику
1
Шевельов Ю. «Синтаксис сучасної української літературної мови. Просте речення»
(1951).
2
Шевельов Ю. «Передісторія слов’янської мови. Історична фонологія
загальнослов’янської мови» (1964); Його ж. «Історична фонологія української мови»
(1979) (англ. мовою).
3
Шевельов Ю. Проблема українсько-польських лінгвістичних відносин від 10-го до
14-го ст., 1952, англ. мовою; Шевельов Ю. «Щодо проблеми утворення білоруської мови»,
1953, (англ. мовою); Його ж. «Праісторія слов’янських мов» та ін.; Його ж. Нарис
сучасної української літературної мови, 1951; Його ж. Українська письмова мова, 17981965, її розвиток під впливом діалектів, 1966 (нім. мовою); Його ж. Українська мова в
першій пол. ХХ ст. (1900-1941): Стан і статус. – Чернівці: Рута, 1998. – 208 с.; Шерех Ю.
Головні правила українського правопису. – Ужгород, 1946. – 60 с.; Шевельов Ю. Історична
фонологія української мови. – Харків: АКТО, 2002.

207

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

вагу в національному рухові. Тому й вороги наші завжди так старанно
пильнували, аби заборонити насамперед нашу мову, аби звести та
знищити її дощенту. Бо німого, мовляв, попхаєш, куди забажаєш..."1
Відомий український вчений М.Тимошик в своїй статті «Іван Огієнко
(митрополит Іларіон) в обороні української мови» (передмова до праці
І.Огієнка «Історія української літературної мови». – К.: Наша культура і
наука», 2004. – 436 с.) дає всебічний аналіз мовознавчого доробку
вченого, більша частина якого вийшла за межами України.
У 12 томній “Історії церковнослов’янської мови” (Варшава, 19261929) митрополит Іларіон грунтовно подає історичний, лінгвістичний,
палеографічний
огляд
старослов’янських
писемних
пам’яток
болгарської, сербської, чеської, української, північно-руської редакцій з
повною їх бібліографією, великим альбомом з ілюстраціями
досліджуваних творів, зразками шрифтів.
Вчений детально досліджує такі пам’ятки українського народу, як
"Остромирове Євангеліє", "Ізборник Святослава", "Чуднівський
Псалтир", "Казання Григорія Богослова"2.
У Варшаві в україномовному видавництві "Наша Культура"
митрополит Іларіон заснував 30 тт. «Бібліотеку українознавства», яка
відкривалася одним із найглибших і найважливіших його досліджень у
галузі мовознавства - “Повстання азбуки й літературної мови в слов’ян”
(м. Жовкла, 1938), у якому піднімаються питання походження
літературної мови та азбуки. Автор детально зупиняється на історії
алфавіту у давніх народів, історії глаголиці, кирилиці, на розвиткові
слов’янського письма, пояснює старослов’янську термінологію,
знайомить читача з "руськими" перекладами перед Костянтином, його
працею над слов’янською азбукою3.
У своєму ранньому дослідженні "Історичний словник української
граматичної термінології" (1908) І.Огієнко говорить про початок
української літературної мови з IX століття.
Іван Огієнко відомий як автор і укладач багатьох словників,
переважна більшість яких присвячена унормуванню української мови.
Це, зокрема, "Словарь неправильных, трудных u сомнительных слов",
"Словарь ударений в русском языке u правила русского ударения",
"Словарь неправильных, трудных u сомнительных слов, синонимов u
выражений в русской речи", "Словарь общеупотребительных
иностранных слов в русском языке", "Орфографический словарь ",
"Словарь военно-исторических терминов".
На початковому етапі еміграції, що проходив на етнічних
українських землях, переважно в Галичині, Іван Огієнко написав і встиг
видати у Львові ще три словники, цього разу повністю присвячені
правописним і стилістичним питанням української мови: «Український
1
Тимошик М.С. Іван Огієнко (митрополит Іларіон) в обороні української мови //
Огієнко І. Історія української мови. – К.: Наша культура і наука, 2004. – С. 15.
2
Там само. – С. 17.
3
Там само. – С. 20.
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правописний словник» (1923, 1925), «Український стилістичний словник»
(1924), «Словник слів, у літературній мові не вживаних» (Жовква,1934),
"Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови" (Вінніпег,
1961), "Церковний словничок" (Холм, 1942), де зібрано і витлумачено (з
поданням літературних наголосів) найголовніші терміни церковної
лексики в перекладі українською мовою та ін1.
Ці словники вийшли друком окремими книгами. Значну ж кількість
словників, менших за обсягом, Огієнко, не маючи коштів видати їх
окремо, друкував протягом багатьох років у редагованих ним власних
часописах - "Рідна Мова", "Наша Культура", "Віра й Культура", а також
як додатки в окремих монографічних виданнях.
Вершиною словникотворчої діяльності Івана Огієнка можна без
перебільшення назвати чотиритомний "Етимологічно-семантичний
словник української мови", який налічує не одну тисячу сторінок і який
за структурою, широтою залучення лексичного матеріалу, значенням для
мовознавчої науки цілком заслуговує бути поставленим в один ряд з
академічним виданням подібного типу. Цей словник має багаторічну
драматичну рукописну й видавничу долю2.
Магдалина Куцюк образно назвала видання цього унікального
словника пам’ятником Огієнкові на словникотворчій українознавчій
ниві3. І не можна не погодитись з М.Тимошиком, що величнішим і
довершенішим цей своєрідний пам’ятник буде тоді, коли побачать світ
ще цілий ряд Огієнкових словників, які й сьогодні ще залишаються в
рукописах. І побачать світ не на далекій канадській землі, як було досі, а
в нас, в Україні. Бо всі ці книги вкрай потрібні сьогодні українському
читачеві. З-поміж них - "Стилістично-граматичний словник української
мови", "Фразеологічний словник української мови", "Географічні назви в
українській мові", "Життя слів. Семасіологічні нариси"4.
Життя висувало нагальну потребу мовного об’єднання нації, ідею
соборності мови. Роль своєрідної загальноукраїнської трибуни, цього
вільного українознавчого центру щодо збереження єдиної літературної
мови, передусім, для тих українців, кого доля розкидала різними
континентами земної кулі, протягом семи років виконував щомісячний
науково-популярний часопис "Рідна Мова", незмінним редактором і
видавцем якого був Іван Огієнко. Журнал редагувався у Варшаві, а
друком виходив у відомій друкарні отців василіан у Жовкві неподалік
Львова, і поширювався в усьому вільному світі, за винятком радянської
України. Це видання й досі залишається невивченим і гідно не
поцінованим не лише читачами, а й науковцями. У наших, навіть
найбільших бібліотеках, на жаль, немає повних його комплектів5.

1

Там само. – С. 22–29.
Там само. – С. 30.
Там само. – С. 33.
4
Там само. – С. 33.
5
Там само. – С. 34.
2
3
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Немало ґрунтовних публікацій вміщувалося під рубриками "Словник
чужих слів", "Матеріали для словника окремих говірок", "Шкільна
термінологія", "Українська канцелярійна мова", "Спортивна мова наших
учнів", "Автомобільна термінологія", "Військова термінологія" та ін.
Однак повної системності вона починає набувати з 1937 р. - на
завершення антиукраїнських репресій у радянській Україні. І це була
принципова позиція українських мовознавців за кордоном. У той же час
радянські мовознавці (під тиском кремлівської влади) працювали на
зближення лексичних і правописних норм української мови з
російською. Тож з появою журналу "Рідна Мова" у Варшаві почався
об’єктивний процес відродження української мови, очищення її від
ідеологічних нашарувань1.
Через сім років це видання було закрите німецькими властями.
Оцінюючи роль "Рідної Мови" в національному пробудженні українців і
свою роль у його творенні, Іван Огієнко писав: "Сьогодні, оглядаючись
на цей тяжкий тернистий шлях "Рідної Мови", спокійно можна сказати:
зроблено все, що було в силі людській, щоб чесно й достойно стояти на
сторожі слова. Працю докінчить наступне покоління"2.
Серед фундаментальних досліджень вченого з різних аспектів норм і
функцій української мови особливе місце посідає “Історія української
літературної мови” (Вінніпег, 1949), у якій автор стверджує її
самобутність і окремішність. Праці "Історія української літературної
мови"(Вінніпег, 1949), "Українська церква за час Богдана
Хмельницького", "Іконоборство", "Книга нашого буття на чужині"
містять у собі принципові для нашої науки концепції, заборонені раніше
тоталітарним режимом щодо тих проблем сучасного українознавства, з
яких і сьогодні тривають наукові дискусії. Йдеться, зокрема, про
концепцію виникнення і розвитку українського друкованого слова в
контексті поширення друкарства у слов’янських народів, про українську
належність створених на наших землях рукописних книжкових шедеврів
періоду X-XIV ст. та концепцію виникнення й розвитку української
літератури, культури в цілому.
Протягом чотирьох десятиліть у найскладніших ділянках
мовознавства – історії української мови, історії українського і
слов'янського мовознавства, соціальної й територіальної діалектології,
арго, граматики, міжмовних контактів, ономастики наполегливо
працював професор Олекса Горбач.
Вчений-славіст всебічно вивчав українську мову. Численні видання
українських пам’яток і наукових праць у спадщині О.Горбача становлять
такі тематичні цикли: словники, граматики церковнослов’янської,
староукраїнської й нової української літературної мови тощо3.

1

Там само. – С. 48-49.
Огієнко І. Історія української літературної мови. – Вінніпег, 1949. – С. 370.
Гриценко П. Професор Олекса Горбач і його видання пам’яток української мови //
Пам’ятки України: історія та культура. – 2001.– № 1-2. – С. 122.
2
3

210

Україна – мова

Олекса Горбач перевидав чи видав уперше такі словники:
“Українсько-латинський словник” А. Корецького-Сатановського та
Є. Славинецького, “Лексикон латинсько-слов’янський” І. Максимовича,
“Історичний словник українського язика” Є. Волошина й К. Лазаревської
(Харків-Київ; 1930, т. 1, за ред. проф. Є. Тимченка), “Малоруськонімецький словар” (Львів, 1882–1886, т. 1–2) Є. Желехівського та
С. Недільського, “Словарь древняго актоваго языка Северо-Западнаго
края и Царства Польскаго” (Вільно, 1874) М. Горбачевського,
“Російсько-український словник військової термінології” (Київ, 1928)
С. та О. Якубських, “Словник ділової мови” (Харків; Київ, 1930)
М. Дорошенка, М. Станіславського та В. Страшкевича1. Слід ще згадати,
що до більшості передруків Олекса Горбач додавав свої статті, в яких
мотивував вибір того чи іншого твору для перевидання, давав йому
критичну оцінку й завжди підкреслював при цьому те нове, що вносив
автор в опрацювання теми. Ці видання містять цінні лексикографічні
матеріали щодо історичного розвитку української мови, а також чітко
сформульовані висновки О. Горбача про цінність тих чи інших
матеріалів та їх актуальність на час передруку.
Діалектологічний спадок О.Горбача досліджували Я.Закревська, а
його праці про арго добре дослідив П.Гриценко2. Термінознавчі праці
професора. О.Горбача майже не досліджено. Однак вони цікаві як для
фахівців-термінологів, так і для мовознавців. У своїй статті
“Термінологія в працях Олекси Горбача” Р.Микульчик аналізує праці
О.Горбача, пов’язані з українською термінологією, методи, якими
користувався вчений для дослідження терміносистем, термінів, систем
понять, явищ запозичення, зміни основного лексичного значення та
формування переносних значень. Відзначено особливості комплексного
всебічного підходу проф. Горбача до вивчення терміносистем. Майже
всюди О.Горбач подає народні терміни і детально аналізує їх
походження, мови, з яких терміни запозичено, шляхи запозичення,
територію, на якій ці терміни вживали. До вивчення самих термінів
О.Горбач підходить як мовознавець і діалектолог. У збірнику виходять
такі його статті: «З історії української церковно-музичної термінології»
(аналізує грецькі терміни і їх переклади на церковнослов’янську мову);
«Лексика наших картярів і шахістів» (описує українську термінологію
азартних ігор); «Українська морська й судноплавна термінологія»
(розглянуто походження і шляхи творення української морської і
судноплавної лексики в княжу й козацьку доби та проаналізовано її
зміну в ХVI-XIX ст., пов’язану зі створенням російського
1

Горбач О. Життєписно-бібліографічний нарис. – Львів: НТШ, 1995. – С. 6.
Закревська Я. Гуцульські говірки в діалектологічному доробку Олекси Горбача //
Гуцульські говірки: Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження / Відп. ред. Я.Закревська.
– Львів, 2000. – 364 с.; Її ж. “Українське живе слово в оцінці і працях Олекси Горбача”,
1998; “Die ukrainischen Arbeiten von Olexa Horbatch”, 1998; Гриценко П.Ю. Професор
Горбач і його видання пам’яток української мови // Пам’ятки України: історія та культура.
– 2001. – № 1-2. – С. 122-125; Олекса Горбач / Ред. Б.Рицар, Р.Микульчик. – Львів: ЛігаПрес, 2004. – 296 с.
2
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чорноморського флоту); «Назви в мореплавній “рожі вітрів” нашого
Причорномор´я» (присвячена аналізові морської термінології з
підсистем кліматичних явищ, зокрема вітрів), а також статті, які ніколи
не друкувалися українською мовою: «Die nahöstliche botanische und
zoologische Terminologie in den neueren ukrainischen Bibelübersetzungen»
(релігійна термінологія), «Die mediterranen Elemente in der ukrainischen
Schiffahrte –– und Fischfangterminologie» («Середземноморські елементи
в українській мореплавній і рибальській термінології»), «Die ukrainische
Südhuzulische Waldarbeiter- und Flösserterminologie in der Südbukovina und
in Marmarosch» (досліджено діалектну термінологію деревооброблення),
«Ukrainishe Weinbauterminologie» (описує шляхи поширення винограду і
виноробства на території сучасної України, країни, з яких до нас
прийшла ця культура, регіони, де виноробство найбільш поширене). У
цих статтях автор наводить не лише українські терміни та їх чужомовні
відповідники, але й приклади вживання українських термінів. У статтях
подано словосполуки, звороти і цілі речення, що показують вжиток
аналізованих термінів у живій народній мові1.
Праці Олекси Горбача містять цінну термінологічну, діалектологічну,
мовознавчу, культурологічну інформацію, а також дані порівняльного
мовознавства. Усе це може допомогти краще вивчити лексичний фонд
української мови, з’ясувати причини і шляхи запозичення слів та виразів
професійної лексики з інших мов, позамовні чинники, що викликали
калькування. Для всіх статей також характерні пошуки “першотерміна”
– оригінального терміна, що його було пристосовано до української
мови, ряди синонімів як з одного, так і з кількох регіонів, зведення
синхронного і діахронного підходів, що дає нам цілісну картину
утворення та розвитку тієї чи іншої терміносистеми.
У збірник, крім термінологічних статей професора Горбача, увійшло
вибране листування з термінологами і словникарями, а також щодо
словників; стаття п. Галі Горбач про Василя Глодика, який послужив
Олексі Горбачу живим джерелом гуцульської народної термінології2.
Рудницький Ярослав-Богдан автор численних праць з українського
мовознавства. А саме з українського словотвору («Наростки -ище,
-исько, -сько», 1934, 1967; «Суфікс -ера», 1959); акцентології (брошура
«Український наголос як функційна проблема», 1946); топоніміки
(Бойківщина, 1939, 1962; «Галич у Манітобі», 1953, англ. мовою;
«Канадійські місцеві назви українського походження», ч. 2, 1957);
проблем канадського діалекту української мови (ст. «Фонологічні
нововведення в канадському діалекті української мови», 1961, англ.
мовою), про ізофони бойківські говірки (1936, 1938), з
перекладознавства (ст. «Українська Шекспіріана на Заході», 1977); опис
міської говірки Львова («Українська говірка міста Львова», 1943, 1993,
нім. мовою). Написав монографію «Українська мова та її говори» (1937,
1
Микульчик Р. Термінологія в працях Олекси Горбача // Вісник Нац. ун-ту “Львів.
політехн.”. – 2003. – № 490. – С. 52-53.
2
Там само. – С. 53.
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1965, 1977). Автор праць з культури української мови («Як говорити політературному», 1946), історії української мови в плані соціолінгвістики
(кн. «Лінгвоцид», 1976, англ. мовою; «Емський указ 1876 року і
проблема лінгвоциду», 1976, англ. мовою). Розробляв методику
викладання української мови, зокрема як іноземної: «Граматичні таблиці
з української мови для шкіл і самонавчання» (1946), підручник
української мови для німців (1940, 1964, 1982) та англомовного
населення (1949, 1968; у співавт. з Ю. Луцьким), посібник з граматики
української мови (1951, 1954, 1958, 1978; англ. мовою). Постійно
працював у галузі лексикографії. Уклав разом із 3. Кузелею
«Українсько-німецький словник» (Лейпциг, 1943; 2-ге вид. – Вісбаден,
1983); за його редакцією (спільно з К. Церкевичем) вийшов
«Правописний словник української мови» (Н.-Й. – Монреаль, 1979).
Укладач «Етимологічного словника української мови» (у 10 частинах,
незавершений, охоплено літери А – Г, 1962 – 66; 2-ге вид., 1966 – 72), що
є першим слов’янським етимологічним словником англ. мовою,
«Українського
правопису»
(Прага,
1942),
українознавчого
бібліографічного видання «Ukrainica Canadiana» («Канадська україніка»,
1954 - 72; разом з Д. Сокульським)1.
Колесса Олександр, професор УВУ (Прага) досліджував пам'ятки
давньоукраїнської письменності («Південноволинське Городище і
городиські рукописні пам'ятки 12-16 ст.», 1923-1925), фольклор
(«Головні напрями й методи в розслідах українського фольклору», 1927),
у мовознавстві – представник школи Міклошіча. Загальну концепцію
історії української мови вчений подав у “Погляді на історію української
мови” (1924).
Василь Сімович викладав українську мову в таборах полонених
воїнів-українців. Склав для них “Практичну граматику української
мови” (Роштат, 1918). З жовтня 1923 р. він працював у Празі професором
української мови в Українському високому пед. ін-ті ім. М.Драгоманова,
а згодом був кілька років і його ректором.
Його цікавлять питання української лексики і фразеології.
Найважливіші праці: «Граматика української мови» (Київ; Лейпциг,
1920), “На теми мови” (1924), “Українське що” (1928), “Українські
іменники чоловічого роду на –о в історичному розвитку й освітленні”
(1929), “Спроби перекладу Св. Письма у творах Галятовського” (1930),
“До питання о, е в українській мові” (1932), “Хрестоматія і пам’ятки
старої української мови” (1932), “Йосиф Їречек і українська мова”
(1933), “Рідна мова й інтелектуальний розвиток дитини” (1934),
“Проблема гармонії складів” (1938) та ін. Редактор праць з мов: “Норми
української мови” О.Синівського, “Правописний словник”, “Нарис
літературної української мови в VІІІ ст.” П.Житецького, “Нариси з

1
Rudnyckyj J.В. Reper’torium Bibliographicum, 19331983. – Ottawa, 1984; НоскоОборонів Т. Ярослав Богдан Рудницький – Б. М., 1992; Дзира Я. Ярослав Рудницький //
Народна творчість та етнографія. – 1996. – № 2-3.
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історії української мови” М.Гунського і П.Ковалева1. Основні розділи
Граматики вченого: звуки, слова, речення. Теоретичний і практичний
момент звукового вивчення мови органічно поєднані в єдине ціле.
В.Сімович торкається явища дзвінких приголосних, що відрізняє
українську мову від інших слов’янських мов. Друга тема – пом’якшення
приголосних. Звук і в українській фонетиці займає центральне місце в
даній праці, має послідовне пояснення в цілій системі розвитку з
фонологічного й історичного погляду.
Закономірності української мови існують і в морфології. Розділ
починається “Як творяться слова”. Всі частини мови автор поділяє на
відмінні і невідмінні. Словозміна подається в історичному висвітленні,
особливо іменники і прикметники.
Речення вчений поділяє за змістом (оповідні, заповітові, приказові,
бажальні, заперечні – за його термінлогією) і за формою – просте і
складне2.
Вчений також торкається теоретичних засад української мови,
цікавиться її фонологією. Більшість його теоретичних розвідок пов’язані
з історичним розвитком української мови. Праці з історичного
висвітлення мовних явищ свідчать про неабияку його ерудицію в галузі
історії української мови. Цікавою є стаття “Українські іменники
чоловічого роду на –о в історичному розвитку і освітленні” (Прага,
1929), де на численному історичному матеріалі подається історичний
розвиток цих форм і велике поширення їх порівняно з іншими
слов’янськими мовами в сучасній українській мові. Автор методологічно
цілком правильно розв’язує питання розвитку іменникових форм
чоловічого роду на –о. В праці “До морфології українських
прикметників” (Прага, 1933) подає докладний огляд питання про тверду
й м’яку відміни українських прикметників. Вчений піднімає проблему
про структуральність законів української мови, що діють у багатьох
фонетичних і морфологічних явищах, які не мали одностайного
пояснення в науці (“Про поголоснене українське л” (Львів, 1936);
Проблема гармонії складів у морфології слов’янських мов” (Прага,
1938)3.
Без теоретичних засад не можна вирішити практичні питання
української літературної мови. Вони висвітлені В.Сімовичем в праці “На
теми мови” (Прага, Берлін), де автор зупиняється на огріхах у мові
сучасних письменників у галузі фонетики, відмінювання, фразеології,
синтаксису.
У “Загальній українській енциклопедії” (1934, ч. 24, с. 574-583) у
своїй статті “Історія українського правопису” вчений коротко подає
історію українського правопису в зв’язку з історією української мови.
Він виділяє п’ять основних періодів в історії українського правопису:
1
Ковалів П. Василь Сімович. – Вінніпег: Накл. Т-ва “Просвіта” у Форт Віліямі, 1953. –
С. 8-9.
2
Там само. – С. 23-24.
3
Там само. – С. 25-26.
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1) Х-ХІV ст. – період хитань і звукових процесів; 2) ХVІ-ХVІІІ – народна
мова вступає в свої права; 3) ХVІІІ – період оновлення українського
письма на основі народної мови; 4) ХІХ – вироблення нових
правописних систем (М.Максимович, П.Куліш, М.Драгоманов) і 5) поч.
ХХ ст. – нові реформи правопису (1919, 1927, 1933 рр.)1.
Акад. Степан Смаль-Стоцький висвітлював становище української
мови серед інших слов’янських мов, зокрема її спорідненість із
сербською та російською2.
Він спростував гіпотезу про особливу спорідненість української мови
з російською, систематизував спільні риси української мови з іншими
слов’янськими мовами і виявив, що українська мова має приблизно
однакову кількість фонетичних ознак, спільних з російською і сербською
мовами, в українській і сербській мовах є давні спільні фонетичні риси,
яких нема в російській. Тому вчений прийшов до висновку, що
українська мова у фонетиці зі всіх слов’янських мов як у минулому, так і
зараз найближче стоїть до сербської мови, ніж до російської. З цими
висновками погоджуються і погляди антропологів, які поділяють усіх
слов’ян на дві групи і зараховують до однієї українців разом з чехами і
південними слов’янами, а до другої – росіян, білорусів та поляків.
Критичний аналіз східнослов’янських літописів і висновки, зроблені
з них проф. П.Пархоменком (праця “У истоков русской
государственности”, Ленинград, 1924), а також досліди археологів,
антропологів цілком підтверджують лінгвістичну теорію С.СмальСтоцького про різне походження української і російської мови та
близькість української народу до південно-слов’янських народів, чим
пояснюється спорідненість української й сербської мов.
Вчений видав кілька підручників з української мови, підготував ряд
розвідок про український правопис, торкався різних тем з української і
слов’янської філології. Особливої уваги заслуговує написана разом з
проф. Ф.Гатнером «Grammatik der ruthenischen (Ukrainischen) Sprache»
(Wien 1913)3.
Українська лексикографія й лексикологія була одним із наукових
зацікавлень визначного українознавця Зенона Кузелі. Практична
необхідність в українсько-німецькому та німецько-українському
словниках спонукала вченого взятися за їх підготовку. Спочатку він
редагував словник іншомовних слів. Так у 1912 р. з’явився за
співавторством з М.Чайковським “Словар чужих слів”, а пізніше
“Словник чужих слів” за виключним авторством З.Кузелі, який був
кілька разів перевиданий. Тут праці автор дав відповіді на основні
питання запозичених слів в українській мові. В ній містилося 12 тисяч

1

Там само. – С. 34.
Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів про сім’ю слов’янських мов та їх взаємне
споріднення. – Прага, 1927.
3
Господин Андрей. Академік Степан Смаль-Стоцький. – Вінніпег: Накладом Читальні
“Просвіти” у Вінніпегу, 1989. – С. 14-16.
2
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слів і вона відіграла важливу роль у розвитку української лексикографії
й української культури взагалі1.
У 1943 р. у Лейпцизі при співпраці докторів С.Іваницького й
К.Майєра вийшов “Українсько-німецький словник”, де автор статей
літер А-О – Я.Рудницький, П-Я – З.Кузеля. З.Кузеля приготував рукопис
українського правописного й орфоепічного словника на 15 тис. слів,
склав допоміжну термінологію (1943), підготував з Романом Димінським
сільсько-хліборобський
словник
(при
співпраці
з
д-ром
М.Пшеп’юрською), допомагав у виданні українсько-німецьких
словників технічної термінології інж. Жуковського й медичної
термінології д-ра Р.Смика (1944). Окрему увагу вчений присвятив
словникові поетичних новотворів, який він планував видати. Але під час
війни велика частина зібраного роками матеріалу пропала2.
Головною
ділянкою
наукових
інтересів
Пантелеймона
Кіндратовича Ковалева є мовознавство, зокрема слов’янське, історія
мови, сучасна українська літературна мова.
У своїх працях “Історія форм української мови” (1931), “Нариси з
історії української мови” (1941), “Історія української мови” (1948,
Мюнхен) вчений досліджував мовні явища в історичному аспекті,
“використовуючи пам’ятки ХІ-ХУІІІ ст., але також перевіряв ці
особливості з діалектними прикметами різних століть” (митр. Іларіон).
Крім того, дослідник порівнював мовні явища з тогочасними
особливостями сусідніх слов’янських мов.
У Німеччині П.Ковалів написав ряд підручників з української мови:
“Українська літературна вимова і правопис” (1946); “Граматика
української мови” (1946); “Граматичні й правописні вправи. Підручник
для українських шкіл, гімназій і самоосвіти” (1946); “Як правильно
будувати фразу” (1946); “Чистота і правильність української
літературної мови” (1947); “Безособові речення на но, то” (1947)3.
У 1948 р. у видавництві “Громада” (Париж-Мюнхен) вийшов
посібник П. і Б.Ковалева “Мистецтво слова” для акторів, декламаторів,
дикторів, учасників педагогічних студій, педагогів, письменників,
поетів, промовців, співаків тощо.
У Мюнхені в 1947 р. вчений почав видавати журнал “Наша мова.
Журнал для всіх”, у якому популяризувалося українське слово серед
емігрантів.
На поч. 50-х рр. ХХ ст. П.Ковалів переїхав до США, де продовжив
розробляти питання з історії української мови, української фразеології.
У видавництві УВАН вийшла його праця: “Українська мова та її
становище серед інших слов’янських мов”, а в науковому збірнику УВУ
1
Рудницький Я. Зенон Кузеля як лексикограф // Зб. на пошану Зенона Кузелі. Праці
філол. та іст.-філос. секцій. / За ред. В.Янєва. – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен; Торонто;
Сідней, 1962. – С. 85.
2
Там само. – С. 87-88.
3
Одарченко П. Наукова діяльність Пантелеймона Ковалева в ділянці мовознавства //
Видатні українські вчені: Статті, нариси / Передмова Р.Харчук. – К.: Смолоскип, 1999. –
С. 31.
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“До питання гармонії звуків в українській мові”. У цій праці автор, крім
фонетичного закону розвитку звуків, встановлює новий закон – закон
гармонії звуків, що діє в українській мові1.
У 178 т. Записок НТШ видано його “Основи формування української
мови в порівнянні з іншими східнослов’янськими мовами” (Нью-Йорк,
1956),
у
якій
вчений
розглядає
проблему
формування
східнослов’янських мов, зокрема української. Праця складається з
теоретичної і практичної частин. У першій автор подає докладний огляд
теорій, а в другій підтверджує свої висновки мовними фактами. Автор
“застосовує нові методологічні засоби у мовних дослідженнях, а саме:
внутрішньої структуральності та типологізації, що характеризують
українську мову як споконвічну окрему від російської і білоруської...
Значну частину присвячено мовним фактам, що характеризують
стародавню систему української мови і свідчать про те, що формування
української мови сягає вглиб передісторичних часів, а її історія
починається від перших писемних пам’яток”2.
Значним внеском у розвиток української фразеології та лексикографії
стали праці П.Коваліва “Лексичний фонд літературної мови Київського
періоду Х-ХІV століття” – (Нью-Йорк: НТШ, 1962); “Слов’янські
фонеми, походження та історичний розвиток” – (Нью-Йорк: НТШ,
1965); “Українська мова” – (Нью-Йорк: НТШ, 1966); “Вступ до історії
східнослов’янських мов” – (Нью-Йорк: НТШ, 1970) та ін.3
Проф. Іван Зілинський навчався і працював у Віденському ун-ті.
Працюючи ще у Львові у місцевій львівській Академічній гімназії з
українською мовою навчання, на підставі зібраних під час подорожей
Східною Україною матеріалів, він написав “Проба упорядкування
українських говорів”.
В основу своєї класифікації вчений поклав звукові ознаки, описавши
цілу фонетичну систему української мови. На підставі рефлексів
давнього о, е в нових закритих складах, а також на базі різних стадій
розвитку давніх и, ы він поділив українську мовну територію на дві
основні групи: північно-західну (архаїчну) та південно-східну, і поділив
їх на кілька підгруп, дав їм територіальне обмеження та коротку
характеристику4.
Визначні мовознавці А. Ніковський, Є.Карський, Т.ЛерСплавінський, В.Ганців та інші в майбутньому уточнювали його
висновки (доповнювали, коригували), однак у своїй основі класифікація
Зілинського залишилася основою для подальших діалектологічних
досліджень.

1

Там само. – С. 33-34.
Віра і культура. – 1962. – № 7. – С. 11.
Одарченко П. Наукова діяльність Пантелеймона Ковалева в ділянці мовознавства //
Видатні українські вчені: Статті, нариси / Передмова Р.Харчук. – К.: Смолоскип, 1999. –
С. 36.
4
Мушинка М. Іван Зілинський (1879-1952). Життя і наукова діяльність // Зб. пам’яті
Івана Зілинського. 1879-1952) / Ред. Ю.Шевельов. – Нью-Йорк: НТШ, 1994. – С. 23.
2
3
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У 1914 р. він пише ґрунтовну синтетичну працю “Короткий огляд
фонетичних українських говірок”, яка через різні причини так і не
побачила світ.
У 1926-1934 рр. І.Зілинський працював професором Краківського
Ягеллонського ун-ту. Тут основою його праці була педагогічна
діяльність. Йому довелося читати лекції та вести семінари майже зі всіх
дисциплін української мови.
Багато часу присвятив Зілинський науково-дослідній праці у
краківських архівах, музеях та бібліотеках, де виявив не одну цінну
пам'ятку для української історії та культури. До найвизначніших його
відкриттів належать українські грамоти з ХІV-ХV ст., писані кирилицею,
знайдені ним у Музеї Ім. Чарторийських. Одну з них – кириличну
грамоту короля Казимира з 1349 р. він сфотографував і вислав для
опублікування в Київській академії наук. Тут же він виявив рукописну
"Лавришівську Євангелію" з початку XIV в. – дуже цінну пам'ятку для
історії української та білоруської мов. В Яґеллонській бібліотеці
Зілинський знайшов два листи Тараса Шевченка до його друга
Бронислава Залеського 1854 та 1859 рр., лист Миколи Гоголя до того ж
адресата, писаний українською мовою, листи Пантелеймона Куліша до
Юзефа Крашевського, фольклорні записи Жеґоти Павлі, Зоріяна
Доленґи-Ходаковського та багато інших рукописів, важливих для
української науки. Зілинському належить і відкриття рукописного
збірника пісень Кондрацького кінця XVII ст., що його опублікував
Михайло Возняк у ЗНТШ (т. 146, 1927). Особливо цінною є "Дума про
козака-нетягу" із цього збірника, яку Возняк проаналізував у
Ювілейному збірнику на пошану М. Грушевського (Київ, 1928, т. II,
с. 26-33)1.
Вчений уклав діалектологічні карти для Української загальної
енциклопедії та Атласу України і сумежних країв (Львів, 1937).
До питання класифікації українських говорів він повернувся і в праці
"Географія української мови", опублікованій 1938 р. у книзі “Географія
України й сумежних країв” В. Кубійовича, з картою2.
Одним із наукових зацікавлень Зілинського в часи його діяльності в
Краківському університеті була фонетика української мови. У 1932 р.
після переробки і доопрацювання вийшов друком його “Нарис фонетики
української мови”. Це одна з найвизначніших праць про українську
фонетику. Вона складається з двох частин. У першій Зілинський подав
загальний опис фонем, їх класифікацію та окремо розглянув кожну з
них. У другій частині аналогічним способом піддав аналізу сполучення
звуків. Кожне явище ілюстроване десятками конкретних прикладів з
живої мови та літератури3.
З інших праць Зілинського з української фонетики на увагу
заслуговує його стаття "У справі лябіялізації та веляризації в українській
1
2
3

Там само. – С. 27.
Там само. – С. 29.
Там само. – С. 32.
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і в декотрих інших слов'янських мовах", присвячена майже
недослідженому питанню не тільки в українському, але й
загальнослов'янському мовознавстві.
У 1931 р. Зілинський опублікував змістовну статтю "Українські губні
приголосні в порівнянні з польськими та російськими". Він довів, що
українській мові властива відмінна вимова губних приголосних,
незважаючи на спільну артикуляційну базу.
Важливе місце в науковому доробку Зілинського в часи його
діяльності в Краківському університеті мають праці про фонетику
говорів карпатської діалектної групи1.
І в праці “Загальний стан української діалектології", опублікованій
1930 р., він підкреслив потребу глибшого дослідження лемківських
говірок як ланки між східнослов'янськими і західнослов'янськими
мовами2.
Під час німецької окупації Польщі він розробляв питання
українського правопису. На поч. 20-х рр. він опрацював норми
українського правопису, згодом узаконені НТШ і брав активну участь у
написанні кількох підручників та хрестоматії з української мови й
літератури для 1-6 класів загальноосвітньої школи. Вчений також видав
огляди української мовознавчої літератури за 1932-1938 рр.
Отже, заслуга І.Зілинського в історії українського мовознавства
полягає в тому, що він уперше особисто дослідив мову майже всіх
основних мовних областей української території (Східна Україна,
Волинь, Полісся, Лемківщина, Бойківщина, Закарпаття), подав науково
обґрунтовану класифікацію українських говорів, уклав діалектологічну
карту українських говорів, уточнив границі між говорами карпатської
групи, склав описову фонетику української мови, монографічні описи
мови окремих сіл (Красна, Явірки), унормовував український правопис,
виховав цілий ряд науковців, серед яких син Орест. Праці Зілинського,
написані із застосуванням найновіших методологічних принципів
дослідження, не втратили свого значення і в наш час3.
Сьогодні в Україні філологи й історики науки активно відкривають
для себе українознавчий доробок діаспорних вчених. Тепер це стало
можливим, оскільки відійшли в минуле заборони згадувати імена і праці
відомих усьому науковому славістичному світові українських учених
діаспори – мовознавців Ю.Шевельова, В.Чапленка, Я.Рудницького,
І.Зілинського, С.Рабій, М.Пшеп'юрської. Ці вчені добре усвідомлювали
складну ситуацію в Україні щодо збереження мовної і культурної
самоідентичності українців (як і інших народів СРСР), проте вони не
втрачали віри, що всі негаразди пройдуть й впевнено дивились у світле
майбутнє своєї країни, відстоювали європейську орієнтацію в її
подальшому розвитку.

1
2
3

Там само. – С. 34.
Там само.
Там само. – С. 43.
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У своїх наукових працях українські вчені в діаспорі розкривали
повну, правдиву картину зародження, формування сфер функціонування,
долю рідної мови, що дало поштовх до розкриття коду, генезиcу,
характеру й долі українського народу, а популярними статтями і
навчальними посібниками, підручниками сприяли вивченню рідної
мови. Вони добре розуміли, що в еміграції українська мова відірвана від
національного грунту й підпадає під чужі впливи і засмічується, тому всі
свої сили віддавали боротьбі за чистоту української мови.
Консолідувавши свої зусилля в Українському термінологічному
центрі в Америці (УТЦА), Товаристві українських інженерів Америки
(ТУІА), Термінологічній комісії НТШ, Науково-дослідному Товаристві
української термінології науковці досягли вагомих здобутків у
термінографії. Різнобічна діяльність термінологічних організацій –
проведення конференцій, видання діаспорних журналів і газет (“Вісті
українських інженерів”, “Річник ТУІА”, “Бюлетень ТУІА”, “Свобода”,
“Рідна школа”) створили наукове, мовне середовище, у якому
функціонувала
українська
термінологія.
До
найцікавіших
лексикографічних праць української діаспори можна віднести словники
П.Штепи “Знадібки до словника чужословів” (Торонто, 1967), “Словник
чужослів” (Торонто, 1977).
Високу оцінку науковців отримали лексикографічні праці видатного
термінолога, довголітнього керівника УТЦА А.Вовка: “Вибірковий
англійсько-український словник з природознавства, техніки і сучасного
побуту” (Нью-Йорк, 1982), “Англійсько-український словник назв
кольорів і кольорознавства” (Нью-Йорк, Торонто, 1986). Уже в кінці
90-х років у Нью-Йорку і Львові було опубліковано одну з останніх
праць ученого-енциклопедиста “Англійсько-український словник
вибраної лексики: природничі науки, техніка, сучасний побут” (1998).
Словникам А.Вовка притаманний новаторський, комплексний підхід до
відтворення матеріалу: подання термінів та їх тлумачень,
енциклопедичних та довідкових відомостей про терміни, бібліографії
фахової і мовознавчої літератури.
У кінці 40-х років розгорнули діяльність авторитетні міжнародні
термінологічні
організації,
зокрема,
Міжнародна
організація
стандартизації (ISO), Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС), до кола
завдань яких входить стандартизація термінології, добір термініввідповідників
різними
мовами,
укладання
Міжнародного
електротехнічного словника.
З цього погляду особливу увагу привертають словники, укладені
українською
діаспорою,
зокрема
“Німецько-український
електротехнічний словник” М.Савчука, виданий у Мюнхені у 1981 р.,
“Українсько-англійський
словник
комп’ютерних
термінів”
(Едмонтон, 1982), укладений у Канадському інституті українських
студій.
У 70-х роках у місті Новий Сад (Югославія) було видано низку
перекладних словників, у яких наведено українські й сербсько220
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хорватські терміни-відповідники з історії (1970), музичного виховання
(1970), техніки (1979).
У Мюнхені в 1993 році було здійснено фотопередрук видання 1928 р.
“Російсько-українського словника військової термінології” авторства
С. та О.Якубських.
Інтенсивні зв’язки ділових, наукових, культурних, церковних кіл
України й Польщі зумовили появу серед видань Познані, Варшави у
1995 р. двомовних перекладних, тлумачно-перекладних словників
бізнесової, церковної термінології.
Активізація праці по створенню словників в Україні протягом
першого десятиріччя незалежності, творчі зв’язки з науковими
осередками діаспори свідчать, що українська термінологічна
лексикографія активно і плідно розвивається, вдосконалюються
методологічні засади термінографічної роботи, розширюється коло
лексикографічно опрацьованих галузей знань. Незважаючи на труднощі
й суперечності розвитку упродовж другої половини ХХ ст.,
термінологічна лексикографія прагне до очищення української мови від
невластивих їй елементів і відновлення її питомих рис, виступає
потужним чинником формування та утвердження української фахової
мови.
Українська мова є ферментом пізнання та самопізнання, творення й
самотворення, мислення і почуттів українців. Вона невіддільна від їх
буття, свідомості, характеру, долі української людини, нації, культури,
держави, мірою її духовності, гуманізму й патріотизму.
Попри те, що Україна близько 700 років була розчленована між
різними державами, які вперто викорінювали мову її автохтонного
населення, однак, як зазначає відомий мовознавець І. Ющук,
українською мовою в Україні й поза нею розмовляє близько 45
мільйонів осіб, вона має всі шанси стати однією із світових мов.
Потрібні лише наша воля, наполеглива праця і сприятливі політичні
умови. Особливо цілеспрямована й ефективна підтримка з боку
державних чинників, правильна мовна політика, яка б повернула
денаціоналізовану частину українського народу до рідної мови, а
національним меншинам дала змогу зберегти свої мови й водночас
оволодіти державною мовою в повному обсязі. Мовою єднання,
консолідації суспільства на українській землі, а отже, й мовою
соціального прогресу може бути тільки українська хоч би тому, що це
мова цієї землі і мова більшості її населення.
Сьогодні потрібно більш активно долучати до напрацювань вчених
діаспори не лише фахівців, а й учителів, студентів, широку
громадськість. Необхідно видавати неопубліковані праці діаспорних
вчених з українського мовознавства, включати їх до вивчення в школі,
вищих навчальних закладах як з точки зору інформаційної новизни, так і
формування української нації, її консолідації.
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Склярова О.М. (Київ)
МОВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ДЕРЖАВАХ КОЛИШНЬОГО СРСР
(порівняльний аспект)
У статті розглядається мовна ситуація в європейських країнах
колишнього СРСР та аналізується мовне законодавство цих держав з
часу набуття незалежності до сьогодення.
Для розбудови національної держави є необхідним збереження
духовності, мови, звичаїв, історичної пам'яті народу. Тому національна
мова є найважливішим чинником консолідації суспільства. Мовну
політику країни завжди розробляє і впроваджує в життя еліта. Особлива
відповідальність лягає на неї в період виходу з колоніальної залежності і
побудови самостійної країни. Справа відновлення зруйнованого
експансією чужої мови середовища потребує великих цілеспрямованих
зусиль. Процес національного самоствердження, повернення своїй мові і
культурі її законних прав має здійснюватися поступово, але твердо й
неухильно. Паралельно, безперечно, має відбуватися економічне
піднесення, зростання добробуту людей, але економічний поступ
нездійсненний без національно-культурного відродження. Таким
шляхом пройшла абсолютна більшість народів Європи, що
утверджували свої держави після розпаду імперій1.
Перед Україною стоїть злободенне завдання усіма засобами держави
захищати українську культуру й мову, створювати для їх розвитку
ідеологічні, політичні, морально-психологічні та матеріально-побутові
умови. Тому провадження такої мовної політики, яка б підносила роль
української мови в суспільстві та закріплювала за нею фактично статус
державної мови, є необхідним та актуальним.
Попри всю різнобічність підходів до здійснення мовної політики
країнами колишнього СРСР вони вирішують одну проблему –
«проблему російської мови». Наприклад, в Латвії сім найбільших міст є
переважно російськомовними. В Білорусі російська мова є однією з двох
державних і переважає в побутовому спілкуванні. В Україні 46%
виступає за надання цій мові офіційного статусу, вона домінує в сфері
інформаційних потоків2.
Мовне питання досліджується в досить широкому колі наукової,
науково-публіцистичної літератури. Ряд праць дають загальний огляд
1
Масенко Л. Мовний конфлікт та шляхи розв’язання // Дзеркало тижня. – 2005. – 21
травня.
2
Плахута Є. Цілі мовної політики держави: українські проблеми на тлі досвіду Латвії
та Білорусі // Державність української мови і мовний досвід світу. Матеріали міжнародної
конференції. – К., 2000. – С. 86.
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мовної ситуації в Україні, зв'язок із суспільними проблемами, ситуацією
в постколоніальному суспільстві, визначають роль мовної політики
держави в державотворчих процесах. Так, у праці Л.Т.Масенко «Мова і
суспільство: Постколоніальний вимір» (К., 2004) розкривається
соціальна зумовленість мовних явищ, досліджується специфіка мовної
політики в сучасній
Україні, акцентується увага на проблемі
формування двомовного соціуму та ролі в цьому процесі мовної
політики КПРС в Україні. Ці проблеми стали об’єктом дослідження і
низки дисертацій: Корж А.В., Шевчук Ж.А. та ін.1 Ментальнісні аспекти
мовної діяльності українського суспільства викладено у статті Бардіної
Н.В. «Мова та національна свідомість»2. Ряд праць присвячено аналізу
мовного законодавства як діючого в Україні, так і проектів законів,
винесених на розгляд3. Рапацька Л. П. розглядає організаційно-правові
засади та нормативно-правову базу мовної політики в Україні кін. ХVІІІ
– поч. ХХІ ст. у контексті використання накопиченого досвіду у
розбудові незалежної держави4 Аналізу мовного законодавства України
та європейських країн, у тому числі й держав колишнього СРСР,
присвячено ряд матеріалів таких авторів як Д. Губенко, Є. Плетуха,
М.Антонович, О.Ткаченко, А.Погрібний5.
Зауважимо, що для позначення мови, яка виконує роль державної,
вживають терміни офіційна, національна, державна або просто мова. Для
статусу державної мови обов’язковим є його офіційне проголошення
законодавчою владою відповідне нормативне оформлення. У СРСР
домінувала мова «міжнаціонального спілкування» – російська. З
початком процесу перебудови та національного відродження було дано
поштовх і мовному питанню. У результаті ще за існування СРСР у
багатьох республіках було прийнято законодавчі акти, що
регламентували використання мов. Верховною Радою УРСР був
прийнятий у жовтні 1989 р. закон «Про мови в УРСР». Він підтвердив
соціальне призначення української мови як державної в УРСР, але не
1
Корж А.В. Мовний чинник суспільної трансформації в Україні: Автореф. дис. …
канд. політ. наук – Чернівці, 2004. – 20 с.; Шевчук Ж.А. Мовна політика в Україні (кін. 50-х
– поч. 90-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Харків, 2001. – 20 с.
2
Бардіна Н.В. Мова та національна свідомість. – Одеса, 2002. – 333 с.
3
Корж А.В. Мовна політика за проектом Закону України «Про мови в Україні» //
Держава і право в Україні. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 24. –
С. 599-604; Козьмук Б. Мовне законодавство та мовна політика потребують вдосконалення
// Право України. – 2002. – № 10. – С. 70-72; Прадід Ю.Ф. Мовне питання в українських
Конституціях ХХ ст. // Мовознавство. – 2002. – № 1. – С. 17-22.
4
Рапацька Л.П. Правове регулювання мовної політики в Україні наприкінці XVIII – на
початку XXI ст. (на матеріалах Криму): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2005. –
17 с.
5
Губенко Д. Сучасна мовна політика Балтійських держав; Плетуха Є. Цілі мовної
політики держави: українські проблеми на тлі досвіду Латвії та Білорусі // Державність
української мови і мовний досвід світу: Мат-ли міжнар. конф. – К., 2000. – 444 с.;
Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної мови
(порівняльний аспект) // Право України. – 1996. – № 6. – С.73-83; Ткаченко О.Б. Українська
мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004. – 272 с.; Погрібний А. Світовий мовний досвід
та українські реалії. – К., 2003. – 72 с.
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оминув і визначення російської мови як мови міжнаціонального
спілкування народів Союзу РСР. Офіційними мовами в УРСР згідно з
цим Законом de facto визнаються українська та російська мови. Це було
кроком до відродження мови корінного народу і стало чинником
розбудови соборної Української держави. Декларація про державний
суверенітет України 16 липня 1990 р. закріпила «функціонування
української мови у всіх сферах суспільного життя». У 1990 р. було
прийнято «Закон про мови в Білоруській РСР», згідно з яким білоруська
мова проголошувалася державною. 26 січня 1990 р. Верховною Радою
Білоруської РСР була прийнята поправка до ст. 68 Конституції
Білоруської РСР, що проголосила єдиною державною мовою білоруську,
а російській мові надано статус мови міжнаціонального спілкування.
«Закон Естонської РСР про мови» прийнятий 1989 р. теж проголошував
державною мовою естонську. Як святковий відзначається день
прийняття законів Молдавської РСР «Про функціонування мов на
території Молдавської РСР» та «Про повернення молдавській мові
латинської графіки», прийняті 31 серпня 1989 р., що проголошували
державною молдавську мову на основі латинської графіки. Статус
литовській мові як державній надавався Указом Президії Верховної
Ради Литовської РСР «Про вживання державної мови Литовської РСР»
(1989 р.) та постановою Ради Міністрів Литовської РСР «Про заходи по
забезпеченню вживання державної мови Литовської РСР» (1989 р.). В
1988 р. Верховна Рада Латвійської РСР внесла поправку до Конституції,
оголошуючи латиську мову єдиною державною. В 1989 р. було прийнято
закон Латвійської РСР «Про мови», що ще фактично дозволяв
використання російської мови в трудових колективах, освіті тощо.
Реально названі вище законодавчі акти, прийняті в республіках СРСР,
суттєво не обмежували статус російської мови, в деяких випадках
надавали їй статусу «мови міжнаціонального спілкування», хоча
юридично й визнавали національні мови державними.
Після розпаду Радянського Союзу мовна політика в національних
державах зазнала суттєвих змін. У Конституціях незалежних держав
обов’язково міститься стаття про державну мову країни. Стаття 10
Конституції України, ст. 6 Конституції Естонської Республіки, ст. 14
Конституції Литовської Республіки, ст. 13 Конституції Республіки
Молдова, мовне законодавство Латвійської Республіки єдиною
державною мовою визначають мову титульної нації. Стаття 17
Конституції Республіки Біларусь державними мовами визначає
білоруську та російську. Конституція Автономної Республіки Крим 1998
р. поряд з державною українською мовою забезпечує функціонування і
розвиток, використання і захист російської, кримськотатарської та мов
інших національностей. Однак у ст. 10 вміщено п. 2: «В Автономній
Республіці Крим російська мова як мова більшості населення і
прийнятна для міжнаціонального спілкування використовується в усіх
сферах суспільного життя», так ніби державна мова є неприйнятною для
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міжнаціонального спілкування. Введення цієї норми фактично означає
повне витіснення державної мови з офіційного вжитку1.
В Україні діяльність у сфері мовної політики значно активізувалась
після ухвалення Конституції України. У лютому 1997 р. було створено
Раду з питань мовної політики при Президентові України (ліквідована
восени 2001 р.), яка працювала над законопроектом «Про розвиток і
застосування мов в Україні», влітку того ж року – Департамент з мовної
політики у складі 14 аналітиків у структурі Державного комітету
України в справах національностей та міграції (розформовано весною
2000 р.). У цей же час було підготовлено і подано на розгляд Верховної
Ради урядовий проект нового закону «Про розвиток і застосування мов в
Україні» та розроблено (з ініціативи «Просвіти») Державну комплексну
цільову програму «Українська мова», які передбачали істотне
розширення суспільного функціонування української мови як
державної2. Департаментом з мовної політики у 1999 р. було
підготовлено проект Концепції державної мовної політики, повернутий
на доопрацювання і досі так і не прийнятий. Як зазначено в
рекомендаціях парламентських слухань Верховної Ради України від 22
травня 2003 р. «Про функціонування української мови в Україні»
«законодавча база в Україні з цього питання відповідає
загальноприйнятій світовій практиці й узгоджується з відповідними
міжнародно-правовими актами». Документ містить перелік основних
законодавчих актів, що є основою для здійснення державної мовної
політики в Україні: «Правовою основою для здійснення державної
мовної політики в Україні є Конституція України, Закон України "Про
мови в Українській РСР", Рішення Конституційного Суду України від
14 грудня 1999 року щодо застосування державної мови органами
державної влади, органами місцевого самоврядування та використання
її у навчальному процесі в навчальних закладах України, а також інші
законодавчі акти, зокрема, закони України "Про національні меншини в
Україні", "Про освіту", "Про інформацію", "Про телебачення і
радіомовлення", "Про видавничу справу", "Про рекламу", "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" тощо. Помічена
відсутність механізмів реалізації вищезазначених правових документів і
вказано
на
необхідність
врегулювання
питань
юридичної
відповідальності за порушення мовного законодавства. Рекомендовано
Президентові України створити центральний орган виконавчої влади з
питань мовної політики; Кабінету Міністрів України розробити проект
Концепції державної мовної політики України. Урядом України були
прийняті «Програма розвитку і підтримки української культури у
м.Севастополі, забезпечення функціонування української мови в усіх
сферах суспільного життя міста», «Комплексні заходи щодо всебічного
1
Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної
мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1996. – № 6. – С. 74.
2
Тараненко О. Українська мова як об’єкт політики // Літературна Україна. – 1997. – 18
грудня.
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розвитку і функціонування української мови», «Державна програма
розвитку української мови та інших національних мов в Україні на
період до 2000 року», «Державна програма розвитку і функціонування
української мови на 2004-2010 рр.». У 2005 р. Верховній Раді України
було подано проект закону «Про українську мову як державну мову
України», який був прийнятий за основу та проект закону «Про розвиток
та застосування мов в Україні», який був підготовлений Радою з питань
мовної політики, відхилений вищим законодавчим органом України.
Останній законопроект містив положення про те, що українська мова, як
державна, є основним засобом спілкування в усіх сферах суспільного
життя на всій території країни і є обов’язковою для застосування в
діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, установ, організацій, а також підприємств
незалежно від форм власності. Державною мовою зобов’язані володіти
посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування,
працівники державних установ в обсязі, необхідному для виконання
службових обов’язків. Отже, мовна політика в Україні має враховувати
особливості суспільно-політичної ситуації в країні, відмінності мовної
ситуації в певних регіонах. Держава має адекватно реагувати на всі
спроби внесення змін до мовного законодавства органами місцевого
самоврядування (наприклад, з приводу прийняття рішення обласними
Радами в Харкові, Луганську та міською радою в Севастополі в березніквітні 2006 р. про регіональний статус російської мови). Маючи значні
успіхи у виробленні мовного законодавства держава повинна розробляти
чіткі механізми його впровадження та систему контролю за його
виконанням.
До країн, у яких суттєво зріс статус національних державних мов
потрібно віднести Балтійські країни. Хоча і за радянської доби в цих
країнах не вдавалося русифікувати ні естонців, ні латишів чи литовців.
Але рівень володіння національними мовами серед російськомовного
населення цих країн був фактично нульовий, що спричиняло поділ
суспільства на дві окремі не пов’язані між собою спільноти. Державна
мовна політика в цих країнах спрямована на покращення ситуації з
оволодіння державною мовою як носіїв мови, так і осіб, що належать до
національних меншин. За два місяці до набуття чинності закону «Про
мови» Парламент Латвії прийняв низку суттєвих додатків, у яких із
закону були вилучені всі норми, де згадувалася російська мова. Після
прийняття Закону уряд прийняв постанови, що регулювали
використання мов та покарання за порушення Закону про мову, тобто
фактично було забезпечено втілення цього закону. Майже 400.000 осіб
склали іспит з державної мови починаючи з 1992 року1. Для
впровадження Закону в життя був створений Центр державної мови,
Відділ інспекції з державної мови, атестаційні комісії. Новий проект
«Закону про мову», підготовлений у 1995 р., проголошував усі мови, що
1
Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної
мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1996. – № 6. – С. 74.

226

Україна – мова

використовуються в Латвійській Республіці, за винятком латиської,
іноземними мовами. Цей закон вступив в силу 1 вересня 2000 р. У
2002 р. за ініціативою Президента країни було створено комісію з
державної мови для «осмислення ситуації з державною мовою та
розроблення пропозицій по зміцненню статусу латиської мови як
державної та розвитку державної мови»1. До складу комісії входять 4
підкомісії: з освіти; розвитку латиської мови; латиська мова в нових
технологіях; стратегії мовної політики. В 1995 р. уряд прийняв Державну
програму оволодіння латиською мовою (з 2004 р. – Державне агентство з
оволодіння латиською мовою) в рамках Державної програми «Інтеграція
суспільства в Латвії». За даними Реєстру населення Управління у
справах громадянства та міграції на 01.01.2006 латиші складають лише
59% населення (з них 99,8% є громадянами), тоді як відсоток
представників інших національностей, що мають статус громадян є
значно меншим. Тому метою даної програми є «створення стабільного
суспільства, в якому є спільна державна мова – латиська – та забезпечені
можливості вживати її в громадському спілкуванні…, а також сприяння
національним меншинам в підтримці своєї мови та вживанні її згідно з
законодавством Латвії»2. Комісія видає періодичні видання «Tagad» та
«Atslegas» одночасно і російською мовою. Ці видання безкоштовні і є в
майже кожному поштовому відділенні. З серпня 2005 р. їх тираж
збільшився з 30 до 50 тис. екз. Організовуються безкоштовні курси з
оволодіння державною мовою (з часу заснування установи 82 тис. чол.
пройшли їх) як очні, так і дистанційні. Доречно зазначити, що за 19962004 рр. уряди близько 10 країн Європи, а також Канади та США
фінансували на виконання проекту більше 7 млн амер. доларів. Уряд
Латвії постійно збільшує розміри фінансування – від 808 368 LVL (1 283
123 EUR) у 2002 р. до 1 403 680 LVL (2 034 319 EUR) у 2005 р.3 Таким
чином, для багатонаціональної країни ця програма стала реальним
кроком на шляху об’єднання суспільства, створення на державному рівні
умов для розвитку та функціонування державної мови.
Належний захист своїй державній мові забезпечує й Естонія. Згідно з
Законом про мову 1995 р., необхідно знати усну та письмову естонську
мову для того, щоб бути членом місцевих органів влади. Будь-яка інша
мова, крім естонської, вважається іноземною (ст. 2). Володіння
естонською мовою законодавчо визначається за трирівневою шкалою
для державних службовців, підприємців тощо (ст. 4), рівень володіння
визначає державна екзаменаційна комісія, яка видає відповідний
сертифікат. Національний суд Естонії у справі щодо доповнень до
Закону про мову від березня 1998 р. підкреслив, що використання і
захист естонської мови є метою естонської Конституції і державна влада
1
Офіційний сайт Державної канцелярії президента Латвійської Республіки //
www.president.lv.
2
Офіційний сайт Міністерства іноземних справ Латвійської Республіки //
www.mfa.gov.lv/ru/minority-education.
3
Там само.
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повинна забезпечити його впровадження. Іншими словами, будь-які
кроки на забезпечення використання естонської мови конституційно
виправдані1. Прийнята у 2004 р. «Стратегія розвитку естонської мови на
2004-2010 рр.», що визначає пріоритетні напрямки мовної політики
держави, основну увагу звертає на мовну підготовку неестонського
населення, середню освіту та державну програму інтеграції суспільства.
Одним з основних є положення про естонську мову як єдину державну
та те, що естонці зберігають свою національну ідентичність.
Передбачається до 2010 р. досягти домінування естонської мови в
державному та громадському житті2. Ще 1990 р. було створено
Державний департамент з питань мови, головним завданням якого було
проведення мовної політики та розробка правових актів для
впровадження закону про мови. З 1998 р. цю установу було
реорганізовано у Мовну інспекцію, яка є державною установою,
основними завданнями якої є здійснення державного нагляду за
виконанням мовного законодавства. До компетенції Мовної інспекції
входить нагляд за виконанням вимог до вживання мови в діловодстві
органами державної влади та місцевого самоврядування, сфері
обслуговування, торгівлі та охорони здоров’я, контроль за виконанням
вимог до знання державної мови посадовцями тощо. У разі невиконання
вимог інспектори застосовують засоби впливу чи накладають штрафні
санкції3. У 1998 р. була прийнята Стратегія мовного навчання неестонців
та створена Цільова установа по інтеграції неестонців. Впроваджується
програма мовного навчання дорослих, що включає навчання естонської
мови представників різних професій, службові відрядження для
навчання мови, навчання різних соціальних груп (медичний персонал,
учителі неестонських шкіл тощо)4. Таким чином, більш послідовна
мовна політика, спрямована на неухильне впровадження мови титульної
нації в усі сфери життя провадиться в усіх країнах Прибалтики. На поч.
90-х років ХХ ст. спостерігалося небажання значної частини
російськомовного населення, вихованого на радянських традиціях про
«єдиний радянський народ», вчити мову народів країни проживання.
Завдяки виваженій, але й рішучій мовній політиці сьогодні немає
значного протистояння між титульною нацією і представниками
російськомовного населення цих країн. Держава докладає значних
зусиль, у тому числі й матеріальних, для надання можливостей для
опанування державною мовою представниками етнічних меншин,
приймаючи цільові мовні програми, організовуючи курси, семінари
тощо. З іншого боку, у цих країнах існує чітка система контролю за

1
Антонович М. Законодавство України та зарубіжних країн щодо статусу державної
мови (порівняльний аспект) // Право України. – 1996. – № 6. – С. 74.
2
Офіційний сайт мовної інспекції Естонської Республіким // www.keeleeinsp.ee; www.
Eki.ee.
3
Там само.
4
Офіційний сайт міністерства
у справах інтеграції Естонської Республіки //
www.meis.ee.
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виконанням мовного законодавства, для чого створені спеціальні
інституції, інспекції.
Мовна політика білоруської влади за президентства О.Лукашенка
спрямована на так звану двомовність, а насправді у багатьох регіонах
призвела до витіснення білоруської мови з багатьох сфер суспільного
життя. До 1994 р. у Білорусі тривав процес національно-мовного
відродження, робилися спроби розширити сферу вживання білоруської
мови: так, відсоток початкових білоруськомовних класів зріс до 60%1. 20
вересня 1990 р. було прийнято «Державну програму розвитку
білоруської мови та інших національних мов в Білоруській РСР». Серед
інших вона містила положення про забезпечення видання
білоруськомовної літератури до 2000 р. у зв’язку з перспективою
переходу навчальних закладів країни на білоруську мову викладання,
передбачала організацію курсів з вивчення мови, включення
практичного курсу білоруської мови в навчальні плани всіх навчальних
закладів тощо. З офіційних документів Міністерства статистики й
аналізу Білорусі випливає, що рідною мовою своєї національності
назвали майже 82% населення країни, однак мовою своєї національності
користуються вдома тільки 45% громадян. Білоруською мовою вдома
звичайно розмовляють 37% населення країни. З них 92 % становлять
білоруси. Однак серед білорусів їхня питома вага становить лише 41%.
Російську мову як мову своєї родини назвали 63% від загальної
кількості населення держави2. У 1995 р., після проведення референдуму,
організованого державою, відбувається згортання державної політики,
спрямованої на впровадження у всі сфери громадського життя
білоруської мови. Згідно з новою редакцією «Закону про мови» 1998 р.
(«Закон Республіки Бєларусь «Про внесення змін та доповнень в Закон
Республіки Бєларусь «Про мови в Республіці Бєларусь» від 18.06.98 р.)
державними мовами проголошуються білоруська та російська мови.
Юридичне закріплення необов’язковості використання білоруської мови
в офіційному вжитку спричинило майже повсюдне її витіснення зі
структур державної влади. Більшість статей закону сформульовано
таким чином, що в одночасному застосуванні двох мов немає ані
найменшої потреби (білоруська та російська мова пов’язані подвійним
сполучником та (або). Уточнюється і концепція мовної політики
держави – досягнення реальної двомовності. Таким чином, у Республіці
Білорусь процес мовного відродження поч. 90-х років поступово
припинився. Запровадження поряд з білоруською другої державної мови
– російської призвело до значного звуження сфери функціонування мови
корінного етносу в усіх сферах суспільно-політичного та економічного
життя. Мовне законодавство країни – наочний приклад призупинення
1
Плахута Є. Цілі мовної політики держави: українські проблеми на тлі досвіду Латвії
та Білорусі // Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали міжнародної
конференції. – К., 2000. – С. 243.
2
Скопненко О. Мовна ситуація в Білорусі і проблеми норм білоруської літературної
мови // Державність української мови і мовний досвід світу: Матеріали міжнародної
конференції. – К., 2000. – С. 134.
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процесу національного відродження в країні з недостатнім рівнем
національної свідомості народу.
Однією з причин міжнаціонального конфлікту в Республіці Молдова
було прийняття законів Молдавської РСР про функціонування
молдавської мови та переведення її на латинську графіку. На
Правобережжі Дністра виникла т.зв. Придністровська Молдавська
Республіка (ПМР) з центром у м.Тирасполь, яка від’єдналася від
Республіки Молдови. У 1992 р. тут виник збройний конфлікт, який
вдалося припинити міжнародними зусиллями, але протистояння між
сторонами зберігається і сьогодні. Державними мовами в ПМР згідно з
законом «Про мови в Придністровській Молдавській Республіці»,
прийнятого Верховною Радою у 1992 р. та Конституції є російська,
українська та молдовська з кириличною графікою. Та пріоритетна роль у
суспільному житті внаслідок проросійської політики керівництва
республіки, яке навіть не виключає рішення про приєднання до Росії,
віддається російській мові. На півдні Молдови, на території компактного
проживання гагаузів була створена Гагаузька автономія, керівництво
якої виступило проти поспішного і примусового впровадження
молдавської мови. Міжетнічна напруга на мовному грунті зберігалася
довгий час і була нормалізована лише у 1994 р. після прийняття закону
про особливий статус автономії. Мовне законодавство та мовна політика
Молдови є прикладом того, що мають враховуватися національні та
мовні особливості як держави в цілому, так і окремих її регіонів зокрема,
а при виробленні мовного законодавства враховуватися фактор
прогнозування мовної ситуації.
Таким чином, порівнюючи мовне законодавство європейських країн
колишнього СРСР можемо прийти до певних висновків. Основою
вироблення мовної політики в національних державах є мовне
законодавство, яке має регулювати впровадження державної мови. Для
цього необхідно вироблення державою механізмів його впровадження та
створення інституцій для контролю за цим процесом. В Україні без
реального утвердження державної мови в Україні не може бути
справжнього утвердження Української національної держави. Тому має
бути використаний як досвід зарубіжних країн, які досягли успіхів у
вирішенні мовного питання, так і власний досвід. Все це сприятиме
впровадженню української мови в усі сфери життя нашого суспільства.
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УКРАЇНА – ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ,
ЛІТЕРАТУРА

Козлов А.В. (Кривий Ріг)
ДУХОВНІСТЬ ДРАМАТУРГІЇ І ТЕАТРУ
У статті піднімаються проблеми духовності драматургії і театру.
Автор переконаний, що чим стійкіші й переконливіші поняття творців
цього виду мистецтва про добро та зло і чим об’єктивніше та
помітніше спрямування всього того на загальнолюдські ідеали та
антиідеали, на добро і зло взагалі, тим довговічнішим і ціннішим,
популярнішим і впливовішим стає театр.
Можна до хрипоти й озвіріння дискутувати з приводу того чи є
літературознавчими поняття “душа” і “дух” та категорії “духовність”,
“антидуховність” і “бездуховність” тощо. І якщо комусь не дуже
хочеться визнавати їх такими (бо зовсім не хочуть цього роботи,
передовсім, люди бездушні й бездуховні – надто вже раціональноекзистенційні, щоб не сказати гірше), то куди ж подіти все це з самих
творів художньої літератури і перш за все із творів драматургії,
сценаріїв, і самих спектаклів.
Більше того, до яких пір ми будемо говорити й писати про
“духовність літератури” і для суспільства та людства; про духовність та
про одухотвореність характерів, образів персонажів творів і творчих
спадків, про “дух епохи” тощо, відштовхуючи всі ці поняття й категорії
зі сфери літературознавства взагалі.
До яких пір ми будемо заплющувати очі на те, що окремі твори, у
яких дійовими особами виступають не самі люди, а їхні Душі і Дух
(“Кійоцуне” Дземи Мотокіе); і навіть “...жанр містичної п’єси кайдан –
про злих духів”1 тощо. Невже і в ХХІ ст. мають діяти принципи: “чого чи
1

Чхартишвили Г. Театр на все времена // Японский театр. – СПб., 2000. – С. 27.
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кого я не бачу, того не має”, “чого я не розумію, того не може і не
повинен вивчати ніхто?”
Краще почнемо з самого початку – з того, що саме людське мовлення
виникло як потреба й продукт спілкування, передовсім, як необхідність і
наслідок діалогічного та полілогічного мислення й мовлення, про
відчуття людства, його переживання й почуття, про небезпеки й блага, й
врешті-решт про добро і зло взагалі. Та й сам “озвучений” чи
“неозвучений” живий світ є не чим іншим як безкінечним (хоча й дуже
рідко зло чи добро творчими намірами одухотвореним).
Тобто це дійсно той вселенський природний театр, у якому всі ми
“актори”.
Адже ми (при бажанні когось наблизити чи віддалити, привабити чи
відштовхнути, розхвилювати чи заспокоїти, зацікавити чи примусити,
переконати чи розчарувати, поінформувати чи дезінформувати) іноді
можемо, а частіше всього мусимо грати, грати і грати частіше всього з
позицій добродіїв, рідше з позицій злотворців чи злочинців.
До гри окремих людей, груп і цілих соціумів особливо активно й
ефективно стимулює наше життя в родині, суспільстві, громаді, соціумі,
де без інстинктивно-інтуїтивної та сповна свідомої гри, без банального
(частіше всього – вимушеного) “ігрового пристосування” (а краще –
призвичаєння)
до
родинних,
етнічних,
національних
і
загальносуспільних умов та обставин просто не можна жити (а то і
вижити).
А в нинішньому світі, який уже озброївся багатьма, майже
фантастичними, сигнально-інформаційними системами спілкування і
впливу на людину, і кожна пересічна особа, і кожна надпотужна і
впливова особистість тощо вимушені не тільки грати (постійно, виразно,
талановито і навіть професійно), а ще й розробляти “ігрові ситуації” та
“ігрові технології”, бо лише така поведінка й творчість можуть принести
їм бажані наслідки мислення та діяльності.
І тому для багатьох типів творчих людей “вічна” гра в суспільстві
стає не просто звичкою, а дійсно способом існування й виживання
взагалі. Саме в суспільстві основними критеріями визначення добра чи
зла творчої спрямованості наших намірів, дій, діяльності та кінцевих
цілей стають добро і зло у всіх найрізноманітніших проявах їх змісту,
форм і сутності.
І так було, є й буде тисячі літ: від найтуманніших уявлень про добро і
зло в цілому до сучасних, науково обґрунтованих (концептуальних)
тлумачень змісту тих найважливіших категорій (“добро”” і “зло”, “душа”
і “дух”, “духовність” та “антидуховність”, “бездуховність” тощо), що
дійсно визначають саму нашу людську сутність.
Під час принципових змін у тлумаченнях змісту уявлень, понять
категорій “добро” і “зло”, “позитив” і “негатив”, “ідеал” та “антиідеал”
тощо (а ще складніше – про тимчасовій утраті самих принципів їх
визначення) вічний “театр життя” не припиняє свого існування ні на
мить – у ньому неминуче трапляються своєрідні “духовні антракти”,
тобто такі духовні кризи, ступінь глибини й страхітливість наслідків
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яких важко передбачити – війни, революції, контрреволюції, перевороти
тощо.
А в наш час, коли такі надпотужні засоби масової інформації стають
фактично і надпотужною силою впливу на людину, коли ці сили здатні
збудити чи подавити навіть рефлективно-інстинктивні, підсвідомі та
інтуїтивні, примітивно-прагматичні інстинкти й стимули задоволення
потреб тіла, не лише той, хто може, а й кожен, хто хоче (свобода слова й
самовираження !!?), – всі намагаються по-своєму не тільки визначити
зміст (сутність) добра та зла, а й рівень своєї доброти чи злості, бо в такі
“моменти” чи періоди людина стає духовно дезорієнтованою.
Саме тоді й окрема людина, й родина чи будь-який соціум (навіть
випадкова й дуже тимчасова спільнота людей) заради своїх миттєвих
інтересів і потреб, виживання й природного самоутвердження стають не
тільки непередбачуваними, майже некерованими, а й здатними на
найбезпощадніші вчинки, акції, дії; навіть такі Піррові перемоги, після
яких може не залишитися самої планети.
Так, природний, суспільний, тобто напівхудожній театр нашого
буття, тобто наша “житейська суєта суєт”, ґрунтуючись на наших
благосних і хижацьких, але, передусім природних потребах та
інстинктах; на домислених чи просто придуманих нами самими
регламентаціях (правилах, принципах і законах людського співіснування
в природі й у суспільстві) неодмінно й постійно породжує і саму потребу
творити помітно одухотворений вічним прагненням до добра і
добротворення (а іноді й до зла та злотворення) безсмертні народноігрові театралізовані дійства (від діалогізованих ігор дітей до народних
вистав і шоу на майданах), а все те переливається в суто художній
(професійно-сценічний, екранно-цирковий, естрадний) театр.
А оскільки саме цей художній театр, ставши нині одним із
найпоширеніших і найулюбленіших видів мистецтв, кожного разу
зароджувався й зароджується в уяві передовсім однієї і такої творчої,
особистості, здатної мислити й говорити не тільки від свого імені, а й
перш за все від імені інших (двох і більше) людей, тобто вміє
“роздвоюватись”, він лише потім переходить у руки інших митців, на
п’єсу драматургії, на сценарій і на виставу накладається багато поглядів
не лише на сам цей твір, а на добро і зло, декларовані автором.
Отже, творчість справді глибокого, об’єктивного й реалістичного
драматурга можлива не лише тоді, коли він почув, зафіксував, навіть
визнав і врахував та відобразив іншу точку зору, позиції й концепції
добра і зла, а перш за все тоді, коли освоїв сам процес творення уявлень і
понять про добро і зло у свідомості зображуваних ним людей.
Тобто справжнім і самостійним видом мистецтва театр став лише
тоді, коли одна творча особистість почала усвідомлювати і мислити;
уявляти і представляти спосіб життя тих людей, котрі якось
“поселилися” і в свідомості драматурга, у “роздвоєні” свідомості акторів,
котрі мають якоюсь мірою “подавати” в собі майже все своє і почати
говорити й діяти, спрямовувати себе в ролі на те добро – чи злотворення,
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яке закладене драматургом, режисером та цілим рядом інших
співавторів1.
А це значить, що справді духовний театр з’являється в сценічному
вигляді лише тоді, коли в ньому переплетуться десятки духовних
позицій, з духом того часу й суспільства, у яких народжується й живе
вистава, а не тоді, коли здійснюється сліпе й бездумне, а отже, й
бездуховне наслідування тільки драматургом або тільки автором.
Так фактично ще в публічних виступах і змаганнях лірників,
гуслярів, кобзарів, бандуристів та інших первісних носіїв “роздвоєних”
уявлень і понять про добро та зло, так боротьба й протистояння їхніх
спрямувань до цих двох полюсів людськості й людяності зароджувався й
формувався дух театру як найскладнішого (і тому далеко не завжди і не
всім зрозумілого) виду мистецтва, котрий (при всьому сучасному його
“плюралізмі” й “демократичності”, при всій “різновекторності” його
суспільних функцій) був, є і буде ареною боротьби між добром і злом, і
перш за все – між добрими і злими намірами, мріями, надіями, ідеями
тощо, тобто між духовністю та антидуховністю, між духовністю й
бездуховністю його творців.
А ступінь саме такої одухотвореності думок, слів і особливо дій та
взаємодій у постійній і безкінечній виставі сценічній завжди і повністю
залежить не тільки й не стільки від того, настільки чіткими й
переконливими є уявлення й поняття про добро і зло та про позитив і
негатив у цілому суспільстві, у громаді чи в соціумі (хоча така
залежність, безумовно, є і вона в кон’юнктурному театрі може бути
вирішальною), скільки від чіткості й стійкості таких уявлень і понять у
свідомості драматургів та діячів театру, від чіткості й стійкості їхніх
поглядів і, отже, духовних позицій – від визначеності цілеспрямування
їхніх намірів, думок, дій та ідей на добро і добротворення чи на зло і
злотворення.
Нині (як і в усі віки) спрацьовує одна і та ж вічна закономірність: чим
індивідуальніші й суб’єктивніші та тимчасовіші уявлення творців
драматургії й театралізованої вистави про добро і зло, тим
примітивніший і тимчасовіший їх театр, тим далі він від правди життя й
високої духовності та від завжди хвилюючої антидуховності, тим він
ближче до сірої бездуховності. І, навпаки, чим стійкіші й переконливіші
поняття творців цього виду мистецтва про добро та зло і чим
об’єктивніше та помітніше спрямування всього того на загальнолюдські
ідеали та антиідеали, на добро і зло взагалі, тим довговічніший і
цінніший, популярніший і впливовіший театр.
Більше того, тільки драматургія і театр, збудовані на базі
архетипових і концептуально вивірених та визначених знаннях про вищі
людські цінності, тільки театр, постійно й чітко спрямований на
творення (чи хоча б на прагнення до творення) добра чи зла може стати
дійсно вічним загальнолюдським надбанням. І, навпаки, лише ті митці
1
Український драматичний театр: Нариси історії у двох томах. – К.: Наукова думка,
1967. – Т. 1: Дожовтневий період. – 520 с.
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первісних і новітніх форм драматургії і театру, які виходили із
загальнолюдських понять про добро і зло, залишили й залишають по
собі такі діалогізовані пісні, переспіви, притчі, ігри та ігрища, п’єси і
вистави, які живуть і житимуть не в пам’яті народів, а лише на папері та
на сцені в момент вистави. Іноді – у працях науковців про них.
Тут можна було б обійтися й рекомендацією читачеві самому
погортати хоча б два-три джерела з історії української і світової
драматургії та й з історії національного й світового театру – він і сам би
знайшов там десятки прикладів давно забутих і так званих “вічних”
сюжетів, п’єс та вистав.

Погребенник В.Ф. (Київ)
ДЕСАКРАЛІЗАЦІЯ ІДЕОЛОГЕМИ
„ЗОЛОТОГО ВЕРЕСНЯ” 1939 р.
У “ДІАЛОГАХ ІЗ СОВ’ЄТАМИ”
СТАНІСЛАВА ВІНЦЕНЗА
У статті аналізується художній твір Станіслава Вінценза “Діалоги
із сов’єтами”.
При входженні в оперативне поле українознавчої науки твори
белетризованої мемуаристики літератур народів-сусідів (зокрема,
„української школи” польського письменства) можуть постачити цінний
джерельний матеріал для переосмислення ідейно-історичних стереотипів
радянської доби. Відносимо сказане і до „Діалогів з Сов'єтами” – досі, на
жаль, українською мовою не перекладених – визначного польського
літератора Станіслава Вінценза, який віддав свій борг „малій”
гуцульській батьківщині самобутнім чотирикнижжям „Калевали
гуцулів” (Ганс Сбінден) – епопеєю „На високій полонині”.
Одна з найцікавіших, зокрема для українців узагалі й українознавців
зокрема, книжок письменника повістує про вже друге в минулому віці –
після подій 1914-1920 рр. – доленосне “буряне поліття” (Євген
Маланюк). У ньому і полякам, і українцям, окрім мобілізованих у
Червону Армію, довелося вести нерівний змаг супроти “гунів ізвідти,
гунів ізвідси”, злегка перефразовуючи слова батька Станіслава Вінценза
з “Діалогів із Сов'єтами” при звістці про вторгнення згаданої армії.
Перша частина книжки, названа “В Польщі, 1939–1940” (властиво. в
українській Галичині) саме й стала головним джерелом цієї студії.
Присвячено її образу Східної Галичини та людей, віддавна тут
замешкуючих, як і непроханих зайд, а також образу самого збуреного
часу окупацій і масового „ексодус'у”. Суголосною українській,
репрезентованій художнім означенням Маланюка, виявилася його
польська рецепція, наприклад, Беатою Обертинською: “буря зі сходу”.
Ця поетка, до речі, асоціює в книжці “В дому неволі” інвазію російсько235
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совєцького (тільки вже не “христолюбивого”) воїнства з наїздами
татаро-монголів, подібно до того, як “Діалоги...” вподібнюють події
осени 1939 р. нападу новочасних ясирників. А ще приятелеві гуцулів і
знавцю їхніх міфопоетичних поглядів допомагає відтворити
сюрреалістичну атмосферу доби (в тому числі в'язенного совєцького
дому) “відфольклорне” порівняння гуцульського колориту з
перебуванням у руках сироїдів. Оскільки нам уже доводилося
розкривати “зустрічі” й ”діалог” життєтворчості польського й
українського письменників-гуманістів (під останнім маємо на увазі Івана
Франка), не втримаємося, щоб не зауважити: в одному з поетичних
творів останнього, легенді про святого Матвія в місті людожерів,
знайдемо ту саму моторошну колізію й драматичне світовідчуття,
зумовлене залежністю від тих, що людину замикають і хочуть їй очі
вийняти...
Та повернімось до книжки С.Вінценза, “наскрізь особистої” (Ґізела
Чіжтаї) і водночас родової саги, повісті-меморату і свого роду “колекції”
свіжих вражень
та нелегких переживань, правдивих посвідчень
духовної людини, врешті сугестивної сили книжки-рефлексії над
подіями т.зв. „золотої осені” 1939 і наступних років. Утягнутий у вир
воєнних подій, наратор неочікувано зіткнувся з найнебезпечнішою
загрозою своєму раєві, втратив “тіснішу вітчизну” – вкохану гуцульську
Атлантиду. Вдерся в мирний закуток нищівного часу воєнного,
розпочавшися з радіозвістки 17 вересня, надовго зруйнувало красу і
доцільну функціональність світу (в художньому ключі аналогічно
змалював прихід війни у Карпати згаданий в “Анексі” першої з повістей
Вінценза, “Правди старовіку”, Олександр Олесь), ножицями мойри
поділило життя надвоє. Відійшовши в минуле для розповідача і читачів,
мирний гірський час іще сприймається як непоруйнована тяглість не
відаючою фатальної звістки дітворою, яка висипала з костьолка по мші,
її матерями і батьками. Трагізм ситуації поглиблено екскурсом у
майбутнє людей, обікрадених у майбутньому: насильна розлука з
матір'ю і вивезення в Семипалатинськ стають долею-недолею не тільки
братаниці Алінки – знов уярмлюваних, депортованих у Сибір мешканців
краю. Вже ця скупа інформація, контрастно “зчеплена” з офіційною
брехливою радіоверсією Сов'єтів (згідно з нею війська перейшли кордон
і порушили договір про ненапад, аби “запобігти неочікуваним
комплікаціям”), ідейно й емоційно протидіє у Вінценза агресії
СРСР'івської тоталітарної доктрини, прибраної в шати демагогічних заяв
про підтримку “трудящіхся”. До речі, далі агресивність зовнішньої
політики Країни Рад постане в згадці про “напад” Фінляндії, вже перед
яким, виявляється, Москвою було для неї сформовано “народний” уряд.
Врешті, й сам принцип діалогу передбачає зіставлення аргументів,
переведення їх через іспит життям. Сама ж генетично успадкована від
Платона і Сократа (від нього, певне, й походить співдія поважного й
гумористичного тону), високо цінована та залюбки культивована
Вінцензом діалогічна структура видається в нього унікальною (не тільки
на тлі малювання зустрічі Заходу і Сходу від 1939 р. в українській
236

Україна – художня словесність, література

“радянській”, а й у польській літературі про Другу світову війну)
філософською готовністю до спілкування навіть із функціонерами
окупаційного табору, пошуком людини.
Образ ізбуреної епохи, втраченого й силоміць підмінюваного світу
постає перед читачем у інтелігентно-філософському сприйнятті
європейського письменника-гуманіста, новочасного Одіссея, не
бажаючого покидати свою Рунгурську Ітаку. Водночас наратор –
духовна дитина гуцульського світу. Тим-то для нього органічно
неприйнятні не перспектива парцеляції півморга грунту і навіть не так
принижуючі людську гідність невідлучні від радянського режиму
побутові проблеми – “вганяння за кілограмом цукру”1 тощо. З вимовного
внутрішнього розмислу і візії воднораз переконуємося: найбільше “не
для нього” той непроникний мур, що край “відділяє від цілого нашого
світу” з приходом Совітів, та цілковита “ізоляція від світу і щось у роді
перманентного стану воєнного”. А головне, що при тім “іще треба буде
вдавати визнання, якщо не захват, не тільки для стовпів режиму
совєцького, але навіть для якихось кациків провінційних” (ДзС, 11). У
ситуації, коли наратор не бачив мудрих порад порятунку старих і у
книгах хасидських рабинів – надто бо вже події 1939 р. були
прецедентом несамовитим і неочікуваним, – розповідач чинить згідно з
мудрістю гуцульських газдів і вдається до “реконесансу” на угри.
Аналогічно вчинив у подібній ситуації український інтелектуалгуманіст, автор художніх писань у т.ч. на гуцульські теми та професор
Ягеллонського університету Богдан Лепкий із родиною.
Загроза окупації викликає в свідомості наратора невіддільну в ній від
Росії пам'ять про царську поліцію та її обшуки. Розуміючи
спадкоємність тоталітарного СРСР (але показавши й відмінність
режимів), С.Вінценз – глибокий читач і бібліофіл – заради безпеки
родини мусив улаштувати автодафе потенційно небезпечним за окупації
виданням. Цим димом “Діалоги” сигналізують про втрату волі думки і
друкованого слова на недемократичному просторі СРСР. У плині
авторських розмислів важливим є філософський компонент
порівняльний. Він показує: час на ”малій” батьківщині Вінценза
зупинився. Колесо історії рухнулося в зворотному напряму: на зміну
владі, за якої інтелектуали мали хоч якийсь вплив (царська), прийшла
радянська. Зробила з них услужливих конформістів, і перестала на них
зважати. Письменник добре зрозумів і напівавтологічно з'ясував: владі
страшний тільки “глухий опір ширших мас” (16).
Розлогий плин белетристичного повіствування – з принагідними
екскурсами в історію топонімів і просто історію (“небіжки” Австрії), з
вислухуванням мудрої приповідки старої гуцулки й описами краси
природи, погоди – внутрішньо відповідає неквапливому темпоритмові
ще не збуреного світу, повільному напливу бричок, авто і піших людей
до кордону. При цьому, на відміну від Мільтонових вигнанців із раю,
1
Stanisław Vincenz. Dialogi z Sowietami. − Londyn, 1966. − S.11. Далі посилання на це
видання наводимо в тексті в дужках у власному перекладі.
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мандрівців не покинули “вічне світло” ласкавого ще сонця, “розум
найвищий”, ні гідність, ані почуття гумору. Наприклад, останнє
засвідчує розпросторений на с.17 регіональний анекдот про затятого
шамбеляна. Він має, між іншим, прямого відповідника в постаті пана
Мигуцького з поеми Франка “Панські жарти”, заснованій на
фольклорних меморатах Підгір'я. При відтворенні автентичних подій
осені 1939 р. наратор швидким пером схоплює загальну атмосферу (ще
спокійну, без панічних “татарських” вістей), психологію зрушеного з
місця загалу, що не втрачає віру в допомогу аліянтів, привертає читацьку
увагу до різниці в гуртовій психології відлеглих у часі хвиль виходу.
Взагалі ця книжка, багата на психологічні спостереження, в тім числі
українознавчі, на мислительні паралелістично-антитетичні конструкції,
цінна окресленням історичних етноментальних зрушень. Посутньому
осмисленню втікацтва ніким не обраної “делегації” народу притаманне
“впадання” в ідейно-стильові контури літературної класики (попервах,
окрім Гомера і Мільтона, це й Данте з біографічно опрацьованою
ситуацією з “Чистилища”), що поступово витворює комплекс
транкультурації світових ідей і образів. Автор, окрім того, занотовує
динаміку внутрішніх станів між безнадією і надією. Міркує з політичнопамфлетною гостротою: якщо з Берліна Європі обіцяно тисячолітній
рейх, то з Москви – і також на всеукраїнське розп'яття – “останній бій, а
тим часом визволення без кінця” (22). У дошукуванні причин того, що
сталося, діалогічну рамку розділу замкнуло не обнадіююче твердження
авторового приятеля Стемповського: перетворенням Польщі в
Атлантиду завдячуємо втраті за останніх сто літ усякого інстинкту
політичного. Вельми доречна тут українська паралель...
У “Сні покою” герої попервах насолоджуються в угорській тоді Ясіні
віднайденням “нашого” гуцульського люду, самого гірського і
“пастерського” часу, глибоко прочувають благословенність тиші і
спокою. Але зовсім ненадовго вдається їм утекти від усезагальної
хвороби-війни (такий клінічний діагноз суголосний даному Стефаном
Цвейгом у романі “Вчорашній світ”, іншим антивоєнним писанням
ХХ ст.). Війна швидко дістає-таки втікачів своїм розшарпуючим,
“ароґанцьким” часом, що загрожує дні, години й тижні перетворити,
згідно з гомерівським виміром автогероя, на віки. Релятивність
сприйняття війни в свідомості пересічного реципієнта залежить, як
показують “Діалоги”, від того, збурила вона ту чи ту державу чи ні.
Угорці вірили: вдруге в ХХ віці вона їх не зачепить. Метафорика
есхатологічних передчуттів, поданих елегійно-м'яко, водить пером
С.Вінценза: у рамах теплої осені, зрозумів він, уже заходить надовго
сонце відносного європейського спокою, “ніч наближається тут і скрізь”
(32). Кінець того світу, згідно з “етнологічним” порівнянням,
ознаменувався появою нового, не добровільного номадизму, неначе
хтось почав перемішувати народи і стани, прирікши їх на втечу і
бездомне існування. За мемуарними свідченнями очевидця, всім
утікачам від воєнної бурі допомогу надавали угорські комітети і
польські дипломатичні інституції, міжнародний Червоний Хрест і
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британські квакери, – до часу, коли маса збігців стала критичною. Факт
часопросторового ширення війни як морового “чорного повітря” збудив
у мислителя-гуманіста тяжке оскарження її злочинного супроти
людяності характеру. Глибину сягання воєнних спустошень С.Вінценз
добачив не тільки в масових гекатомбах, руйнації цілих країв, а ще й у
“нищенні людської солідарності, чуйності і відваги” (35-36). Твердо
вірячи у несмертельність людськості – невдовзі це ще раз посвідчив
записник Вінценза “Оutopos”, – наш автор під імпульсом спогаду про
римську фортецю Аквінкум поділився оптимістичним сподіванням: за
воєнного “буряного поліття”, може, вдасться вичерпати поклади
фанатизму і ненависті. Ця презентація органічно властивого йому
позитивного типу думання має англійську аналогію і текстуальне
покликання на Едмунда Берка: може колись завзято воюючі європейські
народи, такі близькі між собою, започаткують добросусідське життя, той
вищий “commonwealth” на грунті consensus omnium, що його “pioner
umysłowości”, згідно з оцінкою “Діалогів”, Франко назвав у одному з
віршів так: “людське братерство нове”.
Автогерой усвідомлює себе в світі та світ у собі. Тому його роздуми –
про значуще. Сформований самою описуваною дійсністю наративноподієвий каркас із його осердям долання кордону виразно сюжетно
означив негативну зміну світу, що зайшла. Варт її атрибутувати як
змертвіння. Саме таким уперше побачено кордон: “Чорногора як мур.
Кінець світу” (45). Вал Чорногори – тепер уже “водоподіл між двома
світами” (47). Вимушене угорське інтермеццо, отруєне невідомістю
стану родини, змінюється в розділі “Віднайдений рай” перипетіями
небезпечного у таку негоду переходу потойбіч уже зимових Карпат.
Символічним відповідником обставинам воєнної бурі виступають у світі
природи імла, вихори і страшний чорний вітер. Емблемою не меншої
небезпеки від людей фігурують на цих авантюрних сторінках темні
широкі бурки, пам'ятні наратору ще з Криму і Кавказу з-перед двадцяти
восьми років. Неочікуваний же голос “Стой! Кто ідьот?” ознаменував: і
батько, який психологічно тонко відповів жартом, і син, і всі мешканці
краю опинилися в жорнах тоталітарного режиму.
Від першої нежданої зустрічі з радянськими “коліщатками і
ґвинтиками” письменник і його родина стали об'єктом потенційної
загрози від державної шпигуноманії, нічних візитів і обшуків, політичнополіційного нагляду політруків (він не минав і своїх вояків), тюрми і
Сибіру. В цьому нововиниклому здеформованому світі, відав із усних
чуток розповідач, цілковито мінімально дистанційованими взаємно є
ситуація заручника режиму, який має бути повсякчас готовий довести,
що він не “верблюд”, і тяжке становище ув'язненого під лукавим
маскуючим претекстом-викликом “Паґаваріть”. Шемрання потоків,
промінний блиск лісу в малюванні Вінценза страшенно дисонують із
погнобленим людським світом. Автор не забуває: недаремно в уяві
багатьох рай уміщувався над безоднею пекла.
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У практично всіх польських спогадах про радянську окупацію
Західної України, як узагальнив Анджей Ковальчик1, акцентовано
спільний настрій страху і нудьги. С.Вінценз долав перший, а другий
розраджував. Зокрема, за допомогою діалогу – цінності не тільки для
мислителя-гуманіста, а й для кожної людини. Чи ж можливий діалог із
ворогом, який загрожує депортацією й смертю, – нериторично запитав
Петер Марбах2, далі слушно визначаючи прикмети Вінцензівського
ведення діалогу з опонентами від психологічного в них вслухування до
входження в чужу “шкіру”. Саме ця не розповсюджена, але шляхетна
манера принесла йому гуцульську шану і любов, симптоматичне
визнання
функціонерів:
“замєчатєльний
старік!”.
Така
“мостобудівничо”-миротворча діяльність за розпалюваної режимом
міжкласової ненависті несла “підривний заряд”. Наратор не сприйняв
системи, пізнавши її зблизька і відчувши її дію на собі, але відразу до
неї на людей не переносив. Кпив із неї, але співрозмовників із ворожого
табору трактував “як партнерів, як людей, іздетермінованих, щоправда,
агресивною доктриною, проте мислячих”3 (Ян Хороши), а, отже, здатних
прислухатися. Вінценз – діалектик. Тому ні його діалоги з Совітами, ані
їхні учасники не перебувають у стані статичності. Вони виявляють себе,
розкриваються в обміні й зударі думок. Не призвичаєний жити “під
ковпаком”, автогерой не цілком адекватно – надто-бо широко – оцінює
змогу розмовляти вільно, наприклад із молодими солдатами про
Швейцарію. Адже це “бєзобразіє” з начальницької точки зору може бути
потрактоване як прозахідна пропаганда. В окупованому світі люди
раптом позбулися права вільно висловлювати думки. Тяжким злочином
визнається новою владою перебування за кордоном, навіть
започатковане до її пришестя. Вражає розповідача й те, що українці в
межах УРСР позбавлені своєї мови в офіційному діловодстві, що
російська мова не лише імперіальна, а й становить собою певний
показник суспільної вищості мовця.
Останньою криївкою для вияву щиролюдських почувань радянської
людини, налаштованої на штивне однодумство в суспільному житті,
залишається сім'я. Проте й вона вже загрожена чи здеформована (що
показали ще в 20-ті рр. Микола Хвильовий і ін. автори). Й усе це повите
пеленою тріскучої пропагандивної фразеології. Що їй С.Вінценз жодною
мірою не піддався, показує, зокрема, його іронічне доведення сталінської
тези про людину як найвищу цінність до неабсурдного кінця: тепер
зрозуміло, чому так старанно ховали ці скарби по криївках (тюремних).
Множення арештів і виповнення тюрем як ключові ознаки ходи
“золотого Вересня” по регіону відбувалось, як малює письменник із
дотриманням повної історичної правди, при наступальній активності
пропаганди. Вели її “як з плити” (грамофонної) агітатори здебільшого
малограмотні, незнайомі з історією краю і традиціями його мешканців,
1
2
3

Świat Vincenza. – Wrocław, 1992. – S. 23.
Там cамо. – С. 45.
Там само. – С. 169.
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як отой “безнадійно неприступний” тлустий комсомолець. Їх
характеризувало безпідставно зверхнє ставлення до “нєкультурних”,
“атсталих” гуцулів, яких радянська влада має виховати й освітити.
Навіть етнонім цей для них – чомусь тільки “прєзрітєльноє”
найменування українців. Це дало підстави для резонного розрізнення
наратором українців із Кубані (в ті роки асимільовуваних владою) та
гуцулів. Наскільки ж такий анальфабетизм різниться від оригінальності
й глибини обізнаності з гуцульським світом С.Вінценза, полоненого ним
змалку і назавжди! Роки ж 1939-1940-й унесли новий момент: узаємне
незнання сусідів примножує “демонічну силу" Сов'єтів. Так автор неначе
вмотивовує свою активну пізнавальну діяльність людинознавця й
українознавця-етнолога.
Коли зворотний перехід кордону привів батька й сина в “інший світ”
(Еліа Галеві), то побут у Станіславській тюрмі НКВД (інституції, що
збагатила лексикон мешканців навіть західнопольських провінцій
цінними виразами “Ліквідіровать”, “Ізрасходовать”) ознайомив із
цитаделлю “остаточної тиранії”. Перевезення вантажівкою до арешту∗
дало можливість побачити першу хвилю руйнування – понищені житла і
санаторії, розтягнення вмеблювання, позабивані вікна. До Східної
Галичини завітали такі ознаки воєнного комунізму, як штучна
девальвація, а далі й неочікуване скасування злотого, хаос цін і брак
товару. Навіть одне з центральних міст Станіславів залишається без
крамниць, зате обклеєним червоними прокламаціями. Нестерпно ревуть
гучномовці, – створює зоровий і слуховий образи нового світу Вінценз.
Громадську опінію “під Совітами марно жити” зміцнює підступна
тактика влади раз-по-раз упливати на поспільство прикрими
несподіванками – й це за намагань режиму запобігти масовим утечам
поза кордон. “Нові горизонти” української Галичини відкрив поділ на
елементи й класи. Люди перестали братися до уваги. З цим категорично
не згоден автор, який сам потрапив у категорію “мєлкіє
прєдпрійомщікі”.
Наратор розлядає історію СРСР, не поступаючись історичною
правдою, як ізоляціоністський процес. Тому інформація польських
часописів попередніх років була скупа та “з бородою”. Звістки з-за
залізної завіси, посвідчує очевидець-автор (про штучний голод в Україні,
погроми інтелігенції, – чомусь у „Діалогах” згадано тільки
комуністичну, хоча саме некомуністичну розстрілювали з 1919 р., а
судили з процесу СВУ в 1928 р., – про незвичайні масштаби примусової
праці), не надто хвилювали польських обивателів. Результатом
“возз'єднання” західноукраїнських земель із СРСР у 1939-1940 рр. стало
у зображенні літераора те, що край насправді окуповано, ньому
запанувала атмосфера арештів. Влада (це “люди чужі” – 111) не вміє
нічого зорганізувати, не дбає про людей, як справедливо сказано
∗
Цікаво, що входження в тюремну браму мнемонічно відгукнулося у наратора
“нутою” гуцульської пісні “Закувала зозуленька з вершечка на вишні, Та й поклали
Іваненька в кримінари вічні” (88).
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Йванком ув опосередкованій характеристиці. В тюрмі гідність
ув'язнених принижувалась енкаведистами, а в той же час легаліст
Вінценз принципово не бажає втікати, навіть під загрозою кари
“польскім бандітам, шляющімся по лєсам і стрєляющім в рабочій
народ”.
Безправним в'язням інкримінувалися, що підтверджується новими
публікаціями українських істориків, абсурдні звинувачення: поліціянтам
– дії на шкоду компартії Західної України, захисникам каси від бандитів
– бандитизм проти народу. Сила породжених війною людських історій,
надаючи книжці характеру документальних посвідчень, показує: у
“найнебезпечнішому світі” класової помсти “буржуазії за її утиски”
жертвами стають насамперед безневинні люди обов'язку. Тюремні
сторінки “Діалогів” містять неонатуралістичні описи в'язничних
порядків. Вони вже знайомі українському читачеві з творів Франка
(австрійські), Грінченка і Винниченка (російські царські), Марка
Черемшини і Гаврилюка (польські), а віднедавна з прози Багряного
(радянські) та ін. авторів. Чимало знаходиться компонентів споріднених
– ревізії наглядачів, бійки в'язнів тощо. С.Вінценз збагатив традицію (та,
не здогадуючись про це, розвінчав світлом правди ідеологемну
тенденцію західноукраїнських прокомуністичних авторів) новим цінним
матеріалом.
Наприклад, одне тільки контрастне спостереження: кримінальна
влада протегує кримінальним злочинцям, навіть польським
(упривілейований тюремний кухар) і ненавидить інтелігентів.
Переповнює камери навіть комуністами з Західної України і
москвофілами-карпаторусами. Партацьке, бо поліційно-нефахове
ув'язнення; ситуації, що нагадують театр абсурду; нап'яття стосунків між
“соузниками”; влада брутальності з її триповерховими “ругатєльствамі”
в адресу християнського sacrum; нагляд недремного ока, яке не давало
наратору працювати розумово; гнилий хліб арештантів – кращий харч у
пса Цигана, – все це потверджує офіційну ідеологему “де немає влади
совєцкої, там немає соціалізму” (110). Куди ж вона приходить – прагне
всіх “правєріть і пєрєваспітать”.
Екзистенцію в’язнів у малих суспільствах камер радянських тюрем,
що є, згідно з чорним гумором, “simply marvelous”, Вінценз іноді
відтворює в Дантівсько- чи гуцульсько-інфернальному забарвленні
(обставини миття “накладаються” на емоційне тло народних розповідей
про сироїдів, і стара емоційність посилює нову), у колоритних
“технологічних” описах (скажімо, дезинфекції – пор. із процедурою,
описаною Олексою Кобцем у “Записках полоненого”). На зображальній
палітрі “Діалогів” знаходиться місце й для чорного гумору. В цьому
руслі створено опертий на реальності жарт про три категорії мешканців
краю: це ті, що сиділи, ті, що сидять, і ті, що будуть сидіти.
Генералізація й висхідна градація ступенювання чигаючих на в'язнів
загроз подані в наступному ланцюжку: ескортування коридором із
пістолетом на карку – нічні допити з психологічним і загрозою
фізичного знищення – погрози слідчого розстріляти через 12 годин –
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звинувачення у шпигунстві, польському, англійському – тяжкі присуди
на довгі роки (поліцейським за оборону устрою, який “треба знищити”) –
грізна обіцянка судді впоратися з усіма в краю, такому
нереволюційному, – вбивства, крах родин. Усі ці вперто впроваджувані
в життя через лавинне зростання числа арештованих глобалістськотерористичні плани Кремля мали емоційним тлом віру в конечну могуть
ГПУ-НКВД і почуття “ґалавакруженія ат успєхав”...
Оскільки діалог засновано на принципі “Audiatur et altera pars”,
спокусливо залучити в якості інтер- чи радше антитексту ті художні
“голоси” з супротивної, бо прокомуністичної сторони, що є
однотемними. Зауважимо відразу: в письменників-“вікнівців”, у
позапартійних авторів із Західної України (як у Андрія Волощука),
звичайно, і в українських радянських літераторів концепція подій 19391940 рр. сформувалася цілком інакшою. Так званий “золотий Вересень”
оспівувався ними як буцімто здійснення віковічних марень (так, звісно,
об'єднання всіх українських земель було вимріяним національною
елітою і свідомішим загалом Галичини, Буковини і Закарпаття, але хіба
прагнув хто насправді кривавого під кремлівського горця?). За ці ілюзії
щодо майбутнього процвітання краю під червоним стягом довелося
заплатити, в тім числі багатьом літераторам, як-от родині
А.Крушельницького, дорогою ціною.
При відтворенні польських порядків західноукраїнські літераторисимпатики СРСР – залюбки фіксували, не розминаючися з дійсністю в
цілому, вганяння по селу агента примусової асекурації з війтом і
жандармом із “експропріацією” нехитрого добра, стягнення з
українських селян грошей за право відсидіти замість навесні – взимку,
загачення криміналів “антилігенцією та робітниками” (Петро Козланюк,
оповідання “Щаслива думка”, 1926); тяжкі умови ув'язнення з харчами,
щоб лише не вмерти, звільнення з тюрем кримінальних злочинців, а
поповнення камер вищезгаданим контингентом, утім “докторами та
редакторами вченими” (“Лист” того ж автора, 1933). В етюді
“Прощайте!” (1929) Олександр Гаврилюк, згодом в'язень Берези
Картузької (табір описано ним у поемі “Пісня про Березу” та повісті
“Береза”, відповідно 1937 і 1941), ставить на карб Польщі не тільки
“голод, нужду й інквізицію”, а навіть “планове нищення усього, що є
саможертвене і людське”1. Прихід же червоних “визволителів” подається
тріумфом братерства і дружби, що призведе до господарювання
українського народу на досі панській землі вже без меж, на заводах і
фабриках (“Оповідання Івана Клена” того-таки П.Козланюка, 1947, і
сила-силенна інших, переважно малохудожніх писань багатьох авторів).
Та повернімося від цих творів, заангажованих ідеологічно і тільки
позірно – позачасовими цінностями (хоч і не позбавлених зерен
історичної істини), до незмірно цікавішого ідейно й стильово того
художньо-мемуарного видання, що є об'єктом цієї студії.

1

Антологія українського оповідання: В 4 тт. – К., 1960. – Т. 4. – С. 329.
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У книжці Вінценза, як і в драмі Лессінгівського розуміння, характери
священніші навіть за факти. Тож і маємо виразні типажі персонажів із
різних таборів і груп. Співв'язнів коменданта з Вєрхославіц і пана
“ксєнгового” Гломба, самих Вінцензів – senior і junior. Жидівських
співкамерників Каців, серед яких і
колоритної фігури в дусі
Г.Успенського та Ніцше – покутника за духа, невпокійного Лабріда со
товарищи з ідіосинкразією до “Ще не вмерла Україна” і сорочоквишиванок – вияву національної окремішності, а не “антисеміток”. Із
іншого боку – типи енкаведистів, утім і гарних, веселих, молодих, навіть
елегантних (як бачимо, над Вінцензом не тяжіє стереотип уже польської
літератури, розкритий Мєчиславом Інглотом). А ще – прокуратор, тип
царського ліберального урядника; шеф обкому – тип старопольського
шляхтича (цей партійний бонза плекає ілюзії, ніби справжню літературу
можна організувати і доручає цю марну справу такому “іскрєннєму”
автору “На високій полонині”); функціонер меншого калібру, іронічно
охрещений “дрімаючою староруською силою” й ін.
У
характеровиявленні високого рівня правдивості й гуманності помітна
постімпресіоністська увага до нотування дзеркала душі очей. Вони
нерухомі в політрука Коваля (вияв закостенілості), чулі в гуцула
Матажука (від роду занять – він-бо все життя плекав телят). У слідчого –
професійний яструбиний погляд.
Вельми цікавий епізод “Діалогів” – допит – привертає увагу
літературною проблематикою. Слідчий спокушає автора–героя (міряючи
його на копил совіцьких літератів-пристосуванців у силу нерозуміння,
хто перед ним) “лакомством нещасним” знакомитих гонорарів у Москві,
засобом не пересування, а розкоші – авто. Якщо для слідчого зі способів
писання, передбачених його вбогим питальником, реалістичного й
ідеалістичного, єдино правильним є перший, то для польського
письменника “гуцульської школи” – тільки правда, не потрактована
вузько, бо включає, скажімо, гуцульські марення й ідеали. У відвазі
діалогу він запитує, чи правдивий у малюванні колгоспного життя
Шолохов. Одержана відповідь – промовиста: так, бо тих лайдаків, котрі
нищили людей, як описав Шолохов, уже “ми розстріляли!” Припирають
до муру зашореного “співбесідника” філософські уточнення розповідача
з приводу релігії і Бога. З цитованого твердження Спенсера слідчий
здатен тільки вхопити ключове слово “наука” і машинально поставити в
ідеологічний радянський контекст.
Оптимістичну літературу й усе мистецтво соцреалізму сталіністської
доби наратор слушно тлумачить як не наслідуючі життя, а як несподіваний
pendant настанови ”декадента” Оскара Вайльда: життя наслідує мистецтво.
Зустріч же з літераторами з УРСР тов.Z (це Іван Ле, причетний до
визволення Вінценза з ув'язнення), Бером Горовіцем і їхнім почтом розкрила
українознавче глибоке спостереження наратора над двоїстістю душ
уроджених українців, які переходять-таки з російської на вкраїнську мову
під впливом, певне, Франкових слів на пам'ятнику, вперше в Україні
спорудженого Вінцензом у своїй садибі в Слободі Рунґурській на власний
кошт (для напису Вінценз обрав слова з «Мойсея»: „Віру в день воскресний
твойого повстання”).
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Як історик зобразив автор “Діалогів” перебіг сов'єтизації українців. Під
його пером вона вподібнена першому російському наїздові на Галичину
1914 р. своїм анексіонізмом, уніфікаційним шалом, подоланням опору через
арештування і заслання. Вбивчою іронією насичено описи паспортизаційної
акції (озвучена натхненним віршем Маяковського); перетворень у медичній
сфері (вони обіцяють чуда в дусі Гоголівського “Ревізора”: тільки-но хворий
увійшов до лазарету – миттю видужав); луплення податків, у тому числі ще з
польських часів; розповсюдження казнокрадства. Звісно, воно було чи не в
усі часи й у всіх народів. Але тільки Вінцензівський принцип опертя на
фарсову фактуру підрадянської дійсності дає новаторський літературний
продукт в історії з Мірком. У ній шеф-злодій проганяє чесного службовця,
який відмовився бути спільником у крадіжці грошей, знаменними словами:
“Убірайся вон, дурак! Ми бєз тєбя пастроім саціалізм!” (168).
Великого каменя кинуто проти Сов'єтів при висвітленні виборчої епопеї
на Гуцульщині. Зокрема, фактографічно точно відтворено поєдинок урядової
пропаганди і механізму примусу до “вільного” волевиявлення, інсценізації
виборів, з одного боку, та вишептуваної людом контрпропаганди, емоційнорозпачливого опору (90 відсотків бюлетнів недійсних, у багато зних
загорнуто “пляцки” гною) – з другого. Така природна реакція на політику
поґвалтування режимом, що злочинно позбавляє віри в волю вибору людей,
до неї вже звиклих. Адже гуцули – духовні нащадки того війта з Жаб'є, який
ще за небіжки Австро-Угорщини велів вибити на скелі на в'їзді до своєї
місцевості коштовні слова: “Тут вірять людині, то є наша справжня
конституція”.
Наратор не приймає експорту такої революції, що не має нічого
спільного з молодістю (молода тільки сцентралізована бюрократія в
Галичині, бо голодна), як не сприймає літератури без щирості. Люди сонні,
життя ніби вигасає. Яловим, пекельно нудним стає для наратора, згідно з
щиросповідальним саморозкриттям, перебування в СРСР. Від нудної епохи,
що встановлювалася, він, гуманний волюнтарист, який прагне волі не за
рахунок інших, духом і творчістю (як раніш із Росії, наприклад, Леся
Українка) рветься в світ широкий і вільний. Водночас у нього поступово
міцніє відчуття, ніби навкруги тужавіє сіть. Воно посилюється в зв'язку з
неможливістю спілкуватися зі старими приятелями та зі зникненням нових
знайомих. Смутніє родинна оселя. Сум наче куриться зі стін, і це відчула 80літня приятелька Марічка. Так психологічно вмотивовується той остаточний
exodus, що потрапив у об'єктив “Діалогів” через реакції людей на зникнення
Вінцензів. Характерно: більшість уважала, що родину депортовано.
Емблематичним утіленням безплідності доби, стихійного резистансу гуцулів
є доля будинку. Перенесений уділ, він був пристосований під комуністичний
клуб, доки не спопелів од нічного підпалу. Так, автогерой зумів урятуватися
втечею від “апокаліптичної нудьги сталінізму”. Проте за волю довелося
заплатити ціну найвищу – втрати зеленого свого раю, що залишився ще на
довгих піввіку під льодовиком Сов'єтів. Але по їхньому крахові і на цій
частині земної кулі знайдуть свого читача і дослідника “Діалоги з Сов'єтамі”
– многоцінна українознавча книжка неперехідної ціннісної спрямованості,
що відбила незнищенну віру автора в випрямлення людини і відживлення
наново гуманітарних цінностей, урешті створила новий міф вільнолюбного
нонконформіста і гуманіста ХХ століття.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Ятченко В.Ф. (Київ)
СВІТОГЛЯДНИЙ ВИМІР ТРАДИЦІЙНОЇ
ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО
ПОЛІССЯ
У статті піддаються аналізу архаїчні елементи духовної культури
жителів українського Полісся. Розглядаються філософські виміри
міфологічної та обрядово-звичаєвої практики полісян.
Поліський регіон України здавна манить до себе дослідників
духовної культури східних слов’ян, духовної культури українського
етносу. Тут до останнього часу побутують, та навіть і активно
функціонують, архаїчні форми землеробського та тваринницького
виробництва, обрядовості, світогляду, звичаїв та традицій. Історія
довела, що зміни економічні й політичні, належність то до однієї
держави, то до іншої, політика литвізації, сполячення, русифікації, хоч і
серйозно підважили, та все ж не знищили регіональний різновид
традиційної системи формотворень людського духу, етнокультурний
геном полісян. У поліських селах (як це виявлено у 80 – 90 рр.. ХХ ст. та
в перших роках століття нинішнього подвижницькою працею колективів
науково-дослідних інститутів і дослідницьких об’єднань1 та численних
окремих ентузіастів-дослідників) донедавна співіснували (а подекуди ще
й донині співіснують) сучасні й надзвичайно застарілі способи та
технічні засоби ведення домашнього господарства. В царині духовозвичаєвій тут сусідять елементи кількох світоглядно-цивілізаційних
пластів, переплітаючись часом у химерних візерунках міфів, пісень,
обрядово-ритуальних дійств сакрального характеру.

1

Див.: Словник символів культури України. – 2-е вид. – К.: Міленіум, 2002. – С. 7.
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Позаяк архаїчні артефакти в побуті поліських селян належать до
різних видоутворень людської діяльності (виробничої, ціннісносмислової, релігійної, побутової, моральної та ін.), то й соціальна,
етнографічна чи мистецтвознавча оцінки факту їх живучості, наявності
їх в реальній життєвій практиці сучасного селянина мусять бути вельми
неоднозначними.
Візьмімо, наприклад, сферу виробничої діяльності в індивідуальному
господарстві поліського селянина. Дослідники виявили, що навіть у
другій половині ХХ ст. на Житомирському Поліссі ще побутувала соха, а
до тридцятих років минулого століття активно використовувалися
дерев’яний плуг, плетена й трапецієподібна брускова борозна з
дубовими зубами1, дерев’яні жорна з набитими на диск шматочками
чавуну2. Це саме стосується і засобів рибальства (дотепер у деяких
населених пунктах регіону використовуються човни-довбанки),
бджолярства (довбані вулики, як виявили учасники експедиції 1995 р.,
побутують і досі), полювання, посуду для зберігання продуктів
харчування тощо. У північних районах Рівненщини, як свідчить
А. Українець3 ще у ХХ ст. чоловіки носили біля пояса капшуки для
кресала зі шкіри або посіка (сечовий міхур кабана) чи губи (наріст на
дереві), подібні до тих, які археологи знаходять у похованнях древлян.
Навіть у 80-х роках минулого століття старожили ще пам’ятали
застосування вирубно-вогневої системи.
Безперечно, всі ці речі становлять безцінне надбання для етнографів,
істориків культури, зрештою для всіх, хто цікавиться культурою свого
роду, етносу. І значення зусиль, затрачених на віднаходження,
класифікацію, збереження подібних речей, безсумнівне. Але те, що
поліські селяни ще й до кінця ХХ ст змушені були для забезпечення
свого
існування
використовувати малопродуктивні працеємні
пращурівські знаряддя праці, служить недвозначним жорстоким
свідченням про справжню ціну “піклування” держави – як Російської,
так і пізніше Радянської – про задоволення життєвих потреб селянина. І
все це за тієї обставини, що визначальну роль у забезпеченні населення
багатьма продуктами землеробства й до кінця ХХ ст. – не кажучи вже
про початок ХХІ – відігравали в Україні саме індивідуальні селянські
господарства.
Сказане, звісно, стосується далеко не лише населення Українського
Полісся...
Значно цінніше те, що у середовищі полісян збереглись і продукти
духовно-практичної творчості, пов’язані з такими архаїчними
елементами матеріальної культури, як, наприклад, “...прикмети, повір’я,
1

Глушко М. На древній Овруччині // Народознавчі Зошити. – 1996. – № 2. – С. 72.
Глушко М. Від Уборті до Дніпра: заключний етап комплексного історикоетнографічного дослідження Центрального Полісся // Народознавчі Зошити. – 1997. – № 6.
– С. 371.
3
Українець А. Народний одяг мешканців Рокитнівського району // Етнокультурна
спадщина Рівненського Полісся: матеріали комплексних наукових експедицій Рівненського
фольклорно-етнографічного товариства. – Рівне, 2001. – Вип. 2. – С. 23.
2
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ворожіння і звичаї, що стосуються вибору місця для споруди, часових
параметрів заготівлі деревини і початку самого будівництва, заснування
житла, встановлення сволока і зведення крокв, вселення в нову хату
тощо”1. Всі ці структури виявляють свою вживленість у загальний
контекст міфологічного світогляду предків сучасних українців, а відтак
зберегли в собі елементи вже втрачених світоглядних і звичаєвих
настанов, схильностей та орієнтацій, призабутих зразків моделей
поведінки.
Продукти духовної творчості полісян надають надзвичайно багатий
матеріал для широкого спектру досліджень у царині етнографії,
історичної психології, історії різних видів мистецтв і літератури,
мовознавства, медицини, етики, релігієзнавства та ще багатьох галузей
гуманітарного знання. Вагоме місце в цьому ряді мусить належати й
філософії.
Предмет філософського аналізу традиційної духовної культури
Українського Полісся складає світоглядний зріз міфологічної, обрядовозвичаєвої спадщини, опредметненої у текстах замовлянь, пісень, казок та
оповідок, у моральних та етичних установках, у словесному та
ритуальному елементах лікувальної, господарської та любовної магії, в
обрядодіях виробничо-господарської, весільної, поховальної практики
тощо. Найважливіші позиції, через які філософія тематизує свою
проблематику в цьому пласті культури, такі:
ставлення людини до священного начала;
онтологічний статус людини у світі, її місце серед живих організмів,
предметів і явищ навколишнього середовища, інших духовних істот;
пошук людиною відповідей на “вічні питання” метафізичного та
екзистенційного характеру (питання життя і смерті; конечний характер і
сенс людського існування; пошуки глибинних основ речей і мотивів
поведінки людини).
Навіть побіжний, поверховий погляд на дохристиянську духовну
спадщину полісян засвідчує, що в тих її витворах, які дійшли до наших
часів і які вдалося зафіксувати подвижницькою працею дослідників,
збереглись елементи різних етапів розвитку слов’янського язичницького
світогляду, різних етапів розвитку міфології східних слов’ян, в їх числі й
найархаїчніших. Чого вартий один лише записаний К. Кутельманом
звичай “женитьби комина з діжею”: їх обв’язували хмелем і сипали
гарбузовим насінням на комин, щоб росло гарне жито2. (Автор статті
стверджує, що звичай цей побутував на Поліссі ще донедавна).
Напрошується думка, що перед нами окрушина прадавнього обряду
поклоніння людини первісним стихіям вогню (комин, піч як обереги
людини в багатьох замовляннях та казках) і сонця (діжа як символ сонця.
Згадаймо хоч би відому загадку: “Що за лісом, за пралісом золота діжа
1

Глушко М. На древній Овруччині // Народознавчі Зошити. – 1996. – № 2. – С. 74.
Кутельмах К. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків // Полісся
України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Овруччина. – Львів: Інститут
народознавства НАНУ, 1999. – Вип. 2. – С. 202.
2
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сходить?”, або маніпуляції коровайниць із діжею у весільних церемоніях
у різних регіонах України). Поклоніння стихіям – одна з найраніших
форм відношення “людина – священне”. На більш пізніх етапах воно
поступово заміщується різноманітними формами поклоніння не стихіям
самим по собі, але духам цих стихій. І ці форми теж зафіксовані
етнографами в різних районах Українського Полісся!
Така спадщина – надзвичайно цінний набуток духовної культури
українського етносу. Всебічний його аналіз може додати кілька нових
штрихів до історії духовності європейських народів, а також – що
більше! – висвітити нові риси у закономірностях становлення людської
самосвідомості й культури.
У віруваннях полісян збереглися численні спогади про нижчих
духовних істот, тобто тих, які домінували у міфологічному пантеоні на
ранніх ступенях розвитку міфологічної свідомості, і про ставлення
людини до них. Особливо це помітно в залишках обрядів
жертвопринесення (в селах Житомирської, Рівненської, Волинської
областей, у північних районах Київщини ці обряди збереглися набагато
краще, ніж у багатьох інших регіонах України). Етнографи подибують в
цій царині вірувань полісян осколки таких архаїчних демонологічних
уявлень, про які ми здебільшого знаємо хіба що з матеріалів польових
досліджень Б. Маліновського чи К. Юнга, із книг Е. Тайлора або
К. Леві-Стросса. Корнелій Кутельмах, вивчаючи Центральне Полісся,
описує цікавий обжинковий звичай залишати на полі жменьку жита для
мишей, “...щоб сиділи в полі і не пхались на тік”1. Або візьмімо спогади
про архаїчний звичай “задобрювання вовка” – звичай, який ще на
початку ХХ ст. побутував у Олевському районі Житомирщини. Його
записав М. Глушко. Зміст цього обряду жертвопринесення полягав у
тому, що “напередодні пастівницького сезону заздалегідь визначали
конкретну вівцю, яку вовк міг з’їсти, а решту отари потаємним магічним
словом “затинали”, тобто робили для нього недоступною. Цікаво, що
після цього вівці могли випасатись у лісі без пастуха”2.
В обох описаних випадках маємо справу з реліктом обряду
умилостивлення духа (можливо тотема) – обряду, притаманного чи не
всім народам на первісних етапах розвитку. Але, якщо взяти до уваги
фактор “затинання”, то швидше за все, йшлося тут про злого духа. Такі
факти описували і Дж. Фрезер, і Е. Тайлор. Жертвопринесення богам –
це вже продукт пізніших духових епох, нової форми міфологічного
світогляду, хоча у нашій науковій чи популярній літературі саме він
вважається найдавнішим і характерним для українського етносу.
Спираючись на матеріал, отриманий етнографами у поліських селах,
1
Кутельмах К. “Спасова борода”: магія чи реальність? Причинки до аграрних мотивів
у календарних обрядах українців (за матеріалами Центрального Полісся) // Древляни:
збірник статей і матеріалів з історії та культури Поліського краю. – Львів: Інститут
народознавства НАНУ, 1996. – С. 240.
2
Глушко М. Від Уборті до Дніпра: заключний етап комплексного історикоетнографічного дослідження Центрального Полісся // Народознавчі Зошити. – 1997. – № 6.
– С. 372.
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можна спробувати прослідкувати шлях чи навіть виявити якісь
закономірності процесів переходу від нижчих до вищих форм політеїзму
в міфологічній свідомості українців. Це дало б можливість глибше
зрозуміти ряд ментальнісних рис етносу. Водночас слід зауважити, що
зібраного нашими ентузіастами емпіричного матеріалу для таких
узагальнень вочевидь недостатньо.
Пригляньмося ще до одного факту, зафіксованого дослідниками
Українського Полісся. На Київщині був записаний спогад респондента
про те, що коли господар приступав до забудови нової хати, то
вважалося обов’язковим “закупити”, цебто задобрити домовика,
здійснити обряд жертвопринесення. У цих прикладах завважуємо
втілення істотної риси процесу становлення самосвідомості людини:
вона вже не тільки відчувала страх перед сильнішими за себе духовними
істотами, а намагалася “приручити” демонологічні істоти, підкорити їх
своїм потребам. А це свідчить про усвідомлення людиною себе не як
упослідженого, безпорадного й безпомічного створіння, а як істоти
розумної, навіть здатної за допомогою хитрощів перемогти потужнішу
небезпечну духовну силу.
Назагал, землеробські, будівничі, весільні обряди різних районів
Полісся дають підстави стверджувати про існування тут у минулому
різних за своїм світоглядним наповненням форм жертвопринесення.
Вони дають також матеріал для уявлення про конкретний зміст ритуалів
цих видів жертвопринесення.
Насамперед, звертає на себе увагу поширений в різних районах
Полісся звичай годувати худобу священним хлібом. Дослідники давно
зафіксували цей звичай і в інших регіонах України (та й не лише в
Україні), але наразі мова про Українське Полісся. На Рівненщині такий
обряд здійснюють, зокрема, на “м‘ясниці”, коли худобу годують
своєрідними обрядовими пирогами (“дужиками”, “веснянками”).
Освяченим хлібом годували худобу перед першим її вигоном на
пасовище, ним же годували волів перед першою оранкою. Схожий обряд
годування худоби на Святий Вечір записав на Гуцульщині В. Шухевич.
Це, на мою думку, ще одна з історично найраніших форм
жертвопринесення – жертва тотемові. В даному разі тотемними
тваринами виступають корова, віл. Не виключаю також можливості й
іншого змісту обряду – пошанування Велеса в образі вола1, хоча для
подібних узагальнень матеріалу замало. А ось про годування корови, яка
виступає як тотем, маємо згадки в українських казках. Існує також
багатий шар колядницьких, пісенних текстів, у яких віл виступає як
тотем. Тут навіть можна говорити про часи, коли хліборобство ще не
заступило собою скотарський спосіб ведення господарства. На користь
такого припущення говорить факт, що даний ритуал не пов’язаний із
землеробським циклом жорстко.

1
Полісся України: матеріали історико-етнографічних досліджень 1994 – 1997. – Вип. 1:
Київське Полісся. – С. 41.
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Значно багатше репрезентовані відомі нам зразки традиційної
поліської культури явищами жертвопринесень духам. Чимало записано
згадок про принесення жертв домашнім духам. Це, наприклад,
побутуючий донедавна звичай принесення в жертву півня на підвалинах
заснованої хати1. Як приклад принесення жертви духам конкретних
місць можна навести записаний М. Гладким на Київщині звичай
передавати через пастухів під час першого вигону худоби хліб із сіллю
“лісовику”, щоб той беріг худобу2. Жертви польовим духам під час
заорювання поля, сівби, жнив зафіксовано на всій території поліського
регіону. При цьому слід наголосити, що на Поліссі зафіксовані як
премочні жертвопринесення так і ритуали принесення жертв, пов’язані із
продуктами пізніших видів праці і приурочених до свят землеробського
календарного циклу. У 1997 році на Овруччині К. Кутельмах записав
обряд премочних жертв під час зажинків. У поле приносили хліб, сіль,
огірок і клали їх разом із першими колосками на скатертину. Існував і
відповідний словесний супровід цього обряду – зажинкові примовки3.
До розряду принесення жертв польовим духам (або духам хліба)
належить і загальнослов’янський звичай залишати на полі після жнив
невижатий пучок (“бороду”, “козу”, “квітку”, “діда” і т. под.) або
приносити урочисто додому останній сніп. Цей обряд, пов’язані з ним
обрядодії та їх словесні супроводи вчені часто витрактовують як
премочні жертвопринесення. До подібної оцінки слід ставитися з
обережністю. Премочні жертвопринесення характерні для світогляду, в
якому вже вироблені космогонічні міфи й міфи про культурних героїв.
Вони позначають вдячність людини вищим духовним істотам за
даровані людям засоби для існування, а не просто акти задобрювання
духів, богів чи божеств продуктами своєї праці.
Отже, в цих двох обрядах уявлення людей про свої стосунки із
божественними силами, про своє місце і призначення у світі є
принципово відмінними. Зовні ж ці два сутттєво різні обряди дуже
схожі. Для прикладу: М. Глушко записав У Малинському районі звичай
залишати “діда” й на картопляній ниві4, а картоплю вже ніяк не назвеш
історично першим продуктом землеробської діяльності наших предків,
бо відома вона в Україні лише з середини ХVІІІ ст. Тому було би
помилкою заносити помічений і записаний десь обряд з останнім снопом
до розряду премочних жертв лише на підставі того, що продуктами
жертвопринесення виступають плоди землеробської праці.
1
Глушко М. Від Уборті до Дніпра: заключний етап комплексного історикоетнографічного дослідження Центрального Полісся // Народознавчі Зошити. – 1997. – № 6.
– С. 376.
2
Гладкий М. Традиції першого вигону худоби в поліщуків // Народознавчі Зошити. –
1996. – № 2. –С. 130.
3
Кутельмах К. Аграрні мотиви в календарній обрядовості поліщуків // Полісся
України: матеріали історико-етнографічного дослідження. Овруччина. – Львів: Інститут
народознавства НАНУ, 1999. – Вип. 2. – С. 194.
4
Глушко М. У межиріччі Ужа і Тетерева // Народознавчі Зошити. – 1996. – № 6. –
С. 384-395.
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Звісно, тут можливі різні гіпотези. С. Павлюк, наприклад, вважає, що
“...випікання свіжої хлібини, а також ритуальних хрестиків, коржів із
тіста, якими годували селяни робочу худобу, це продовження дещо
видозміненого ритуалу жертвоприношення” (виділення моє. – В.Я.)1.
Свій висновок автор вибудовує на фактах виявлення в традиційній
духовній культурі різних регіонів України обряду годування худоби
хлібом не тільки в момент жнив, але й під час заорювання поля, коли
“...для заорювання пару чи нової ріллі пекли хлібину, яку брали з собою
в поле. У полі клали її на розстелену хустку на майбутній ріллі,
розрізали, і усі присутні частувались... На Полтавщині перед першою
оранкою пекли “хрестики” з тіста, які у полі з’їдали”2.
Заакцентований С. Павлюком аспект трансформації давнього обряду
під впливом християнства заслуговує на особливу увагу при вивченні
духовної культури Українського Полісся. Обряд випічки хліба і
годування ним худоби піддався глибокому переосмисленню під впливом
християнського світогляду на всьому ареалі проживання слов’ян, в тому
числі й поліщуків. Ритуальне печиво починають випікати на
християнські свята (наприклад, під час Великого посту), виготовлюють
його у вигляді хрестиків (“хрестців”), супроводжують ритуал його
споживання чи годування худоби християнськими молитвами, худобу
вперше виганяють на пашу не тільки із хлібиною, а й із свяченою
вербою тощо. Сучасним населенням ці ритуали також сприймаються як
християнські і як одвічно свої. Тож дослідникові важливо відфільтрувати
в цих синтезованих обрядодіях елементи тотемізму, магії, шаманства
(цей феномен в духовній культурі українців достеменно є, але він
потребує окремої розмови) і прослідкувати, які елементи давнього
світогляду піддаються мімікрії, які зникають через свою невідповідність
новому світобаченню, а які продовжують функціювати, незважаючи на
чужий контекст.
Як бачимо, вивчення духовної культури Українського Полісся щедро
дає чимало матеріалу для філософсько-методологічного осмислення
первісного міфологічного світогляду та відповідного йому первісного
суспільства. Подальші польові дослідження та осмислення їх результатів
з боку етнопсихології, історії культури, релігієзнавства, філософії
можуть підготувати ґрунт для якісно нового погляду на історію
українського етносу, його місця в історії слов’ян, індоєвропейських
народів.

1
Павлюк С. Синкретизм аграрних обрядово-звичаєвих традицій: процес християнизації
// Народознавчі Зошити. – Львів, 1995. – № 5. – С. 266.
2
Там само.
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Чешков О.А., Сніжко В.В. (Київ)
ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ ПІСЕННОГО
ДОРОБКУ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У СУЧАСНОМУ НАЦІЄТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
У статті розглянуто особливості розвитку епічної і історичної
народної та авторської пісні патріотичного звучання на тлі
націотворчого процесу. Зазначено існування чіткої кореляції між
періодами зростання національно-патріотичних настроїв та
поширенням таких пісень. Запропоновано ряд заходів, спрямованих на
зростання популярності патріотичної пісні, які спроможні прискорити
націотворчий процес в Україні.
Українська народна пісня як культурно-історичне та мистецьке
явище являє собою безмежний обшир вокальних мелодій, який від
найдавніших, давніх і навіть не дуже давніх часів передавався від
покоління до покоління шляхом усної передачі.
Саме усний спосіб передачі і перетворював пісню на народну, бо у
давнину численні її виконавці, переважно не володіючи ані нотною
азбукою, ані письмом, проспівували пісню, вносячи у неї певні варіації,
індивідуальні особливості, а накопичення цих варіацій упродовж життя
кількох поколінь призводило то того, що одна і та ж пісня на різних
територіях набувала значних відмінностей і в мелодиці, і в тексті. А
першоджерельний, авторський варіант давньої народної пісні, як
правило, не зберігався. Ця особливість є достатньо важливою
обставиною у вивченні етногенези за обставин, коли відсутні писані
джерела, як це відбувалося на наших теренах з давніх дохристиянських
часів.
У ближчі до наших часи пісня, автор чи автори якої були відомими
бодай фахівцям, також могла під впливом народної психології набувати
характеру народної, якщо поширювалась шляхом усної передачі і
передавалась із покоління у покоління, зазнаючи при цьому певних
відмінностей. Тобто і в цьому випадку у зародку індивідуальний,
авторський витвір, як підкреслював В.Барвінський1, переходив у народ,
закріплювався і ставав його власністю.
Українська народна пісня є культурологічним явищем планетарного
масштабу. Бо жоден із народів, котрі живуть сьогодні, не створив такого
величезного доробку пісенних скарбів, – а лише записаних українських
народних пісень відомо нині понад 300.000. І жоден із народів не
відобразив з такою повнотою і глибиною у своїх піснях власної
історичної долі, що формувалася протягом кільканадцяти століть. По
суті різнопланова, народнопісенна творчість українців як цілісність

1

Історія української культури / Під ред. І.Крип’якевича. – К.: Либідь, 1994. – С. 622.
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являє собою величний і водночас трагічний епос народного буття, який
майже не відображений (або не збережений) у писаній літературі.
Мистецькою довершеністю і красою українських народних пісень
здавна захоплюється весь цивілізований світ. Одна із найперших згадок
про них належить сірійському мандрівнику XVII ст. П.Алепському:
“Спів козаків радує душу і зцілює від печалі..., він іде від серця і
виконується ніби з одних уст”1. А німецький поет Ф.Боденштедт, який у
1845 р. видав збірку перекладів українських пісень, захоплено писав: “У
жодній іншій землі дерево народної поезії не дало таких величних
плодів, ніде геній народу у своєму здоровому живому розумі не втілився
так, як у піснях народу України”2.
Безумовно, українська мова набувала властивої їй мелодійності і
милозвучності у тому числі й завдяки формуванню та поширенню
народнопісенної традиції. Пісня формувала та збагачувала духовність і
мораль, образність мислення, естетику і культуру народу, тобто була
безпосередньо причетна до виникнення феномену української нації, ще й
удосконалюючи здоров’я її представників через легеневу тренованість.
Нині найстаршим чоловіком з-поміж відомих довгожителів є такий пан
Нестор із Західної України (щойно йому виповнилося 115 років), так от
він завжди і у великій кількості співав пісень, і не лише українською
мовою, а й польською, чеською, угорською, російською тощо. І то є поза
жодним сумнівом, що саме спів відсвіжував йому легені і тим самим
сприяв здоровому способу життя.
Джерела української народної пісні сховані у глибинних пластах
формування протослов’янського етносу і вочевидь пов’язані з його
віруваннями, обрядами та звичаями. Найдавніші з-поміж народних
пісень є саме обрядовими і належать (у відомих нам редакції та
аранжуванні) вірогідно до середини І тисячоліття, оскільки, не несучи
жодних ознак впливу християнизації, вже використовують достатньо
сформовану українську мову. Це припущення добре узгоджується із
висновками найгрунтовнішого дослідника народної пісні М.Лисенка,
який констатував найбільшу спорідненість української пісні із
сербською, та чеського історика музики З.Неєдли, який засвідчував її
близькість до народнопісенної творчості західних слов’ян. А як свідчить
історія, серби, чехи і словаки як окремішні етноси виникли не пізніше
VII ст.
Згодом до поганських3 народних обрядів, які були віддзеркаленням
природоестетичного світовідчуття, додалися привнесені християнські, і
праукраїнці-слов’яни часів княжої доби залюбки співали давні веснянки,
гаївки, купальські пісні впереміш із освяченими православ’ям
колядками, щедрівками та староцерковними хоровими співами.
1
Алеппский Павел. Путешествие Антиохийского патриарха Макария в Москву в
середине XVII в. – М., 1897. – С. 165.
2
Цит. за виданням: Народні думи, пісні, балади. – К.: Молодь, 1970. – С. 3.
3
Що, як відомо, походить від лат. pagani – мешканці сільської місцевості, що міцно
трималися традиційних природних вірувань у період поширення християнства.
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Приблизно у той же період формувався такий своєрідний жанр
народнопісенної творчості, як билини, який, на жаль, дійшов до нас у
суттєво спотвореному іншим етносом вигляді. Важливо зауважити, що
билинний епос, так само як і численні подібні йому епоси у Західній
Європі (приміром, саги –пісенні твори скальдів у давніх скандинавів)
виникли в період становлення національних держав і були присвячені
прославленню героїзму та лицарських якостей провідної суспільної
верстви, яка в європейців і привласнила собі горду назву natio1.
Важко уявити собі, що народ, маючи давні традиції обрядового співу
і створивши билинний цикл, несподівано перестав співати, замовк на три
століття. Безумовно, такого не могло статися. Проте з XII-XV ст.
практично не збереглося зразків народнопісенної творчості. Логічно
було б припустити, що побутові, ліричні, жартівливі пісні творилися і в
ту добу, але не збереглися до наших днів. І пояснити це можна тим, що в
наступний історичний період суттєво змінилися умови життя народу, і
пісні попереднього періоду втратили актуальність для наступних
поколінь. Так воно чи ні, але спалах народнопісенної творчості
розпочався наприкінці XV ст., звідкіля походять найдавніші історичні
народні пісні та думи, що збереглися до наших часів. Доречно
зауважити, що з того часу традиція народнопісенної творчості вже є
задокументовано неперервною. А жанрова наближеність давньоруських
билин і козацьких дум дає підстави твердити, що і в попередні часи
жодного розриву традиції також не існувало.
Навряд чи випадковою є та обставина, що поява історичних пісень і
дум співпадає у часі з виникненням феномену козацтва. Бо, по-перше,
більшість їх присвячена саме оспівуванню звитяги, мужності, героїзму
козаків; по-друге, існує чітка часова кореляція між добою піднесення і
згасання козацтва – та добою творення історичних пісень і дум. І пік
народної творчості припадає саме на часи Козацької держави. А вже у
XIX ст. історичні пісні і думи не творяться, а лише зберігаються завдяки
кобзарській традиції.
Натомість із XVIII ст. ширяться переважно журливі побутові,
чумацькі, рекрутські, кріпацькі пісні – пісні-плачі, пісні-стогони, у
величезному масиві яких навіть жартівливі та ліричні пісні виглядають
поодинокими винятками. І лише в добу розквіту генія Т.Шевченка та
його послідовників у народнопісенній творчості знову спалахують
оптимістичні нотки. Тут знову зауважуємо, що доба національного
піднесення, яка триває аж до поразки у Визвольних змаганнях 191721 рр., супроводжується надзвичайно потужним злетом патріотичної
народної і авторської пісні.
І, нарешті, збройна боротьба ОУН-УПА у 1941-1954 рр. залишила у
пам’яті народу повстанські пісні.
Отже, є всі підстави стверджувати, що існує однозначна
пов’язаність поміж історичними періодами боротьби за визволення,
1
З латинської – плем’я, народ. Варто підкреслити, що у ті часи провідна верства майже
повсюдно мала інше етнічне походження, аніж простолюдини.
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за утворення чи зміцнення національної держави, та періодами
розквіту епічної пісенної творчості. Духовність народу чутливо
реагує на почуття національного піднесення і породжує затребувані
у відповідні історичні періоди шедеври патріотичної пісні.
І це явище має загальнолюдський характер. Наприклад, ще у Ш тис.
до Р.Х. цикл епічних пісень, а згодом і цілісний епос, був присвячений
Ґільґамешу, царю Урука доби ранньодинастичного періоду, відомому як
один із засновників Шумерської держави1. Так само і П’ятикнижжя
Мойсея, і давньогрецькі «Іліада» та «Одіссея», і скандинавські саги, й
епічні твори азійських народів – всі вони з’являлися в періоди етнічного
самоусвідомлення та державотворення. Так само і в країнах Західної
Європи доби Середньовіччя розквіт пісенно-епічної творчості чітко
корелюється із становленням національних держав.
Наприкінці XIX ст. народна пісня тримала міцні позиції в репертуарі
українських професійних та аматорських театральних труп. Але за умов
жорсткого цензурування будь-яких проявів “малоросійського”
патріотизму, запровадженого імперською владою з метою повної
асиміляції українців, це була пісня виключно жартівливого, ліричного та
побутового жанрів; історичні пісні і думи виконувалися лише
небагатьма кобзарями, які донесли своє мистецтво до тих часів, та
камерними виконавцями – винятково для вузького кола українських
патріотів. Для широких народних мас, особливо для мешканців міст,
історичні пісні залишалися на той час невідомими. Це ж стосується й
авторської патріотичної пісні, окремі зразки якої (“Ще не вмерла
Україна”, “Не пора”) вже існували. Їх знала і намагалася пропагувати
національно-свідома інтелігенція, проте ці зусилля залишалися не досить
ефективними аж до виходу на політичну сцену третього покоління
української інтелігенції.
Лише з початком ХХ ст. розпочалася доба справжнього
національного піднесення, обумовлена появою “критичної маси”
українських патріотів, з одного боку, та вимушеною поступовою
демократизацією імперських режимів Росії й Австро-Угорщини – з
другого. Просвітянство дало зримі плоди, і в усіх суспільних прошарках
стала помітною присутність проукраїнських настроїв. Світова війна
створила передумови для зміни кордонів у Європі, і за цих умов мрія про
відновлення української державності отримала істотне підгрунтя. За
таких обставин на тлі загального зростання інтересу до козацької пісні
на Галичині народжується феномен стрілецької пісні, котра у
найстисліші терміни набуває ознак народної, а на Великій Україні
з’являються і здобувають масову популярність нові зразки авторської
патріотичної пісні (“За Україну!”, “Боже великий, єдиний” тощо).
Патріотична пісня відіграє роль найважливішого емоційного чинника
формування національної свідомості. В Західній Україні ця її роль
відтоді стала постійно діючою, аж до наших днів. На Наддніпрянщині ж
1
История Древнего мира. Ранняя Древность / Под ред. Дьяконова И.М.,
Нероновой В.Д., Свенцицкой И.С. – М.: Наука, 1989. – Т. 1. – С. 46.
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після закріплення комуністичного режиму розпочалося поступове
витіснення патріотичної пісні, її заміна на знову ж таки жартівливі,
ліричні, побутові пісні, а також штучне насадження нової
пропагандивної пісенної творчості, що несла обов’язкові атрибути
славослов’я на честь влади. Як наслідок цього та інших засобів
національного пригнічення – вже під кінець 20-х років національне
піднесення замінилося національним занепадом.
Новітня доба національного самоствердження знаменувалася
спалахом інтересу до народної і насамперед патріотичної пісні.
Водночас з’явилося чимало популярних авторських творів високого
патріотичного звучання. В Галичині вже з початку 90-х років
патріотична пісня стала воістину всенародним захопленням (головна
роль у її поширенні належить аматорським хорам, що виникли майже
при кожній релігійній громаді). На жаль, ситуація на Наддніпрянщині
склалася інакше. Тут власне українське населення не мало сталої
традиції патріотичного співу, бо короткий період його популярності не
закріпився у пам’яті поколінь. А з іншого боку, давалася взнаки політика
агресивного зросійщення, насаджувана за комуністів, яка підірвала
основи національної духовності.
Космополітична влада доби перших двох українських президентів
активно протидіяла спробам поширення патріотичної пісні, обмеживши
її доступ до засобів масової інформації та на сценічні майданчики.
Щорічні фестивалі “Червона рута” свідомо переводилися на
реґіональний рівень, а попсовим збіговиськам на кшталт “Таврійських
ігор” надавалося високого престижного характеру. “Зірки” російської
мас-культури і досі почуваються в Україні як у себе вдома через
суцільну російськомовносвідому “українську” масову культуру. Та й
серед українських виконавців популярної пісні домінуюча роль
належить російськомовним.
Сучасна мовно-свідома розділеність України зумовлена насамперед
тим, що національна свідомість основної маси українців у центрі, на
сході та півдні і досі лишається у непробудженому чи напівсонному
стані. Вона не має якихось глибоких ментальних коренів і тримається
винятково на неосвіченості та “забамбуленості”. Потрібно надати лише
маленький поштовх, щоб процес самоусвідомлення і самоствердження
набув незворотного характеру. Враховуючи, що кордоцентризм є
важливою складовою української ментальності, логічно припустити, що
саме пісня – історична, козацька, патріотична – здатна здійснити такий
поштовх.
Додатковим аргументом на користь цього припущення є світова
тенденція зростання інтересу до етнічної музики, цілком здатна
породити “моду” на українську народну та авторську патріотичну пісню
серед молоді. Власне, “помаранчевий Майдан” безпосередньо
демонстрував, як патріотична авторська пісня об’єднує людей, стає
націєтворчим чинником, і що найголовніше – чинником, що творить
перспективу новітнього старту української нації.
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Отже, пісенна творчість принципово здатна відіграти роль будителя і
творця національної свідомості, і з боку нової української влади було б
дуже недалекоглядно не скористатися цією її інноваційною функцією.
Зауважимо, що необхідні для цього відносно невеликі витрати є
неспіввимірними порівняно з тим результатом у націєтворчому процесі,
якого можна було б досягнути.

Зокрема, видається доцільним зосередження уваги на наступних
напрямах діяльності:
1. Послідовне оновлення репертуарів хорових колективів, камерних
співаків, інших груп виконавців, які працюють у складі колективів
філармоній, “Укрконцерту” чи перебувають на прямому бюджетному
фінансуванні, у напрямі їх наповнення народними та авторськими піснями
патріотичного характеру – козацькими, стрілецькими та повстанськими.
Наступний етап – організація гастрольних поїздок цих колективів по
Україні, якими були б охоплені насамперед міста і містечка у центральних,
східних та південних регіонах. Доцільним видається супровід виконання
пісень короткими коментарями фахівців-науковців. Ця робота має бути
спланована на декілька років наперед, а її фінансування можна забезпечити
не лише за рахунок бюджету, а й з коштів благодійників-жертводавців, бо її
важливість для відродження духовності нації є аж ніяк не меншою, ніж,
наприклад, створення “Мистецького Арсеналу”, значимість якого як
скарбниці візуального образотворчого виявлення самобутності українства є
безсумнівною.
2. Широке залучення народних хорів із Західної України до проведення
гастрольних поїздок з виступами у сільських населених пунктах
центральних, східних та південних регіонів України. Можна не сумніватися,
що ці патріотично налаштовані хорові колективи з ентузіазмом відгукнуться
на таку пропозицію. А живе спілкування між хористами та місцевим
населенням сприятиме подоланню тих штучних бар’єрів, якими намагалася
розділити Україну колишня влада і сприятиме очищенню від важкого
духовного замулення давнього пісенства Наддніпрянщини, Слобожанщини
та інших історичних реґіонів.
3. Організаційний бік цього питання – розробку маршрутів гастрольних
поїздок, забезпечення транспортом і проживанням – можна покласти на
Всеукраїнське товариство “Просвіта“, яке вже давно потребує
переосмислення своєї ролі та значної активізації своєї діяльності,
забезпечуваної, до речі, за кошти державного бюджету. Зокрема, виглядає
доцільним передача на баланс місцевих організацій “Просвіти” клубів та
будинків культури у селах, містах і містечках аж до рівня районів включно –
але з тією умовою, що в них буде розгорнуто належним чином забезпечену
просвітянську діяльність: українознавчу, краєзнавчу, етнографічну, науковопізнавальну тощо, у тому числі – роботу бібліотек, місцевих гуртів хорового
співу, народної творчості, дитячих гуртків тощо. З огляду на це абсолютно
доречним є об’єднання іншої громадської організації – товариства “Знання”
– з “Просвітою” й організація серйозної лекційної роботи у провінційних
клубах і будинках культури. В перспективі – організація обласних і
всеукраїнських конкурсів (патріотичної) пісні, пісенних фестивалів тощо.
4. Рішучий перегляд змісту, формату, характеру музичних радіо- і
телепрограм. Обрання стратеґічного курсу на вростання у світовий
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музичний процес і свідоме обмеження того напряму розвитку музичної маскультури, який задається російською естрадою. Поява серйозних
пізнавальних і ознайомлювальних музичних програм різного спрямування, у
тому числі і насамперед – пов’язаних з етнічною музикою, зокрема,
пропаганда української патріотичної пісні як минулого, так і сьогодення.
Поступове скорочення обсягів трансляції бучних попсово-шароварних
концертів, обмеження, а згодом і поступова відмова від масових залучень
виконавців із Росії.
Реалізація цих і, можливо, деяких інших заходів забезпечуватиме
стрімкий прорив у піднесенні української духовності та розвиткові
націєтворчого процесу.
Отже, патріотична пісня здатна виконувати функції одного із носіїв та
інструментів просування національної ідеї, про яку П.П.Кононенко влучно
сказав: “Національна ідея не тільки жива, повністю виправдала свою
історієтворчу місію, а й є безсмертною, їй притаманна інтегративна
категоріальність. Бо вона універсальна, як Космос, Земля, Україна”1.

Галько О.Ю. (Київ)
ЧИСЛОВА СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКИХ
ВЕСІЛЬНИХ ОБРЯДІВ
У статті досліджується семіотичний аспект числа в українському
весільному обряді.
Числова семантика в українській культурі, як і в усій
загальнолюдській культурі, відіграє надзвичайно важливу роль. Вона
тією чи іншою мірою відображає суть культурних надбань людства,
розшифровує їх значення, формує цілісність світоглядних уявлень про
світ. Чи не найповніше числова символіка виражена в такому пласті
духовної культури, як ритуальна обрядовість, календарна й родинна
звичаєвість. Щоб прояснити окремі її аспекти, слід насамперед
звернутися до якісної характеристики чисел, які зустрічаються
найчастіше і мають сакрально-ритуальне значення.
У світоглядній системі українського народу особливість
семантичного навантаження числа полягає в тому, що воно, за окремими
винятками, ніколи не позначало кількості. Найповніше це відбилося у
міфологічно-фольклорних надбаннях українців. У них навіть у середині
самої лічильної системи числа мають неоднакове смислове
навантаження: існують числа-символи більш вагомі, менш вагомі й
нейтральні. Серед них найменш важливі нейтральні, оскільки не несуть
жодного змісту. Через те їх і не використовують у сакральних текстах та
магічних замовляннях. Змістовий склад двох інших категорій є ознакою
1

Кононенко П.П. Свою Україну любіть… – К.: Твім інтер, 1996. – С. 38.
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якості, причому – певної якості. Цей знак їх смислового наповнення
означає цілісність, завершеність, повноцінність якісно наповнених
числознаків. Як число саме по собі має тенденцію до зростання
(починаючи від першочисла), тому рівнозначно і його цілісність є
диференційованою, тобто у міфопоетичному вимірі повноті числа
притаманна певна градаційна шкала.
Розглянемо символіку числа на прикладі української культури.
Найбільш вагомими тут є числа 1,2,3,4,7,9,12. Решта чисел нейтральні.
Число «один» саме по собі містить ознаку унікальності й
неповторності. Ознака унікальності у світоглядній системі українця
стосується небагатьох явищ, зокрема, поняття монарності містять
раритетні моменти, закладені в свідомості на рівні архетипу: один Бог (в
святій літургії, підкреслюючи цей момент, наголошується: «Єдин Свят,
єдин Господь…»), одна мати, одна Батьківщина. Незважаючи на
відмінність цих понять, їх об’єднує ознака «якісності» – монарності,
унікальності, першооснови. Число «1» має ще одне смислове
навантаження – воно є синонімом слова «початок» або «першопочаток»,
як відправної точки подальшої якісної еволюції, що притаманна іншим
числам1. Хоча окремі дослідники ставлять існування цифри «один» в
давнину під сумнів. Відомі мовознавстві Т.В. Гамкрелідзе та В. Іванов
дійшли висновку, що числення в давніх індоєвропейців розпочиналося з
цифри «два»2.
«2» – число парності (союзу), опозиції, єдність протилежностей. Коли
першочисло є ознакою першооснов – первісних вод, землі, світового
дерева, недиференційованого світогляду, то два – символ диференціації.
В першу чергу на Абсолютне Добро і Абсолютне Зло. Ілюстративним
матеріалом до цієї позиції можуть стати сюжети з українського
фольклору: наприклад, у казці «Золотий черевичок» дід одружувався
двічі. Від двох шлюбів у нього було по дочці. У першому випадку
«…мати була гарна, а дочка ще краща», «…а та дівчина роботяща та
добра дитина, і що не дай їй робити і скільки не дай, то все зробить»3.
Наступний шлюб був менш вдалим, дідові дісталася зла і сварлива жінка
та не менш лиха пасербиця: «…бабина ж дочка Вони є водночас єдиним
(число 1) і двома точками прямої, які хоч і мають єдину першооснову,
ніколи не перетнуться». Ще одне значення цифри «два» означає
завершеність циклу, колообігу. У магічній практиці народів Європи й
Азії уявлення про ідентичну долю ідентичних предметів чи персон
активно використовувалося в магії – насилання порчі через лялькудвійника. В магії українців цей вияв дещо спрощений: аналогом лялькидвійника є волосся чи нігті «жертви», через які і здійснюється малефіцій
(скоєння зла іншій людині).
1
Гримич М. Традиційний світогляд та етнопсихологічні константи українців. – К.,
2000. – С. 349.
2
Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. – Тбилиси,
1984. – Т. 2. – С. 849.
3
Українські народні казки. – Львів, 1966. – С. 123.
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Дублювання, що призводить до подвоєння предметів і подій, майже
завжди негативне і пов’язане з недолею і смертю. Повторна дія
перекреслює первинну. В українців існує вірування: якщо переступити
через людину, вона перестане рости. Щоб запобігти цьому, потрібно ще
раз переступити через неї. Аналогічні вірування характерні і для інших
слов’янських народів.
Загальновідомим є сюжет про вбивство нечисті одним ударом: після
другого вона оживає знову: «…Бачить: стоять кросна, а за кроснами
стара бабище тче. Не полотно, а військо! Коли кине човника в лівий бік
– вискочить з-під кросен піхотинець, коли у правий бік – гусар.
Володимир відрубав їй голову. Витіг кросна на двір, поколов і запалив.
Як вогонь розгорівся, кинув бабу у полум’я. «Ну, – думає собі, – вже
тепер. Напевно, минулася війна з-за Шовкової держави. Ворога нема».
Тільки так подумав, коли з вогню вискочила кістка і сталася тою ж
самою бабою, що ткала»1. Трапляються випадки, коли нечисть, знаючи
про свою унікальну можливість відродження, просила героя вдарити ще
раз.
Відбивають це уявлення і давньослов’янські вірування – заборона
підмітати на дві мітли, разом пити воду, двічі садити хліб у піч. В
українців також побутує вірування про людей з «поганими» очима. Вони
нібито трапляються у людей, яких у дитинстві відлучили від грудей, а
потім почали годувати знову. Крім того, в українській міфології існують
моменти про подвійне створення людини Богом – першого разу невдале
створення, другий раз – завершене і повноцінне. Особливість
українського світогляду та, що в ньому відсутня однотипна парність –
культ близнюків або міф про народження усього живого від двох
першолюдей, який характерний для інших народів. Міф про близнюків –
це означення дубльованої подібності: останні або абсолютно подібні
зовні, народжені в один час, або мають однакові долі. Тут активізується
момент подібності долі у близнят або нестача долі в одного з них.
Дещо пізніша семантика числа «2» є позитивною. Його значення
перейшло від копіювання до примноження – подвоєння. Ця ідея,
очевидно, стає актуальною в процесі переходу від привласнюючого типу
господарства до відтворюючого, переходу до землеробства і скотарства,
оскільки раніше, на мисливській стадії розвитку, близнята вважалися
негативним символом. Тут же існувала деяка розбіжність – народження
близнюків-дітей вважалося негативним і небажаним, парний приплід у
худоби тільки вітався. У слов’ян худобі навіть давали так звані
«зрощені» плоди, які б запрограмували народження двійні. Позитивне
наповнення числа »2» зустрічаємо і в українських казках, основу сюжету
яких становить билинний цикл Київської Русі. У головного героя Іллі
Муромця сила прибула після того, як він двічі випив води: «…Подали
вони йому кухоль води: – От на, випий цей кухоль води, і тоді відчуєш,
що буде з тобою. Він узяв потягнув раз. – Ну, що відчуваєш? – Велику
силу в собі чую. – Добре, ану потягни іще раз! Він перехилив, випив ще
1

З живого джерела. – С. 312.
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раз тої води. – Ну, що тепер відчуваєш? – Таку силу, – каже, –відчуваю,
що коли б у сиру землю вставити кільце, то я взяв би за це кільце і всю
землю перекинув би…»1
Число «3» є завершенням проходження кола однотипного числа.
Його класифікація включає в себе множинну диференціацію:
1) тричленна вертикальна модель світу, втілена у моделі світового
дерева (верхній ярус, середня частина й нижня частина); 2) динамічний
цикл змін (дитинство, юність – зрілість, старість; ранок – день – ніч;
3) акцентування опозиційності – ліве-центр-праве; 4) підсилення
магічності2. Число 3 – це надзвичайно потужний, дієвий, місткий і
універсальний культурний символ. При запровадженні символіки числа
«два» активізувалася парна опозиція, збільшення на числову одиницю
зміцнило центр і укріпило поняття золотої середини. Посилення поняття
центру сприяло зародженню первісних основ діалектики, а особливо – її
закону єдності протилежностей. Слід зазначити, що кожне наступне
число, яке за рангом перевищує попереднє, поєднує в собі їхнє
семантичне навантаження. Так число «три» нерідко трактують, як
«два+один».
Ще одне трактування числа «3» подав засновник психоаналізу
К.Г. Юнг. Він пояснює, що число «3» – чоловічий знак, знак неповноти і
недовершеності. Розглядаючи казкову символіку, він вивів символ три,
як чоловіче начало в жінці. Тобто, за його словами, число «три» –
символ Анімуса, одного з шести архетипів3. Його антиподом, за Юнгом,
є число «4» – символ жінки, повноти, довершеності.
В українському фольклорі число «3» займає одне з чільних місць. У
народній пісні стереотипічність цього числа постійно повторюється:
– Ой у полі три криниченьки,
– Любив козак три дівчиноньки…
У більш архаїчних зразках воно набуває магічного контексту,
позбуваючись означення простого поетичного кліше. Так, у народній
баладі про вірне кохання руку дівчини отримає той парубок, який
дістане для неї Тройзілля – три магічні рослини, сила яких у поєднанні
потроюється4. Сюжет про трьох братів характерний і для українських
дум.
Такий пласт фольклору, як казка, знайомить нас із семантикою числа
«3», яка є різною залежно від змісту твору. Першим сюжетом, який
спадає на думку, є казки про трьох братів. Незважаючи на те, що два з
них – розумні, а третій неодмінно дурень, про перших сюжет майже не
згадує, а якщо й згадує, то з негативним відтінком або для підсилення
значущості і кмітливості головного персонажу – третього брата5. Також
1

Українські народні казки. – Львів, 1966. – С. 154.
Українські замовляння. – К., 1993. – С. 281.
Юнг К.Г. Алхимия снов. – СПб., 1997. – С. 243.
4
Гримич М.В. Таємниця «тройзілля» // Культура слова. – 1993. – № 35. – С. 17.
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З живого джерела: Українські народні казки в записах, переказах та публікаціях
українських письменників / Упоряд., літ. оброб., втуп. ст. та приміт. Л.Ф.Дунаєвської. – К.,
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для казок притаманний прийом ретардації, про який згадують у своїх
працях Л.Дунаєвська, В.Давидюк та ін. Його суть пояснюється
особливим казковим прийомом, коли для здійснення задуманого
потрібно повернутися кілька раз на одне й те саме місце (переважно це
тричі) або зробити щось кілька разів (тричі). В українських казках Іванцаревич тричі повертається за царівною, викраденою Кощієм
Безсмертним, тричі виконує доручення Баби-Яги, на своєму шляху
минає три царства (казка «Мар’я-Морівна»). В казках про тварин також
зустрічається потроєння однотипних ситуацій: тричі лисичка безборонно
викрадає півника («Котик і півник»), тричі коза обдурює діда («Козадереза»). Природа цього явища, як зауважує В.Давидюк, у тому, що
тричі повторювана ситуація повинна сприйматися як закономірність і
завершеність1.
«4» – перше число, яке виражає складеність і подільність: наявність у
світобудові двох опозиційних пар – вогонь-вода, небо-земля, чотирьох
сторін світу. Один з найдавніших орнаментів, що зустрічається на
ліпному посуді трипільців, ромб, поділений на чотири частини, у центрі
яких розставлені крапки. Археолог Б.Рибаков розшифрував цей знак як
засіяне поле. Ідентичні значення символу, який ще зустрічався у
вишиваних зображеннях, символізувало вагітність2.
Уявлення українців, пов’язані з числом «4», сприяли квадратичній
або прямокутній будові хати як персоніфікації замкнутого простору.
Втіленням цього числа є хрест і храми, побудовані у вигляді хреста.
Знову ж таки до цього числа звертається К.Юнг. В його трактуванні
цифра «4» є символом завершеності і повноти, жіночим знаком,
аксіомою Марії (теорія алхіміків-розенкрейцерів). Символи «3» і «4»
пов’язані між собою таким міцним зв’язком, якого не має жодне числове
утворення до них чи після них. Вони перетворюються одне в одне і
витікають одне з одного. Коли квадрат розділити діагоналлю, він
перетвориться на два трикутники, вершини яких вказують у
протилежних напрямках, дві тріади з полярно відмінними началами:
добро і зло. Четвертий компонент, який створює повноту, Юнг відносить
до архетипу Великої Матері, тобто до підсвідомого3. Число «4» знайшло
свій позитивний вияв
в українському фольклорі. У казці для
остаточного переходу героя від одного стану в інший вирішальну роль
відіграє четвертий раз: «…Не журись, Петрусю! – заспокоїв коник, –
слухай сюди: як буде кипіти молоко і пан накаже тобі скакати, то ти пана
не слухай, а мене. Коли я заіржу раз, то ти роздягайся, заіржу вдруге –
стій роздягнений і чекай на мою команду. Коли заіржу третій раз, ти
скачи сміливо в той казан. Будеш купатися, поки не заіржу четвертий
раз. Тоді якнайшвидше вискакуй»4.

1

Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк, 1997. – С. 31.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. – С. 41.
Юнг К.Г. Алхимия снов. – С. 233.
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Наступним числом, яке посідає важливе місце в сакральносемантичному ряді, є число 7. Це число повноти, завершеності, числова
універсалія. За висловом фольклориста Л.Дунаєвської, вона служила
найповнішим виразником міри: у тижні сім днів, на сім часових
відтинків ділився рік1. Образ дівчини-семилітки і хлопчика-семилітка
також зустрічається в казковому фольклорі («Дівка-Семилітка», «Мудра
дівчина»)2. Це діти наділені особливою мудрістю, яка є притаманна не
багатьом: «…То батько гордиться тією дівчинкою…А той багатий
дивується, що в нього, може, єсть корів із п’ять…та немає тієї користі, як
той бідний має з однієї…»3 Зустрічаються казкові сюжети про сімох
братів (сестер), які є відображенням сюжету про трьох братів. У багатьох
замовляннях сім підкріплюється атрибутом кревності4.
«9» – це помножений варіант числа «3». Це число не є самодостатнім,
воно є складеним «тричі по три». Його використовують для підсилення
магічної дії «трьох» у замовляннях, вербальній магії.
«12» – символ завершеного циклу. Це число також складене, проте на
відміну від дев’яти, його складеність не заперечує його самостійності. 12
– це самодостатність і повнота колообігу: 12 апостолів, 12 знаків
Зодіаку, 12 місяців, 12 святвечірніх страв. 12 – знак максимальної
магічної сили: дванадцятиголовий змій у казках найсильніший і
найнебезпечніший противник. Виконання магічного обряду 12 разів є
надзвичайно потужний засіб, який долучає виконавця до потужних сил
космосу чи архаїчного світотворення. 12 також є символом світового
дерева: «Стоїть дуб, а на нім дванадцять гіль….Стоїть дуб, а на нім
дванадцять гнізд…»5
Числова символіка є невід’ємною частиною багатьох складових
української культури, а саме – родинної обрядовості. Родинна
обрядовість складається з весільного, поховального обрядів та обрядів,
прив’язаних до народження дитини. Весільний обряд з-поміж них
найскладніший: йому властива розгалужена система різноманітних
звичаїв і ритуалів, складна символіка, різноманітні архаїчні
ремінісценції, відлуння дохристиянських вірувань, первісної міфології.
Те, що весілля складне й зашифроване панно, кожен елемент якого
значущий, цілісний символ, не викликає сумнівів. Б.Рибаков зазначає,
що весільний обряд відображає магію родючості, який у вербальних і
невербальних формулах поєднує щастя об’єднання двох родів,
народження нових людей, урожайність полів6.
Семантика числа у весільному обряді не менш значуща за будь-яке
втілення ритуально-звичаєвої обрядовості, вона злита з нею, підсилює її
значення, розширює сфери магічного впливу. Найпотужнішими
сакральними знаками для цього дійства серед числової семантики є
1
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числа 2 і 3. Число «3» найуживаніше, зважаючи на те, що майже всі
ритуально значимі події виконувалися тричі. Навіть сам обряд поділений
на три частини: передвесільний, весільний і післявесільний. Кожен з них
і собі має своє складові, яких переважно три. Скажімо, передвесільний
цикл включає в себе сватання, оглядини, заручини; весільний – ходіння
молодих одне до одного. весільний обід, випосаження молодої1.
Звичайно, обряд надзвичайно розгалужений, будь-яке з указаних дійств
можна розділити ще на кілька гілок, які, в свою чергу, знову подільні.
Але магічне число «3» або три по три є, безумовно, магічним прийомом,
що служить для підсилення тієї чи іншої дії, і є основою весільного кола
подій.
Розпочинався український весільний цикл із сватання, яке, в свою
чергу, мало два етапи: перший етап – посол-жінка статі від родини
чоловіка йде в так звану розвідку. Їй потрібно вивідати про ставлення
родини обраниці до потенційного молодого, дізнатися, чи погодяться
вони на сватання і весілля. Одинарний символ у весільній символіці
зустрічається нечасто – це модель світового дерева – гільце, коровай,
хоругва, сюди ж приєднується одна сваха. Коли вищевказані предмети
дійсно культові, такі, що не мають аналогу, фактично – архетипами
єдиними і неповторними, Богом, Батьківщиною для весільної пари, то
трактування свахи-посла дещо неоднозначне. Значення жінки в
сакрально-вітальному родинному циклі превалююче, а надання їй
статусу людини, яка може забезпечити успіх майбутньому сватанню
Н.Здоровега пов’язує з добою матріархату, коли всі шлюбні питання
вирішувала голова роду2. Жінка, яка йде з дипломатичною місією до
іншого роду, не що інше як ремінісценція матріархального сватанняпереговорів. Але в даному випадку нас цікавить, чому тут фігурує цифра
«1», а не два, не пара. Очевидно, Н.Здоровега має рацію стосовно
перших переговорів саме з господинею роду-матріархом, який
вирішував подальшу долю своїх підопічних, а також першою заключала
союзи між родами.
За послом йдуть пара сватачів: староста і підстароста, старший сват і
сват тощо. Їх переважно мало бути двоє, хоча існували локальні
особливості у виборі кількості сватів – скажімо, у бойків їх було непарне
число3. Знову зустрічаємося з одиницею, але вдруге за свата йшов
чоловік, що, очевидно, більш пізнє звичаєве нашарування, ніж укладення
домовленості між родами жінкою. Друге сватання йде в геометричній
прогресії – сватачів двоє. Тут смислове наповнення двійки позитивне,
хоча, на нас, елементи синдеасмічної магії (магії зближення, об’єднання)
тут відсутні. Скоріше похід двох чоловіків до батьків нареченої мав
прагматичний характер: по-перше, символічна вербальна приповідка про
княгиню, куницю, принцезну вимагає доброї пам’яті і неабиякого
1

Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974. – С. 63.
Там само. – С. 67-68.
Галько О. Шлюб і сім’я у бойків Карпат наприкінці ХІХ ст. – до 1939 р.: Дис. ... канд.
іст. наук: 07.00.05. – К., 2004. – С. 27.
2
3

265

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

мовленнєвого хисту. Коли один староста забував слова кодового
монологу, то інший підтримував його і продовжував бесіду. Справа
сватання надзвичайно важлива – від неї залежало, чи буде весілля. Тому
часто кінцевий результат залежав від кмітливості старост, особливо,
коли йшлося про придане або віно. Тому якісне наповнення числа тут
простежити важко.
Наступним етапом, де можна простежити числову інтеграцію
символів, був весільний обряд. Саме тут первісне наповнення знаків
проявляється найповніше.
Однією з основних весільних обрядодій торжества є плетення вінків.
Магічна ритуальність цього обрядового циклу дуже багата, бо кожен
його елемент несе програмуюче наповнення для захисту і благополуччня
майбутнього подружжя. Вінки плели переважно з барвінку, оскільки в
силу певних своїх біологічних особливостей – морозостійкості,
вічнозеленості, життєздатності, цей символ посів вагоме місце у
формуванні свідомості українського народу1, яка відбилася в родинній
звичаєвості українців. У народній поезії барвінок став символом кохання
і шлюбу, у народній магії – апотропеєм від злих сил.
Розпочинали вінкоплетини обрядом зрізання барвінку, яке на
території України мало свої знаково-семантичні особливості. Скажімо,
на Бойківщині, де обряди, пов’язані з плетенням вінків збереглися
найповніше, зрізали чотири стебла барвінку, покладеного на хліб
навхрест або зрізування супроводжувалося вербальними замовляннями:
«А то – на дівку, а то – на хлопця» і так тричі2. Як бачимо, тут
фігурують числа «3» і «4», причому 3 пов’язане із замовляннями.
Значення «4» вже наводилося, вказуючи, що це є символ повноти,
жіночий символ, вираження родючості землі й жінки. Тому такий
початок збирання магічного зілля не випадковий – вінець із барвінку має
бути сакрально-культовим предметом, що поєднує в собі багато понять.
Вінок взагалі і весільний вінець насамперед – вираження чистоти і
цнотливості, він засвідчує той чи інший соціальний статус. Підрізаючи
чотири стебла для основи вінка, виконавець обряду вміщував магнетизм
числа 4 у головний убір нареченої. Символ вінка поєднується з
символом жінки – ось як тут реалізується знаковість числа 4. Додамо до
цього магічність зілля, яке зрізали на вінок, багатство і благополуччя, що
символізує хліб або колосся вівса, вплетені у вінок, знову ж таки
багатство і захист, виражені в срібній монеті, якою або різали барвінок,
або вплітали у вінок; часник, як захист від нечистої сили, і ми отримаємо
в матеріальному світі – вінок для нареченої, в духовному – поєднання
апотропейної (захисної) та карпогонічної (програмуючої майбутнє) магії,
які згодом мали б забезпечити багате і щасливе життя молодої жінки,
захистити її від зла, наділити родючістю та красою. Щоб підсилити
1
Курочкин А.В. Растительная символика календарной обрядности украинцев // Обряды
и обрядовый фольклор. – М., 1982. – С. 145.
2
Левинський В. Бойківське весілля в Доброгостові // Матеріали до українсько-руської
етнольогії. – Львів, 1908. – Т. 10. – С. 102.
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магічну силу вінця, виконавець обрядодії проказує замовляння. Проказує
тричі, щоб поєднання ритуальних предметів для вінка поєдналися,
сплелися, зміцнилися. Хоча значення слів його можна трактувати двояко
– можливо це програмування майбутньої родючості, закликання шляхом
ритуальних дій з магічним зіллям подарувати дітей обох статей, і
подарувати стільки стебел, скільки вміститься у вінку. Але ймовірно, що
обрядовиконавець просто ділив зілля на два вінки. У першому варіанті
можливе далеке відлуння поклоніння рослинам, їх тотемізація,
відповідно до чого здійснювач обряду просить у них дітей для нової
родини.
Троїста ретардація присутня і в ритуалі прощ (вербальних формул,
якими діти звертаються до батьків чи просять у них вибачення,
благословення тощо), які обов’язково оголошував староста перед
початком плетення вінків. Звертаючись до небесних світил, він тричі
промовляв словесну формулу: «Просить той пан молодий насамперед
місяця ясного і сонця красного, свого тата й маму, братів, сестер, тіток,
вуйків, нанашок, роду ближнього і дальнього, щобисте йому
благословили барвінок на вінець»1. Отже, бачимо, обряд плетення вінків
складний і важливий ритуал. Підсиленням важливості є триразове
замовляння і звернення до світил, що відображає глибоку архаїчність
ритуалу, обожествлення сил природи, поклоніння солярним і лунарним
культам, значення роду, благословення, сила і захист якого створять
об’єкт надзвичайної магічної сили – весільний вінець. За часовими
мірками вінець починали плести опів на дванадцяту ночі, щоб остаточно
закінчити о 122. Знову вимальовується числовий магічний символ, що
має важливе значення. 12 година завершує старий день і розпочинає
новий, вона медіатор-посередник між виваженими відрізками часу; так,
вінець є символом переходу від одного роду до іншого, від одного
соціального стану в інший, від одного стану буття в інший3. Вінок
символізує час завершення – 12 годину доби, за якої наречена одного
дня ще дівчина, а другого – жінка. Давні вірування слов’ян, до яких
згодом додалися християнські нашарування, також приписують цьому
відрізку часу магічний символізм – до дванадцятої години зло не має
сили влади на землі, лише після 12 воно набуває сили й здатності
шкодити4. Як бачимо, сюди включено ще й часовий захист – вінок
виготовляється до 12, до часу панування зла на землі і має вкластися у
відповідний проміжок часу, коли добрі сили ще зберігають свою владу.
Простежуючи перебіг лише одного барвінкового обряду, можна зробити
висновок про його надзвичайну складність, нашарованість і
неоднозначність. Тут зберегли свою силу різноманітні дохристиянські
1
Рукописні фонди Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАНУ
імені М. Рильського (далі – фонди ІМФЕ), ф. 29-3, од. зб. 334, арк. 2.
2
Галько О. Вказ. праця. – С. 37.
3
Балушок В. Елементи давньослов’янських ініціацій в українському весіллі // Народна
творчість та етнографія. – 1994. – № 1. – С. 33-34.
4
Милорадович В.П. Заметки о малорусской демонологии // Українці: Народні
вірування, повір’я, демонологія. – К., 1992. – С. 408.
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впливи, насичені поліетнічною та числовою символікою, культами,
магією, вербальними замовляннями, поклонінням роду і предкам. Число,
особливо 3, слугує насамперед для підсилення значущості весільного
атрибуту, для надання йому статусу культового, магічного предмета.
Наступним, важливим, як і виготовлення вінків, дійством, було
випікання обрядового хліба – короваю. Час його виготовлення локально
видозмінювався: понеділок, четвер тощо. Бгали коровай спеціально
запрошені одружені жінки, які перебували в першому шлюбі й були
щасливими в сімейному житті. Їх кількість не є остаточно визначена, але
в окремих районах їх мало бути парне число – щоб молоді звікували в
парі1. Скажімо, на Київщині їх було шість2.
Коровай складався з двох частин: нижня вироблялася із пшеничного
або житнього тіста у вигляді своєрідної підставки, на яку клали велику
білу здобну хлібину й обкладали обручем з тіста. Магічну силу цього
весільного культового предмета підсилювала складність його
виготовлення: на коровай беруть муку з пшениці, яка сім років стояла у
стозі, носять воду із семи криниць (або «3 хунти муки, 3 ложки води, 3
хунти масла»)3. Ось як вербальні весільні замовляння відображають цей
процес:
– Ой раю ж, мій раю, пшеничний короваю!
– З семи криниць водицє, з семи стогів пшеницє…4
Або:
– Ніхто не вгадає, що наш коровай має:
– З трьох криниць водиці, з трьох стіжків пшениці,
– З рябих курей яйця для нашого коровайця5.
У весільних ладанках зустрічаємо заміну криничної води річковою:
– А я знаю, знаю, що є в тім короваю:
– Із семи полів мука, із семи Дунаїв вода…6
Бачимо, як і в барвінковому обряді, виготовляється ще один
сакральний предмет, що вміщує розмаїту числову символіку. Коровай
завжди один, раритетний і неповторний, він утілює і самі магічні сили,
що й світове дерево – символ, пов’язаний із світобудовою. Тим більше,
що коровай часто прикрашали рогатиною з тіста, на кінці якої
нанизували яблука або й взагалі випікали у вигляді світового дерева7.
Число сім, яке є якісною міркою для основних складових компонентів
короваю, тут не випадкове. Число виключної повноти міри, застосоване
подвійно для зерна і води, основних життєдавчих сил людини, служить

1

Українська минувшина: Ілюстрований етнографічний довідник. – К., 1994. – С. 174.
Верховинець В.М. Весілля в селі Шпичинці Сквирського повіту Київської губернії //
Весілля. – К., 1970. – Кн. 1. – С. 220.
3
Здоровега Н.І. Вказ праця. – С. 81.
4
Весільні пісні. – К., 1982. – Т. 2. – С. 107.
5
Там само. – С. 105.
6
Архів Інституту народознавства НАНУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 561, арк. 49.
7
Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: На матеріалах святково-обрядової
культури українців. – К., 2000. – С. 136-137.
2
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виразником благополуччя майбутньої родини, максимальної повноти її
достатку.
У коровай часто запікали різноманітні предмети, які не завжди
обчислювалися кількісно. Хоча, скажімо, запікання у ньому відповідної
кількості яєць – 1,2,41, вже має числову символіку. Яйце є світотворчою
моделлю. Існує багато космогонічних міфів, за якими земля з’являлася із
яйця. Очевидно, коровай також у якийсь спосіб є прив’язаним до цих
моделей творення землі (особливо підкреслює цей момент процес
творення – ліплення, що часто зустрічаємо у міфологічних традиціях
світу – голуби ліплять землю, Господь ліпить людину), можливо, був її
уособленням, символом зародження нового життя (яйце також позначає
зародок), яке містилося в ньому. Їх зростаюча кількість має прогнозувати
багатодітність родини. Гроші, запечені в короваї, мали програмувати
багатство і заможність сім’ї. Крім того, число сім є складеним числом,
об’єднанням 3 і 4, жіночого і чоловічого начал, символом шлюбу,
відповідно до цього символом шлюбу стає і коровай. Зближенням
символіки короваю з іншими весільними атрибутами – вінками, гільцем
свідчить також про його прикрашання вівсом, барвінком, калиною.
Відомо багато обрядів, присвячених процесу випікання короваю.
Після того, як коровай посадили у піч, старша коровайниця стукала
лопатою, якою саджала коровай, у чотири стіни, інші коровайниці брали
діжу, де місився коровай, танцювали з нею по колу за ходом сонця,
вдаряючи за кожним колом діжу об стелю2. Чотири стіни тут
символізували сторони світу, до яких коровайниця зверталася з
благословенням на добрий коровай (в українському фольклорі є відомий
сюжет, коли герой, перед своїм відправленням у далеку подорож,
кланяється на чотири сторони, просить вибачення, допомоги і
благословення). Триразове стукання об стелю також має сакральне
значення, але за часовими мірками воно, на наш погляд, є пізнішим за
стукання об стіни. Перший варіант – архаїчне звернення до духів
мікрокосму і макрокосму, якими являлися уявні чотири сторони світу і
чотири стіни за благословенням для створення благополучної моделі
шлюбу – короваю, стукання уверх – притаманне теїстичним релігіям, це
– звертання до неба для Божого благословення. Треба зважити і на
символіку предметів, якими здійснювався обряд: це лопата і діжа,
чоловічий і жіночий символи. Їх знаки – 3 і 4 знову переплітаються,
утворюючи в сумі число шлюбу і короваю – число 7.
Разом з обрядовим хлібом випікали також ритуальне печиво: двійнята,
гуски, верченики, стоячки тощо3. Гуски і двійнята випікалися у вигляді
зрощених хлібів, прикрашених «косою» з тіста, стоячків виготовляли 12, їх
затикали в хлібину і так клали у піч. Потім хлібину з’їдали, а обрядове
печиво несли до молодої. Числова символіка супровідного короваю печива є
також багатоманітною – двійнята і гуски символізують єдність і вірність
1

Здоровега Н.І. Вказ. праця. – С. 81-82.
Там само. – С. 82.
Гнатюк В. Бойківське весілє в Мшанци (Старосамбірського повіта) // Матеріали до
українсько-руської етнології. – Львів, 1908. – Т. 10. – С. 10.
2
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молодої пари, синдеасмічну магію зближення. 12 стоячків у хлібині
нагадують коровай, прикрашений рогачками, що імітує образ світового
дерева. Їх функція – допомогти забрати наречену:
– Свашки стоячки ладять, бо ся у дорогу ладять.
– У дорогу-доріженьку по красну Касунейку1.
Можливо, число 12 тут символізує силу і повноту роду, його багатство,
символічно виражене в стоячках. Ця сила передається представницям роду –
свашкам, у яких є надзвичайно важливе завдання: привести не лише
дружину-красуню, а й «…молоду газдиню, до комори клюшницю, до поля
робітницю».
Третім важливим символом весільного дійства є гільце (вільце, райське
деревце, різка, сосонка тощо) – весільне деревце. Для його створення
вибирали галузку плодоносячого дерева з 3 або 5 розгалуженнями. На
кожній гілці має бути яблуко. Знову ми наштовхуємося на число 3, число,
яке, безперечно, є головним символом весільної обрядовості. Три галузки –
чи не є це диференціація світового дерева на три частини, на три світи,
представники яких мають бути на весіллі (локально збереглися звичаї
запрошувати померлих на весілля) і символізують єдність роду.
Прибирання гільця нагадує виття гнізда на дереві, що є відображенням
сімейного гнізда і родинної злагоди. Числовим атрибутом гільця є 1, символ
унікальності і неповторності, як унікальним і неповторним є оригінал, з
якого гільце створили – це світове дерево, символ, без якого не обходиться
ритуали родинної обрядовості. Супровідними об’єктами гільця є коругва –
стовбур молодого деревця, прикрашеного хмелем і барвінком, обв’язаного
двома кольоровими полотнищами. Коругва – це символ роду молодого,
очевидно архаїчний пережиток тих часів, коли наречених викрадали, а почет
молодого називався військом або воїнством. Окрім коругви, виготовляли
також шаблю, світильник, весільну свічку, атрибути весільного обряду, які
так чи інакше пов’язані з вогнем. Мати молодої і сестра молодого ставили на
поріг праві ноги і з’єднували вогні свічок, потім обіймалися, цілувалися і аж
тоді почет молодого мав право зайти до хати молодої і сісти на покуті. Цей
обряд називався «з’єднання вогню» і, безперечно, означав об’єднання двох
родів. Він перегукується з обрядом, висвітленим В. Борисенко в книзі
«Весільні звичаї та обряди на Україні» (К., 1988)2. 2 свічки закріплюються на
шаблі над головами молодих, коли вони сідають на посад. Тобто це вже є
незаперечний факт поєднання, де дві долі об’єдналися в єдине ціле, тим
більше, що посад відбувається на покуті – священному місці в кожній
господі українця. Обряд з’єднання свічок нагадує архаїчний слов’янський
ритуал – «одруження комина», коли комин прикрашали хмелем, квітами,
коли на ньому запалювали свічку, його посипали горіхами і зерном3. Інколи
до шаблі прикріплюють 3 свічки і числовий код при цьому, очевидно,
змінюється. Обряди «з’єднання вогню» і ритуальне з’єднання свічок
молодого і молодої на шаблі не є цілком аналогічними: можливо, друга
частина є зменшувальною копією першої, тобто перша – це поєднання
глобальне, єднання родових вогнищ, а друга – з’єднання представників цих
1
2
3

Гнатюк В. Вказ. праця. – С. 10.
Борисенко В. К. Весільні звичаї та обряди на Україні. – К., 1988. – С. 65.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – С. 33-34.
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родів, які, хоч і є їх невід’ємною частиною, проте вони вже окрема сім’я. 3
свічки на шаблі, які використовуються в дійстві об’єднання родів, ми
схильні трактувати також як символ єдності роду, подібно як єдність 3 світів
символізує світове дерево.
Далі числова символіка українського весільного обряду в основному
спирається на числа 3 і 4. Так, молода, йдучи до шлюбу, мала перступити
через батіг, кинутий на порозі дружбою, яким він перед тим бив об двері на
всі чотири сторони. Після молодих через батіг проходив весь весільний
почет1. Тут числовий символ 4 знову пов’язаний зі сторонами світу, із
побудовою всесвіту у вигляді квадрата, але сюди ще долучається й поріг –
п’ятий елемент мікрокосмічної світобудови, який в уявленнях українців
символізувала хата. Поріг – місце, аналогічне покуті, храм, де проживають
душі предків. З ним в українській міфології пов’язано багато уявлень. Але
молодій не дозволено стати на поріг, на даному етапі це для неї табуйована
зона. Можливо, це пов’язано з переконанням, що молода, яка не стане на
поріг, буде позбавлена своєї особливої магічної сили, яку він їй дасть, силу
поколінь її роду, притаманну її особливому станові. Щоб ця сила не була
використана проти роду молодого (ворожіння, «замикання родючості»),
молодій не дозволяли ставати на поріг. Хоча світоглядні уявлення інших
народів, починаючи від давніх германців, вкладали в символіку порога
негативне значення: від надання йому статусу перепони-перешкоди до місця
проживання злих духів2.
Після шлюбу числова символіка знову переходить до цифри 3. Тут
молодих зустрічав маленький хлопчик з хлібом, який мав тричі обійти з ним
навколо молодих. Тут уже спостерігаємо вияви карпологічної магії, що
сприяла програмуванню статі майбутньої дитини. В наступних обрядах
число 3 також є домінуючим: три рази виголошуються прощі, три рази
здійснювали підміну молодої, тричі вдаряв топірцем дружба об одвірок хати,
щоб молоді пройшли на посад, оскільки дорога на посад пролягала через
стіл, ритуальний танець молодих зі старостою на столі відбувався також
тричі, тричі одягали чепець молодій.
Отже, український весільний обряд – це надзвичайно складне і
багатопланове дійство, де синкретизувалися без обмежень в часі народна
мораль, звичаєве право, світоглядні уявлення і, звичайно, числова символіка.
Найпоширенішими числовими символами весільного обряду є числа 1, 2, 3,
4, 7 і 12 тобто весь числовий набір, який в українській світоглядності набув
особливого, якісного значення. Серед них найбільш уживане число 3, яке
вживалося переважно для підсилення ритуально-магічних чи словесних
формул. Особливо багатими на числові символи є обряди, пов’язані з
виготовленням магічних весільних атрибутів – вінків, короваю, гільця.
Головним смисловим навантаженням числа у весільному обряді є
підсилення значення весільної обрядової магії, що програмувала добробут і
багатодітність нової сімейної пари та захищала її від злих сил.

1

Левинський В. Бойківське весілля в Доброгостові. – С. 110.
Гаджиев Г.А. Магия в свадебной обрядности народов нагорного Дагестана // Брак и
свадебные обычаи у народов Дагестана в ХІХ – нач. ХХ в. – Махачкала, 1986. – С. 106;
Biegeleisen H. U kolebki. Przed oltarzem. Nad mogilą. – Lwow, 1929. – S. 133; Брак у народов
Западной и Южной Европы / Под ред. Ю.В. Иванова. – М., 1989. – С. 38, 68, 127.
2
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Карпенко С.Д. (Київ)
ОБРАЗ ТРІКСТЕРА В УКРАЇНСЬКИХ
НАРОДНИХ АНІМАЛІСТИЧНИХ КАЗКАХ
У статті структурно та типологічно розглянуто образ казкового
трікстера та співвіднесено його подібність з міфологічним.
Фольклористика, як складова українознавчих наук, системно вивчає
синхронічний та діахронічний зрізи різних жанрів народної творчості, не
обминувши своєю увагою й анімалістичних казок.
Наявність трікстерських трюків та героя-трікстера в українських
народних анімалістичних казках змушує нас звернутися до окремого
дослідження таких сюжетів. “Трікстеріада” посідає у фольклорі значне
місце. Саме на трікстерських трюках побудовані міфи та архаїчні,
анімалістичні, чарівні та побутові казки. Образ трікстера та структуру
текстів, що базуються на трюках, розглядали Е.М. Мелетинський1,
Г. Пермяков2 та Е. Костюхін3. Трюк як особливий фольклорний мотив
або сюжет особливого типу досліджувала у своїй статті й О. С. Новик4.
Аналіз трікстера української анімалістичної казки нині можна здійснити
на двох рівнях: сюжетному, за яким створюються умови для виділення
одиниць текстів, та типологічному, що дає змогу порівняти трікстера
українських казок із трікстерами, що діють в міфологіях Нового Світу
та Сибіру; дослідження останніх були проведені Ю.Берьозкіним5.
Про ряд міфів чи легенд, які були обов’язковими елементами обрядів
та ритуалів у народів з племінними союзами, говорять у своїх
дослідженнях Дж.Фрезер6, Д.Хайтун7, Е.Тайлор8 та З. Соколова9.
Тематика таких розповідей має вузький спектр: первинна – “не роби
шкоди тварині, бо будеш мати ворога в її подобі” (оповіді такого роду
пояснюють різні табу); інша, досить поширена тема, – вмираюче і
воскресаюче божество або вмираюча і воскресаюча людина
(ініційований). До первинної теми розповідей належать казки із героямитрікстерами. Це міфологічні персонажі, бешкетники та хитруни. Час дії
яких – це виключно міфологічний час, що закінчується прийняттям
всіляких правил та табу. Трікстер часто зображується розпусником,
1

1979.

Мелетинский Е.М. Палеоазиатский мифологический эпос. Цикл Ворона. – М.: Наука,

2

Пермяков Г.Л. Проделки хитрецов. – М.: Наука, 1972.
Костюхин Е.А. Типы и формы животного эпоса. – М.: Наука, 1987.
4
Новик Е.С. Структура сказочного трюка // От мифа к литературе. Сборник в честь
семидесятилетия Е.М. Мелетинского. – М., 1993. – С.145-160.
5
Берёзкин Ю.Е. Трикстер как серия эпизодов // Труды факультета этнологии. – СПб.:
ИДПО «Европейский ун-т в Санкт-Петербурге», 2000. – С. 97-164.
6
Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М.: АСТ, 1998.
7
Хайтун Д. Тотемизм, его сущность и происхождение. – Сталинабад, 1958.
8
Тайлор Э. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989.
9
Соколова З. Животные в религиях. – СПб.: Лань, 1998.
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ненажерою, він сміється над цінностями та настановами колективу,
порушує заборону інцесту та ін1. Найбільш архаїчним міфам притаманне
злиття в одній особі функцій культурного героя та трікстера. В
анімалістичних казках діє зооморфний трікстер2, який виконує декілька
ролей. Наприклад, лисиця може виступати трікстером або злим духом.
У своєму дослідженні ми звернемося до трікстера як до головного
героя чи вершителя доль у казковій колізії. За нашими спостереженнями,
навіть на другому плані героя-трікстера виділяють конкретні
характеристики, що утворюють певний тип.
У міфологічних сюжетах персонажі-невдахи та слабкі супротивники
завжди виглядають комічно, а сильні – ні. У випадку, якщо сильний
персонаж (герой або супротивник) має вигляд комічний, це розцінюється
як маскування. У казковому жанрі для героя-трікстера типовою є
поведінка коміка, провокатора, що кепкує чи обдурює інших.
Посилаючись на дослідження Ю.Берьозкіна, зазначимо, що персонаж,
якого розсмішили, або гине, або позбувається цінностей, якими володів.
Коли герой застосовує трюки або ставить себе в комічну ситуацію, то це
лише допомагає йому перемогти3. Осягнення образу трікстера як одного
цілого повертає нас до близнюкових міфів, де видно, що трікстер – це не
лише блазень4, в його образі зібрані суперечності сильного і слабкого,
свого і чужого. Він може перемагати і програвати внаслідок своїх
витівок, творити добро або зло. Він втілює в собі “безвідповідальний
розум” і поєднує “паралельно властивості обох братів-близнюків”5.
У жанрі казки побутують сюжети, де трікстер змагається із
супротивником, губить персонажів, обманює та виступає обманутим.
Для того, щоб визначити перелік функцій трікстера, звернемося до вже
проведеного аналізу міфологічних сюжетів та встановлення
трікстерських трюків. Ми зробимо порівняльний аналіз і спробуємо
знайти міфологічні сюжети, які накладалися б на сюжети казок про
тварин. У своїй роботі Ю.Берьозкін розділив відібрані для аналізу
міфологічні сюжети з мотивами обману, девіантної поведінки,
порушення харчових та сексуальних заборон на групи6.
Група 1. Серед зооморфних протагоністів особливо типові Койот,
Лисиця або Лис. Вони або взаємодіють, або обманюють одне одного
(північноамериканська міфологія). Якщо ж пара Койот-Лис порушена, то
Лисом або Койотом є інший, додатковий персонаж. Такий хід лише
розширює територію дії Лиса-Койота як трікстерів.
Група 2. Персонажі не є, власне, трікстерами. Це або перетворювачі –
мандрівники, що перетворюють абсурдний світ у нормальний, або
1

Там само. – С.135.
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976. – С. 186-194.
3
Берёзкин Ю.Е. Трикстер как серия эпизодов // Труды факультета этнологии. – СПб.:
ИДПО «Европейский ун-т в Санкт-Петербурге», 2000. – С. 98.
4
Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. – М., 1997. – Т. 2. – С. 25-28.
5
Абрамян Л.А. Первобытный праздник и мифология. – Ереван, 1983. – С. 166.
6
Берёзкин Ю.Е. Трикстер как серия эпизодов // Труды факультета этнологии. – СПб.:
ИДПО «Европейский ун-т в Санкт-Петербурге», 2000. – С. 99-103.
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персонажі близнюкової пари “герой-невдаха”, включаючи пару Сонце –
Місяць. Протагоністи виступають у ролі не трікстера, а героя (Ворон –
трікстер; син Ворона – герой).
Група 3. Протагоністи антропоморфні, відсутні гротескні мотиви, що
описують розчленування тіла (Мезоамерика).
Група 4. Антропоморфні протагоністи не належать до ряду тих,
навколо яких відбувається циклізація міфів. Зооморфні – відмінні
(Рябчик, Комар, Кайман, Летюча миша, Рись та ін.). Оповідь часто
завершується метаморфозою першопращура у тварину, птаха, лісового
духа. Типологічна характеристика протагоністів ближча до
супротивника, ніж до героя – допустиме навіть перетворення у
небезпечного монстра.
Сюжети з подібними мотивами, що перераховані в групах,
зустрічаємо й серед українських анімалістичних казок. Співпадання
сюжетів дає підстави стверджувати, що вони міфологічного походження.
До групи 1 віднесемо такі сюжети: “Невміле наслідування”, куди
залучимо казку “Лисиця і вовк”1. Вона має декілька ситуацій із невдалим
наслідуванням вовком дій лисиці. Вовк бачить, що лисиця наловила
риби, придбала бичка, зробила сани за допомогою магії чи прийомів, що
відповідають їх природі (“Рубайся, дерево, криве та праве”, “ловися,
рибко, велика та маленька”). Він наслідує її дії, проте зазнає фіаско
(робить сани: “Рубайся, дерево, криве та криве”, ловить рибу: “Ловися,
рибко, велика превелика”). В іншому сюжеті “Як звірі ходили пастися у
золоте просо” звірі наслідують свинок, що перестрибують рів і
потрапляють у “безвихідний простір” – яму; до сюжету “Дичина
танцює навколо мисливця” – віднесемо казку “Як лисиця висповідала
зайця, качку та півня”. Хід сюжету такий: персонаж запрошує інших
(зайця, качку та півня) зібратися навколо і зосередити увагу на певній
діяльності (йти на богомілля, сповідатися) і вбиває супутників поодному; до сюжету “Змагання” – казки “Лисиця та рак”2, “Як їжак і
заєць бігли наввипередки” – герой-супротивник викликає на змагання
бігти наввипередки іншого героя, який, як йому здається, не вміє швидко
бігати. Внаслідок хитрощів героя-трікстера, герой-супротивник гине або
лишається у програші. Наступний сюжет – “У будинку не видно
господаря”, до якого з українського спектра казок віднесемо
“Довгомудика”. Довгомудик приходить до нори і хоче зайти. Проте
невідомі мешканці перешкоджають цьому. В даному сюжеті для нього
підготовлені пастки з метою помститися. Тема сюжету “Несправжня
наречена” віддзеркалюється у казці “Лисичка-сестричка”3, де геройтрікстер виманює в антагоніста (людини) наречену (невістку). Проте
віддавати її не хочуть. В мішок садять псів, які карають лисицю. На
відміну від міфологічних сюжетів типу “Битий небитого везе”, де
1
Дідо-всевідо. Закарпатські народні казки / Запис текстів та впоряд. П.В.Лінтура. –
Ужгород: Карпати, 1969. – С. 5-9.
2
Казки про тварин / Упор. і передм. І.Березовського. – К.: Дніпро, 1986.
3
Там само. – С. 127.
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розповідається про спосіб коїтусу, казка “Лисичка-сестричка і вовкпанібрат”1 розповідає про трюк трікстера-лисиці, що вдає хвору або
слабку, просить вовка понести її на спині й кепкує з нього. Можливо, на
початковій стадії формування сюжету даний трюк і носив сексуальний
відтінок, проте був трансформований внаслідок належності жанру казки
до дитячого фольклору. Наступна казка “Як звірі ходили пастися у
золоте просо”2 містить собі міфологічний сюжет “Трікстер та інші”.
Трікстер-лисиця ночує з вовком, зайцем та ведмедем у ямі, як наслідок –
лишається одна і по кістках вилазить з ями. Первинно міфологічний
сюжет оповідав про розкриття задумів трікстера та його знищення, а в
нашому випадку все навпаки. Міфологічному трюкові “Вдаваний
мертвий” відповідає казка “Про вовчика-братика і лисичку-сестричку”3,
де лисиця імітує свою смерть, щоб їсти рибу на самоті, що повністю
відповідає сюжету міфу.
До групи 2 належить сюжет “Герої в пошуках чогось”, що
накладається на казки “Телятко, кабан, півник, качур та вовки”4, “Як
звірі хату будували”, де тварини подорожують у пошуках літа чи теплих
країв, потрапляють до рук аборигенів (вовки, лисиця, ведмідь) і
отримують перемогу.
Міфологічних сюжетів, що відповідали б умовам третьої групи
серед українських народних анімалістичних казок не знайдено, проте їх
існування в дослідженому жанрі не виключено.
До групи 4 належить міфологічний сюжет “Самоїд”, де геройсупротивник поїдає себе або роздирає себе. Серед казкових сюжетів
сюди віднесемо такі: “Лисичка, вовчик, ведмедик, свинка, зайчик і
кішечка”5, “Лисиця на зимівлі у вовк та ведмедя”6 – персонаж (ведмідь,
кішечка) намовлений лисицею їсти свої кишки.
Отже, герой-трікстер є універсальним, він має безліч трюків, про що
свідчить множина казкових сюжетів.
У сучасній науці вагомими є дослідження О. Новик7, яка виділила
певну кількість трюків, що будуються на наступних основних
предикатах: позірна небезпека; імітація приманки; підступна порада;
намовляння; дратування; позірна смерть; уявне родичання; позірна
слабкість.
Сюжети побудовані на уявних, замаскованих діях трікстера, або ж
повністю побудовані на трюках. Один персонаж може виконувати
одночасно декілька ролей, то суміщаючи їх, то змінюючи їх протягом
сюжету. Наприклад, у казках лисиця і вовк – це конкуруючі образи.
Вони прагнуть заволодіти здобиччю конкурента або змусити здобувати
1

Там само. – С. 15.
Про лисичку-сестричку та вовчика-братика. – Донецьк: Стакер, 2000. – С. 46-51.
3
Казки про тварин / Упор. і передм. І.Березовського. – К.: Дніпро, 1986. – С. 127.
4
Там само. – С. 109.
5
Там само. – С. 25.
6
Там само. – С. 23.
7
Новик Е.С. Структура сказочного трюка // От мифа к литературе. Сборник в честь
семидесятилетия Е.М. Мелетинского. – М., 1993. – С. 145-160.
2
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їжу для себе (вовк просить у лисиці риби, використовуючи трюк
“позірний родич”, а лисиця – трюк “підступна порада”, щоб знищити
супротивника). Крім цього, лисиця взаємодіє з іншими персонажами
(вдає мертву, щоб виманити здобич (рибу) у охоронця (дід, чумаки),
використовує трюк “імітація приманки”, щоб поміняти пиріжок зі
сміттям на бичка-третячка). Іноді лисиця постає як мисливська здобич
(за нею женуться пси і витягують її з нори; підбирає дід заради хутра).
Різниця в тому, що у трюкові “перетворення антагоніста на здобич”
лисиця дозволяє дідові поводитися із собою відповідно до своїх бажань,
сприймаючи його майно (рибу) як об′єкт, який прагне здобути, а у
трюкові “позірна небезпека” вона маскується під об′єкт, привабливий
для антагоніста-мисливця (людей), але, лишаючись суб′єктом, здатна
впливати на нього. Наприклад, у казці “Солом′яний бичок”1 звірі є
об′єктами, привабливими для мисливця-діда, що виступає антагоністом,
проте відкуповуються принесенням благ з умовою жити з дідом і бабою.
В інших сюжетах діє симетрія, зумовлена ходом трікстерського
сюжету: “перевтілення антагоніста в їжу для себе” – “перевтілення себе
в їжу для антагоніста”. В таких трюках супротивник-поглинач (або
викрадач), для якого герой – це потенційна здобич, маскується під
родича або добротворця і виманює свою жертву із безпечного місця.
Наприклад, вовк, наслідуючи голос матері-кози, змушує козенят
відчинити йому двері і проковтує їх; лисиця обіцяє півнику горошку,
щоб той виглянув у вікно, і викрадає його. В інших випадках антагоністпоглинач, застосовуючи трюк, удає хворого, глухого і ловить трікстера.
Наприклад, лисиця хвалить пісню колобка і зауважує, що вона погано
чує, пропонує сісти їй на язик і заспівати “на біс”. Взагалі в сюжетах
після трюку слідує контр-трюк: лисиця обманює журавля, а журавель
тим же відповідає лисиці (“Лисиця і журавель”). Таким чином,
розгортання сюжету відбувається за принципом “трюк – контр-трюк”, за
якого трікстер та антагоніст міняються ролями2.
В анімалістичних казках трікстер може бути одночасно і героєм, і
жертвою, і переможцем, і навіть засобом вбивства. Наприклад, у казці
“Вовк-дурень”3 баран погоджується стати здобиччю вовка і вскочити
йому до рота, але розганяється і б′є вовка рогами; кінь радить спочатку
підкувати себе, свиня – помити, гуси – хочуть потанцювати перед
смертю.
Отже, казки про тварин складаються із трюків, що включають
маскування, підміну та імітацію. Інваріантність структур трюків змушує
з′ясувати, який зміст вкладається у поняття маскування та підміни в
казках про тварин, чи існують певні закономірності, за якими
параметрами їх можна згрупувати.

1

Казки про тварин / Упор. і передм. І.Березовського. – К.: Дніпро, 1986. – С. 121.
Новик Е.С. Структура сказочного трюка // От мифа к литературе. Сборник в честь
семидесятилетия Е.М. Мелетинского. – М., 1993. – С. 147.
3
Про лисичку-сестричку та вовчика-братика. – Донецьк: Стакер, 2000. – С. 217-219.
2
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Опис лінійної послідовності дій у трікстерських сюжетах мало що
дає для з’ясування їх структури. Г. Л. Пермяков, наприклад, детально
описав синтагматику казок про змагання1. Проте ці “функції”, “ролі” і
“компоненти композиції” дають уявлення про синтагматичну структуру
сюжету, а сам трюк у цьому опису відсутній.
Будова трюкового сюжету, зокрема сюжету анімалістичної казки, має
два центри, два суб′єкти дії – трікстер і антагоніст, які довільно можуть
мінятися місцями в тексті і діють за формулою “трюк – контр-трюк”,
хоча в трюках можуть брати участь декілька персонажів. Наприклад, у
казці “Війна пса з вовком” групі диких тварин (вовк, ведмідь, кабан)
протистоїть група домашніх тварин (пес, півень, гусак, качур), які за
допомогою трюку “позірна погроза” домагаються втечі хижаків. Ширина
палітри таких сюжетів, мабуть, не має меж. Зміна героїв не змінює
розташування сил: хижаки лякаються Пана Коцького, цапа та барана,
жителів лісової хатинки. Деякі трюки неможливі без третьої особи, що
підмінює трікстера. Так, у казці “Кіт, цап та баран” ведмедя називають
меншим братом і пропонують “вовкові над вовками” спочатку
позмагатися з ним, а потім вже з цапом та бараном. Тут персонажзамісник втілює одну з груп супротивників (у даному випадку трікстер
маскує родича під себе, тобто замість предикату "позірне родичання з
антагоністом" слідує предикат "позірна спорідненість трікстера і його
родича-замісника").
У казці “Як лев утопився в колодязі” або “Звірі під пануванням лева”2
відтворюється не трікстер, а антагоніст: лисиця пропонує левові
позмагатися із своїм віддзеркаленням у колодязі або із слоном.
Фактично перемогу отримує трікстер – лисиця. У першому випадку вона
звільняє ліс від супротивника, а в другому – допомагає левові, щоб
перемогти владу травоїдних. У сюжеті “Вовк і лисиця” трюк “хто
сильніший” відбувається між вовком та корчем, який антагоніст вважає
лапою лисиці. Трюк тут будується на заміні: вовк думає, що бореться з
лисицею.
Таким чином, на поверхні тексту в трюкових сюжетах може діяти
досить багато персонажів, але фактично зіткнення відбувається між
двома ключовими фігурами – трікстером та антагоністом.
Гра трікстера будується з урахуванням точки зору антагоніста, його
інтересів, цінностей і способів дій. Саме в його очах трікстер прагне
виявитися тим, хто може зробити послугу, допомогти добути об′єкт або
здійснити погрозу. Відповідно для антагоніста трікстер – це помічник,
справедливий суддя, вірний слуга, покірна жертва або дуже сильний
супротивник, з яким краще не мати справи (власне “допомога”). Іншими
словами, хитрість виявляється вдалою, коли вона відповідає інтересам не
лише трікстера, а й антагоніста. Тому всі дії трікстера на відміну від

1
2

Пермяков Г.Л. Проделки хитрецов. – М.: Наука, 1972. – С. 12.
Казки про тварин / Упор. і передм. І.Березовського. – К.: Дніпро, 1986.
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простих обманів, змудрованих запитань, викрадень, перетворень та
переодягань, що переважно трапляються в чарівних та побутових казках,
носять характер тактовних ходів.
Внаслідок дослідження українських народних анімалістичних казок
утворилася множина ситуацій, що зумовлює певну поведінку героятрікстера. В більшості випадків вона ідентична позиціям, що виділила
О. Новик у своєму дослідженні трікстерських сюжетів: а) герой вдає
друга, родича, хворого, мертвого, внаслідок чого антагоніст втрачає
обачність, а трікстер отримує бажане або доступ до нього (предикати:
імітована смерть “Лисичка-сестричка і вовк-панібрат”, відхід “Вовк і
козенята”, імітація дружелюбності “Котик і півник”1, пасивності,
безпорадності, нешкідливості “Лисиця на зимівлі у вовка та ведмедя”);
б) шантаж “Коза-дереза”, “Лисичка, вовчик, ведмедик, свинка, зайчик і
кішечка”, погрози, демонстрація марного опору “Як звірі хату
будували”; в) дратування антагоніста “Як лев утопився в колодязі”;
г) вихваляння антагоніста “Колобок”; д) демонстрація даремної його
охорони “Дружба пса з вовком”, “Лисиця й виноград”, “Перемир’я”;
е) зваба більшою здобиччю.
Власне, вміння трікстера двосторонньо споглядати ситуацію з двох
протилежних позицій – своєї і чужої, і забезпечує його успіх, а той, хто
сліпо переслідує лише власну ціль без урахування очікувань та мотивації
іншого, приречений на невдачу та загибель.
Непостійність трікстера пояснюється множиною персонажів та
типовістю сюжетів, де під одне кліше підпадають різні набори
персонажів (“Колобок” і “Коржик”)2. За героєм-трікстером українських
народних анімалістичних казок зберігається лише особлива поведінка,
визначення якої збігається із особливостями поведінки міфологічного
трікстера.

1
2

Про котика, півника та інших. – Харків: КВЦ «Сварог», 1998.
Казки про тварин / Упор. і передм. І.Березовського. – К.: Дніпро, 1986.
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Шкрібляк П.В., Зеленчук І.М.,
Зеленчук Я.І. (Верховина)
ВЕРХОВИНЩИНА ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ
РАЙОН ГУЦУЛЬЩИНИ
У статті висвітлюється питання соціально-економічного,
політичного та культурного життя українців Верховинщини.
З’ясовуються географічні, історичні й культурологічні аспекти буття
центрального району Гуцульщини.
Верховина (до 1962 р. Жаб’є) розташована у Східних Карпатах за
130 км від обласного центру м.Івано-Франківськ та за 31 км від
залізничної станції Ворохта. У лютому 1940 р. Жаб’є стало районним
центром. У 1963 р. район був приєднаний до Косівського. У грудні
1966 р. відновлено Верховинський район і включено до його складу села
Білоберізка, Хороцево, Барвінків. На його території є селище міського
типу, 41 село і 117 присілків, які підпорядковані районній Верховинській
селищній та 21 сільській радам. Нині територія Верховинського району
складає 125426 га, з них: 32113 га становлять господарські угіддя: рілля
– 871,46 га, багаторічні насадження – 120,5 га, сінокоси – 12380,3 га,
пасовища – 20541,5 га, а 89442 га (71,3%) – ліси та інші площі, вкриті
лісом.
На південному заході району проходить Державний кордон України з
Румунією (49 км). На заході Верховинський район межує з Рахівським
Закарпатської, на сході – з Путильським Чернівецької областей, а на
півночі – з Надвірнянським та Косівським (північний схід) районами
Івано-Франківщини. Протяжність району з півночі на південь – 62 км, з
заходу на схід – 41 км, а площа в цілому складає 1263 кв. км.
Природні умови Українських Карпат протягом багатьох сотень років
сформували традиційний гірський уклад життя гуцулів і гірський тип
ведення господарства. А високогірний рельєф місцевості, суворі
природнокліматичні умови (майже повна відсутність ріллі) визначили
занятість горян Верховинського району – тваринництво, лісове
господарство і деревообробка, а рослинництво має допоміжний
характер. Гуцули розводять корів, овець, коней, яких випасають на
сільських пасовищах (толоках) та на високогірних полонинах.
Тваринництво є провідною галуззю горян.
На Верховинщині відроджується порода гуцульських коней, які є
найбільш придатними для гір. Їх використовують не тільки для обробки
землі, а й для вивезення лісу, вантажу, для верхової їзди. Розпочалось
також відродження гірського вівчарства – перевіреного століттями
гірського тваринництва. Як неможливо уявити корінних гуцулів поза
Карпатськими горами і смерековими лісами, так неможливе їх
виживання без худоби – корів, овець і коней. Для більшості жителів
Верховинщини тваринництво – основа сімейного доходу.
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Більше двох третин території району зайняті лісами, які допомагають
виживати гуцулам при мізерній площі орних земель. Смерека для гуцула
– це не просто хвойне дерево, а перший помічник у його нелегкому
житті. Колиску, хату, меблі, тепло, ягоди, гриби, цілюще повітря і
джерельну воду – все це дарує горянам ліс. Тому недаремно хтось із
мудрих сказав, що гуцул народжується із барткою (топірцем) у руках.
Живописність природи Верховинщини, у першу чергу, завдячує
гірському рельєфу. На території району виділяють п’ять орографічних
зон: Чорногірський хребет, Чивчинський масив, Гринявські гори, хребет
Кострича та Покутсько-Буковинські Карпати.
Найвище і найпривабливіше гірське пасмо – Чорногора. Це про неї
відомий письменник, фольклорист і етнограф Г. Хоткевич у повісті
«Камінна душа» загадково писав, що вона є «таємницею всіх річок і
потоків, і всіх народних казок, страшних переказів, легенд й ідеалів. Ось
гніздо дощів. Хранилище снігу. Віковічне притулисько всіх озимнених і
надто гарячих!.. От де всі оті «Нечисті місця», «Прокляті озера»,
«Чортівські доли», «Дідчі верхи», всі зарослі непроходимим жерепом
страшні полонини, зі схованками для ведмедів, диких кабанів і
опришків». На території району розташувалися тільки південно-східні
схили Чорногірського хребта з вищими вершинами: г.Бребенескул
(2036 м) – друга за висотою вершина Українських Карпат; Чорна Гора
(або Піп Іван) (2026 м) – третя за висотою в Україні; г.Ребра (2001 м) та
Менчул (1999 м) – відповідно шоста і сьома вершини України у висотній
ієрархії. Крім них, увагу привертають г.Смотрич (1896 м), г.Вухатий
Камінь (1694 м), г.Дземброня (1887 м) та г.Шпиці (1864 м).
Другим за висотою гірським пасмом району є Чивчинський
кристалічний масив, що розташувався на стику Верховинського району і
Румунії, і є північно-західним продовженням Мармароського масиву
Східних Карпат. Чивчини складаються з кристалічних сланців, гнейсів,
кварцитів, вапняків, доломітів, мармуру та інших гірських порід
неосадкового походження. Це єдиний в Українських Карпатах (крім
Рахівських гір) масив, який ще задовго до формування Карпатської
гірської системи ніколи не був дном океану Тетіс.
Найвищою вершиною цього хребта є гора з такою ж назвою –
Чивчин, висотою в 1766 м над рівнем світового океану. Не відстають у
своїй індивідуальній красі та висоті й інші вершини Чивчинського
хребта – гори Коман (1723 м), Велика Будашевська (1677 м), Лустун
(1654 м) та Стіг (1650 м).
Третім за висотою гірським пасмом Верховинщини є Гринявські
гори. Вони розташувалися симетрично Чивчинам відносно долини
Чорного Черемоша і простягаються від його правих берегів (від села
Красник) до витоків Чорного і Білого Черемошів у тому ж південносхідному напрямку, який характерний для всіх східно-карпатських
хребтів. Спочатку хребет вимальовується своїми вершинами: Кринта
(1359 м), Змієнська (1356 м), Ростіцька (1513 м) та Скупова (1579 м),
далі йде незначне зниження хребта, після чого він знову піднімається до
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такої ж висоти: г.Тарниця (1553 м) та г.Баба Лудова (1586 м), яка і є
найвищою в Гринявських горах.
Паралельно Чорногорі на північному сході від неї простягнувся на
12-13 км невеличкий гірський хребет, який наче відділяє її від
Покутсько-Буковинських Карпат. Це Кострича з однойменними вищими
вершинами – Кострича (1585 м) та Кострич (1544 м). Даний масив, хоч і
займає невеличку територію району, проте є четвертим за висотою його
масивом.
Але все ж таки більшу частину території Верховинщини займають
Покутські гори, які є складовою частиною Покутсько-Буковинських
Карпат. Свідками складного тектонічного і морфологічного розвитку
території Покутських Карпат є ступінчастість і ярусність рельєфу. Всі
паралельні і витягнуті у традиційному для Східних Карпат південносхідному напрямку хребти представляють собою порівняно правильні
антикліналі, ядро яких складається з ямнецьких пісковиків й інших
міцних порід, що утворюють на вершинах майже всіх хребтів великі
куполоподібні плити казково-красивих форм. Такими живописними
валунами з ямнецького пісковику прикрашені, вершини гір Писаний
Камінь (1221 м), Синиці (1186 м), Біла Кобила (1477 м), Безвідне (987 м).
А в цілому хребти мають порівняно спокійну лінію поверхні.
Гідросистема району дуже насичена. Через його територію протікає
значна кількість річок і потоків. Річкова мережа має пір’ясту будову і
відноситься до річкового басейну Прута. Найбільшою є річка Черемош,
яка майже не виходить за межі області, за винятком правих приток
р.Білий Черемош. Черемош утворений двома ріками – Білим і Чорним
Черемошем, які стікають з північних схилів Чивчинських гір, обидві ріки
своїм басейном охоплюють Гуцульські Карпати. Загальна площа
водозабору Черемоша досягає 2565 км.
Саме Гуцульські Карпати – найбільш багатий на мінеральні води
регіон держави. Тут нараховується понад 100 джерел мінеральних вод
усіх типів. Лише в с.Буркут та селищі Верховина знаходяться 10
досліджених джерел мінеральної води. Добовий дебет води у двох
свердловинах смт.Верховина становить 796 м. куб. на добу. Температура
води в джерелах коливається від 7,3 до 25 градусів, а мінералізація
джерела “Альбин” в с.Буркут становить 3,6 грама на 1 л води.
Верховинський район – специфічний район, багатий на рекреаційні
ресурси та відзначений як рекреаційно-лікувальний. Для району
характерні широколистяні та хвойні ліси, річки, урочищ. У Карпатах
зберігається генофонд 1/3 європейської флори. Тут ростуть близько 3000
видів рослин, у тому числі понад 2000 квіткових, серед яких 500
лікарських. Такий же багатий і різноманітний видовий склад тваринного
світу, що нараховує близько 400 видів тварин.
На Гуцульщині збереглася багата і своєрідна етнографічна
особливість архітектури і побуту. Все це сприяє розвитку масового
цілорічного туризму та інших видів активного відпочинку. Зараз на
території району функціонує лікувально-оздоровчий комплекс
“Верховина” на 300 відпочиваючих. У районі вже існує понад 200
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господарств, які мають можливість прийняти одночасно близько 2000
туристів. Крім цього, на території району пролягає багато різноманітних
туристичних маршрутів: гірських, водних, пішохідних, гужових,
велосипедних, автобусних. В останні роки особливого розвитку набув
водний туризм.
Народногосподарський
комплекс
району
сформований
у
відповідності з його природними ресурсами. Більша територія району
вкрита лісами, а тому основні галузі – лісова та деревообробна. Сьогодні
на території району функціонують два державних (Верховинський та
Гринявський), а також Верховинський районний лісгоспи та понад 50
заготівельних
і
деревообробних
підприємств.
Найбільшими
деревообробними промисловими підприємствами в районі є спільне
українсько-чеське підприємство “Крона”, CП “Верховинська лісова
компанія”, ВАТ «Компанія «Верховина», ПВКП “Квадро”.
Ліс – не лише сировинна база для лісової промисловості, а й багате
джерело для забезпечення харчової промисловості грибами,
дикорослими ягодами, лікарською сировиною. На території
Чорногірського масиву росте багато лікарських рослин, які занесені до
Червоної книги, – родіола рожева, рододендрон карпатський, чемериця
Лобеля, арніка та інші. Щорічно на території Верховинщини
заготовляється понад 200 т грибів, 250 т дикорослих ягід: малини,
чорниці, брусниці та ін. Найбільш перспективним є випуск продукції з
дикоростучих плодів, ягід та грибів, експорт мінеральної води за кордон.
Основним напрямком у розвитку сільського господарства тут є
м’ясо-молочне скотарство. Питома вага його в загальному обсязі
сільськогосподарського виробництва становить біля 100 %. Серед
продукції тваринництва найбільшу частку становить виробництво м’яса
– понад 90 %. З кожним роком у сільськогосподарському виробництві
збільшується частка приватного сектора. Він виробляє 98 % всієї
продукції тваринництва, в тому числі: м’яса – 99,8% і молока – 75 %. За
останні роки у сфері торгівлі та послуг відбулися значні структурні
зміни завдяки процесам роздержавлення та приватизації. Створились
сприятливі умови для здорової конкуренції, значно підвищилась
культура обслуговування населення, розширився асортимент товарів.
У 35 загальноосвітніх школах району навчаються 5200 учнів. На
Верховинщині функціонує Верховинський ліцей, 13 шкіл І-ІІІ ступенів,
10 – І-ІІ та 10 шкіл І ступеня. У школах району працює 680 вчителів,
500 з вищою освітою, 120 – з середньою спеціальною. Органи влади
Верховинщини приділяють увагу розвиткові закладів освіти. За останні
чотирнадцять років збудовано Буковецьку, Довгопільську та
Пробійнівську школи, здано першу чергу Зеленської та реорганізовано 6
шкіл І-ІІ у школи І-ІІІ ступенів, відкрито у Верховині ліцей, Коледж
туризму та готельного господарства Прикарпатського університету ім.
В.Стефаника, філіал Міжнародного університету розвитку людини
«Україна», у Криворівні – філію Бережанського агротехнічного
інституту.
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У районі діє велика кількість народних самодіяльних колективів. До
числа найкращих можна віднести мистецькі колективи: оркестр
дримбарів із села Верхній Ясенів, фольклорні колективи сіл Віпче,
Яблуниця та Буковець, дитячі ансамблі “Гуцульські дівчата”, “Арніка”,
які неодноразово демонстрували своє самобутнє мистецтво у Франції,
Польщі та інших країнах Європи.
В економіці, соціально-культурному розвитку району особливо зримі
зміни сталися за 14 років незалежної Української держави. Органи влади
зуміли мобілізувати населення району на реформування виробничих
галузей, національно-духовне відродження краю, примноження
матеріальної і духовної гуцульської спадщини, народних традицій і
обрядів. У районі зміцніла громадська активність людей, яких
згуртовують і мобілізують на державотворення більше 30 районних
організацій різних політичних партій і ще більше громадських
формувань.
Незалежна Україна дала можливість верховинцям жити свобідно,
духовно збагачуватись, справляти релігійні свята і обряди. Гуцули
зуміли в особливий спосіб, з покоління в покоління, згармонізувати
народні обряди з вченням Церкви і відчуттям, переживанням душі
народу. Наприклад, колядники під час свят перебувають на особливому
статусі відповідальності і вшанування, адже символізують самих
апостолів Христових, учнів апостолів та всіх праведників, що
проповідують Христа. Колядники одягаються в народний стрій, мають з
собою роги-сурми і трембіти, голосом яких і дзвіночками звіщають усім
добру новину, пробуджують душі християнські від сну гріховного.
Колядники моляться за всіх поіменно – за живих і померлих,
звертаються та дякують Господу.
Щоб показати велич колядницьких обрядів на Гуцульщині, у
Верховині 9 січня, у день святого Стефана, відбувається районне свято
«Гуцульська коляда». Збираються колядницькі гурти з більшості сіл
району. Вони показують у повній величі і красі це Різдвяне дійство, яке
благословляють священики, вітають представники влади. Тут почуєте
гру десятків трембіт і рогів, супровід багатьох скрипок, побачите хід
колядників і їх виступи на Співочому полі.
У районі переважна більшість церковних громад (28 парафій)
належать УПЦ Київського патріархату, 3 – УГКЦ, 3 – УПЦ
Московського патріархату та ряд громад інших релігійних течій. Однак
міжконфесійні стосунки – братерсько-християнські.
Незважаючи на великі відстані і не завжди привітну погоду, в неділі і
свята верховинці йдуть вклонитися Пресвятій Тройці, Діві Марії і всім
святим. Найстарша на Верховинщині – церква Різдва Пресвятої
Богородиці в с.Криворівня, за свої три століття ніколи не була
зачиненою. Матір’ю-церквою району є храм Пресвятої Тройці в с.Ільці.
Давньою і постійно діючою є церква св. апостолів Петра і Павла в
с.Красноїлля. Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Верховині є
однією з найбільших дерев’яних архітектурних споруд на Україні. А
церкви Вознесіння Господнього в с.Буковець, св.Ольги в с.Дземброня,
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рівноапостольного св.Володимира у с.Перехресне та св.Юрія в с.Заверх
є найвисокогірнішими у нашому краї. Всі ці церкви дерев’яні і
побудовані в оригінальному хрестоподібному гуцульському стилі. У
селах Дземброня, Бистрець та Пробійнівка засновано монастирі.
Економічне і соціально-культурне життя району сконцентроване, в
основному у селищі Верховина, Жаб’є згадується вперше в документі за
1424 р., коли князь Свидригайло передав його в користування якомусь
Драгосимовичу. Про походження назви «Жаб’є»* існують різні перекази
та припущення. В одних випадках назву виводять від нібито першого
його поселенця на прізвище Жабка, утікача з низинних територій; в
інших – від болотистої прибережної місцевості по обидва боки ріки
Чорний Черемош, де весною водилось багато жаб тощо. В останній час
з’явилась гіпотеза походження назви від прадавнього гуцульського
божества вогню, аналогічного литовському божеству вогню Габіє, до
якого зверталися з проханням принести полум’я та розсіяти у світ іскри.
Цим ім’ям там і досі називають вогонь домашнього вогнища. Коли
виходити
з
теорії
балто-слов’янської
праєдності,
випливає
небезпідставна версія про абсолютну тотожність балтійського «Габіє» із
слов’янським «Жаб’є». Ця версія підтверджується і тим, що у багатьох
народів, зокрема китайців, жаба зображувала дух вогнища, у монголів
богиня Жаба відома як богиня родючості, помічниця породіль.
Елементами Жаби зображались позитивні божества у греків, римлян та
інших народів. Таким чином, походження назви «Жаб’є» від
гуцульського прадавнього божества вогню є найбільш вірогідною
версією.
Територія Жаб’я простягалась від Чорногірського хребта до гір
Писаного Каменя
та Ігреця. Його площа і територіальноадміністративний поділ у процесі свого розвитку зазнавали певних змін.
Це зумовлювалось процесами ущільнення заселення території,
виникненням нових поселень (присілків і сіл), які через певний час
ставали самостійними одиницями адміністративно-територіального
поділу. Так, наприклад, на території Жаб’я згадуються присілки в 1842 р.
Дземброня, в 1899 р. – Волова. У свою чергу до Дземброні входить
присілок Топільче (1932 р.). З с.Ільці, що входило до складу Жаб’я,
виростають присілки: з 1897 р. Красний Луг (Красник), Кривець, Криве
Поле. У результаті дальшого розвитку більшість цих населених пунктів
виходили зі складу Жаб’я (Верховини) і ставали окремими
адміністративно-територіальними одиницями зі своєю сільською
управою. Бистрець, Зелене і Кривополе стали самостійними селами в
дорадянський період, а в 1991 – Красник, у 1994 р. – Ільці. 15 липня
1993 р. рішенням обласної ради Віпче одержало статус села,
залишившись у підпорядкуванні Верховинської селищної ради.
Коли брати природний ландшафт території сучасної Верховини, то
він досить різноманітний. Центр селища знаходиться на висоті більше
620 м над рівнем моря. На території селища є ряд вершин і хребтів, які в
своєму комплексі створюють своєрідну місцеву екзотику. Це, зокрема,
Пушкар – 812 м, Маґурка – 1025 м, Синиці – 1186 м, Біла Кобила –
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1473 м над рівнем моря. Їх в останні роки відвідують туристи, оскільки
кожна з цих вершин має свої природні та пізнавально-оздоровчі
цінності. Пушкар і Маґурка, наприклад, багаті в літньо-осінній період
різними видами грибів, Синиці та Біла Кобила – дикоростучими
ягодами. Окрім того, на Синицях є так звані Довбушеві скелі, які в
народі називають Довбушанка. Це надзвичайно прекрасна пам’ятка не
лише природи, а й і історії, яка пов’язана з легендарним Олексою
Довбушем, у загонах якого були селяни із Жаб’я. Існує немало легенд
про переховування тут Олекси Довбуша, опришків, про їх скарби,
комори тощо.
Відомий літератор, поет, науковець-дослідник старовини С. Пушик
іменує ці скали Церквою і Каплицею Довбуша та стверджує, що тут було
ще дохристиянське святилище. Нині на горі Пушкар розміщений
телевізійний ретранслятор, а під вершиною г.Синиці (на території
селища Верховина) телерадіолінійна станція.
Виникнення та діяльність осередків «Просвіти», Української
радикальної партії, товариства «Січ» та ін. сприяло освітницькокультурному розвитку Верховинщини, формуванню національної
свідомості її жителів та посиленню їх боротьби проти національних і
соціальних утисків. Жаб’є було також центром зосередження науковців,
які досліджували Гуцульщину. Тут тривалий час жили і працювали:
письменник, етнограф, священик С. Витвицький, письменник-драматург
і лікар Я. Невестюк, громадські діячі, учителі Т. Кисілевський і
Б. Моровик та ряд ін. Жаб’є відвідували І. Франко та М. Коцюбинський,
Леся Українка та О. Кобилянська, а також багато інших громадських та
культурних діячів. Тут перебували польський етнограф і письменник
С. Вінценз – автор повісті «На високій полонині», англійська
письменниця, шотландка М.М.Дові – автор книги «Дівчина в Карпатах»
та ін. У липні 1899 р. в Жаб’є зустрілись український учений-етнограф
Володимир Шухевич і чеський вчений-етнограф Ф.Ржегорж. В
Шухевич, побувавши в Прокураві й Брустурах, добрався в Жаб’є
гірськими стежками через полонини, а Ф.Ржегорж прибув сюди,
проїжджаючи через Коломию. Обидва вчені пробули серед жабівчан три
тижні. Подальша історична доля пов’язала В. Шухевича з Гуцульщиною
на довгі роки. Він присвятив дослідженню Гуцульського краю значну
частину свого життя. Результатом стала 5-томна монографія
«Гуцульщина», яка побачила світ в останні роки ХІХ – на початку ХХ
століть. Ця праця не втратила своєї актуальності і в наш час. Тому через
сто років, на рубежі ІІІ тисячоліття, Всеукраїнське об’єднане товариство
«Гуцульщина» з участю філії «Гуцульщина» Науково-дослідного
Інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, при
сприянні облдержадміністрації і обласної ради, здійснило перевидання
цієї непересічної праці про Гуцульський край.
Земельні ресурси, придатні для ведення сільського господарства, на
території селищної ради незначні. Це, звичайно, зумовлює розвиток
підприємств і організацій лісогосподарського, лісорозробного та іншого
промислового призначення. Верховинський лісокомбінат, який протягом
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50-80-х рр.. був найбільшим підприємством не лише у Верховині, але й
у районі, пройшов через смугу банкрутств і занепаду. На його основі
створені і діють державний та районний лісгоспи, спільне українськочеське підприємство «Крона», СП «Верховинська лісова компанія».
Внаслідок економічних змін, які сталися за роки державної
незалежності, проведеної земельної реформи, утворилось ВАТ
«Сільгосптехніка»
та
«Компанія
«Верховина».
Продовжують
функціонувати
філія
«Верховинський
райавтодор»,
районне
автотранспортне підприємство, будівельна дільниця Надвірнянського
будуправління та ряд малих приватних підприємств.
За останнє майже півтора десятиріччя Верховина перетворилася в
один з культурно розвинутих центрів на Гуцульщині. У 1990 р. тут
створено Всеукраїнське об’єднане товариство «Гуцульщина», з 1993 р.
функціонує наукова установа – філія Науково-дослідного інституту
українознавства Міністерства освіти і науки України, під тотожною
назвою – «Гуцульщина». В 2000 р. за ініціативою Філії „Гуцульщина”
створена Асоціація керівників органів місцевої влади регіону
Гуцульщини. Її очолив голова районної ради Д. Стефлюк. Об’єднане
товариство «Гуцульщина» є координатором соціально-культурного і
духовного відродження всього Гуцульського регіону та з’єднуючою
ланкою Гуцульщини із зарубіжними центрами і організаціями гуцулів.
Філія «Гуцульщина» НДІУ як наукова установа досліджує етнічні,
національно-мовні,
культурно-освітянські,
природно-екологічні
проблеми Гуцульщини та інших регіонів України, сприяє впровадженню
вивчення українознавства в закладах освіти регіону, налагоджує наукові
зв’язки з науковими установами інших регіонів України та діаспори.
Ці інституції видають журнал «Гуцульщина», «Гуцульський
калєндар», щоквартальний спецвипуск у районній газеті для освітян
«Світанок», спільно з місцевими органами влади забезпечили випуск
науково-інформаційного збірника «Загальні описи населених пунктів
Верховинського району», організовують наукові конференції, семінари,
культурно-мистецькі фестивалі та інші заходи.
У Верховині працює також 9 освітніх закладів, зокрема,
Верховинський ліцей, загальноосвітня школа та школа-інтернат І-ІІІ
ступенів, загальноосвітня школа І ступеня на присілку Синиці, школасадок І ступеня, ясла-садок «Сонечко», заочна загальноосвітня школа ІІІІ ступенів, дитячо-юнацька спортивна школа та будинок учнівської
творчості. У цих освітянських закладах працює, навчає і виховує молоде
покоління понад 200 педагогів.
У селищі зосереджена ціла система закладів культури і мистецтва,
передових самодіяльних колективів, мистецька майстерність яких відома
не лише за межами району чи області, а й держави. Тут функціонує
Народний дім, клуби в селі Віпче та на присілках Синиці і Плай,
центральна районна бібліотека та її філіали у Віпчому та Синицях,
районна дитяча бібліотека, дитяча школа мистецтв. У Верховині є
чотири колективи художньої самодіяльності, які мають звання
«народний». Це самодіяльний танцювальний колектив Ванджураків286
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Ілюків з с.Віпче та при Народному домі хор «Гомін Карпат»,
танцювальний колектив «Черемош» і квартет «Ясени». Ці колективи
представляли гуцульське мистецтво у багатьох зарубіжних країнах. Так,
танцювальний колектив з Віпчого виступав зі своєю програмою у
Польщі, в 1991 р. – у Франції, у цій же країні в 1998 р. побував і дитячий
ансамбль «Гуцульські дівчата».
Чотирнадцять років
діє ансамбль троїстих музик «Черемош»,
створений у 1991 р. (керівник –Заслужений працівник культури України
Р. Кумлик). Ансамбль згуртував висококваліфікованих музикантів,
знавців гуцульського музикального мистецтва, а саме: скрипаль –
М. Ілюк, баяніст – С. Паньків, цимбаліст – В. Тимчук, бубніст і
трембітар – П. Тинкалюк, а соло на всіх гуцульських інструментах
виконує Р. Кумлик (12 видів музичних інструментів). Цей колектив
виїжджав на запрошення до Румунії, Франції, Німеччини, щорічно по
декілька разів виступає в Польщі та на зустрічах іноземних гостей, що
прибувають в район, на наукових та інших заходах, що проводяться на
всеукраїнському, регіональному і місцевому рівнях.
З 1991 р., відразу після проголошення незалежності України, тут
проводяться Гуцульські міжрайонні художньо-мистецькі фестивалі, а в
останні роки вони набули загальноукраїнського, навіть міжнародного
статусу. Цьому значною мірою сприяло те, що зі створенням філії
„Гуцульщина” НДІУ до чергового ІV Гуцульського фестивалю, що
відбувся у Верховині в 1994 р., було започатковано проведення
наукових конференцій, які стали невід’ємним компонентом наступних
фестивалів. Це уможливило надати розвитку фестивального руху та
інші заходи з національно-культурного відродження Гуцульського краю
наукової основи та надати їм науково-практичної спрямованості шляхом
залучення
до їх проведення не лише самодіяльних художньомистецьких колективів та народних умільців, а й широкого кола
науковців України та зарубіжжя.
Так, наприклад, на Міжнародній науково-практичній конференції з
проблем:
„Екологічні і соціально-економічні аспекти збереження
етнокультурної та історичної спадщини Карпат”, що відбулась 2 вересня
2005 р. у Рахові Закарпатської області в рамках ХV Гуцульського
фестивалю, крім чималої кількості відомих учених України, в її роботі
взяли участь і виступили з доповідями представники провідних
наукових інституцій з ряду зарубіжних держав, зокрема Румунії,
Угорщини, Словаччини, Чехії, Швейцарії, Польщі, Франції.
У селищі споруджені пам’ятники Т.Шевченку та І.Франку.
У Верховині функціонує ряд закладів охорони здоров’я. Це районна
лікарня на 175 ліжок з 11 відділеннями. Як структурний підрозділ ЦРЛ,
функціонує поліклініка, яка щоденно може надати допомогу 150
відвідувачам. У селі Віпче та на присілках Синиці і Підкринта працюють
фельдшерсько-акушерські пункти. У селищі Верховина набуває
розвитку туристично-оздоровча робота, фізкультура і спорт,
зміцнюється їх матеріальна база. З 1982 р. започаткувала роботу
туристична база «Верховина» на 300 місць, яка в 1998 р. реорганізована
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в лікувально-оздоровчий комплекс. У 1994 р. побудовано стадіон,
реконструйовано діючий трамплін. Тут проходять спортивні змагання
регіонального, всеукраїнського і навіть міжнародного рівнів, зокрема з
лижного спорту, стрибків з трампліна, а також футболу тощо. Добрих
успіхів досягає відділення зі стрибків з трампліна дитячої спортивної
школи (ст. тренер В.Прокоп’юк). Її вихованці вже неодноразово брали
участь у міжнародних змаганнях на лижах з стрибків з трампліна і
показували добрі результати. У 1995 р. О. Поп’юк зайняв VІ місце на
Всесвітній універсіаді в Іспанії, 1998 р. – В. Бощук взяв участь в
чемпіонаті Європи в Австрії, в 1999 р. – Н. Прокоп’юк, В. Прокоп’юк,
В.Зеленчук взяли участь у змаганнях на здобуття юнацького Кубка світу
в Німеччині, де Н.Прокоп’юк зайняв 10 місце, а на літній першості в
розіграші Кубка України, що проходила у Ворохті, Н. Прокоп’юк зайняв
перше, його брат Віталій – друге місця у відповідних вікових групах.
У селищі Верховина започатковується сільський зелений туризм. У
1998 р. організовано його осередок, який активно розгортає роботу щодо
створення необхідних умов для відпочинку і оздоровлення приїжджих
туристів.
Релігійно-духовне життя в селищі на його сучасній території у
довоєнні роки було представлено однією релігійною громадою грекокатолицького і однією – римо-католицького віросповідання. Весною
1944 р. майже одночасно згоріли і греко-католицька церква, і римокатолицький костел. Оскільки в селищі за радянського періоду церкви не
відбудовувалися, то віруючі ходили до Криворівнянської та Ільцівської
церков. Проголошення незалежності України скрізь створило
можливості для відродження релігійно-духовного життя та забезпечення
прав і свобод віруючим. У 1990 р. тут реєструється православна громада
і в 1991 р. починається будівництво православної церкви Успіння
Пресвятої Богородиці. 21 вересня 1991 р. відновлюється грекокатолицька громада. Будівництво приміщення православної церкви
завершено і висвячено 28 серпня 1994 р.. Віруючі УГКЦ відправляли
богослужіння в цей період у пристосованому приміщенні. У 1999 р. за
сприяння Верховинської райдержадміністрації та районної ради грекокатолицькій громаді було передано приміщення побуту і
реконструйовано під церкву, яку висвячено 31 грудня 2000 р. У 1994 р.
за кошти земляка Антіна Яселького, почесного громадянина Верховини,
нині громадянина Великобританії, на присілку Безвідне побудовано
каплицю. В останні роки в селищі виникла і започаткувала своє
функціонування третя малочисельна громада Свідків Єгови. В останній
час тут почали діяти малочисельні громади УПЦ Московського
патріархату та євангелистів. Незважаючи на те, що на території
Верховини діють релігійні громади п’яти конфесій, однак у
взаємовідносинах між їх послідовниками зберігається толерантність.
Позитивні зрушення за роки незалежності України мають місце також в
інших сферах діяльності та громадського життя селища. Помітно
активізувалось індивідуальне будівництво житлових і господарських
приміщень, розвивається і вдосконалюється мережа торгівельного
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обслуговування. У Верховині, як одному з культурнорозвинених центрів
на Гуцульщині, проживає і працює чимало висококваліфікованих
спеціалістів з різних галузей соціально-культурної сфери, науковців, що
відомі далеко за межами району і навіть держави.
Філія „Гуцульщина”, протягом багатьох років співпрацює з
Карпатським біосферним заповідником, його директором Ф. Гамором. Її
науковці брали активну участь в її підготовці й проведенні згаданої
вище Міжнародної конференції.
Верховина була місцем виникнення, узагальнення й обґрунтування
ідеї Закону України „Про статус гірських населених пунктів”, первинні
матеріали якої були представлені у Кабінет Міністрів України і лягли в
основу прийнятого згодом Верховною Радою Закону, згідно з якою
працівникам бюджетних установ гірської місцевості
збільшено
заробітню плату на 25% та пенсії пенсіонерам всіх категорій на 20%
Однак, сьогодні доводиться із занепокоєнням константувати, що цей
Закон протягом понад 10-років високими державними інстанціями
виконується не повністю. Залишаються поза увагою статті, що
стосуються соціального розвитку та виробництва продукції в гірських
умовах. У той час урядові інстанції вже неодноразово надавали „Статус
гірських” населеним пунктам, які, не повністю відповідають цьому
„рангу”. Ця ситуація вимагає, безперечно, свого невідкладного
вирішення з боку органів державної влади.
Філією „Гуцульщина” Асоціацією органів місцевого самоврядування
Гуцульського регіону та товариством „Гуцульщина” у першій половині
2003 р. було вироблено відповідну платформу щодо нейсприйняття
підготовленого і поданого урядовою комісією у Верховну Раду проекту
Закону України „Про реформу адміністративно-територіального устрою
в Україні”. І надіслано Голові Верховної Ради України наукове
обґрунтування щодо невідповідності основних норм і критеріїв даного
законопроекту специфіці гірських умов Карпатського регіону, прийняття
та реалізація якого могли б привести до чималих руйнацій в різних
суспільних сферах. Дані обґрунтування з цих питань лягли в основу
регіональної науково-практичної конференції „Про несприйнятність
проекту Закону „Про адміністративно-територіальний устрій в Україні”,
що проведена філією „Гуцульщина”, Асоціацією органів місцевого
самоврядування регіону Гуцульщини та товариством „Гуцульщина”.
Учасники конференції прийняли відповідні рекомендації –
звернення до Президента, Верховної Ради, Кабінета Міністрів від ряду
депутатів Верховної Ради від виборчих округів Карпатського регіону.
Невдовзі нас було офіційно повідомлено, що „...проект Закону „Про
адміністративно-територіальний устрій України” відхилено Верховною
Радою України» і вказано на те, що наші „пропозиції при підготовці
нового законопроекту будуть розглянуті”.
І сьогодні ми константуємо, що в 2005 році підходи до
розроблення нового
законопроекту адмінтериторіального устрою
змінились на краще саме в тому, що вони набули прозорості та
гласності в усіх регіонах України взагалі й Карпатському зокрема.
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Важливо не покладатись тільки на розум титулованих кабінетних
достойників різного рівня інстанцій, а брати за основу розум науки,
результати діяльності наукових структур різних рівнів. Інакше
розраховувати на позитивне розв’язання проблем соціальноекономічного, культурно-духовного та державотворчого розвитку не має
і не матиме під собою належного ґрунту.
Зокрема існуюча нині практика виділення бюджетних коштів за
формулами „на одного жителя”, „на одного учня” ставить у нерівне
становище жителів та учнів-горян, ущемлює їх соціальні права і
матеріальний стан, що негативно позначається на демографічному стані,
вплив якого корінним чином послаблює збереження етнокультурної та
історичної спадщини жителів Карпат, у зв’язку з переїздом значної їх
кількості в низинні райони та міста України, і, навіть, у зарубіжні країни.
У рекомендаціях, прийнятих
регіональною конференцією навесні
2004 р. йшлося про необхідність виділення бюджетних коштів для
гірської місцевості за коефіцієнтом „0,3” та забезпечення певне
виконання Закону „Про статус гірських населених пунктів України”,
зокрема його статей, що стосуються сприяння розвитку соціальноекономічної сфери, які, на жаль, упродовж 10 років не виконуються.
Педагогічний експеримент щодо матур протягом 10 років проходив в
Криворівнянській ЗОШ І-ІІІст. ім. М. Грушевського і підтвердив свою
освітньо-виховну і розвиваючу ефективність.
Результати даного експерименту схвалено у грудні 2002 р. вченою
радою Івано-Франківського інституту післядипломної педагогічної
освіти і занесено до обласної картотеки передового педагогічного
досвіду.
Протягом останніх років впровадження цього досвіду здійснюється у
Верховинському та інших районах Гуцульщини, а також в окремих
містах України, зокрема: в Криворівнянській, Красноїльській,
Верхньоясенівській, Зеленській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Верховинському
ліцеї Верховинського району Івано-Франківської обл., Путильський
гімназії та Розтоцькій ЗОШ І-ІІІ ст. Путильського району Чернівецької
області, ЗОШ І-ІІІ ст. ім. О.Теліги м. Києва, ЗОШ І-ІІІ № 27 м. Кривого
Рогу та ін. Все це, звичайно, відповідає завданням розвитку освіти в
державі у сучасних умовах і тому вимагає свого продовження,
удосконалення та повсюдного поширення.
Понад 120 р. тому І.Франко, прибувши вперше в 1884 р. до
Верховини мовив: „Ось, Жаб’є – Гуцульська столиця! Нема, мовляють,
села понад Жаб’є і більшого лиха шукати дарма”., маючи на увазі, що
„Гуцульська столиця” в умовах колоніального режиму АвстроУгорщини була селом великих бід, яких дарма було шукати в інших
місцевостях і ці біди продовжувалися тут протягом десятків років. У
1920 р. Жаб’є було вже „Столицею” (центром) повстання проти
польських колонізаторів, у часи Другої світової війни – проти німецьких
загарбників та
більшовицько-радянських поневолювачів. І хоча,
приєднання у вересні 1939 р. Галичини, в червні 1940 р. Буковини і
наприкінці війни - Закарпаття до Української РСР було по своїй суті
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логічним і закономірним, проте, збочена більшовицько-радянська
суспільно-державна система лягла важким тягарем на жителів
приєднаних тоді територій Західної України.
У Жаб’ю як і повсюдно в Західній Україні, розпочались масові
арешти, запроторення в тюрми, депортації та інші злочини, що чинилися
владою „союзу народів-братів”. Це, звичайно, повсюдно викликало
відповідний опір. Так, наприклад, в лютому 1940 р. в селі Черетів, біля
гори Писаний Камінь,що належало тоді до Верхньоясенівської сільської
ради, великим зібранням селян була зірвана депортація в Сибір
багатодітньої сім’ї Василя Черкавського, яку намагалось здійснити
військово-енкаведитське формування. Ця подія, звичайно, була
унікальною для тодішніх часів.
В цьому ж селі Ясенів, як і в інших селах тодішнього Жаб’ївського
району, велась постійно цілеспрямована робота щодо неучасті
населення у виборах до Верховної Ради. Неучасть у тодішніх виборах
була масовою у Жаб’ю та ін. селах цього району. Не минуло Жаб’я, як і
багатьох інших районів і міст України, більшовицько-радянське лихо в
перші дні війни 1941 р. Тут і в’язниці більшовицько-радянськими
головорізами – енкаведистами по-звірячому закатовано 8 жителів,
порядних господарів Жаб’я та навколишніх сіл, яких злочинний режим
СРСР, як це для нього повсюдно і завжди було властивим, вважав
„ворогами народу”. Серед них тут загинув мученицькою смертю від
рук більшовицьких катів і місцевий письменник -новеліст Онуфрій
Манчук.
Чого не вспіли зробити радянські „визволителі”, надолужили і
доповнили
німецько-фашистські
завойовники. Невдовзі
після
встановлення німецького окупаційного режиму у Жаб’ю та навколишніх
селах набувають й поширення злочинні акції німецько-фашистських
окупантів – повсюдно відбуваються арешти і розстріли українських
патріотів, запроторення на каторжні роботи до Німеччини, накладають в
неймовірно великі розміри поставок сільськогосподарської продукції,
забороняється забивати худобу для власних потреб тощо. Проводяться
злочинні акції німецько-фашистських окупантів проти духовенства
греко-католицької церкви. У липні-серпні 1941 р. були арештовані та
згодом розстріляні священики Жаб’ївської церкви – П. Витвицький та
Черемошнянської А. Наконечний. Вимушений був переховуватися до
кінця німецької окупації дяк Верхньоясенівської церкви, після повітовий
провідник ОУН, П. Голдищук. Це раз спростовує фальсифікації
радянських „учених” та „ідеологів” і декого з сучасних їх послідовників
про нібито якусь спільність греко-католицької церкви і німецького
фашизму, їх співпрацю.
Жителі Жаб’я та навколишніх сіл вели боротьбу проти німецькофашистського окупаційного режиму. На весні 1943 р. у Жаб’ю місцевими
жителями убито коменданта німецької поліції. Особливо ця боротьба
набуває посилення у наступному 1944 р., коли тут почали діяти сформовані
повстанські сили ОУН-УПА. Ними весною 1944 р. у Жаб’ю роззброєно
майже півтисячний загін угорських фашистських військ. Наприкінці червня
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1944 р. в урочищі Лустун біля румунського кордону відбувся майже
цілоденний бій сотні УПА з чималим німецьким військовим формуванням,
у результаті якого окупантам нанесено чималих втрат у живій силі та
технічному озброєнні. 15 серпня 1944 р. в сусідньому із Жаб’єм селі
Красноїлі протягом дня відбулись два тривалі бої формувань УПА, що
дислокувались на окраїні села Голів, під г. Скуповою, з великими
військовими формуваннями угорських фашистських військ, які часто
вривались на територію села Красноїлля і чинили знущання над його
жителями, грабували в них худобу та інше майно.
У ході боїв лінія радянсько-німецького фронту поступово відступала на
Захід і вже 17 вересня 1944 р. Жаб’є було занято радянськими військами.
Тобто здійснено акт визволення від німецько-фашистських загарбників.
Проте це визволення носило більш декларативний, ніж реальний характер,
оскільки більшовицько-радянський режим в ході війни не змінив своєї
довоєнної суті, а залишився тим суспільно-державним тоталітарним, яким
був до війни. Тому визволення Жаб’я та його навколишніх сіл, як і всіх
західно-українських земель, і взагалі України, від німецько-фашистських
окупантів, призвело тут до нового закабалення в результаті насадження на
визволених від німецьких фашистів територіях режиму більшовицькорадянської тоталітарної системи. Радянськими „визволителями” було
відновлено по суті всі ті злочинні дії, які чинились тут до війни, лише в
післявоєнні часи вони велись ще більше масштабно.
Продовжувались арешти, запроторення в тюрми, канцтабори, розстріли,
депортації, пограбування майна, підпали осель тощо. Це не могло не
викликати масових обурень, гніву, протесту та дій опору у якнайширших
мас людей. Головною силою цього опору була Українська Повстанська
Армія, ряди якої повсюдно зростали та підвищувався рівень бойовистості
їх формувань. У Жаб’ю зосереджувалися чималі повстанські сили які
завдавали чималих втрат більшовицько-радянським формуванням.
Так у результаті бою 31 серпня 1944 р. у с. Яблуниця групою УПА
розгромлена група 12 московських парашутистів, 10 лютого і 20 лютого
1945 р. відбулись
цілоденні бої УПА з більшовицько-радянськими
каральними формуваннями на території с. Сеньківське та неподалік гори
Круглої Бої завершились великою поразкою енкаведистських військ.
Протягом осені й зими 1944-1945рр. бої та інші акції національновизвольних змагань у центрі та селах Верховинського району відбувалися
постійно.
Жаб’є стало „столицею” самовідданої боротьби проти більшовицькорадянського режиму протягом 2-ої пол. вересня 1944 – 1-ої пол. квітня 1945
рр., тобто більше півроку . У жодному селі не було сільської ради, там по
суті
підпільно діяли
станиці повстанської Української влади та
знаходились і діяли формування ОУН-УПА, кущі самооборони тощо. Уся
діяльність створених районних структур, зводилась до здійснення
терористичних акцій, арештів, убивств, підпалів садиб громадян та інших
злочинів. І лише на весні 1945 р., коли більшовицьким режимом в Карпати
було закинуто понад 40 тис. військ, повсюдно здійснено каральні операції,
якими завдано великих втрат національно-визвольним змаганням взагалі й
на території самого Жаб’я, зокрема, тут почали створюватись органи
більшовицького режиму – сільські ради, насаджуватись у селах військові
гарнізони та формуватись їм підручні групи так званих стрибків тощо.
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Проте боротьба за незалежність тут продовжувалася у наступні роки – аж
до осені 1955 р. І лише восени 1955 р. більшовицькому режиму в результаті
посилених кагебістських операцій вдалось знищити останні підпільні
осередки українських повстанців, що до того часу
діяли в центрі
Гуцульщини, навколо Жаб’я (Верховини), зокрема в селах Красноїлля,
Голови, Замагора, Перехресне, Ясенів, Буковець, в той час, як в інших
місцевостях України
більшовицькому режиму вдалося
розгромити
повстанські угрупування ОУН на початку 50-х р.
І тут склалась унікальна ситуація, коли за 10 післявоєнних років СРСР
укріпився на одній шостій суші планети, оволодів виготовленням атомної
зброї,
підпорядкував своєму впливу ряд держав Європи та Азії,
перетворився на велику мілітарну силу і став серйозною воєнною загрозою
для всього світу, він лише на 11-му році після Другої світової війни досяга
своєї мети – остаточно розгромив національно-визвольні змагання за
незалежність України в центрі Гуцульщини, на Верховинщині.
Це, безперечно, не було випадковим, несподіваним, а мало свою
закономірність, історичне підгрунтя, закладено тривалого боротьбою проти
соціального і національного поневолення краю іноземними колонізаторами.
Що стосується Гуцульщини, то тут завжди, на всіх історичних етапах,
боротьба за волю України одержувала свій відгомін, який набирав
особливого загострення,
тривалості та національно-патріотичної
спрямованості й передавався наступним поколінням як історична пам’ять.
З проголошенням незалежності України ця історична спадщина стала
дорогоцінним надбанням для нинішнього покоління у здійсненні
національно-культурного відродження і розвитку краю та розбудови
Української незалежної держави. Верховина (колишнє Жаб’є) залишається
„Гуцульською столицею”, центром добрих справ, які тут зароджуються,
розвиваються, одержують своє практичне втілення та поширюються на
території всього Гуцульського регіону та за його межами. Нині
Верховинщина за своїм соціально-культурним розвитком та збереженню
самобутності ектнокультурної та історичної спадщини Гуцульщини займає
особливе місце. А це,
у свою чергу, є необхідним
ґрунтом для
обнадійливих перспектив щодо інтенсивного тут розвитку туристичної
галузі, ремесел культурно-мистецького призначення, виробництва
екологічно чистих продуктів, що вимагає і вимагатиме державної підтримки
з боку різного рівня структур держави.
У кожному населеному пункті Верховинщини є цінні пам’ятки історії,
культури і природи. Всі гірські села мають свої природні особливості, які
відрізняють їх від інших сіл Гуцульщини. На Верховинщині ще значною
мірою збережено традиційні форми гірського господарства, звичаї і обряди
гуцулів, що сягають далеких княжих часів України.
Таким чином, Верховинський район цікавий і тим, що він географічно є
центральним районом Гуцульщини, до того ж, у ньому найкраще збережено
матеріальну і духовну культуру гуцулів. Ядро Гуцульщини складається з
трьох складових: Верховинського району Івано-Франківської області,
Путильського району Чернівецької області та Рахівського району
Закарпатської області. Всі вони мають багато спільного в етнокультурній та
історичній спадщині, але кожен із них має свої відмінності. Така неповторна
єдність Гуцульщини в її багатоманітності, як у краплі води, відбиває єдність
України в різноманітності і унікальності всіх її областей, всіх її регіонів.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Баран В.Д. (Київ)
АРХЕОЛОГІЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЯК ДЖЕРЕЛО РЕКОНСТРУКЦІЇ ДАВНЬОЇ
ІСТОРІЇ УКРАЇНИ1
У статті досліджується сучасний стан наукових досліджень з
археології та давньої історії України. Автор переконаний, що викладені
ним концепції відповідають сучасному стану української науки з
основних проблем давньої історії України.
У більшості наукових праць ХІХ-ХХ ст., присвячених історії
України, найдавнішим її періодам, відведено лише окремі сторінки,
невеликі розвідки, у кращому випадку – окремі розділи. Серед них
вигідно виділяється багатотомна фундаментальна «Історія України–
Руси» видатного українського історика М. Грушевського, в якій
професіонально й широко, з використанням матеріалів рхеології,
антропології та лінгвістики за справедливою оцінкою автора «молодих
тоді і незакінчених наук», висвітлено первісну історію України від
палеоліту (старокам’яного віку) до раннього середньовіччя. Більше 150
розвідок і публікацій з археології та мовознавства було використано
М.Грушевським для доповнення перших трьох розділів І тому «Історії
України–Руси» при підготовці його до другого видання у 1904 р.2
Своє розуміння історичного процесу М. Грушевський висловив у
вступі та заголовку до другого розділу першого тому: «Україноськоруська теорія перед слов’янською міграцією»3. Тобто історію краю,
історію України він починає від появи на території України перших
поселень палеолітичної людини, а історію слов’янських племен –
1
Більш повно викладені та обґрунтовані положення в праці (посібнику): Баран В.Д.,
Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. – 208 с.
2
Грушевський М. Історія України–Руси. – Львів, 1904. – Т. 1.
3
Там само. – С. 17.
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предків українського народу – з раннього середньовіччя, коли в
писемних джерелах зафіксовані процеси великого розселення слов’ян.
«Від часів слов’янського розселення історія нинішньої українськоруської території стає історією українсько-руського народа»1. До цього
часу, на думку М. Грушевського, – це ще передісторія, в якій всі її етапи
взаємопов’язані та «…в формі останків попередньої людності, чи у
формі певної (археологічної – В.Б.) культури вложені в саму землю»2.
Археологія за М. Грушевським «…робить дуже важливі прислуги для
культурної історії українсько-руської території, не зважаючи на свій ще
досить примітивний стан». При цьому він застерігає археологів і
мовознавців від «фантастичних теорій»і закликає не сходити з дороги
строго методичного досліду3.
В українській історіографії існують й інші погляди щодо
використання археологічних джерел в історичних реконструкціях
далекого минулого нашої землі. Наприклад, О. Пріцак у
фундаментальній праці «Походження Русі» не сприймає археологію як
історичну науку, вважаючи, що історія, навіть праісторія, починається з
писемних джерел: «…Археологію без писемних джерел не можна
вважати праісторією»4. Таке ставлення до археології та якоюсь мірою до
лінгвістики зумовило хибне розуміння та недооцінку східнослов’янських
племен як виробників і носіїв культурних надбань краю та учасників
державотворчих процесів. «Погано організованим язичницьким
громадам Східної Європи у VІІІ-Х ст. було неможливо створити державу
… Лише історично свідомий народ здатний принести історію на
території, де такої свідомості не існує», – пише О. Пріцак»5.
Як відомо, М. Грушевський, не відкидаючи зовнішніх впливів на
процеси східнослов’янського державотворення, перевагу надавав
внутрішнім факторам. Основні методичні засади М. Грушевського
отримали підтримку і з певними корективами були продовжені у
багатьох працях археологів, істориків та етнологів.
Етапною працею в українській історіографії, присвяченою давній
історії України, стала монографія В. Петрова – відомого українського
археолога, мовознавця, етнолога та письменника – «Етногенез слов’ян».
Долаючи теорії міграціонізму та автохтонізму, він закликає до історизму
і вказує на необхідність «…зберегти історичну конкретність…,
рахуватися із свідченнями джерел, зважати на факти, покладатися на
фактографічну основу історичного процесу … Плем’я, народ, нація –
історичні категорії, кожна з них має свій зміст, свій обсяг, свій напрямок
і рівень розвитку на відповідному історичному етапі. Ні проблема
народу, ані проблема слов’янства не розв’язуються посиланнями на
осілість, хліборобство, поховальний обряд тощо»6. Разом з тим, за
1

Там само. – С. 6.
Там само. – С. 15.
Там само. – С. 14.
4
Пріцак О. Походження Русі. – К., 1997.
5
Там само. – С. 72.
6
Петров В.П. Етногенез слов’ян. – К., 1972. – С. 10, 112.
2
3
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В. Петровим, етнічний розвиток – це не тільки «…просторова експансія,
переселення, заміна території: коли один народ заступає інший, який
приходить, щоб посісти покинуті землі»1. Звідси робиться висновок, що
«…самих голих абстракцій не досить, щоб в посиланні на рух і
переселення або на незмінність автохтонної осілості знайти розв’язання
проблем слов’янського етногенезу. В основі дослідження повинні
лежати не правдоподібність припущень, а джерела і їх аналіз»2.
Виходячи з теоретичних засад В. Петрова, типологічну спадкоємність
або відмінність археологічних культур на території України слід вивчати
конкретно, в кореляції з антропологічними та мовними явищами,
зважаючи на їх особливості на кожному хронологічному етапі. Ідучи
цим шляхом крок за кроком, будуть збільшуватися можливості
досліджень етнокультурного розвитку давнього населення України, його
генетичної спадковості. Усі, навіть найдавніші події, явища і процеси на
українській землі у своїй органічній єдності складають її історію, історію
України. Вони лежать в основі етнокультурного розвитку, що
завершився утворенням слов’янських племен, слов’янських народів,
зокрема, українського народу.
На жаль, повної єдності у питаннях історичної реконструкції давніх
суспільств на території України немає і сьогодні. В археології ще не
повністю подолані речознавчі підходи при вивченні археологічного
матеріалу, коли дослідники уникають його використання для
встановлення закономірностей етнокультурного розвитку давніх племен
і народів. Це збіднює історичну науку. Саме археологія в поєднанні з
антропологією показала, що історія людства до появи писемності
нараховує декілька мільйонів років, в той час як писемна історія – не
більше декількох тисяч. Лише палеоліт (старокам’яна доба) тривав
приблизно від трьох мільйонів до десяти тисяч років. Тобто він у сотні
разів перевищує всі наступні періоди розвитку людства разом узяті. На
території України старокам’яна доба сягає біля одного мільйона років.
Мезоліт як перехідний етап до неоліту та новокам’яна доба зайняли ще
біля семи тисяч років до періоду бронзи, тобто початку виробництва та
використання металів. Людина, хоч і невпинно, але надто довго долала
тернистий шлях від первісності до цивілізації. Безперечно, на тому
шляху були яскраві творчі особистості – рушії прогресу, поглинуті
темрявою віків. Їхні імена ніколи не стануть доступними історії.
«Історія найдавнішого населення території України, пише В. Станко
– редактор першого тому «Давньої історії України», – це безіменна, не
велемовна історія, яка з глибини тисячоліть промовляє до нащадків лише
безсловесними предметами, знаками-символами тих подій і процесів, що
нуртували в її надрах. Вона не зберегла нам жодної назви племен чи
народу, що жив у прадавні часи на нашій землі…»3.

1
2
3

Там само. – С. 3.
Там само. – С. 11.
Давня історія України. – К., 1997. – Т. 1. – С. 13.
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Розглядаючи свою схему історії України, опубліковану у 1993 р.
окремою книгою під назвою «Конспект історії України»,
М. Брайчевський звернув увагу на наявність у знаннях про нашу країну
«білих» і «чорних» плям. Перші з них з’явились у результаті
замовчування і заборони радянським режимом висвітлення тих
історичних реалій, які не вкладались у рамки його політичних інтересів,
другі – внаслідок фальсифікацій фактів і явищ, незручних імперським
амбіціям правлячої верхівки1. З іншого боку відомий учений археолог
закликає розвивати справжні досягнення української історичної науки,
напрацьовані вітчизняними та іноземними вченими.
Вивчаючи давню історію України від початків заселення її території
людиною, що здатна була виготовляти знаряддя праці, і до періоду
утворення племен і народів, автор застерігає від спроб «прив’язувати» до
давніх етнічних груп, представлених енеолітичними культурами та
культурами доби бронзи, «…сучасну етнонімічну номенклатуру, шукати
якихось «чистих» чи прямих генетичних ліній … Доведеться, мабуть,
примиритися з тим, – пише М.Брайчевський, – що ми ніколи не
дізнаємося ані імені творців тих численних культур, ані їхньої мови, а
тому мусимо задовольнитися умовною археологічною термінологією:
«трипільські племена», «комарівські» «ямні» і т. д.2
В останні роки вийшли у світ нові численні статті і монографії,
присвячені цій проблематиці. В них даються оцінки джерел і, з
урахуванням нагромаджених знань, часто з нових позицій
розробляються проблеми етнокультурного, соціально-економічного і
суспільного розвитку давнього населення України, зроблені спроби
історичних реконструкцій3. Особлива увага приділяється давній історії
слов’ян, зокрема предкам сучасних східнослов’янських народів. Питання
їх виникнення, диференціації та місця в історії Європи, особливо Східної
Європи, є одними з найбільш дискусійних. Це стосується, і, можливо, в
першу чергу, слов’ян – предків українського народу, що є предметом
наших досліджень. Саме вони обжили наші землі і залишили нам яскраві
й неповторні пам’ятки культури, зокрема основи нашої державності. У
радянські часи давня історія народів, що увійшли в Радянський Союз,
штучно дозувалась і, не дивлячись на об’ємну базу джерельного
матеріалу, мусила становити лише мізерну частку того, що відводилось
для висвітлення історії більшовицького режиму та славослів’я його
вождів. Великий джерельний матеріал, зокрема по археології давніх
слов’ян здобутий у минулому столітті після Другої світової війни, і
новий вимагають наукового опрацювання, публікації та осмислення у
плані історичних реконструкцій. Це, у свою чергу, відкриває нові
можливості
побудувати
типологічні
колонки
безперервного
1

Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993. – С. 3.
Там само. – С. 25.
Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. – К. 1990; Давня
історія України. Тт. 1-3. – К., 1997-2000; Баран В.Д. Давні слов’яни. – К., 1998;
Толочко П.П., Толочко О.П. Київська Русь. – К., 1998; Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні
витоки українського народу. – К., 2005.
2
3
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етнокультурного розвитку давнього населення України. Застосування
природничо-математичних методів у вивченні матеріальної культури
значно посилює її інформативні можливості, розширює межі
археологічного пошуку. Це відкриває нові можливості для розуміння і
висвітлення етнокультурного та соціально-економічного розвитку
давнього населення України, предків українського народу.
Етноісторичний процес будь-якого народу, зокрема слов’янського,
конкретно українського, не можна звести до простого біологічного
відтворення поколінь одного етносу. Уже від самого початку свого
зародження українці були частиною слов'янства, як їхні предки –
частиною індоєвропейського світу, їхній розвиток відбувався у
безпосередніх контактах і взаємовпливах із сусідніми етноісторичними
спільнотами. Поряд з процесами диференціації, виділення та
самоусвідомлення окремих етнічних груп і народів мали місце процеси
інтеграції, коли, в результаті змішування різних племінних груп,
утворювались нові народи. Ця закономірність притаманна тим
слов’янським утворенням, які в процесі розселення осідали на чужих
територіях і змішувались із субстратним населенням.
Усі ці процеси суворо регламентовані, прив’язані до певних
природних та географічних зон і визначені часово. Тобто зародження
слов’янських народів відбувалося в рамках певних географічних
регіонів, певного етносоціального та етнографічного середовища і на
певному історичному етапі. Етноісторична схема, розроблена
лінгвістами, істориками-медієвістами, археологами, зведена до декількох
ієрархічно-історичних етапів: індоєвропейці або староєвропейці,
германо-балто-слов’яни, праслов’яни, слов’яни, слов’янські народи.
Кожна з цих етноісторичних категорій повинна була пройти тривалий
історичний шлях від зародження та розвитку до утворення нових
етносоціальних спільнот, які б усвідомили свою етнокультурну
окремішність. Зрозуміло, що це зайняло століття та тисячоліття.
Формування кожного європейського етносу відбувалося в конкретних
історичних умовах, які в різних регіонах Європи мали свої особливості,
залежно від географічного положення та природного середовища.
Найбільш сприятливою для етносоціального та культурного розвитку в
Європі була Середземноморська зона. Там з’являються перші
європейські народи, перші європейські цивілізації.
Звідси випливає, що ми не можемо довільно встановити час
виникнення слов’янських народів, наприклад з палеоліту, неоліту чи
енеоліту. Вони, у тому числі й український народ, не могли утворитися
раніше, поки їхні предки не пройшли визначені історичні стадії свого
розвитку.
Певна частина українського суспільства боляче сприймає тезу про
зародження
слов’янських
народів,
українців
зокрема,
у
ранньосередньовічний час, хоч тоді народилася більшість європейських
народів. Їм здається це значним припізненням. Один з учасників
українознавчої конференції, на противагу викладеним тезам, назвав
праукраїнською палеолітичну стоянку Королеве на Закарпатті, якій
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близько мільйона років. «Хіба то не наші предки?» І справді, ця стоянка,
як і аналогічні нижньопалеолітичні стоянки Причорномор’я і Криму та
середньопалеолітичні на Середньому Дністрі, відкривають історію
наших земель, історію України, бо вони вказують на появу тут людини у
прадавні часи, у дольодовиковий період. Але це ще не етнічна історія
українського, слов’янського чи навіть праслов’янського етносу, до
формування якого від Королевого пройшли тисячоліття. За цей час тут
безліч разів змінювалося населення. Відомо, що коли в кінці 1 половини
І тис. н. е. на південні схили Карпат, де відкрита стоянка Королеве,
прийшли слов'яни, вони застали там фракійське населення, германців та
рештки кельтів. Так чиї ж предки – люди з Королевого? На
сьогоднішньому рівні знань цього просто неможливо встановити. Вони
ще не усвідомлювали себе якоюсь окремою етнічною групою.
Ми не згадували б цього епізоду, коли б його не підхопила
кореспондентка газети «Хрещатик», яка переконувала своїх читачів, що
саме з Королевого слід починати український етнос. Таких статей,
сюжетів на телебаченні та радіо чимало. Їх авторам притаманна
надмірна емоційність, проповідь винятковості та месіанства українців.
Такі публікації не тільки вводять читача в оману, а й викликають
настороженість і навіть вороже ставлення до української науки. Бо хто ж
з наших близьких чи далеких європейських сусідів хоче бути нащадком
меншовартісних предків. Тим паче, відомо (або має бути відомо), що з
найдавніших часів європейські народи знаходились у взаємозв’язку та
взаємозалежності, переживаючи ті самі або подібні стадії соціальноекономічного, культурного та етнічного розвитку. А можливо, нас
навмисне втягують у безплідні дискусії про те, чиї предки давніші та
кращі, щоб відвернути увагу від розв'язання справді життєво важливих
проблем нашого історичного буття?
Інша сторона поставленої проблеми полягає в тому, що нас
намагаються прив’язати, буквально прищепити до інших сусідніх
народів, переконати нас і світову громадськість в тому, що ми – їхня
менша чи молодша частина, відмовляючи українському народові в
самобутності його етнічного та історичного розвитку. Як відомо, в
історичній літературі, зокрема російській, можна знайти безліч
прикладів, коли східнослов'янські народи характеризуються як єдина
етномовна цілісність, а Київська держава як «колиска» давньоруської
народності. Провідні російські історики М. Погодін, С. Соловйов,
В. Ключевський та інші розглядають історію східних слов'ян і Київської
Русі як історію Росії.
За М.Погодіним і О.Соболевським, українське Подніпров'я
споконвіку було заселене предками росіян, яких прогнали монголотатари. Лише в XIV ст. їхнє місце зайняли українці з Галичини й Волині.
Для В. Ключевського дулібський союз племен на Західному Бузі, Волині
та Прикарпатті – це початки «нашої» (російської) державності. Не менш
тенденційні й новітні праці. У колективній монографії Інституту
слов'янознавства і балканістики «Развитие этнического самосознания
славянских народов в эпоху раннего средневековья» (Москва, 1982) усім
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південним та західним слов'янським народам присвячені окремі розділи.
Лише три східнослов'янські народи увійшли в один розділ під назвою
«Формирование
этнического
самосознания
древнерусской
народности...» і вже зовсім недавно, у 1999 р. вийшла монографія
В. Сєдова «Древнерусская народность», де з допомогою археологічних
матеріалів робиться спроба поновити згадану концепцію М. Погодіна.
Англійський вчений, теоретик історії А. Дж. Тойнбі у своїй
фундаментальній багатотомній праці «Дослідження історії» називає Русь
«скандинавським царством» і ставить в один ряд з Данією та Норвегією,
що також не відповідає дійсності1.
Вивчаючи світові цивілізації та їх роль у всесвітній історії за
принципом «виклик – відгук», А. Дж. Тойнбі вважає, що адекватність
відповіді на виклик зумовлює і стимул, і характер процесу історичного
розвитку. Слабкість або неможливість адекватної відповіді на виклик,
що
характерно
для
«недорозвинених»,
«загальмованих»,
«недоношених», «нежиттєздатних» цивілізацій, призводить до їх
занепаду. Відсутність виклику і позитивних впливів розвинутих
цивілізацій (наприклад античності) на варварські суспільства означає
відсутність стимулів, а це зумовлює їх інертність і застій. Саме такими
А. Дж. Тойнбі вважає слов'ян. Він знає останніх лише за писемними
джерелами. Це, на нашу думку, суттєво знижує результативність його
окремих досліджень та об'єктивність оцінок. Обмеженість та
невиразність багатьох античних писемних джерел без доповнення їх
даними інших наук, у тому числі археології, обмежує можливості
історіософських підходів до вивчення історичних явищ, у даному випадку давньої історії слов'ян.
А. Дж. Тойнбі уявляє собі слов'ян як невелику групу племен, що
«...оселилася на прип’ятських болотах, коли ці землі вивільнилися з-під
льодовика, який відступив на північ Європи. Тут вони жили
примітивним варварським життям сотні й сотні років, і коли тевтонський
рух племен покінчив з тривалою еллінською драмою, яку започаткували
племена ахейців, слов'яни ще залишалися там, де вони й були2.
Слов’ян за А. Дж. Тойнбі вивели з прип’ятських боліт (за його
термінологією «випхали») пастухи-авари, яким вони були потрібні як
хлібороби для обробітку нив навколо угорської рівнини, яку вони
освоїли, взявши участь у «тевтонських (германських) ігрищах
зруйнування та грабунку Римської імперії»3. Для аварів слов'яни, на
думку А. Дж. Тойнбі, були лише стадами робочої худоби, із
землеробськими навичками, чужими для пастухів-аварів. Під враженням
уривчастих повідомлень хроніки VII ст., відомої під ім’ям Фредегара, де
змальоване тяжке і принизливе життя слов'ян в умовах аварослов’янських війн та аварської неволі, А.Дж.Тойнбі саме таким уявляє

1
2
3

Тойнбі А.Дж. Дослідження історії. – К., 1995. – С. 165.
Там само. – С. 158.
Там само.
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собі «…сценарій, за яким почався …запізнілий і принизливий дебют
слов’ян в історію»1.
Коли б А. Дж. Тойнбі звернувся ще й до лінгвістичної та
археологічної літератури, то переконався б у тому, що шлях слов’ян на
історичну арену дещо інший, складніший, не такий пізній і
«принизливий». По-перше, за дослідженнями лінгвістів, все прип'ятське
Полісся вкрите балтськими гідронімами та топонімами, які передують як
слов’янській гідро- і топонімії, так і слов’янським археологічним
культурам. Ряд вчених-славістів взагалі виключає верхнє Подніпров’я
раннього середньовіччя з історії слов'ян. По-друге, з кінця II по IV ст.
включно Волинь займають поселення і могильники вельбарської
культури готів, а носії слов’янської зарубинецької культури, які на межі
ер посунули тут балтів, під натиском готів та гепідів відходять на
верхній Дністер, Південний Буг і доходять до Буджацького степу в
Молдавії, їхні археологічні пам’ятки представляють слов'янську частину
багатоетнічної Черняхівської культури, або в Молдавії, виділені в
окрему етулійську групу. Вони корелюються з найбільш архаїчними
слов'янськими гідронімами, які відомий сучасний німецький лінгвіст
І. Удольф поміщає у верхів’ях Пруту, на середньому і верхньому
Подністров’ї та Посянні. І. Удольф схильний саме цей регіон визнати
прабатьківщиною слов’ян2. Не буде зайвим пригадати, що саме в цьому
регіоні відкриті добре датовані найбільші ранні слов’янські пам'ятки
Празько-Корчацької культури кінця ІV-V ст. Вони свідчать, що задовго
до аварів слов’яни-венеди жили в окремих районах межиріччя Дністра та
Дунаю.
Територія України входить у той етнокультурний простір, де
проходили процеси становлення індоєвропейських, праслов'янських і
слов'янських
етнічних
утворень.
Південно-східне
крило
індоєвропейських груп успадкувало якоюсь мірою досягнення
Трипільської культури, яка за доби енеоліту (5 – початок 3 тис. до н. е.)
на території України визначається високою культурою землеробства,
общинних ремесел, особливо гончарства, виникненням протоміст, де
нерідко проживало по декілька тисяч жителів (Майданецьке, Тальянки
на Черкащині). Однак слід зауважити, що походження Трипільської
культури пов'язане з Балканами і Подунав’ям, тоді як культури Кулястих
амфор та Шнурової кераміки, з якими археологи співвідносять частину
індоєвропейців,
з
яких
виділились
германо-балто-слов’яни,
сформувались північніше цієї зони. Отже, тут не йдеться про їхню пряму
спадкоємність. Ще менше даних існує, або їх немає зовсім, для
порівняння степових культур з ранніми культурами «Лісостепу». У 3-2
тис. до н.е. степове населення Ямної та Катакомбної культур лише
контактувало з тими племенами Лісостепу, які мали відношення до
зародження праслов’янських старожитностей.
1

Там само. – С. 159.
Udolph J. Zum Stand der Diskussion um die Uhrheimat der Slaven // Beitragen zur
Namenforschung. – 1979. – № 7-14.
2
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Дещо виразніше процеси культурогенезу проявляються у 2 тис. до
н.е. на території Центральної та Лісостепової зони Східної Європи.
Окремі дослов’янські племінні групи цього періоду археологи
співвідносять з Тшцінецькою та Комарівською культурами, що займають
велику територію у межиріччі Одри та Дніпра. У 1 тис. до н.е.
диференційовані групи праслов’ян пов’язують з пам’ятками Лужицької
та Поморсько-Підкльошової культур у Середній Європі та
землеробськими культурами лісостепової частини України –
Білогрудівською та Чорноліською. Ця схема, хоч і доволі реалістична, є
надто загальною. Визначити етнічну приналежність археологічних
культур глибокої давнини без ретроспективної їхньої прив'язки до більш
пізніх етнічно визначених старожитностей та порівнянь з даними
писемних джерел і результатами досліджень інших наук (лінгвістики,
антропології) дуже важко. Тому дослідники слов'янського етногенезу
результати своїх розробок викладають у вигляді можливих припущень
та гіпотез. Ті навколонаукові археологічні «розробки», які нібито
знаходять слов’ян і навіть предків українців у степових культурах
кочових аріїв доби бронзи, а то й раніше, забувають, що степове
населення того часу розмовляло іранськими, а пізніше – тюркськими
мовами.
Слід зазначити, що й лінгвістика, яка у розв'язанні проблем
етногенезу має вирішальне значення, для згаданого періоду обмежується
відкриттям на території Середньої та Східної Європи пластів
давньоєвропейських гідронімів, що не завжди піддаються мовній
диференціації.
Кожна з цих дисциплін має свої специфічні джерела, свою методику,
певні можливості і засоби, якими вона володіє. Мовні явища важко, а
здебільшого неможливо, продатувати; археологічні культури піддаються
хронологічним визначенням, але вони не завжди відповідають чітко
визначеним етнічним спільнотам. Відомі поліетнічні культури, які
покривають декілька різних етнічних груп, – Лужицька, Пшеворська,
Черняхівська та ін. Крім того, археологічні матеріали, без порівняння їх
з писемними джерелами або мовними даними, самі по собі не можуть
визначити конкретний етнос. Має свої особливості й історична
антропологія. Зокрема, всі слов'янські ранньосередньовічні поховання,
за окремими винятками, являють собою трупоспалення, що значно
звужує їхню інформативність. Усе це певною мірою обмежує
дослідників кожної окремої науки у вивченні етногенетичних процесів
та етногенезу слов’ян і слов’янських народів, вимагає комплексного
підходу до їх вирішення із використанням результатів усіх суміжних
дисциплін.
Як відомо, в історичній, лінгвістичній, археологічній літературі
запропоновано
понад
десяток
концепцій
щодо
локалізації
прабатьківщини слов’ян. Їх можна звести до чотирьох груп. Найбільш
рання – дунайська концепція пов’язана з іменем київського літописця
Нестора: «По довгих же часах сіли слов’яни по Дунаєві де єсть нині
Угорська земля і Болгарська. Од тих слов’ян розійшлися вони по землі і
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прозвалися іменами своїми, [од того], де сіли на котрому місці»1. Вона
була підтримана і розроблена П.Шафариком і увійшла в літературу як
карпато-дунайська теорія2. Назважаючи на серйозну критику, зокрема з
боку Л.Нідерле, вона не втратила своїх послідовників3.
Не сходить з історичної сцени і вісло-одерська концепція, створена
польськими вченими Ю.Костюжевським, М.Рудницьким і підтримана в
значній частині Легр-Сплавінським4. З пам’ятками вісло-одерського
межиріччя, зокрема Поморсько-підкльошової та Пшеровської культури,
пов’язують
походження
слов’янських
ранньосередньовічних
старожитностей Празько-Корчацької культури І. Русанова і В. Сєдов5.
Третя – найбільша група дослідників (Л. Нідерле, Ю. Ростафінський,
М. Фасмер, В. Петров, Ф. Філін та інші) поміщає давніх слов’ян на
території між Дніпром і Віслою, у північному лісному та південному
лісостеповому регіонах6. В останні десятиліття багатьма українськими
археологами проводиться велика робота по виділенню тих
археологічних старожитностей, які можна було б співставити з давніми
слов’янами окресленого регіону і не безуспішно7.
Починаючи з 50-х рр. XX ст., з’явились роботи, в яких учені-славісти,
головним
чином
археологи
(Б.О. Рибаков,
П.М. Третьяков,
М.І. Артамонов, В. Генсель), спробували розширити границі можливої
локалізації давніх слов’ян від Дніпра до Одри8. Можна висловити
припущення (і це не суперечитиме археологічним даним), що слов'яни
(праслов’яни) з часу свого виділення, принаймні в 2 тис. до н.е., з
індоєвропейської спільноти і до раннього середньовіччя, коли вони
достатньою мірою зафіксовані писемними джерелами і однозначно
підтверджені археологією, змінювали місце проживання. Тому кожна з
наведених вище концепцій, тим більше остання, яка певною мірою
об'єднує попередні, для якогось з етапів розселення чи переселення
слов’ян (праслов’ян), включає і частину областей можливої слов’янської
1

Літопис руський (в перекладі Л.Маховця). – К., 1989. – С. 2.
Safarik Slovaske starozitnosli. – Praha, 1837.
Ляпушкін И.И. Славяне Восточной Европы накануне образования древнерусского
государства // МИА. – М., Л., 1968. – № 152.
4
Kostrzewski. Wielkopolska w czasach przedhistorycznych. – S. 155. Lehr-Sptawinski
Opochodzeniu praojczznie Slowzin. – Poznan. 1946; Lowmianski A. Poczatki Polski. –
Warszawa, 1965. – T. І-ІІІ.
5
Русанова И.П. Славянские древности. VІ-VІІ в. – М., 1976. – С. 196-215; Сєдов В.В.
Восточные славяне VІ-VІІ вв. – М., 1982.
6
Нидерле Л. Славянские древности. – М., 1956. – С. 26-35; Rostafinski y O pierwotnych
siedzibach i gospodarstwie stowian, w przedhistorycznych czasach // Sprawozdanie Akakemii
Umiefsenosci. – 1908. – T. 13. – S. 6-25; Vasmer M. Die Uhrheimat der Slawen // Ostdeutehe
Volksbaden. – Breslav, 1926. – S. 118-143; Петров В.П. Етногенез слов’ян. – К., 1972. –
С. 202-215; Филин Ф.П. О происхождении русского, украинского и белорусского языков. –
Л., 1972.
7
Баран В.Д. Черняхівська культура. – К., 1981. – С. 6-17.
8
Рыбаков Б.О. Киевская Русь и русские княжества Х-XIII ст. – М., 1982. – С. 11-46;
Третьяков П.М. Восточнославянские племена. – М., 1953; Артамонов М.И.
Происхождение славян. Стенография публичной лекции, прочитанной в Ленинграде в 1950
году. – Ленинград 1950; Hensel W. Etnogeneza stowian // Maty stownik kullury dawnych
stowian. – Warszawa, 1972. – S. 433-444.
2
3
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прабатьківщини. Однак визначити її територіальні межі на кожному
хронологічному відтинку і виразити це за допомогою конкретних
археологічних культур, вистроївши їх у безперервну хронологічну
колонку, надзвичайно важко. Можна бути впевненим лише в тому, що ні
слов'яни, ні їхні предки в доранньосередньовічний період ніколи
повністю не заселяли всієї території Межиріччя Одри і Дніпра. Але вони
там жили поруч з іншими неслов'янськими етнічними групами.
Внесок археології у вивчення складних проблем етногенезу і ранньої
історії слов’ян загальновизнаний. Він, з нагромадженням дедалі нових
джерел, що фактично залишаються невичерпними, постійно зростає.
Проте звичайне накопичення артефактів не завжди збільшує можливість
розв'язання проблем. Якісні зміни здебільшого залежать від нових
відкриттів, заповнення реальними матеріалами тих відсутніх ланок в
історичному розвитку народів, що є предметом вивчення.
Відкриття і широке дослідження слов’янських ранньосередньовічних
пам'яток VІ-VІІ ст. після Другої світової війни, а в останні десятиліття
виділення слов’янських пам’яток V ст. на території України, не тільки
заповнило хронологічну лакуну в історичному розвитку матеріальної
культури слов'ян у середині 1 тис. н. е., а й поставило проблему
становлення слов’янських етнічних груп на нову наукову основу.
Нововідкриті слов’янські культури раннього середньовіччя вдалося
скорелювати з писемними джерелами й суто археологічними методами
показати, з одного боку, їхнє переростання в культури доби КиєвоРуської та інших південнослов'янських і західнослов'янських державних
утворень, а з іншого боку – шляхом ретроспекції пов’язати з більш
ранніми старожитностями Східної та Середньої Європи. Виявилося, що
вже у VI-VII ст. н. е. слов'янські старожитності поділялися на чотири
різні культурні групи (Колочинську, Пеньківську, Празько-Корчацьку і
Дзєдзіцьку культури). Перші три виникають вже у V ст. н. е. на території
України і в деяких пограничних областях Білорусії та Росії, а дзєдзіцька
група – у Середній і Північній Польщі, але не раніше VI ст. Нещодавно
стала відомою ще одна група – Іменьківська – у Верхньому Поволжі, де
присутні елементи слов'янських культур V-VІІ ст. Кожна з перелічених
слов'янських ранньосередньовічних культур має свої підоснови, які
необхідно шукати у більш ранніх культурах. До виявлення слов'янських
пам’яток V-VІІ ст. такі пошуки, здебільшого, закінчувалися
безрезультатно. Вони породжували багато суперечливих концепцій,
оскільки етнічну приналежність археологічних культур 1 половини 1
тис. н. е. і більш ранніх, без типологічної прив'язки їх до етнічно
визначених культур раннього середньовіччя, неможливо було визначити.
Ще складішими виявилися спроби виділити певні етнічні групи в
багатоетнічних культурних ареалах. Окремі археологи навіть вважали,
що жодну з культур І-ІV ст. н. е. і більш ранніх неможливо визначити як
слов'янську. Єдиний вихід із цього становища німецький вчений
К.-В. Штруве вбачав у припущенні, що «...слов'яни адаптовані або
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подавлені в культурному відношенні своїми сусідами, скриваються під
личиною однієї з декількох поліетнічних культурних провінцій»1.
Безнадійність і зневіра в можливість використання археологічних
джерел для розв'язання проблем слов'янського етногенезу з виявленням
нових етнічно беззаперечних слов'янських пам’яток V-VІІ ст.,
заповненням реальними матеріалами хронологічних лакун і
порівняльним вивченням з більш ранніми культурами стали поступово
замінюватися оптимістичнішими нотками. Ці труднощі зараз згадуються
як історіографічний слід тих песимістичних оцінок, що певний час
переважали у слов’янській археології.
Створені типологічні колонки безперервного розвитку слов'янської
матеріальної культури на території Південно-Східної Європи, зокрема в
Україні, дають змогу у ретроспективному плані, з одного боку,
простежити розвиток місцевого слов’янського населення, з іншого –
розкрити його у взаємодії з іншими неслов’янськими племенами.
Шляхом ретроспекції слов’янські етнографічні елементи виявлені в
окремих поліетнічних культурах Південно-Східної та Середньої Європи.
Встановлено, що в 1 половині І тис. н. е. поруч зі слов’янами на
території України в різний час жили й інші етнічні групи германського,
балтського, іраномовного, фракійського населення. Цей факт знайшов
своє відображення в археологічних матеріалах.
Найвиразніше
виразно
це
спостерігається
на
пам’ятках
Черняхівської, а балтські елементи на поселеннях Київської культур ІІІ –
початку V ст. н.е. У світлі нових досліджень не витримала випробування
часом концепція М. Брайчевського про утворення у ІІ-VІІ ст. носіями
Черняхівської культури, яких він вважав виключно слов’янами – антами
і склавинами, «антського царства». Археологічні джерела засвідчують,
що це була багатоетнічна культура, створена прийшлими готами,
слов’янським місцевим населенням Подністров’я і Подніпров’я,
скіфосарматським населенням степу та фракійським населенням
межиріччя Дністра і Дунаю.
Очолювали це міжплемінне утворення, яке було зруйноване гунами у
375 р., готські вожді, названі в писемних джерелах (Йордан) королями.
Анти і склавини представлені відповідно Пеньківською і ПразькоКорчацькою культурами середини V-VІІ ст. н.е. Як українські, так і
зарубіжні дослідники не бачать можливості підняти культурний та
економічний рівень їх носіїв до статусу державного.
П’яте-сьоме століття – це період найбільш інтенсивного розселення
слов’ян. Слов’янські племена з’являються в Подунав’ї, у глибинних
регіонах Балканського півострова – на півдні, доходять до Ельби та
балтійського узбережжя – на заході; на північному сході заселяють
верхів’я Дону і Волги. У 2 половині 1 тис. н.е. розселення досягло таких
розмірів, що вони стали однією з основних груп, які формували етнічну
карту ранньосередньовічної Європи. Водночас велике розселення
1
Struwe K.-W. Zur etnohenese der Slawen // Stariqard – Oldenburq. – Nenmunster, 1991. –
S. 9-28.
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слов’ян започаткувало процеси слов’янського народотворення, тобто
формування тих слов’янських груп, що стали ембріонами сучасних
слов’янських народів. Ця історична закономірність стосується всіх
слов’янських груп – південних, західних і східних. Інтеграція
слов’янських різноплемінних переселенців з місцевим населенням на
нових землях, поступове поглинання ними чужих різноетнічних
субстратів привели до зародження нових слов’янських етносів як на
Балканах і в Подунав’ї, так і на Двині та Волзі.
Слов’янські племена, що залишились на корінній території
(український Лісостеп, а також лівобережне Повіслення (Середня
Польща), набули до тих племінних слов’янських груп, які переселилися
в нові регіони, свої культурно-мовні статуси. Вони також стали
окремими етно-мовними одиницями, що започаткували основу
формування українського та польського народів. Слід відзначити, що
пам’ятки Празько-Корчацької культури у Подунав’ї лежать в основі
старожитностей предків словаків, морав’ян і чехів. Тобто вони
засвідчують, що у VІ-VІІ ст. предки українців, словаків, морав’ян і чехів
мали одну й ту ж археологічну культуру.

Не існує джерельного підтвердження існування в середньому
Подніпров’ї до 2 половини ІХ ст. племінного утворення слов’янських русів,
більше того – Руського каганату, які нібито поглинули всі східнослов’янські
племена, згадані Літописом, і створили єдину східнослов’янську етнічну
спільноту. Сама назва Русь, за Літописом, привнесена норманською
династією князів – Рюриковичами. Поляни отримали свою назву «русів»
лише з приходом до Києва варягів-русів. Тому фраза з Літопису: «…поляне
еже ныни зовомая русь» ніколи не означала, що «поляни» – це одвічний
синонім назви «русь». У сучасній українській історіографії проблема русів
найповніше викладена у працях С.Шелухіна, Н.Яковенко та у третьому томі
п’ятнадцятитомної праці «Україна крізь віки».
Епоха після великого слов’янського розселення (VІІІ-Х ст.)
характеризується перегрупуванням слов’янських племен на території
України, відбувається поширення певної частини правобережного населення
на Лівобережжя. Ці нові утворення, на відміну від попередніх (V-VІІ ст.), які
представляли на цій території лише два великі слов'янські об'єднання –
склавинів та антів (відповідно Празько-Корчацька та Пеньківська культури)
– включають уже тринадцять різних племінних груп, відомих за
літописними даними1. Ці групи об’єднувалися у великі союзи-княжіння,
створюючи передумови для виникнення східнослов’янської державності.
Після розгрому аварами дулібського об'єднання, в яке входили всі
Правобережні літописні племена, основною рушійною силою стають
поляни. Вони займають вирішальне місце у відносинах з хозарами, яким
придніпровські слов'яни якийсь час платили данину, а потім – з норманами,
яких впустили до Києва. З приходом останніх навколо Києва формується
східнослов'янська держава – Київська Русь. Основою утворення Київської
держави була південна група східнослов'янських племен – предків
1
Племена дулібів, бужан, волинян ми за Л.Нідерле та М.Грушевським розглядаємо як
одне племінне утворення, що в хронологічній послідовності змінювало свою назву.
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українського народу, соціально-економічний розвиток яких був вищим,
порівняно з іншими східнослов’янськими племінними групами.
Норманська династія князів-Рюриковичів, запрошена слов'яно-угрофінським об'єднанням Поволжя, уже в другому поколінні перебирається на
Дніпро і об'єднує північну прибалтійську і південну причорноморську
торговельно-економічні зони в одну державу – Київську Русь.
Слов'янізуючись, вона в Х-ХІ ст., переважно силою, поширює свою владу на
всі східнослов'янські племінні групи, піднімаючи таким чином
державотворчі процеси на вищий надплемінний рівень. За Володимира
Святославича та Ярослава Мудрого Київська Русь досягає рівня
територіально-політичного та правового організму з ознаками федералізму.
У літературі цю державно-політичну ситуацію нерідко трактують як етнічну
єдність, що веде до утворення давньоруської народності. Однак це тільки
підміна понять, що не відображає об’єктивних реалій. Менше ніж за сто
років на величезних просторах від Вісли до Волги і від Чорного до
Балтійського моря за наявності непрохідних природних бар'єрів і браку
комунікацій, за існування різних торговельно-економічних орієнтацій
південної та північної частин Русі, місцеві етномовні й культурні відмінності
різних східнослов'янських племінних груп не були знівельовані. Вони
залишилися та найзначнішою мірою спричинили розпад Київської Русі.
Розпад Київської держави розпочався вже після смерті Ярослава
Мудрого. Новоутворені князівства, очолені його синами, племінниками та
онуками, незважаючи на династичні зв'язки, в міжудільних війнах захищали
та обстоювали свої вотчини. Вони поступово згрупувалися навколо певних
культурно-економічних центрів (Полоцьк – на Двіні, Владимир – на Клязьмі,
Київ та Галич у Дніпр – Дністровському межиріччі), що в географічному
плані накладаються на колишні племінні землі. Тут найбільше збереглися
свої етномовні та етнокультурні традиції, витоки яких сягають раннього
середньовіччя. Вони і стають рушійними силами тих процесів, що
започаткували утворення трьох східнослов'янських народів, – українського,
білоруського та російського, їхні витоки сягають доби Великого переселення
народів.
Виникнення етноніма «Україна» також сягає ранньосередньовічного
періоду, коли на інтегрованій склавино-антській основі утворюється єдина
дніпро-дністровська етномовна група східнослов'янських племен.
Залишаючись назавжди слов'янами в розумінні свого походження від
слов'янської сім'ї народів, а з кінця IX ст. – слов’янами-русами за
приналежністю до Києво-Руської держави, вони з метою самоідентифікації
поступово відновлюють назву дніпровських племен антів («окраїнних»), яка
згодом набирає територіального та етнополітичного значення та
трансформується в назви «Україна», «український народ». Пройшовши
низку стадій свого становлення та територіального поширення, у ХІХ-ХХ ст.
назва «Україна» утверджується остаточно як етнонім окремого
слов'янського народу, замінюючи старі назви «Русь», «Мала Русь»,
«Червона Русь», що в пізньому середньовіччі вирізняла його серед інших
слов'янських народів, зокрема східнослов'янських, з кореневими назвами
Русь («Білорусь», «Велика Русь»). Сьогодні ця назва визначає суверенну
європейську державу – Україну – та її народ.
Викладені нами концепції, на нашу думку, відповідають сучасному стану
української науки з основних проблем давньої історії України.
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Ворончук І.О. (Київ)
РОДИННА ТЕРМІНОЛОГІЯ
АКТОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ҐРОДСЬКИХ
І ЗЕМСЬКИХ СУДІВ XVI-XVII ст.
Стаття присвячена аналізу родинної термінології, яка відклалась у
документах (актах) ґродських та земських судів, що протягом кількох
століть функціонували в українських землях. На прикладі матеріалів
ґродських та земських судів Волині XVI – першої половини XVII ст.
автор аналізує найрізноманітніші види документів, що містять
інформацію щодо родини та наводить приклади родинної термінології,
на підставі якої можна реконструювати структуру та склад окремих,
цілком конкретних шляхетських родин, а іноді й цілих родів Волинського
регіону XVI – першої половини XVII ст.
Оскільки йтиметься про родинну термінологію актової документації
ґродських і земських судів, виникає необхідність сказати декілька слів
про самі ці судові установи, що були органами шляхетського
судочинства.
Ґродські суди офіційно були заведені у Великому князівстві
Литовському першим Литовським Статутом 1529 р. Свою назву вони
отримали від терміна ґрод – замок. Ґродський суд відправляв староста,
тому вони називалися ще старостовськими або старостинськими. Судові
прибутки йшли на користь старости, які часто цим зловживали, а отже
суд був дорогим. Окрім того, юрисдикції ґродського суду не підлягали
князі й так звані пани хоруговні, яких судив сам великий князь, що
ставило їх у привілейоване становище та викликало незадоволення
непривілейованого шляхетського загалу. Тому впродовж певного часу
шляхта виступала з вимогою заведення для всієї шляхти єдиних судових
установ. Нарешті, впродовж 1564-1566 рр. у ВКЛ було проведено низку
судово-адміністративних реформ, закріплених другим Литовським
Статутом 1566 р. За цим же Статутом були заведені земські суди,
юрисдикції яких підлягала уся шляхта, у тому числі й привілейована
раніше її верхівка (у воєводствах, що входили до Корони Польської ці
судові органи існували з середини XV ст.).
Таким чином, у кожному повіті українських воєводств ВКЛ постали
ґродські й земські суди як суди нижчої інстанції, що проіснували майже
до середини XIX ст. Спочатку сфера компетенції між цими судами була
чітко розмежована: ґродський суд розглядав кримінальні, а земський –
цивільні справи осілої шляхти. Земський суд мав також так зване “право
вічності”, тобто право надання юридичної сили документам приватноправового характеру. Проте досить швидко відбулося змішання функцій
цих судів. Внаслідок їхньої діяльності відклалися так звані актові книги,
тобто збірки документів тих справ, що розглядалися судами.
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Отже, книги містять судові документи цивільних і карних справ
тогочасного населення та численні приватно-правові документи, як-от:
акти куплі-продажу нерухомості, поділу спадкового майна серед
нащадків по смерті прямих та бічних родичів, заяви про виділення
батьками маєтків своїм дорослим синам та посагу дочкам (так зване
“випосаження” або “оправа посагу”), шлюбні контракти, вінові записи,
дарчі надання – “даровизни” тощо, які тією чи іншою мірою відбивають
родинні та свояцькі стосунки. Таким чином, значне число документів
потенційно може містити як безпосередні вказівки на родинні зв’язки,
так і родинну термінологію, тобто нести інформацію, необхідну для
відновлення окремих, цілком конкретних родин XVI-XVIII ст., що
відкриває перспективи для їх реконструкції. Звичайно, це не означає, що
в актові книги вже первісно була закладена готова інформація про склад
і структуру тогочасної родини, ні її треба добути з тих
найрізноманітніших актів, що містяться в них. Тож перейдемо до аналізу
актового документального матеріалу і визначимо найважливіші види
актової документації для виконання нашого завдання.
Зрозуміло, що родинну термінологію можуть зберігати документи
приватно-правного характеру: шлюбні контракти, вінові записи,
даровизни, тестаменти, купчі, дільчі угоди тощо. Дійсно, у шлюбних
контрактах та вінових записах зазначаються дані про чоловіка і
дружину, а саме: їхні імена та прізвища, подекуди по-батькові. За цими
записами ми маємо сьогодні можливість встановити подружжя, які взяли
шлюб більше чотирьохсот років тому. Але у вінових записах часто
містилась значно більша за обсягом інформація щодо структури тих чи
інших родин, особливо щодо родини дівчини, оскільки, записуючи віно
майбутній дружині, чоловік одночасно зазначав з чиїх рук (батька,
матері, братів або інших родичів жінки) та який посаг взяв за нею. Так,
від 25 квітня 1596 р. маємо віновий запис Филипа Богдановича
Круневича своїй дружині, дочці князя Дмитра Ружинського – Олені,
завдяки якому встановлюємо, по-перше, саме подружжя, а, по-друге,
філіаційні зв’язки з їхніми батьками, оскільки Филип Круневич вказує
своє по-батькові та називає батька своєї дружини – князя Дмитра
Ружинського (принагідно зауважимо, що до цього часу ніяких
відомостей про дітей цього князя не було)1. Цінність вінових записів
полягає і в тому, що за ними подекуди можна встановити, хто з батьків
живий на цей час, а хто вже помер. Так, якщо до цього остання згадка
про князя Дмитра Ружинського датувалася 1583 р., то тепер ми знаємо,
що у 1596 р. він був ще живий. Щоправда, частіше подібна інформація
стосується чоловічої лінії дружини, оскільки дівчину (жінку) видавали її
батьки, а в разі їх відсутності – рідні брати або ж батькові брати та інші
найближчі родичі з батькового боку, хоча трапляються й відхилення від
цього правила.

1
Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК
України), ф. 26, оп. 1, спр. 11, арк. 244-245.
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Інформацію про реальне подружжя несуть також різні маєткові акти,
зокрема: купля-продаж та обмін маєтків, застави, держання, оренди,
посесії тощо, оскільки в таких оборудках подружжя, як правило,
виступає разом. Так, 3 жовтня 1584 р. Филип Бокій Печихвостський з
дружиною, княгинею Ганною Остафіївною Ружинською, “ωбудвε ωсобε
сполнε и нεроздεлнε”, позичили у Кузьми Немири Порванецького і його
дружини Овдоті Якимівни Охлоповської 200 коп. грошей і в цій сумі
заставили їм на два роки свою частину маєтку Смикова1. Тож за цими
актами ми маємо змогу зразу встановити дві подружні пари.
Серед різновидностей актових матеріалів найповнішу картину з
точки зору реконструкції шляхетських родинних структур зберігають
тестаменти, оскільки в них йдеться не лише про дійсне подружжя, а
подекуди містяться згадки й про їхні попередні шлюби. Особливо
важливими для відновлення складу конкретної родини є тестаменти, що
містять інформацію про дітей. Так, на підставі тестаменту Михайла
Васильовича Линевського від 15 травня 1597 р. дізнаємось, що він був
одружений двічі. Від першого шлюбу з Любкою Шелвовською він мав
синів Яна і Абрама та як мінімум двох дочок, оскільки зазначає, що
“видал εсми двε дочки за добрых людεи в малжεньство”, а від другого
шлюбу з Раїною Чернівською – сина Михайла та дочок Настасю, Євгу і
Марухну. Окрім цих, названих за іменами дітей, він говорить ще й про
діток “нεдорослих”2. Подекуди трапляється кілька тестаментів,
написаних однією особою в різні часи, які доповнюють і уточнюють
інформацію про родину тестатора. У багатьох тестаментах, окрім
власних дружин, чоловіків та дітей, згадуються також близькі й кровні
родичі не лише по прямій, а й по бічних лініях. Проте тестаментів
трапляється не так уже й багато, до того ж вони не завжди дають
детальну й вичерпну інформацію. В багатьох з них діти лише
згадуються, але не зазначаються ані їхні імена, ані стать, ані кількість, а
без цих даних не можна реконструювати склад родини та визначити інші
її параметри. Так, у тестаменті Мойсея Гуляльницького від 30 квітня
1593 р. фігурує досить значне число його родичів: стрий Макар
Федорович Гуляльницький з сином Наумом, братанич Іван Федорович, а
також Кость Данилович Гуляльницький, Олехно і Семен Пахновичі
Гуляльницькі, але що стосується його власної родини, то зазначено лише
ім’я дружини Хведя та згадуються “дεтки” без їхньої персоніфікації3.
Дуже корисними з точки зору реконструкції не лише окремої сім’ї, а
більш широких родинних та родових (кланових) зв’язків є дільчі акти
між родичами (так званий “дεл вεчистыи”), які проводились з
батьківської волі або ж розпоряджень небіжчиків, так і внаслідок
існуючих законів успадкування, якщо такого розпорядження не було.
Так, 30 червня 1585 р. до луцького ґродського суду був внесений
роздільчий акт (“дεл вεчистый“) про поділ маєтків Матяса Зеньковича
1
2
3

Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 65, арк. 735-739.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 11, арк. 115-117 зв.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 9, арк. 356-357 зв.
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Остріївського, проведений 19 травня після його смерті між родичами.
Цей акт дає нам інформацію про чотири подружні пари. Окрім того, у
ньому також зазначається характер спорідненості між деякими
фігурантами поділу. Загалом цей запис подає часткову інформацію про
дев’ять конкретних родин1.
Родинні структури допомагають відновити також судові справипретензії (“протестації”) одних родичів до інших щодо несправедливого
розподілу спадщини або ж взагалі незаконного привласнення маєтків
своїми близькими. Під час розгляду таких справ у них включаються усі
зацікавлені сторони, а це, як правило, значне коло родичів з обох
протилежних боків, які, намагаючись довести законність своїх прав на
маєтність, пред’являли судові документальні підтвердження цих прав:
грамоти, листи, привілеї на маєтки, у яких згадуються їхні предки та
родичі. Такою показовою з точки зору закладеної інформації для
відновлення родинної структури є справа (“протестація”) спадкоємців
Семена Барсана проти Марка Васильовича Жоравницького щодо
незаконного привласнення їхнього маєтку Жоравники. Тяжба між
Барсанами і Жоравницьким тяглася з 30 до 80-х років XVI ст., тобто
протягом 50-ти років, а значить у неї були втягнуті представники кількох
поколінь цих родів. На завершальному етапі цієї справи, яка 1584 р.
розглядалась у луцькому земському суді, з боку Барсанів виступали:
“Іванъ Хвεдорович Сεлεцъкии восъполокъ з братаничомъ своимъ
Іваномъ Гавъриловичомъ Сεлεцъкимъ и з сεсътрою своεю родною
Анъдрeεвою Свищовскою Ганъною Хвεдоровъною Сεлεцькою, а Лεвъко
Кръжищовъскии з дεтми своими з Богъданою Хвεдоровною Сεлεцкого,
з жоною εго, спложонымъ, то εстъ: сынъми Яном, Фεдоромъ, Иваномъ,
Григоръεмъ, Ωлεхъномъ а дочъкою Марεю и зо всими потомками
мεнованоε жоны εго Богданы, з сыном и дочками εε с пεршими мужами
спложоными, то εстъ Андрeεвою Кузминъскою Ωгърεнкою Ивановъною
Чаруковъского,
Хилимономъ
Матъфиεвичомъ
Сушъковичомъ
Наврятинъскимъ, Павъловою Мεдъвεдъскою Зофεεю а Ильяшεвою
Ωвдотьεю Матъфeεвънами Сущъковнами Навърятинъского, Иванъ
Тихновичъ
Поръванεцъкии,
Лавъриновая
Марина
Зεньковъна
Боръсуковъна а Ωлεхъно Гавъриловичъ Холонεвъскии изъ жоною своεю
Ганъною Михаиловъною Козинъского, Катεрына Яновая Хасимовая”.
Усі ці 18 спадкоємців Семена Барсана позивали Яна Марковича та його
братанка Івана Васильовича Жоравницьких (у ході розгляду справи
називаються також Марко Васильович, Іван Васильович та Марко
Олександрович Жоравницькі) “ω том, што жъ дεи ωтъцы ихъ,
нεбожъчики Зεнько Борсyкъ а Фεдько Сεлεцкии, мεли за собою y
малъжεнъствε жоны свои а матъки их, а Ивана Порванεцкого и
Ωлεхъновои Холонεвъскоε Ганъны бабъки, а Катεрины Яновоε
Хасимовоε прабабъки: Зεнко дεи Борсyкъ Маръю а Фεдко Сεлεцкии
Фεнъну Барсановъны, на которых дεи жонъ их по Сидорε Баръсанε, по
братε ихъ родномъ, правомъ прирожонымъ ωтчизънымъ спадъком
1

Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 292 зв.-307.
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пришъло яко по вмεрълои рyцe имεньε Жоравъники”. Намагаючись
відстояти своє право на спадщину, потомки Барсанів подали судовому
уряду 17 документів. Серед них грамоту великого князя Казимира 1456
р. князям Василю Козеці і Олехну Порицькому, які були визначені
суддями для вирішення межових суперечок між Васком Барсаном і
Пахном Гулевичем, дільчий лист 1488 р. маєтку Жоравники між братами
Андрієм і Яцьком Барсанами, де Андрій називається старшим братом, а
Яцько – меншим, а разом вони фігурують як “пана Маськовы сыны”. У
листі луцького старости князя Федора Чорторийського розкривається
суть справи: колишня дружина Сидора Барсана, вийшовши заміж за
Марка Жоравницького, привласнила з ним маєток Жоравники, дві
частини якого припадали на “ωтчичокъ того имεнъя”, сестер Сидора
Барсана – Марію і Фенну, дружин Зенька Борсука і Федька Селецького.
У цьому ж листі дружина Марка Жоравницького називається Ганною
Ворищською та згадується її дочка від Барсана, яка пізніше померла.
Доводячи свої права на маєток, Зенько Борсук і Федько Селецький
перераховують “имεна тымъ продъком жонъ наших, которыε (маєток –
І.В.) дεржали: Иван, посълε нεго сынъ εго Сεмεнъ, посълε Сεмεна сынъ
εго Масько, и потом за Казимира короля Маськовъ сынъ, Анъдрεи, дεдъ
Барсановъ и жонъ нашых дεлилъся з братомъ своим Яцъкомъ”. У
процесі судового розгляду “поводовая сторона” представила свідка –
Івана Гавриловича Холоневського, який показав, що його дід, Богдан
Холоневський, по смерті Василя Барсана Жоравницького, взяв за себе
дружину померлого – Олену Яковицьку і, мешкаючи з нею, видав заміж
її дочок від першого шлюбу: Марію – бабку Івана Порванецького і
Фенну – матір Івана Селецького, першу – за Зенька Борсука, а другу – за
Федька Селецького, які по смерті свого брата Сидора Барсана
неодноразово позивали до суду колишню його дружину та її другого
чоловіка Марка Жоравницького і “выискавъши тоε имεньε Жоравъники
правомъ”, пізніше віддали його в заставу тому ж М. Жоравницькому у
40 копах грошей1.
Таким чином, у представлених листах-наданнях та показаннях
зацікавлених сторін зазначаються філіаційні зв’язки всередині кількох
родів, завдяки чому можна частково прослідкувати їх генеалогію. За
даним документом частково відновлено генеалогію наступних родів:
Барсанів, Селецьких, Холоневських, Порванецьких, Жоравницьких, а
також встановлено майже два десятки подружніх пар та склад декількох
конкретних сімей, а саме: Семена і Василя Барсанів, Андрія
Свищовського, Левка Ржищовського, Матвія Сушка Навратинського,
Зенька Борсука, Федька Селецького, Богдана Холоневського.
Встановити генеалогічну наступність (генеалогічний ряд) певного
роду допомагають також різні заяви про втрату документів на родинні
1
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 781-810; Архив Юго-Западной России, издаваемый
Временною коммиссиею для разбора древних актов при Киевском, Подольском и
Волынском генерал-губернаторе (далі – АЮЗР). – К., 1907. – Ч. VIII. – Т. IV. – С. 179-218,
378-384.
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маєтки, оскільки в них також перераховуються втрачені офіційні
надання, зокрема великокнязівські і королівські грамоти, листи і
привілеї, пожалувані попереднім поколінням роду, а одночасно
називаються й самі предки. При цьому відновлюється сам процес
успадкування маєтків, їх перехід з рук у руки, від одних родичів до
інших у межах даного роду, внаслідок чого можна встановити різні
покоління рідних та близьких. Так, 25 жовтня 1575 р. у присутності
луцького старости князя Богуша Корецького Іван Михайлович
Хрінницький зробив заяву, що під час татарського нападу татари
підпалили його маєток, і в цій пожежі згоріли офіційні родинні маєткові
документи, які переховувалися у нього як у старшого з братів.
Перераховучи надання на “имεнья ωтца εго ωтчизныε и дεдизъныε”:
Хрінники, Любин, Толпижин, Вичолків, Лопавши, Смиків, а також
дільчі листи між батьком і його братами, він називає своїх кровних
родичів, зокрема діда свого батька Онанія Волчка Хрінницького та
дідових рідних братів: Богдана Толпижинського і Микиту
Перенятинського, а також батькового стрия Немиру Хрінницького.
Оскільки одночасно загинули й листи його пасинків, він називає і їх –
князів Федора і Андрія Буремльських та їхніх родичів, зокрема їхнього
діда – князя Дмитра та його синів Івана і Олександра, останній з яких
був батьком його пасинків. Серед згорілих родинних паперів він називає
також “листов упоминалных, поступов правныхъ звязок нεмалыи”, тобто
цілий сувій судових актів, що підтверджували “близкость влостную
ωтца εго” до маєтків Ярославичі, Підлісці, Городниця та Княгинин, які
за записом батькового стрия Немири Хрінницького перейшли до його
дружини княгині Ганни Жижемської. Прослідковуючи перехід цих
маєтків з рук у руки, він називає подружжя Богуша Боговитиновича і
Федору Андріївну Сангушківну, їхніх зятів – князя Фридріха
Пронського, Миколая Трибуховського, Михайла Дзялинського, які були
чоловіками їхньої дочки Федори, а також королівського секретаря
Михайла та його сина Михайла Свинюського. У документі зазначається
також, що батьків стрий Немира Хрінницький є небіжчиком, але батько
Івана Хрінницького – Михайло – ще живий, оскільки він, “ωчεвистε
ставши” перед судовим урядом, підтвердив, що “тыε вси листи … чεрεз
поганство татары … попалεны сут”1. Таким чином, за цим документом
ми маємо можливість прослідкувати філіаційні зв’язки трьох поколінь
роду Хрінницьких як по прямій, так і по бічній лініях, а також дістаємо
відсутню за існуючими генеалогіями інформацію щодо князів
Буремльських (зокрема, про невідомого досі князя Федора
Олександровича) та роду Боговитинів.
Окрім названих видів документів, інформацію щодо складу родин
надають також численні протестації, маніфестації, квитовні записи,
заяви (“ωповεданє”) з найрізноманітніших приводів, судові декрети й
апеляції на них, свідчення возних, оскільки досить часто в цих
1

447.

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 15, арк. 21-23; АЮЗР. – Ч. VIII. – Т. IV. – С. 442-
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документах зазначається характер спорідненості учасників судової
справи. Так, 29 травня 1561 р. Опранка Федорівна Сербинова позивала
до суду свою колишню свекруху Яцькову Зиновію Мордвинівну
Жабокрицьку, яка після смерті свого сина Василя “в моц свою взεла,
дεржала и вживала, а εи нεвεстцε своεи поступити и видεлити нε хотεла”
віно, записане Опранці її першим чоловіком Василем Жабокрицьким на
третій частині Жабокрицького маєтку. За допомогою найближчих
приятелів вони дійшли згоди і Зиновія Жабокрицька змушена була
поступити третю частину маєтку Опранці, яка “приняла роздεлок з
свεкровю своεю”, про що й було записано у Луцькому гродському суді
вже 4 червня 1561 р. На підставі цього запису ми маємо можливість
реконструювати три подружні пари: Яцько Жабокрицький і Зиновія
Мордвинівна, Василь Жабокрицький і Опранка Федорівна і вона ж у
другому шлюбі складала подружню пару з Михайлом Сербином.
Причому, оскільки Опранка звертається безпосередньо до свекрухи,
можна зробити висновок про те, що свекор Яцько Жабокрицький вже
помер1.
13 червня 1578р. Іван Єло Букоємський позивав до суду брата
Григорія Єло Букоємського за напад на дім свого підданого Федька в с.
Букоймі, а 4 липня вже Григорій позивав Івана за напад на своїх слуг і
поранення одного з них у тому ж с. Букоймі2.
Взагалі інформацію про склад родини можуть містити
найрізноманітніші за змістом акти. Так, 29 грудня 1563 р. Ганна
Яцьківна Жабокрицька, позичивши у свого “сεстрεнца” Романа
Івановича Красносельського гроші, заставила йому свою частину в
с. Жабокриках, що після смерті брата Василя спала на неї та її п’ятьох
сестер. Таким чином, ми дістаємо додаткову інформацію щодо відомої
вже родини Яцька і Зиновії Жабокрицьких3. 30 травня 1564 р. Миколай і
Криштоф Дубровські занесли в луцькі гродські книги лист від себе і “за
молодшую братю”, Якуба, Станіслава, Яся, Мартина, своїй матері –
княгині Ганні Козечанці. Своїм записом вони брали на себе зобов’язання
при виданні заміж своїх сестер, Барбари та Катерини, яких їхня мати
“при собε ку выхованю заставити рачила”, виправити посаг,
призначений їхнім батьком Миколою Дубровським “дочъкамъ своимъ а
сεстрамъ нашимъ”. Таким чином, цей документ дає змогу зразу
реконструювати конкретну родину, яка складалася з подружньої пари
Миколая Дубровського і кн. Ганни Козечанки, їхніх шістьох синів та
двох дочок4.
Таким чином, можна констатувати, що практично більшість записів
актових книг земських і ґродських судів містить інформацію про
тогочасні сім’ї та родинні зв’язки, що відкриває перспективи у пошуках
необхідних даних для реконструкції конкретних шляхетських родинних
1

ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 3, арк. 115 зв.-116, 120 зв.-121 зв.
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 327, 373.
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 5, арк. 234-235 зв.
4
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 8, арк. 553.
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структур. Звичайно, це копітка й трудомістка робота, але тільки на
підставі відновлення складу конкретних родин можна з’ясувати
структуру і типологію української шляхетської родини. Розглянемо
актову документацію з точки зору її репрезентативності щодо родинної
термінології, на підставі якої таку реконструкцію можна здійснити.
Терміни спорідненості по прямій лінії першого ступеня. До
першого ступеня спорідненості по прямій лінії входять дві групи осіб,
що знаходяться між собою у стосунках безпосередньої філіації. У цій
групі вирізняють висхідну і низхідну лінії спорідненості. До висхідної
лінії належать родителі, отець, матка, до низхідної – діти: сини і дочки.
Найпоширенішими у джерелах є терміни першого ступеня
спорідненості у прямій лінії, зокрема: “ωтεць”, (“батько”), “матка”
(матухна), “родители”, “родичи”, “дεти” (“дεтки”), “син”
(“синачεк”), “дочка” (“дeвка”, “цу рка”).
Щоправда, зауважимо, що у розглядуваний час в актових пам’ятках
термін батько вживається вкрай рідко (власне на величезне число у
декілька тисяч актів цей термін зустрівся лише один раз). Натомість
найпоширенішим є слово ωтεц (ωтεць, ωтец, ωтецъ). Порівнюючи
частотність вживання в актовій документації різних термінів
спорідненості, можна без перебільшення сказати, що серед них це слово
є одним з найуживаніших: “самъ ωсобою своєю я, ωтєцъ єго“1;
“пошεдши в стан свεтыи малжεнскии за благословεнством всεмогущого
Бга а за позволεнεмъ ωтца моεго, пна Михаила Козинского”2. Варто
додати, що перед терміном отець, як правило, вживається іменник пан,
утворюючи своєрідне словосполучення: “Я, Лаврин Сεмεнович
Ωранскии, … з особливоε ласки, милосεрдъm и справы Божскоε а
позволεнm εго млсти пна ωтца моεго, пна Сεмεна Григорεвича
Ωранского”3.
Від назви отець походить багато дериватів, серед яких зазначимо ті,
що відбивають спорідненість і можуть бути корисними у пошуках і
встановленні філіаційних зв’язків. Це, перш за все, “отчич”,
“ωтчизна”, “ωтчизний”. Слово отчич означає спадкоємця по батькові:
“што мы яко власныε ωтчичи, маючи в рyкахъ и шафyнку своεм”4.
На позначення терміна мати найуживанішим було слово матка.
Широке застосування слова матка в актах одночасно свідчить і про його
активне використання в тогочасній побутовій розмовній мові: “εε млсть
пани матка нша, з нами постановεнε достаточноε учинивши, и то з ласки
а милости своεε вдεлати рачила, ижъ тыε сεстры наши при собε ку
выхованю заставити рачила”5.
Поширеним демінутивом від терміна матка виступає слово матухна:
“за вεдомостъю и позволεнъεмъ εε милости панεε матухны моεε”6; “з
1

Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 65, арк. 433.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 63.
Там само, ф. 27, оп. 1, спр. 1, арк. 9-9 зв.; Волинські грамоти. – К., 1995. – С. 30.
4
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 532.
5
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 553.
6
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 1, арк. 214 зв.
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вεдомостъю и позволεнεмъ εε милости панεε Пεтровоε Сεмашковоε,
панεε а матухны моεε намилшоε”1.
Від основи мати є чимало дериватів, серед яких в актах найбільш
поширеним є термін материзна, тобто спадщина по матері: “имeнε на
Полeсью в повeтε Луцкомъ, над рεкою Случю лεжачоε, называεмоε
Тишица, мнe самому налεжачоε, по матцε моεи, пнεи Дмитровои
Козинскои пнεи Зофeи Ивановнε кнжнε Масалскои, никому ничимъ нε
завεдεноε по зошлои матцε моεи яко близкост и матεризна моя
пришло”2.
Зрідка поняття батько та матір позначалися такими термінами як
родитель, родич, родителка. А. А. Бурячок, підкреслючи книжний
характер слів родитель та родителка, вважав, що вони вживались у
староукраїнській мові лише у творах високого стилю3. Однак їх
застосування в актовій термінології засвідчує вживання цих слів і в
тогочасній розмовній лексиці: “которыми дεтками моими и всεю
маεтностю по мнε зосталою ωна яко матка а родитεлка властная
ωпεкатися … маεт”4; “взявши пεрεд сεбε злыи yмыслъ напротивко мεнε
матки, родитεлки своεε”5. Як збірне поняття для позначення обох
родителів разом вживалося слово родичи: “мы, яко родичы сына нашого,
князя Юря Масалского … , yважаючи службы поволныε и послушεнство
ку нам, родичом, сына ншого”6; “кнзю Максиму Соколъскому и
Алεксанъдрε Василεвича Долзского, родичом и добродεεмъ мнε
милымъ”7; з ласки εго млсти пна Януша Жабокрицкого, суди зємского
крємянєцкого, ωтца моєго и єє млсти панєє Катєрины Лосятинского,
панεε матухны моєє, милых родичов и добродиєв моих”8. Термін родичі
вживається також і на означення більш широкого кола родичів у
розумінні рідних та близьких: “посылала εсми частокротъ до пна Романа
Гулεвича, д#дка своεго, жεбы м# с тоε надзы вз#лъ, бомъ нε мεла до
кого иншого втεкатис#, ωдно до родичов своихъ”9.
Назва син виступає в усіх слов’янських мовах і спершу вказувала на
стосунок матері до сина, оскільки первісне значення цього слова –
народжений10. Цей термін відразу вказує на філіаційні зв’язки осіб:
“yтькнуль ωдин позовъ по εго млсти пна судю самого, а дрyгии по сына
εго млсти пна Михаила Хрεницкого”11. Зрідка трапляється зменшено1

Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 2, арк. 32 зв.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 203-203 зв.
Бурячок А.А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. – К., 1961. – С. 32.
4
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 10, арк. 52 зв.
5
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 547 зв.
6
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 619 зв.
7
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 349 зв.
8
Там само, ф. 22, оп. 1, спр. 14, арк. 874.
9
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 6, арк. 217.
10
Delbrück B. Die indogermanischen Verwandschaftsnamen. – Leipzig, 1889. – S. 453-454;
Бурячок А.А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. – С. 32; Szymczak M.
Nazwy stopni pokrewieństwa i powinowactwa rodzinnego w historii i dialektach języka
polskiego. – Warszawa, 1966. – S. 37.
11
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 14, арк. 963.
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пестлива форма від сина – сыначек: “а што ся дотычεт сыначка
нεбожчика кнзя Лва Санкгушковича Кошεрского”1.
Для означення особи жіночої статі стосовно до своїх батьків в актах
вживалося слово дочка: “позовъ по εε млсть пни Ивановую Кирдeєвую
Мылскую Макгъдалεну Скуминовну и дочку εε млсти пану Крыстину, з
нεбожчиком Иваномъ Кирдeєм спложоною”2. Це поняття передавалося
також словом дівка у таких формах, як дεвка, дивка, дeвка: “их мл, того
нє ωтмовляючи, на то призволити рачили, змовивши єє мл панну Ганну
дєвку свою за сна моєго пна Адама ωтдати позволили”3; “а коли дастъ
пан Бог дeвки мои доростут лeт своих”4. Зрідка зустрічається також
форма дeвочка (-ки): “εсли бы тεжъ Богъ всεмогучии з ласки своεε дал
кого до дeвочок моих в малжεнство, тεды жона моя маεт то чинити за
радою брата моεго рожоного и инших приятεлεи кровныхъ дому
ншого”5.
Синонімом терміна дочка виступає слово цорка, яке починає
поширюватися в практиці ділової мови наприкінці XVI ст. і є
запозиченням з польської мови від córka – дочка: “понялъ в станъ свεтыи
малжεнъскии цорку у пана Моисεя Яковлεвича и малжонки εго панεε
Ωлεны Кацεровичовны панъну Галεну”6.
На означення малої недорослої дитини в однині вживаються слова
дεтя (дитя), дεтятя (дeтятя): “дεвка εε млсти панъна Марyша яко дитя
малоε нεдорослоε”7; “панъ Маръко Жоравъницъкии, то εстъ дeдъ того
дeтяти нεдоросълого Ивана Васильεвича Жоравъницъкого”8.
Термін діти має збірний характер і означає як декількох дітей
чоловічої статі, так і жіночої разом. Воно зустрічається у формах: дeти,
дeты, дεти, диты: “абы по животε моεмъ дeти, сыновε и дочъки мои,
жадного шаръпанъя мεжи сεбε нε мeли”9. Вживається також зменшенопестлива форма дεтки (дєтки), дεточки: “а што ся дотычεт ωпεки …
дεткамъ моимъ милымъ, сыну моεму Фεдору а дочкамъ моимъ Марухнε,
Ωлεнцε и Фεдорцε”10; “будyчи я порyшона матεринскою млстью
напротивъ дεтокъ моих, сыновъ и дочокъ, с паном Ωлεхномъ
Холонεвским спложонымъ”11.
На позначення підлітків вживається слова ωтрок: “до рукъ приити
маεт сыном нашим Ивану, Ωлεхну, Павлу, Григорку … тыε части
ωтчизныи мои маютъ достати, которыи з нихъ на свεтε ωтроковъ”12. Нам
зустрілось також слово отродок – термін, що відсутній у дослідженнях з
1

Там само, ф. 28, оп. 1, спр. 15, арк. 304.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 168.
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 65, арк. 433.
4
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 7, арк. 34 зв.
5
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 22.
6
Там само, ф. 28, оп. 1, спр. 53, арк. 1150 зв.
7
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 413 зв.
8
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 805 зв.
9
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 9, арк. 554.
10
Там само, ф. 28, оп. 1, спр. 15, арк. 303 зв.
11
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 63-64.
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Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 14, арк. 87зв.
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родинної лексики. Логічно припустити, що воно походить від слова рід
(род) і розуміється як його відщеплення, паросль, яка виходить от роду.
Очевидно, в подальшому від нього утворилося слово з негативним
відтінком – виродок (порівняйте з руським отродье). Однак у нашому
випадку воно вживається в цілком позитивному смислі в значенні
дитини, потомка: “а такъ дεи тыхъ часовъ и тои ωтродокъ нεбожчика
пана Баръсановъ, дεвка, вмεрла”1.
Для правильного відтворення родинних структур важливе значення
мають різні зауваження щодо старшинства дітей. Зокрема, іноді в актах
до слів син або дочка додавалися прикметники: первородний, старший
(старшая), менший (меншая), що допомагають визначити кореляцію
дітей щодо їхнього старшинства всередині родини.
Досить часто поняття син, дочка заступає лексичний синонім
потомок, а збірне поняття діти замінюється термінами потомство,
потомки.
До назв неповної спорідненості належать слова, що виражають
поняття нерідний батько, нерідна мати, нерідний син, нерідна дочка. Це
відповідно терміни ωтчим, мачоха, пасинок (пасерб) та падчериця
(пасербиця).
Терміни спорідненості по прямій лінії другого ступеня. Другий
ступінь спорідненості по прямій лінії характеризує стосунки дідів та
онуків. “Друга# лїнї# проста# εсть лицъ внизъ идущихъ, такъ мужεска,
какъ и жεнска полу, которыε называютъс# низъходящїε, какїε от насъ
происходятъ, напримeръ: синъ, внукъ и проча#; внукъ, который
родитъс# от моεго сина или дочεри; внучка, котора# родится такожъ от
моεго сина или дочεри”2. Цей ступінь спорідненості виражається
назвами дід, баба у висхідному напрямі і внук, онука та збірним словом
унуки –– в низхідному.
Поняття, що означає батькового або материного батька,
передається назвою дεд (ъ), дeд (ъ): “нεбожчик дεд ншъ, пнъ Тихно
Янъчинскии, з братεю своεю родною пномъ Грицкомъ, пномъ Василємъ
и пном Андрыясомъ Янчинскими”3. Від назви дід утворилася ціла низка
дериватів, тобто похідних слів із новим значенням, зокрема прадід,
предок (про них скажемо трохи далі), а також дідич (дідичі, дідички),
дідизна, дідина, дідицтво, що означають спадщина по діду. У цьому ж
значенні використовується прикметник дідичний.
У значенні спорідненості слово баба означає батькову або материну
матір. У пам’ятках актової ділової мови цей термін вживається у
формах баба, бабка, бабъка: “бабка моя, а матъка ωтъца моεго, зошлая
пни Ωлεна Новосεлεцъкая”4. Від цього слова походить дериват бабизна,
що означав спадщину, яка приходила “спадывала” по бабі, звідси
походить і прикметник бабизний (бабизъный).
1

Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 792.
Права, за якими судиться малоросійський народ. – К., 1997. – С. 232.
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 571 зв.
4
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 65, арк. 437.
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Поняття внук означає син свого сина або дочки: “выволаня вεлєбного
Иωни Борзобогатого Красεнского и сна εго Василя Борзобогатого, такжє
внука помєнεного влдки луцкого Михаила Гулєвича ω наεздъ
кгвалтовныи вночи на манастыръ Жидичин”1.
Термін онука вживається на означення дочки сина або дочки. Це
слово трапляється у формах онука, внука: “што сε дотычεт маεтности
нашоε убогоε сполεчноε зъ εго млтью паном малжонком моим милым
набытоε, то я ωтказываю и ωтписую εго мл пану Яцку Бутовичу,
хоружому зεмли Киεвскоε, малжонку моεму з онукою моεю панною
Евою Малинского наполы”2.
На позначення внуків чоловічого і жіночого роду разом вживається
збірне поняття унуки, внуки, внучата: “всε за живота моεго всeмъ
унукамъ моимъ подεлили”3; “а што ся дотычεтъ дεтεи εε, а внуковъ моих,
так сыновъ яко и дочок”4; “Я, Настас# Иляшовая Чεрнεвская, дочка
Богдановоε Мутикалскоε пнεε Фεди Пεрεкалскоя, Катεрина Яновая
Росчεвска#, я, Анъдрeи а я, Богдана, дeти Михаила Чорновского а
внучата Богдановоε Мутикалскоε панεε Фεди Пεрεкалъскои”5.
Терміни третього і четвертого ступеня спорідненості по прямій лінії.
Третій ступінь спорідненості обіймає взаємні стосунки прадідів і
правнуків, четвертий – прапрадідів і праправнуків. Кодекс “Права, за
якими судиться малоросійський народ” так пояснює ці терміни:
“правнукъ, который родитъс# от моεго внука или внучки; правнучка,
котора# такожъ родитъся от моεго внука или внучки; праправнукъ,
праправнучка, которыε родятъс# от моεго правнука и правнучки. По
праправнукe жε, инымъ лицамъ внизъ идущимъ нε имeεтъс# имεнованїй,
но називаютъс# общε – дeти мεншїε, потомки от праправнуковъ
родящїεс#. Однако жъ εщε два стεпεны, послε праправнуковъ могутъ
називатисъ пращури и прапращури”6. Третій ступінь спорідненості
виражається в основному словами прадід, прабаба у висхідному і
правнук, правнучка у низхідному напрямах.
Термін прадід є похідним від слова дід і означає рідного батька діда
(баби): “далъ до схованя, εдyчи на Подляшε на погрεбъ матки нашои,
листы, справы, на всю маεтност волынскую служачыε, … дεлы
прадεдов наших и дεлы дεда нашого”7. На означення терміна прадіда
може вживатися описова форма, як наприклад: “такжε листы дεлчиε дεда
ωтца εго пана Онаньи Волъчка Хрεнъницкого”8 Від слова прадід був
утворений дериват прадідизна, що означає спадщину по прадіду.

1

Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 580.
Там само, 27, оп. 1, спр. 7, арк. 177 зв.
3
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 3, арк. 430.
4
Там само, ф. 28, оп. 1, спр. 14, арк. 3 зв.
5
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 615.
6
Права, за якими судиться малоросійський народ. – С. 232.
7
ЦДІАК України, ф. 22, оп. 1, спр. 14, арк. 329.
8
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 15, арк. 439 зв.; АЮЗР. – К., 1907. – Ч. VIII. – Т. IV. –
С. 444.
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Слово прабаба походить від слова баба й означало рідну мати діда
(баби): “дεи ωтъцы ихъ нεбожъчики Зεнько Борсукъ а Фεдько Сεлεцкии
мεли за собою y малъжεнъствε жоны свои, а матъки их, а Ивана
Порванeцкого и Ωлεхъновоε Холонεвъскоε бабъки, а Катεрины Яновоε
Хасимовоε прабабъки”1. Похідним від нього є прабабизна, тобто
спадщина по прабабці.
Такі терміни третього ступеня спорідненості як правнук – рідний син
внука та правнука – рідна дочка внука не виявлено. В актовій
документації не зустрічаються також назви, що виражають четвертий
ступінь спорідненості по прямій лінії – прапрадід (рідний батько
прадіда, прабаби), прапрабаба (рідна мати прадіда, прабаби) і
праправнук (рідний син правнука, правнуки) та праправнучка (рідна
дочка правнука, правнуки), хоча в розумінні праправнуків вживаються
слова потомки, щадки (счадки).
Розглянемо загальні терміни предок (предки) та потомки, щадки, що
виражають дальші ступені спорідненості по прямій лінії.
Термін предок (прεдок(ъ) і продок(ъ) означає родича по висхідній лінії
з боку батька або матері, і вживається, зазвичай, на означення родича
старшого за діда або бабу: “яко то давно продки мои и дεд мои, ωтεц
матки моεε, пан Сεмашко з вeку продков своих там тыε имεня …
дεржалъ”2.
Слова потомок означає молодшу за віком людину стосовно до своїх
предків. Цей термін використовується для позначення як близьких
нащадків – власних дітей, тобто найближчих потомків, так і далеких –
дітей своїх дітей – онуків, а також дітей своїх онуків – правнуків тощо,
тобто віддалених поколінь. Так, у наступному прикладі слово потомок
вживається у значенні рідних дітей: “нεдавно минулых часов сын,
потомок кнзя Матфεεв, кнзь Януш Чεтвεртεнскии бεзпотомнε з сεго
свεта зшол”3. Далі наведемо вираз, у якому цей термін використовується
для позначення віддалених поколінь: “зятεи, внyковъ и потомковъ, и
дочокъ нεбожъчика пна Фронъцка Фаличεвъского”4.
Паралельно зі словом потомки простежується вживання ще одного
іменника – потомство із значенням збірності, яке використовується
здебільшого як синонім до термінів діти, внуки: “потомъство моε с
пεршою малъжонъкою моεю панεю Ωвъдотεю Фурсовною спложоноε”5.
Досить часто синонімом слова потомки виступає термін щадки,
фонетичним різновидом якого є варіант счадки. Ці слова вживаються
здебільшого у множині і означають далеких потомків: “пну Павлу
Яцковичу Чεрнεвъскому и жонε εго пнεи Катεринε Якубовнε, дεтεм,
потомкомъ и щадком ихъ”6.

1

ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 782; АЮЗР. – Ч. VIII. – Т. IV. – С. 181.
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 2, арк. 694.
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 12, арк. 372 зв.
4
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 295.
5
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 205.
6
Там само, ф. 27, оп. 1, спр. 1, арк. 38.
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Терміни першої бічної лінії спорідненості. Перша бічна лінія
спорідненості має два відгалуження: одне по чоловічій лінії, до якого
входять брати з їх потомками, друге – жіноче, до котрого відносяться
сестри та їх нащадки. Ця лінія виражає найближчий рівень спорідненості
й охоплює такі поняття як рідний брат, рідна сестра, рідний син брата
(сестри), рідна дочка брата (сестри).
Поняття рідний брат означає кожного із синів по відношенню до
інших дітей того ж батька або матері. Дуже влучним для
підтвердження цього поняття є наступний вираз: “тот сын мои милыи
Михаило Тεрлεцкии з сынами моими а братьεю своεю”1. Проте з
терміном брат треба бути дуже уважними, оскільки воно вживалось і в
переносному значенні. Братами часто називали себе представники
чоловічої статі, які за соціальним статусом належали до однієї верстви,
що особливо було характерним для шляхетської культури.
Поняття рідна сестра означає кожну з дочок стосовно до інших
дітей того ж батька або матері: “позывал εсми позвы зεмскими
луцкими εго млсти пана Ивана Кошку, судю зεмъского повeту
Браславкого, ω посаг сεстры моεε, нεбожчицы пнεи Ганны Гурковны
Ωмεлянского, которая была за εго млстью пном Кошкою и бεз
потомъства зъ сεго свεта зошла”2.
Брати і сестри могли бути рідні, двоюрідні, троюрідні тощо. Тож у
текстах ділового характеру з метою уточнення спорідненості ці назви
часто супроводжується словами-означенням родный (родная) або
рожоный (рожоная), тобто рідні брат і сестра або стриєчний (стриєчна)
– двоюрідні як у наступному прикладі: “братя моя рожεныε и
стрыεчныε”3.
Як уже зазначалося, для правильного відтворення родинної
структури корисними є також означення: старший (старша) та
молодший (молодша) або нεдорослый (нεдорослая), що характеризують
братів і сестер з точки зору кореляції їхнього старшинства: “за yгодою
прятεлскою, маючи мы вси лεта зyполъныε, yчинили εсмо з братом
ншимъ старшим постановεнε и дεл вεчистыи с пномъ Миколаεм
Дyбровскимъ”4; “кгды тая помεнεная Кгоиская, сεстра твоя рожоная,
была в лεтεх нεдорослых и в нεвεдомости εε ωдεржали εстε пεрεвод
права на маεтности εε дεдичнои сεлε Кутах и присεлках к нεи
налεжачих”5. Дуже важливими для встановлення філіаційних зв’язків є
вказівки щодо спорідненості лише по батьківській або материнській
лініях, що трапляються, щоправда, досить рідко.
Сьогодні поняття рідний син брата (сестри) передається терміном
племінник та його лексичним синонімом небіж (небога), але в актовій
документації ми їх не зустрічаємо. Натомість актові пам’ятки виразно і
1

Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 40, арк. 232 зв.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 14.
Там само, ф. 27, оп. 1, спр. 1, арк. 57 зв.
4
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 585 зв.
5
Там само, ф. 22, оп. 1, спр. 14, арк. 369 зв.
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послідовно засвідчують диференціацію понять племінник по братові і
племінник по сестрі з окремими для їх вираження назвами, що було
властиве вже давньоруській мові.
Поняття племінник по братові передається в актах словом братанич
та його синонімом сыновець, яке є похідним від назви сынъ: “в жалобε
εго млсти пна Яна Маръковича Жоравницъкого, воиского зεмъли
Волынъскоε луцкого, и братаничовъ εго млсти пана Марка, пна
Тимофε#, пана Яна а пна Яна Жоравницъкихъ”1; “постановившис#
ωбличнε в замку гсдрском Луцком yрожоныи пан Станислав Хрyстицкии
ωповεдал тыми словы, ижъ дεи часy прошлого данъ ми εстъ листъ ωт
вас, судy зεмъского луцкого, навпоминалныи в жалобe пана Яна и пана
Миколая Хрyстицкихъ, сыновъцов моих”2. Поняття син сестри, тобто
племінник
по
сестрі,
передають
синоніми
сестринец(ь,ъ),
сестринок(ь,ъ), які утворились від слова сестра: “сыну εго млсти пна
браславского, сεстрεнцy моεму милому, пану Мартияну, ωтдаю и
записую ланцух мои золотыи”3.
Термін братанка (братанна) означає поняття рідна дочка брата,
тобто племінниця по братові: “пан Василεи Пεтрович Сεмашко ωповεдал
имεнεм братанки своεε, пнεε Матфεεвоε Рогозεнскоε пни Ганны
Богдановны Хрεнъницкого”4. У цій же функції вживається слово
сыновица: “урожоного Павла Фεдоровича Боговитина и сыновиц εго,
панεн Ганны и Раины, з братомъ εго рожоным нεбожъчикомъ Фεдором
Фεдоровичомъ Боговитиномъ спложоными, которыε то панны с тым
Павломъ стрыεмъ своим яко ωпεкyномъ прирожонымъ”5.
Синоніми сестрениця (сестриниця), сестрична передають поняття
дочка сестри, тобто племінниця по сестрі: “к тому тои жε сεстрεници
моεи милои паннε Евъдусε газуку мою ωксамиту чорного ланцyх мои
золотыи”6; “сεстричну пна Мишъчину Марину Михаиловую Лабунскую
на кон взял и до имεнъя своεго в двор свои ωтвεзъ”7.
Терміни другої бічної лінії спорідненості. Друга бічна лінія
спорідненості має чотири відгалуження: два з боку батька і два з
материнського. У свою чергу з батьківського боку виступає чоловіча
лінія, до якої належить брат (брати) батька та його (їх) потомки, і жіноча,
до якої належить сестра (сестри) батька та її (їх) потомки. З
материнського боку до чоловічої лінії належить брат (брати) матері та
його (їх) потомки, а до жіночої – сестра (сестри) та її (їх) потомки. Ця
лінія спорідненості охоплює наступні поняття, що вживаються в актовій
термінології: рідний брат батька або матері, рідна сестра батька або
матері, син батькового (материного) брата або батькової (материної)
сестри.
1

Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 432.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 287.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 642.
4
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 18 зв.
5
Там само, ф. 22, оп. 1, спр. 14, арк. 74.
6
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 641 зв.-642.
7
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 6, арк. 217 зв.
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Поняття рідний брат батька або рідний брат матері означає слово
дядько: “Иван Ωмεлянович Гулялницкии жаловал на дядка своεго Василя
Лεнчича Гулялницкого”1. Проте для означення понять дядько по
батькові і дядько по матері в актах найчастіше зустрічаємо
диференційовані назви. Зокрема, поняття “дядько по батькові”
передається терміном стрий: “а што ся дотычεт запису пна малжонка
моεго, которыи, поимуючи мεнε з дому пна стрыя моεго”2. Поняття
“дядько по матері” позначається словом вуй: “продалъ εсми на вεчност
имεньε моε ωтчизноε и дεдизноε сεло прозываεмоε Стовпεц … пну
Богушу Фεдоровичy Гораину, вyεви своεмy”3. Від назви дядько походить
дериват дядина (дядиная), що означає поняття дружина дядька, а від
слова стрий – стриєнка з аналогічним значенням.
Для вираження поняття рідна сестра батька (матері) вживається
термін тетка (тютка): “дочка моя Ганна, них лeт своих зуполных
доростεт, тогды маεт до того часу при сεстрε моεи а тютцε своεи при
панεи Анъдрεεвои Кошчинои панεи Татянε Ивановнε Рогозинского
мεшкати”4.
Поняття, що означає рідний син батькового (материного) брата
(сестри) і в сучасній мові передається словами двоюрідний брат, в
актовій термінології виражається словосполученням брат стриєчний:
“постановεнε з братом ншым стриεчным εго милостью пномъ Иваномъ
Павловичомъ Шпаковским”5. Його синонімічним виразом є також “брат
у перших (первых): “слышy тут y судy пна Яна Жоравницкого, брата
своεго в пεрвыхъ рожоного, и братаничов εго и своих”6.
Для вираження поняття дочка батькового (материного) брата
(сестри) в основному вживається словосполучення стриєчная сестра, а
зрідка його синонім сестра у перших: “в жалобε пна Пεтъра, пана
Стεфана и пана Сасина Рyсиновъ Бεрεсътεцких и брати их молодшоε,
Лва, Фεдора и Филона, и сεстры их стрыεчъноε Мари Яцъковъны
Рyсиновъны7; “мимо менε, сεстрy нεбожчика пна Михаила Свинюского
и свою в пεршыхъ рожонyю”8.
Терміни
свояцтва
(“повиноватства”).
Назви
свояцтва
характеризують систему відносин людей, пов’язаних між собою не
кровною спорідненістю, а внаслідок одруження чоловіка або заміжжя
жінки, тобто осіб, які походять з різних родин. Ці відносини поділяють
на три категорії: 1) відносини між чоловіком, з одного боку, і дружиною
та її родичами, з другого боку; 2) відносини між дружиною, з одного
боку, і чоловіком та його родичами, з другого боку; 3) відносини між
батьками одружених, між зятями та невістками.
1

Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 9, арк. 645.
Там само, ф. 27, оп. 1, спр. 7, арк. 38 зв.
3
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 240-241.
4
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 3, арк. 800, 807 зв.
5
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 409.
6
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 457 зв.
7
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 297 зв.
8
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 457 зв.-458.
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Терміни, що виражають відносини свояцтва між чоловіком і
дружиною та її родичами. До зазначених назв свояцтва належать
терміни, які виражають наступні поняття: чоловік, доччин чоловік,
сестрин чоловік, батько дружини, мати дружини, брат дружини, сестра
дружини. Сюди ж належать поняття: син брата (сестри) дружини, дочка
брата (сестри) дружини, чоловік материної (батькової) сестри та ін.
На означення сьогоднішнього поняття чоловік у значенні члена
подружжя вживалося слово муж або його синонім малжонок
(малъжонок(ъ), малжонок): “видεчи мы повинъную свою, εε млсть
пнюю Василεвую Красεнъскую сεкрεтаровую εго кр мл панюю Ганъну з
Сокол#, по мужy εε зосталую и вεлми подyпалую”1; “Я, Матфeeεвая
Рогозεнская Ганъна Богдановна Хрεнницкого, зволившися з малжонкомъ
моим”2.
Слово зять (з#т(ъ, ь), зят(ъ, ь) означає поняття чоловік дочки: “пан
Григорεи Колмовскии, зят мои, позычил в малжонки своεε, пнεε Барбары
Яловицкого, дочки моεε, готовую суму пнзεи, то εст дваидцат тисεчεи
золотых полских”3. Проте цей термін має й інше значення, а саме –
чоловік сестри: “εго млсти пану Тихновe, з#тεви своεму, и εε мл пнε
сεстрε, а малжонцы εго, пнεи Настаси”4.
Назва тесть передає поняття батько дружини: “пон#л εсми за сεбε в
малжεнство дочку пна Иляша Богушεвича Нεсвεцкого, панну Богдану, по
которои вз#л εсми посагу ωт ωтца εε а тεст# своεго, пна Иляша
Нεсвεцкого … чотириста коп грошεи”5. У цьому ж значенні зрідка
зустрічаємо слово сват. Етимологічно з назвою тесть пов’язаний термін
теща, що означає мати дружини: “зошлая кнεгиня Якововая
Крокотчиная Яловицкая, тεща наша, а матка жонъ нашихъ”6.
У якості поняття брат дружини виступають терміни шурин, швагер
(швакгеръ,), а подекуди свояк: “то ωтчизна и дεдизна и прадεдизна
шyрына ншого Баръсанова, брата жонъ наших рожоного”7; “купил на
вeчность y швакгъра своεго а брата εε пна Фεдора Гулεвича имeнε εго
ωтчизноε”8; “приятεлю и свояку своεму εго млсти пну Фронцy
Крyшy”9. Шваграми також називали один одного чоловіки дружинсестер: “мы швакгровε и жоны наши”10.
Для позначення поняття сестра дружини вживалося слово
швакгрова, зрідка – назва свεсть: “свεтчил и ωповεдал ωт сεбε и

1

Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 5, арк. 703 зв
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 436 зв.
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 414.
4
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 6, арк. 122.
5
Там само, ф. 27, оп. 1, спр. 1, арк. 213.
6
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 18, арк. 460 зв.
7
Там само, ф. 26, оп.1, спр. 4, арк. 801; АЮЗР. – Ч. VIII. –Т. IV. – С. 205.
8
ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 233 зв.
9
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 872 зв.
10
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 741.
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имεнемъ швакгровои своεи” ; “по смεрти брата вшого свεст свою а
нεвεстку твою хворую в домъ свои вз#л”2.
Назви, що виражають відносини свояцтва між дружиною і
чоловіком та його родичами. До цієї групи належать назви, що
означають поняття дружина, синова дружина, братова дружина,
батько чоловіка, мати чоловіка, брат чоловіка, сестра чоловіка. Сюди
ж відносять і такі поняття, як син брата (сестри) чоловіка, дочка брата
(сестри) чоловіка, дружина батькового (материного) брата тощо.
Поняття дружина в актовій документації передавалося двома
термінами жона і малжεнка (малжонка): “Я, Ωлεксандро Сεмашко,
каштεлян браславскии, а я, Алεксандровая Сεмашковая Барбара
Порыцкая, жона вышεи ωписанного”3; “з воли а с прозрεня Божого и
хути моεε, вз#вши я за сεбε в стан свтыи малжεнскии собε за малжонку
водлуг закону ншого хрст#нского панюю Марю Иляшовну”4.
На означення поняття дружини сина вживається слово невістка, а
також прикметник синова: “пнъ воεвода киεвскии тои малжонъцε сына
своεго а нεвεстцε своεи дал, даровал и листом своим записал пεвную
сумy пнзεи ωсмъ тисεчεи коп грошεи литовских на имεнъяхъ своих
ωтчизных”5; “иж вжε εε милости княжнε сыновои моεи милои волно
тою сумою, впεрεд помεнεною, водлε уподобаня своεго … шафовати”6.
Слово невістка означало ще одне поняття – дружина брата.
Наприклад: “по εго мл пна Ωлизара Кирдeεя Мылского, маршалка
гсдърского и по нεвeстку εго по панюю Ивановую Кирдeεвую
Мылскую, пнюю Макгдалεну Скуминовну Тишкεвича”7. Це ж поняття
передавалося й синонімом братова: “εε милость кнεгиня братовая моя,
кнεгиня Матушовая, ωдeнεм и иншими вшεлякими потрεбами ωпатрыти
мεня рачила”8.
Поняття батько чоловіка передає термін свекор: “што ж дεи батко
εго Денис и он сам вεна подлε листа батка своεго свεкрови εε, пану
Мартину Заεцу, ани мужу εε Богдану нε ωтдали”9. Іноді це слово
вживається для означення чоловікового брата. Із словом свекор
етимологічно пов’язана назва свекров, що передає поняття чоловікової
матері: “пни Ивановая Павловичовая Ωпранка Фεдоровна при мнε вижy
вр#довом …прин#ла роздεлок з свεкровю своεю пнεю Яцковою
Жабокрицкою”10.
Термін дівер вживався на означення чоловікового брата: “жона моя
Ωлεна просила мεнε … , жεбы по животε моεм ωт дивεрεи своих а братьи
1

Там само, ф. 22, оп. 1, спр. 9, арк. 77.
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 6, арк. 158.
3
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 361.
4
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 57.
5
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 636.
6
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 5, арк. 636 зв.
7
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 4, арк. 270.
8
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 45, арк. 908 зв.
9
Там само, ф. 28, оп. 1, спр. 12, арк. 24 зв.
10
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 3, арк. 121.
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моεε … клопоту якого нε мεла, абых εи на которых имεныях моих
ωтдεлεных зоставилъ водлугъ листу моεго”1. Від слова дівер походить
жіноча форма – дівера, що означало дружина дівера, тобто брата
чоловіка: “εсли бы што удовє Дєгтeвои и дεвεрои εε”2.
Родинні терміни загального характеру. Безпосередньо з родиною,
родом та системою спорідненості і свояцтва пов’язані такі терміни
загального значення, що широко вживаються в актовій документації, як
повиноватство, шлюб, малженство, ωжєнєнъє, замуж.
Термін повиноватство означав встановлення споріднених
(свояцьких) стосунків двох родин через одруження або заміжжя.
Терміном шлюб називався родинний союз, який укладали між собою
чоловік і жінка, але значно частіше у цьому смислі в актах вживалося
слово малжεнство (малжонство) та поширений вираз “стадло святое
малженское (малжонское)”. Слово “ωжєнєнъє” означало одруження для
чоловіка, а слово замуж вживалося для передачі поняття вийти заміж,
бути заміжньою.
Вочевидь, потрібно сказати й про такі терміни, як вдовець, вдова
(удова), що означали поняття нешлюбного стану чоловіків і жінок після
смерті одного з подружжя. Вдовиний стан жінки позначався також
виразом “сεдεти на вдовεм столцы”. Проте, як правило, у зазначений час
самітність як чоловіків, так і жінок не була тривалим явищем.
Таким чином, фронтальне вивчення волинських актових книг
свідчить, що ступінь їх репрезентативності як джерела з історії
української родини XVI-XVII ст. досить високий. Багато видових груп
документів містять родинну термінологію та інформацію про конкретні
тогочасні родини, їхні родинно-сімейні зв’язки та стосунки.
Адекватність цих матеріалів реальній історичній дійсності підтверджує
казуальний характер актового матеріалу.
Тогочасна родинна термінологія, що відбилася в документах, дає
можливість зрозуміти систему спорідненості та свояцтва. Найповнішу
інформацію джерела містять щодо найближчих ступенів спорідненості,
зокрема, першого по прямій і боковій лініях, але подекуди родинні
зв’язки прослідковуються до четвертого ступеня спорідненості та
свояцтва включно. Говорячи виразно про філіаційні зв’язки, існуючі між
двома особами, зазначаючи різні ступені спорідненості відповідно до
вказаної термінології, актовий матеріал дає змогу безпосередньо
встановити зв’язок між окремими поколіннями (генераціями) та
родичами. Термінологічні назви спорідненості та свояцтва, що
прикладаються в кожному окремому, документально зафіксованому,
випадку до конкретних осіб, дають можливість відновити систему
споріднених та свояцьких зв’язків.
Щоправда, іноді прямі вказівки на філіаційні зв’язки всередині роду
відсутні. Тож доводиться шукати інші можливості для ідентифікації тієї
чи іншої конкретної особи, як-от: згадки про сестер, братів, дядьків,
1
2

Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 2, арк. 48 зв.
Там само, ф. 28, оп. 1, спр. 13, арк. 287 зв.
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інших кревних та близьких, опікунів, зазначення по-батькові тощо, тобто
відслідковувати конкретний матеріал за допомогою компаративного
методу. Подекуди ідентифікувати ту чи іншу особу допомагає
зазначення її уряду. Причому за урядовою посадою можна
ідентифікувати не лише особу чоловічої статі, а й жіночої, зокрема
дружину або дочок, оскільки уряд чоловіка та батька переносився і на
його дружину, і на дітей. Таким чином, фронтальне вивчення актової
документації відкриває перспективи та можливості для структурної
реконструкції окремих конкретних шляхетських родин, а іноді й цілих
родів, що мешкали на теренах України п’ятсот-чотириста років тому.
Систематизація та аналіз зібраних матеріалів дає можливість
простежити процес становлення та функціонування шляхетських
родинних структур, особливості типології та еволюцію форм родини як
соціального явища в конкретний історичний період. Узагальнення
фактичних даних дає змогу виявити суттєві тенденції в розвитку
соціальних процесів, а також ті фактори, які провокували і стимулювали
їх трансформацію, та наблизитися до розуміння загальної динаміки
розвитку такого соціального інституту як родина. Це, у свою чергу дає
змогу перейти до обчислення волинської шляхти та з’ясування її місця в
загальній структурі населення зазначеної доби.
Окрім того, документальний матеріал дає можливість розкрити
широкий спектр внутрішньо-родинних та міжродинних стосунків, що
сприяє розумінню мотивацій та внутрішньої логіки становлення певного
стереотипу демографічної поведінки тогочасних людей і створенню
більш об’єктивної картини минулого.

Ідзьо В.С. (Москва)
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ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО
ЯК НАЦІОНАЛЬНА ЕЛІТА В УКРАЇНСЬКІЙ
ДЕРЖАВІ В СЕРЕДИНІ XVII ст.
У статті розглядаються проблеми становлення національної еліти у
відновленій Українській державі в середині XVII ст. З’ясовується роль
козацтва, як носія національної ідеї та державності у формуванні
української національної еліти.
У середині XVII ст. у політичній історії Європи на політичну
авансцену виступає козацтво й опановує в Україні всі адміністративні,
соціально-економічні інститути влади.
Козацтво і раніше було значною політичною силою, однак за
наявністю князівської верстви не могло політично домінувати в Україні
й задовольняти вимоги українців. Це пов’язано з багатовіковою
традицією князівської першості.
У 20-30 рр. XVII ст. зникає князівська верства і вищий політичний
щабель в Україні посідає козацтво, стан якого прирівнявся до класу
шляхти і витіснивши останню, посів панівне становище в Україні1.
Однак якщо розглянути роль козацтва у XV-XVI ст. через призму
кристалізації еліти, яка в подальшому відіграла велике значення у
формуванні Української держави, то згідно зі свідченнями джерел,
можемо зробити висновок, що козацтво XV-XVI ст. не ставило завдання
політичного домінування в Україні-Русі.
Козацтво цього часу, перебуваючи в складі Речі Посполитої,
відігравало роль оборонного війська східних кордонів ПольськоЛитовської держави, водночас маючи певну автономію, гетьманат,
саморегулюючи політичну владу через реєстрове козацтво, самостійно
підтримував міждержавні стосунки в Європі, що підвищувало його
міжнародний статус.
Тільки на початку XVII ст. у часи енергійного гетьмана України
Петра Конашевича Сагайдачного, який поставив політичну владу
козацтва в Україні на вищий статус, у середовищі козацтва починає
формуватися еліта, як виразник ідеї козацької державності. Козацтво,
наголошує А.О. Турбик, виступає на політичну арену як впливова
політична сила, добре сформована як соціально-економічно, так і
політично2.
Жоден із серйозних дослідників не заперечує провідної ролі
Запоріжжя у становленні Української козацької держави й підготовки
українського народу до національно-визвольної боротьби. Власне, з
часу, коли козацтво інтенсивно почало розбудовувати інститути
1
Брехуненко В.А. Генеза політики Москви щодо України за доби гетьманування
Богдана Хмельницького // Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996. – С. 53-54.
2
Турбик А.О. Проблема територіальної та хронологічної локалізації першої
Запорозької Січі // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній
самосвідомості. – К.; Запоріжжя, 1997. – С. 15, 25.
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української національної держави, його і треба вважати політичним
класом. Усі визначені вище риси проглядаються з кінця XVI –
поч. XVII ст.1
Розглянемо події з позиції сходження козацтва до свого політичного
тріумфу й утворення ним, як елітою, політичного витвору за власною
козацькою моделлю середньовічної української держави. Сукупність
наявних джерел дає нам право стверджувати, що в XVII ст. козацтво
виступило визнаним лідером справедливого вирішення політичних,
соціальних і релігійних проблем українського народу, виразником і
захисником давніх мрій і сподівань як козацтва, що стало панівною
верствою (елітою), так і всього українського народу. На визвольні
змагання з Річчю Посполитою козацтво надихала національна духовна
еліта, яка обстоювала православну віру, як головну умову життя
українського народу. В цей час відбувається об’єднання інтелектуальної
еліти, військово-політичної, духовної для боротьби за відновлення
незалежності Української козацької держави. Козацькі повстання і війни
під національними гаслами пробуджують усе українське суспільство. Це
пробудження – своєрідна кристалізація української національної
свідомості козацьким елітним станом, і спричинило національновизвольну війну українського народу в 1648 р., на чолі якої стали
представники всього (реєстрового і нереєстрового) козацтва,
представники середніх верств населення, козацька старшина, шляхта,
власники незначних земель, промислів, майстерень. Завдяки добре
організованій українській еліті XVII ст., козацтву, національновизвольна війна визначалася масовістю й організованістю2.
Для глибокого розуміння суті історичних подій в Україні в XVII ст.
має неабияке значення дослідження діяльності Української козацької
еліти: політиків, дипломатів, політичних, військових діячів, які стояли
біля витоків української козацької держави і були творцями останньої.
Сподіваюся, що з’ясуванням цієї непростої проблеми ми започаткуємо
перспективний напрям наукового пошуку, оскільки створення
Української козацької держави проходило у час формування
національної еліти з її подальшою конкретною історичною діяльністю та
роллю як військових полководців, політиків, дипломатів і
адміністративних управителів3.
Отже, у середині XVII ст. провідною верствою українського
суспільства стало козацтво, політичні ідеали якого сформували ідею
створення Української держави й виробили практику боротьби за її
утвердження. Козацтво виступило рушійною силою у національновизвольній війні українського народу, політичним наслідком елітної
1
Степанков В.С. Політична роль Запорожжя в розвитку національної революції 16481676 років // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній
самосвідомості. – К.; Запоріжжя, 1997. – С. 4-5.
2
Борисенко В.Н. Національно-визвольна революція 1648 р. в Україні (до постановки
проблеми) // Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996. – С. 38-39.
3
Турбик А.О. Антон Жданевич: політик, дипломат, полководець // Богдан
Хмельницький та його доба. – К., 1996. – С. 111-112.
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діяльності якого стало функціонування національного державного
організму з республіканською демократичною формою правління, як
зазначав Д.І.Дорошенко: “козаки зайняли в ній становище організуючої,
правлячої й економічно панівної верстви”1.
Саме із середовища козацтва насамперед реєстрового, вийшли
найбільші сподвижники Богдана Хмельницького, організатори
національного повстання2. Як зазначають джерела, найближче коло
однодумців Богдана Хмельницького складали: Корсунський полковник
Максим Нестеренко, сотник Чигиринського полку Федір Вишняк
(Вешняк-Якубович) і Кіндрат Бурляй, які після перемоги повстання
стали відповідно чигиринським і гадяцьким полковниками, сотник
Черкаського полку Богдан Топига, згодом полковник цього ж полку,
заступник Богдана Хмельницького як наказний гетьман. Кілька видатних
старшин вийшло із Білоцерківського полку – Яцина Люторенко, Іван
Гиря, Сава Москаленко, які у 1648-1651 рр. очолювали цей полк. З
Кропивни на Лівобережжі походив Филон Джалалій, який також був
полковником Прилуцького (1649) і Кропивницького (1650) полків3.
Елітою Богдана Хмельницького були і керівники підрозділів
повсталого козацтва, які у свій час брали активну участь у
чорноморських походах, зокрема Іван Ганжа (соратник Павлюка),
призначений уманським полковником у 1648 р. Елітою Богдана
Хмельницького були і представники козацької старшини Запоріжжя, які
свій досвід використовували при облаштуванні Української держави,
використовуючи свій авторитет серед запорозького козацтва. Однак як
вважає дослідник В.В. Опанасенко, формувалася українська еліта не
тільки з козацьких старшин Запоріжжя. На його думку, вона
формувалася при розбудові держави насамперед із реєстрового козацтва,
яке мало великі заслуги перед військом і народом. Так, у Зборівському
реєстрі 1649 р. значаться козаки: Апостол (Андрусівська сотня
Миргородського полку), Олександр Берло (Корсунський полк), Гаврило
та Іван Безбородьки (Жаботинська сотня Чигиринського полку), Лукаш
Безбородько (Олов’ятинська сотня), Андрій Безбородько (Олов’ятинська
сотня), Василь і Михайло Гамалії (Черкаський полк), Яцько і Лазар
Горленки (Прилуцька сотня), Петро і Костянтин Забіли (Чернігівський
полк), Іван Кіндратович Лизогуб (Грем’янівська сотня Переяславського
полку) тощо. Саме ці ініціативні особистості козацької старшини стояли
біля джерел формування української державної еліти, саме від них ідуть
витоки відомих елітних старшинських родів – Апостолів, Берло,
Безбородьків, Гамалій, Горленків, Забіл, Лизогубів4.
Еліту Української держави в час національно-визвольної війни
українського народу складала й українська шляхта, яка поряд з елітою
1

Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів, 1991. – С. 352-353.
Панасенко В.В. Становлення козацької старшини за часів Богдана Хмельницького //
Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996. – С. 97-103.
3
Крип’якевич П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. – С. 65-66.
4
Панасенко В.В. Становлення козацької старшини за часів Богдана Хмельницького //
Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996. – С. 97-98.
2

330

Україна – історія

запорізького козацтва не відігравала великого значення, вступаючи у
військо Богдана Хмельницького православна шляхта вливалася в ряди
козацької старшини. Цим вона підтримувала політичну систему
Української держави, зберігаючи право на свої давні маєтності. Зі свого
боку Богдан Хмельницький охоче включав до своєї еліти шляхтичів,
враховуючи їхню лояльність до нової Української держави, досвід
адміністративної діяльності, освітній ценз. Багато з українських
шляхтичів було призначено на посади отаманів, сотників, а генеральним
писарем, зокрема, був шляхтич з Овруцького повіту Іван Виговський.
Посада генерального писаря, якого називали “міністром внутрішніх
справ” та “гетьманським канцлером”, набула значної ваги у політичному
житті України. Іван Виговський заснував канцелярію, яка вела все
діловодство Української держави і козацького війська1.
Із шляхтичів українську козацьку еліту становили полковники Іван
Богун (Чигиринський полк, 1649; Калиницький полк, 1650, 1651, 16531657; Паволоцький полк, 1658-1664), Данило Виговський (Бихівський
полк, 1648-1659), Остап Гоголь (Кальницький полк, 1649, 1674;
Подільський полк, 1654), Михайло Громика (Білоцерківський полк,
1649-1651), брати Гуляницькі Григорій (Ніжинський полк, 1656-1659) та
Іван (Стародубський полк, 1656-1657), Антон Жданович (Київський
полк, 1650-1653, 1655-1656; Чигиринський полк, 1656) і. т.д. Отже, як
бачимо, козацьку еліту Української держави складали різні верстви
українського суспільства. Джерела дають підстави вважати, що
українську еліту також складали і вихідці із середовища заможних
міських обивателів та міського духовенства. Отже, в цілому сформована
внаслідок боротьби за державність еліта становила різні стани, однак,
займаючи вищі військові та адміністративні посади, дані верстви
зливалися воєдино і називалися козацькою старшиною, а згодом
генеральною старшиною. Найбільшою владою користувався гетьман,
однак, генеральна старшина становила еліту, яка поділяла з ним
військову, адміністративну і політичну владу. Прерогативою генеральної
старшини, на думку М.С. Грушевського, була її участь у нарадах з
гетьманом, тобто можливість впливати на прийняття відповідних рішень
у державі. Генеральній старшині, як найвищій українській еліті,
належало право доповідати гетьману про державні справи, вона
становила ядро Старшинської ради, яку М.С. Грушевський називав,
найближчим штабом та Радою міністрів гетьмана2.
Таким чином, вірно наголошує В.В. Опанасенко: ”за часів Богдана
Хмельницького козацька старшина стала відособленим від загалу
козацтва прошарком. Наділена головними ознаками елітного становища
– правом військової, державної і судової влади, великим
землеволодінням і усвідомленням своєї соціальної зверхності над
іншими верствами народу, козацька старшина усвідомлювала свої

1
2

Акты Юго-Западной России. – СПб., 1878. – Т. 10. – Стб. 452-470, 471.
Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1991. – С. 197.
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функції як охоронця цілісності й незалежності Української держави, але
не проявляла одностайності в політичних орієнтаціях і діях”1.
Отже, козацтво та обрана з його середовища незалежно від станової
належності козацька старшина, дуже швидко перетворилися в еліту
суспільства, як вірно наголошує В.Смолій: “козацтво з стану гнаного і
переслідуваного перетворилося на провідну верству тогочасного
українського суспільства, через яку, по суті, переломлювалися основні
тенденції політичного, господарського та етнокультурного розвитку
України”2.
Без сумніву, що як національна еліта і творець Української держави,
козацтво мало мати свою військову політику, доктрину, суму поглядів,
які повинні були мобілізувати державу та збройні сили. На нашу думку,
така стратегія викристалізовувалася на союзі козацької еліти з елітою
української православної церкви. Такий союз, вірно наголошує
І.С. Стороженко, сприяв бурхливому розвитку культури, освіти,
пробудженню національної свідомості, вів до консолідації українського
народу як нації. Останнє викликало злиття козацької еліти з широкими
масами населення простого козацтва на ґрунті релігії, мови та звичаєвих
традицій. Визнання народом України козацтва за провідну верству
українського суспільства виражалося в першу чергу в тому, що він
(народ) вбачав у ньому (козацтві) свого захисника та носія найкращих
людських якостей: рицарства, доблесті, честі, гідності3.

Саме завдяки цим якостям козацтво і стало елітою, ідеалом, який повів
націю до боротьби за незалежність. Розмах національно-визвольної
боротьби, значні успіхи потягом 1648-1649 р. утвердив віру козацької еліти
у можливість досягнення повної незалежності Української держави4.
За умов значних перемог кристалізація національної еліти проходила
дуже швидко і, ставши незалежною, вона сама почала кристалізувати
регіональну структуру влади, залишаючи за собою право впливати на весь
процес українського державотворення за козацьким зразком5.
Прикметно, що посилення ролі запорозького козацтва проходило у час
бездержавності, що заставило українську еліту – запорозьке козацтво
шукати модель своєї власної державності на основі станового суспільства,
втілювати власний козацький ідеал для оживлення українського державного
організму. Завдяки наявності елітного січового устрою, наголошував

1
Панасенко В.В. Становлення козацької старшини за часів Богдана Хмельницького //
Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996. – С. 102-103.
2
Смолій В. Україна у другій половині XVII-XVIII ст. Основні напрямки соціальної
політики // Історія українського середньовіччя. Зб. наук. праць в 2-х ч. – К., 1995. – Ч. 1. –
С. 35-36.
3
Стороженко І.С. Волинь і Поділля у стратегічних планах Богдана Хмельницького //
Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали V-х
Всеукраїнських читань. – К.; Черкаси, 1995. – С. 30-33.
4
Смолій В.А., Степанков В.С. Правобережна Україна в другій половині XVII-XVIII ст.:
Проблема державотворення. – К., 1993. – С. 11-12.
5
Горобець В.М. Запорозький Кіш в політичній структурі козацької України (друга
половина XVII-XVIII ст.) // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та
національній самосвідомості. – К.; Запоріжжя, 1997. – С. 34-37.
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В.Липинський, і кристалізувалась українська козацька державність у
XVII ст.1
Кристалізація основ національної еліти, державного козацького устрою
України, зауважує О.Русакевич, надало новий статус козацькій еліті,
“європеїзувало козацтво, наповнивши його новим шляхетським змістом”2.
Підсумовуючи наше дослідження зауважимо, що запорозьке козацтво,
його елітні цінності у XVII ст., елітні традиції стали символом і наснагою в
розбудові української козацької нації, державності, породили хвилю
українського національного відродження, яке з часу Київської держави було
припинено польсько-литовським впливом3.
Найбільш переконливим аргументом елітності запорозького козацтва є
підтвердження його державних якостей: володіння органами публічної
влади, населенням, територією, власною правовою, податковою, митною
системами, армією, внутрішнім і зовнішнім суверенітетом. Усіма цими
атрибутами при створенні Української держави в XVII ст. володіла козацька
еліта, сконцентрована в Запорозькій Січі. Запорозьке козацтво свою
державну самостійність розвивало у взаємодії з українським народом. З
нього еліта запорозька вийшла, у ньому черпала свої сили. За його ідеали і
висунула ідею боротьби за утворення суверенної національної держави.
Український характер Запорозької Січі, національний патріотизм її еліти був
дороговказом консолідації нації, зокрема, з її духовними представниками,
яка піклувалася долею козацтва, що видно із послання від 28 квітня 1621 р.
митрополита Іова Борецького іншим новопоставленим православним
владикам: “щодо козаків, то цих рицарських людей ми знаємо, що вони наш
рід, наші браття й православні Християне... Се ж бо то плем’я славного
народу руського, з насіння Яфетового, що воювало грецьке царство на
Чорному морі й на суходолі”4.
Тісний зв’язок з духовною елітою підвищувало рівень ролі козацтва, як
національної еліти в очах усього українського народу, що давало змогу
останньому витворити державну модель суспільно-політичного устрою
України.
Реальна наявність у Запорізькій Січі елітного політично пануючого
стану, в якому лише козаки, як еліта, мали доступ до політичної влади, було
перенесено в середині XVII ст. і в суспільно-політичний устрій української
козацької держави, якою теж керувала козацька еліта.

Ярошинський О.Б. (Київ)
ПОГОРИННЯ У ВИРІ УКРАЇНСЬКОЇ
1

Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. – Відень, 1920. – С. 22, 156.
Русакевич О.М. Роль Запорізької Січі у формуванні української політичної культури
// Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній самосвідомості. – К.;
Запоріжжя, 1997. – С. 56-57.
3
Російський Архів давніх актів, ф. 210, Белгородський ствл., стовб, 498.
4
Акты Юго-Западной России. – СПб., 1878. – Т. 10. – Стб. 442-472.
2
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НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
СЕРЕДИНИ ХVІІ ст.
У статті робиться спроба стисло висвітлити динаміку, характерні
риси та найістотніші особливості Української національної революції
1648-1659 рр. На конкретно-історичному матеріалі доводиться, що
Погориння було одним із найпотужніших центрів українських
національно-визвольних змагань середини ХVІІ ст. у західноукраїнському
регіоні.
Сьогодні мало кого із дослідників, котрі вивчають українську епопею
середини ХVІІ ст., задовольняє стан досліджень регіональних рис та
особливостей цього середньовічного феномена. Однак стан вивченості
перебігу Національної революції продовжує залишатись незадовільним.
Поява монографії, що відобразила результати комплексного дослідження
визвольних подій на Волині1 стала штрихом до появи нової тенденції,
але на жаль, не підштовхнула науковців до поглибленого вивчення
регіональних
аспектів
найяскравішого
національного
руху
пізньосередньовічної Європи. Тому залишається нагальна потреба
висвітлення динаміки, характерних рис та особливостей національної
революції в усіх вітчизняних регіонах. Оскільки героїчна і
безкомпромісна боротьба жителів Погориння перетворила цю територію
в один із найпотужніших українських визвольних бастіонів, висвітлення
її перебігу заслуговує на окрему увагу. Принагідно варто відзначити, що,
виявивши певну специфічність розвитку середньовічного Погориння,
М. Грушевський припускав, що саме тут розгортався загадковий
болоховський протикнязівський рух часів татаро-монгольського іга.
Погоринням традиційно вважається історико-географічний регіон,
що знаходиться у басейні річки Горинь та її притоки Случі і розмежовує
територію історичної Київщини та власне Волині. Тривалий час
Погориння було ареною конфліктів між місцевою верхівкою і ГалицькоВолинськими князями, з ХІІІ ст. перебувало в складі Волині. З часів
Люблінської унії входило до складу Волинського воєводства, займаючи
східну й південно-східну його частину у межах Луцького і
Кременецького повітів. Сьогодні більшість Погориння формує східні і
центральні райони Рівненської та Тернопільської областей.
Здобуття блискучих перемог українськими військами та їх
татарськими союзниками на Жовтих Водах і під Корсунем у травні
1648 р. стало запорукою і могутнім стимулом до розгортання
Національної революції у цій частині західноукраїнського регіону з
найвищим
в
Україні
ступенем
концентрації
магнатського
землеволодіння. Як відомо, з-під Білої Церкви Б. Хмельницький
розсилав універсали до жителів України з поясненнями мотивів
антипольського збройного виступу та закликом підніматися на боротьбу
1
Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини
ХVІІ ст. – К.: Видавничий дім “Стилос”, 2005. – 460 с., 3 карти.
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з поневолювачами України-Русі. Обставини склалися так, що Погориння
відразу після перших польських поразок стало об’єктом боротьби
ворогуючих сторін. Звідусіль втікаюча від українських повстанців
польська, литовська й українська шляхта скупчувалася здебільшого у
погоринських містах, перетворивши їх у шляхетські бастіони.
Можливість негайного розгортання революційних дій місцевого
населення ще більшою мірою сковувалася тим, що тут знаходилися
доменні володіння та основні військові формування найкрупніших
польсько-українських магнатів. Вони поспішно готувалися до жорстокої
збройної відсічі війську Б. Хмельницького, котрий “розпускав
полковників на всі сторони: на Білую Русь, Сіверщину, на Полісся, руське
Поділля, на Волинь з козаками, до яких... хлопство в’язалося, і добивали
містечок, міст, шляхту і жидів, і ляхів всіх впень стинаючи”1. Про
скупчення втікаючої київської, брацлавської шляхти у Полонному,
Заславі, Корці, Гощі, Дубні повідомляв сенатор А. Кисіль2. Про те, що до
Олики “багато шляхти збіглося” писав у цей час литовський канцлер
А. Радзивілл3. Все ж на початку червня у Погоринні розпочався
визвольний рух. Шляхтич Пеславський повідомляв, що "…тут…
нечувані тривоги…, селянство… вже повстає проти панів"4.
Деморалізуючий вплив на шляхту мала інформація від допитуваних
полонених повстанців. Подільський маршалок Л. М’ясковський
зафіксував одне з таких свідчень: “Хмельницький... три літа з татарами
воювати нас [хоче] і Поділля опанувати, під Горинем стати і про
правдиві вольності трактувати”5. За іншими свідченнями,
Б. Хмельницький хотів отаборитися під Кременцем і направляти звідти
свої загони у всі сторони Речі Посполитої6.
У перші тижні червня простежувалися спроби посилення польських
військових формувань на Волині. Так, у Дубно прибув із озброєним
загоном гетьман Г. Жолкевський. У Заславі зосередилися корогви
київського воєводи Я. Тишкевича та сандомирського воєводи князя

1
Бевзо О. А. Львівський літопис і Острозький літописець: джерелознавче видання. – К.,
1970. – С. 121.
2
Michałowskiego J. Księga pamiętnicza z dawnego rekopisma. – Kr., 1864. – S. 65-66;
Szajnocha K. Dwa lata dziejów naszych. Opowiadanie i źrodla. – Lwów, 1869. – T. 2: Polska w
r. 1648. – S. 80-81, 335, 337; Богдан Хмельницкий. Летопись еврея-современника, Натана
Ганновера, о событиях 1648-1652 годов в Малороссии вообще и о судьбе своих
единоверцев в особенности. – Одесса, 1878. – С. 16; Мицик Ю. Буремний 1648 рік (добірка
неопублікованих джерел) // Національно-визвольна війна українського народу середини
ХVІІ століття: політика, ідеологія, військове мистецтво: Збірник статей. – К., 1998. –
С. 282.
3
Pamiętniki Albrychta Stanisława X. Radziwiłła Kanclerza W. Litowskiego. – Posnań, 1839.
– T. 2. – S. 292.
4
Мицик Ю. Буремний 1648 рік ... – С. 282.
5
Szajnocha K. Dwa lata … – T. 2. – S. 360.
6
Жерела до історії України-Руси (далі – Жерела). – Львів, 1901. – Т. 5 (Т. 2). – С. 292;
Документы об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. (далі – ДОВ). – К.,
1965. – С. 78; Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь в роки Визвольної війни українського
народу середини ХVІІ століття. Документи і матеріали. – Рівне, 1999. – С. 9.
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В.-Д. Заславського1. У листі від 8 червня львівський єпископ писав про
низьку боєздатність цих формувань, відсутність у них піхоти, драгунів.
Він відзначав також, що “збунтоване хлопство не хоче впускати в
містечка своїх панів, важко їх приборкати; татари біля Полонного
палять”2.
Питанням оборони східних кордонів воєводства від можливого
наступу української армії було приурочено з’їзд шляхти, що зібрався 10
червня 1648 р. у м. Дубні3. Для встановлення місця збору шляхти під
Глиняни в Галичину виїхав командувач королівської гвардії
С. Осинський. Посполите рушення Волинського воєводства, за наказами
волинського воєводи О. Сангушка, сходилося під Луцьк4. Шляхта
Погориння збиралася під керівництвом князя В.-Д. Заславського між
Заславом і Старокостянтиновом. Ці заходи, на думку їхніх організаторів,
мали припинити наступ української армії5. Однак у війську не було
згоди. Місцева шляхта не хотіла визнавати польського військового
керівництва й відмовлялася приєднуватися до основних військових
формувань Речі Посполитої6.
Джерела засвідчують, що визвольна боротьба жителів краю
розпочалася ще до приходу на Волинь українського війська. Так, у
червні 1648 р. селяни сіл Печихвостів, Стрельчого, Матова Луцького
повіту розгромили маєтки орендаря С. Морштина, розділивши між
собою майно7. Подальше розгортання боротьби було пов’язане з
військовими діями козацького полковника М. Кривоноса проти
карального походу 12-тисячного загону надвірного війська князя
І. Вишневецького. Відомо, що, виконуючи наказ Б. Хмельницького та
з’єднавшись із білоцерківським полковником І. Гирею, М. Кривоніс
звільнив (на початку липня) Вінницю, Бистрик, Бердичів, Чуднів, інші
міста. 18 липня він захопив Чарторию, увійшовши на територію
Погориння8.
20 липня українські полки підійшли до Полонного. Містечко було
“важливим ключем Волині”9, краще підготовленим до оборони, ніж
Львів10. У місті було зосереджено 1200 жовнірів та 700 шляхтичів, 60-80

1

Michałowskiego J. Op. сit. – S. 35.
ДОВ. – С. 42-43.
Львівська наукова бібліотека НАН України ім. В. Стефаника (далі – ЛНБ ВР), ф. 5,
спр. Оссолінських № 225/ІІ, арк. 57-58.
4
Мицик Ю. Буремний 1648 рік ... – С. 284.
5
Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов при
Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе (далі – ПКК). – К.,
1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 95.
6
Мицик Ю. Буремний 1648 рік ... – С. 288, 293.
7
Архив Юго-Западной России (далі – Архив ЮЗР). – К., 1914. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 239240.
8
Michałowskiego J. Op. сit. – S. 137; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – 22-23; Воссоединение
Украины с Россией. Документы и материалы: В трех томах (далі – ВУР). – М., 1954. – Т. 2.
– С. 62.
9
Tomkiewicz W. Jeremi Wiśniowiecki (1612-1654). – Warszawa, 1933. – S. 214.
10
Жерела. – Львів, 1898. – Т. 4 (Т. 1). – С. 43.
2
3
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гармат, великий запас пороху та харчів . Подвійні укріплення з кам’яних
стін і валів та водяне оточення робили його важкодоступним. Не
бажаючи послаблювати польські формування під Старокостянтиновом,
князь І. Вишневецький та командир королівської гвардії С. Осинський
відмовилися надавати обложеним військове підкріплення. 21 липня
козаки захопили передмістя, встановили дружні зв’язки з міщанами та
жовнірами-українцями, звертаючись до них із словами: “ми кровні
брати, чого ви допомагаєте панам проти нас? Краще служити нам,
аніж іновірцям”2. 22 липня мешканці міста допомогли козакам захопити
замок і все майно. Повстанці знищили польську залогу, вбили чимало
євреїв, захопили багато полонених, зброї, провіанту та іншої здобичі на
загальну суму 4 млн злотих3. За припущенням І. Стороженка Полонне
було звільнене наказним полковником іченським (з 1649 р. –
переяславським) П. Головацьким – керівником передових полків
М. Кривоноса4. Ця перемога викликала масові втечі шляхти з території
Погориння5. З-під Полонного козацькі загони попрямували до Острога,
Заслава, Межиріча, Степані, намагалися оволодіти Рівним і Тайкурами6.
А. Радзивілл стверджував, що налякана шляхта без будь-якого опору
покинула Заслав, Острог, Корець, Межирич, Тучин7.
Дії українського війська і його підрозділів активізували боротьбу
місцевих жителів. Вже в липні селяни Філіповичів, Молодькова
Великого, Багатого, Молодькова (Підгаців), Молодькова при р. Тозирці
та міщани Яруня Звягельської волості захопили маєток шляхтичаорендаря Я. Масальського в с. Молодькові, спалили всі дворові будови
та господарські книги: “справи, привилее, диспозиции, записи”, що
1
Центральний державний історичний архів України (далі – ЦДІА України), ф. 1230,
оп. 1, спр. 257, арк. 5; Michałowskiego J. Op. сit. – S. 156; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 22,
23.
2
Богдан Хмельницкий. Летопись еврея-современника ... – С. 30.
3
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 57; оп. 3, спр. 273, арк. 37; ЛНБ ВР, ф. 5,
спр. Оссолінських № 2286/ІІ, арк. 7; ф. 5, спр. Оссолінських № 3882/ІІ, арк. 41; ф. 5,
спр. Оссолінських № 5768/І, т. 1, арк. 346, 379 (на жаль, документи на арк. 346, 379 зі
справи зникли, про наявність їх у минулому свідчить покажчик, складений Т.Ю.Козачук та
ін.: Визвольна війна українського народу в 1648-1654 рр. Возз’єднання України з Росією:
Анотований покажчик рукописних матеріалів бібліотеки. – Львів, 1954. – С. 18, 33);
Повесть о козацкой з поляками войне ... – С. 17-18; Акты ЮЗР. – СПб., 1861. – Т. 3
(Дополнения). – С. 242; Michałowskiego J. Op. сit. – S. 156; Rudawskij J. Historia Polska ... –
T. 1. – S. 38-39; Мемуары Б. Машкевича // Мемуары относящиеся к истории Южной Руси.
– К., 1896. – Вып. 2. – С. 424; ПКК. – 1898. – Т. 1. – С. 178; Rawita-Gawronski F. Sprawy i
rzeszy ukrainskie. – Lwów, 1914. – S. 37; ДОВ. – С. 87; Мицик Ю. А. "Кройніка о землі
полской" Ф. Сафоновича про Визвольну війну українського народу 1648-1654 рр. і
возз′єднання України з Росією // Український історичний журнал. – 1979. – № 6. – С. 116120.
4
Стороженко І. С. Воєнне мистецтво Визвольної війни українського народу 16481654 рр.: Дис. … канд. істор. наук. – Дніпропетровськ, 1994. – С. 202-203.
5
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 37; Мицик Ю. А., Цибульський В. І.
Волинь ... – С. 11.
6
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 39; Мицик Ю. Буремний 1648 рік ... –
С. 298-299; Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні під
проводом гетьмана Богдана Хмельницького. – Філадельфія; Пенсильванія, 1980. – С. 133.
7
Pamiętniki Albrychta Stanislawa X. Radziwiłła ... – Т. 2. – S. 310.
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засвідчували їхню залежність від орендаря1. У Звягелі повстанці
спустошили замок і костьол2. Після приєднання до міських повстанців,
керованих Михайлом Тишею, покозачених селян Звягельської волості,
тут утворився потужний повстанський загін.
Успішний рейд одного із підрозділів М. Кривоноса через Заслав,
Межиріч, Острог, Корець, Гощу, Тучин, Степань, Чарторийськ,
Володимирець викликав низку повстань по всьому маршруту
українського загону3. 23-24 липня в Корці відбулася сутичка між
козаками й формуваннями волинського магната князя С. Корецького,
котрий із дванадцятисотенним загоном вершників намагався прийти на
допомогу польському війську під Старокостянтиновом4. Наступ козаків
примусив князя замкнутися в замку, а потім проривати облогу5.
Тим часом М. Кривоніс спрямував українські полки до місця збору
польських формувань під Старокостянтиновом через Росоловецьку
переправу – відомий шлях на Волинь (Чорний шлях) і готувався до
вирішальної битви. Поляки дислокувалися ввечері 25 липня 1648 р. в
околицях Старокостянтинова. Військових у польському таборі було не
більше 10-12 тис., з них – 1,5 тис. жовнірів під керівництвом полковника
К. Корицького, 2,5 тис. жовнірів з 8 гарматами князя В.-Д. Заславського
(який особисто перебував у цей час під Кременцем6, а його
формуваннями керував А. Суходольський), 2,5 тис. драгунів
королівської гвардії С. Осинського, корогви князя І. Вишневецького та
воєводи Я. Тишкевича. Бойовий склад війська М. Кривоноса не
перевищував 16 тис. осіб (польські джерела кількаразово перебільшили
чисельність). До нього входили сотні Білоцерківського, Уманського й
Вінницького полків.
26 липня, при наближенні полків М. Кривоноса, поляки розташували
своє військо поблизу Старокостянтинова, неподалік р. Случі. Загальне
керівництво польськими загонами здійснював І. Вишневецький.
М. Кривоніс залишив свій обоз на відстані 8 км від Старокостянтинова й
атакував ворога загонами кінноти. Український військовий авангард на
чолі з полковником І. Гирею завдав удару по переправі, яку захищала
королівська гвардія. І. Вишневецький контратакував українські
підрозділи загонами кінноти, перейшовши через річку вбрід.
М. Кривоніс відступив до заздалегідь укріпленого табору. Не
спромігшись захопити укріплення, поляки та їх українські посіпаки
також відступили до свого обозу. У ніч з 26 на 27 липня
старокостянтинівські міщани привезли в український табір порох і харчі,
1

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 569-571.
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 314.
3
Michałowskiego J. Op. сit. – S. 170; Szajnocha K. Dwa lata … – T. 2. – S. 374, 376;
Жерела. – Львів, 1898. – Т. 4 (Т. 1). – С. 54; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 22-23; Мицик Ю.
Буремний 1648 рік... – С. 298-299.
4
ЛНБ ВР, ф. 5, спр. Оссолінських № 5769/ІІІ, арк. 171.
5
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 22-23.
6
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 37; ЛНБ ВР, ф. 5, спр. Оссолінських
№ 5769/ІІІ, арк. 171.
2
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за що І. Вишневецький стратив більше 40 осіб. 27 липня українське
військо поповнилося прибулими сотнями Чигиринського і Корсунського
полків, рейдуючими загонами та місцевими повстанцями. Допитуваний
полонений сотник Полуян розповів полякам про очікуване наближення
основних військових сил під керівництвом Б. Хмельницького, що
спровокувало серед шляхти дезорганізаційні настрої. Князь
І. Вишневецький вирішив відступати. Уранці 28 липня польський обоз
було відправлено до Кульчина. У цей час козаки захопили переправу
через р. Случ, відкинули драгунів князя В.-Д. Заславського із займаних
позицій, переправилися через річку, атакували полк Я. Тишкевича і
змусили його відступити. Після невдалої контратаки князь
І. Вишневецький відступив до Кульчина, а звідти – через Ляхівці – до
Збаража. Завдання недопущення об’єднання регіональних польських сил
полковником М. Кривоносом було блискуче виконане. Здобувши
Старокостянтинів, він перетворив його в опорний пункт української
армії на Волині й Поділлі. Зберігаючи тут основні сили, М. Кривоніс
спрямував окремі загони на здобуття містечок, розташованих навколо
нових місць дислокації сил противника. Ця перемога відіграла роль
потужного стимулятора народної боротьби в західному регіоні. А
Погориння було повністю звільнене з-під польського контролю.
Отже, упродовж червня-липня 1648 р. основним рушієм визвольного
процесу стали полки української армії. Вони подолали у Погоринні
ворожі сили на сукупній відстані понад 400 км. При цьому основні
полки просунулися вглиб Кременецького повіту приблизно на 70 км, а
рейди козацьких загонів сягнули 330 км, прискорюючи визволення
Південного і Центрального Погориння. Документально зафіксований
рух польських військ у цих районах перевищував тоді 100 км. Місцеві
селянські та міщанські акції лише підсилювали українські військові
здобутки в краї. За цей час відбулося декілька короткочасних місцевих
виступів, зафіксованих історичними джерелами.
Кінець липня – початок серпня 1648 р. ознаменувався
стрибкоподібним наростанням народного руху в Погоринні. А. Кисіль
повідомляв примасу Польщі 4 серпня, що “плебс незліченний ...
прийшовши плюндрує; замки, міста всі по сам Буг пусті і від Дубно
відбігли так, що ... по самий Буг вже жодного шляхтича немає, або
пішов, або трупом залишився”1. На його думку, ситуація в Речі
Посполитій тоді ускладнилась настільки, що “доля [вітчизни] ...
залежить від того, чи захоче сам Хмельницький заключити мир”2.
Коронний підчаший М. Остророг 4 серпня писав, що “справи з тими
ребілізантами щораз гірші, бо ... щораз більша допомога прибуває тим
здрайцям”3. 12 серпня зі Збаража князь І. Вишневецький звернувся до
польського воєначальника М. Остророга з вимогою негайного
розміщення польського табору в районі Ляхівців, відзначаючи, що
1
2
3

Szajnocha K. Dwa lata … – T. 2. – S. 376.
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 197.
Szajnocha K. Dwa lata … – T. 2. – S. 374.
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“хлопство, бачачи наші війська, які йдуть не проти ворога, а від нього,
всюди повстало і, не зустрічаючи ніякого опору ... творить так багато
шаленств, бере такі міцні фортеці, і чого не міг зробити найсильніший
іноземний ворог, те вільно чинить сама низька чернь”1.
Частина інформації про тодішню визвольну боротьбу у Погоринні
пов’язана з просуванням військових загонів комісії Сейму Речі
Посполитої під керівництвом А. Киселя. Один із роз’їздів комісії,
керований хорунжим новогрудським М. Киселем (братом А. Киселя),
втратив кількох жовнірів під час сутички з кількома сотнями козацьких
вершників між Гощею та Берездовим. Упродовж 4-9 серпня повстанці
вдруге захопили Гощу. Частину повстанського загону (“в кілька тисяч”)
складали вихідці з Полісся. Гощу було спалено, замок і фільварки
пограбовано. З панських підвалів забрано запаси меду й вина, які
повстанці пили самі й роздавали навколишнім селянам. За підрахунками
власника Гощі А. Киселя, йому було завдано збитків на 30 тис. злотих, а
“все, що вціліло від першої юрби, було знесено цією останньою юрбою”2.
Повстанці знищили частину євреїв, побили монаха П. Ласка – посланця
А. Киселя до українського гетьмана і забрали в нього листи до
Б. Хмельницького.
Окремі повстанські групи розійшлися в погоринські містечка,
розгромили панські маєтки, після чого частина повстанців (передусім,
вихідці з Полісся) пішла на Поділля. Один із повстанських загонів
поблизу Рівного й Тайкур зіткнувся з польською розвідковою корогвою
Загоровського, ухилився від бою й попрямував до Заслава та Полонного.
Полякам вдалося при цьому захопити кількох полонених3. А. Кисіль 10
серпня отримав повідомлення про повторний напад двотисячного
повстанського загону на Тучин4. Польський роз’їзд хорунжого
новогрудського М. Киселя мав сутичку в Гощі з кількома сотнями
повстанців під керівництвом місцевого шляхтича Красносельського. У
рукопашному бою, за свідченням А. Киселя, жовніри “майже всіх їх
[повстанців] висікли, ледве 30 вершників втекло в ліс”5. У своєму ж
щоденнику він вказав лише, що козаки перенесли табір до лісу й боліт,
після чого жовніри “не могли нічого вдіяти”. Польський загін,
втративши кілька десятків вояків, продовжував переслідувати
повстанців до Городниці Корецької, а згодом пройшов за ними частину
шляху в напрямку до Полонного й повернувся назад6.
Перебування повстанського загону в Гощі стимулювало покозачення
(не пізніше 14 серпня) міщан та селян навколишніх сіл: Воскодавів,

1

ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 204.
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 191, 241; Szajnocha K. Dwa lata … – T. 2. –
S. 378.
3
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 191-193.
4
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 196; Michałowskiego J. Op. сit. – S. 171;
Szajnocha K. Dwa lata … – T. 2. – S. 378.
5
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 207, 209-211.
6
Michałowskiego J. Op. сit. – S. 171.
2
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Чудниці, Мнішина, Красносельців, Терентієва. Гощанські повстанці
розгромили маєтки в Дулібах і Симонові1.
На сесії Сенату Речі Посполитої 22 серпня повідомлялось про
захоплення повстанцями Чарториї, Полонного, Любара, Острополя,
Лабуні, Грицева, Старокостянтинова, Бабина, Острожця, Олики,
Рівного2.
Джерела свідчать, що в Красилові відбулася сутичка повстанців з
польським розвідковим загоном3. Польські розвідники бідкались, що під
Острополем зібралось 30 тис. українців – "така їх взялася сила"4. 24
серпня в Гощі польський роз’їзд комісії сейму отримав повідомлення
про захоплення козаками Острога та знищення там шляхти, ксьондзів,
кількох десятків євреїв. За одними джерелами, Острог тоді захопив
козацький загін полку Петра Головацького5, за іншими – місто було
здобуте загоном Гараська (можливо, ішлося про Герасима (Гераська)
Яскевича, лубенського полковника 1648-1649 рр.)6. 26 серпня під Острог
прибув полк охорони комісії А. Киселя. Козацький загін чисельністю
близько 3 тис. осіб вийшов із міста, готуючись до бою. А. Кисіль
домовився з козаками про можливість виконання ним мирної місії за
умови взаємообміну десятьма заручниками. Комісари послали
заручниками 10 шляхтичів. На перебіг подій вплинуло прибуття сюди
одного із загонів І. Вишневецького у складі 7 корогов під
командуванням Я. Сокола. Виконуючи завдання князя І. Вишневецького
щодо знищення козацької залоги в Острозі і не знаючи про домовленість
козаків з польськими комісарами, цей загін здійснив збройний напад.
Козаки сприйняли ці дії як прояв підступності польських комісарів.
Семеро польських заручників було ними знищено, троє (Верещака,
Братковський, Сосницький) лишилися живими завдяки заступництву
козацької старшини. Загін Я. Сокола відступив. Козаки повідомили
комісарів, що залишають трьох шляхтичів-заручників до свого
повернення у військо Б. Хмельницького та про втрату чинності
домовленостей7. А. Кисіль, вирушивши до Кунева й Ляхівців в обхід
Острога, 28 серпня зустрів по дорозі інший загін жовнірів князя
І. Вишневецького, посланий ним із польського обозу. Цей
півторатисячний підрозділ, що складався із 19 корогов під керівництвом
Голуба й Аксака, 29 серпня спалив передмістя Острога й завдав козакам
відчутних втрат. Жовніри знищили під Острогом “безліч селян і привели
24 полонених”, “порубали вщент” мешканців Межиріча8. Проте опір
1

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 190-191.
Michałowskiego J. Op. сit. – S. 158-159.
Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ... – С. 18-19.
4
Там само. – С. 19-20.
5
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 378.
6
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 52 зв.
7
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 75; ЛНБ ВР, ф. 103, спр. Сапєгів
№ 1491, арк. 1-2; ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 250-251; Мицик Ю.А.,
Цибульський В. І. Волинь ... – С. 21-23.
8
Документи Богдана Хмельницького / Упор. І. Крип’якевич та І. Бутич (далі – ДБХ). –
К., 1961. – С. 68; ДОВ. – С. 108.
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козаків змусив жовнірський загін у ніч на 30 серпня повернутися до
основного обозу. Таким чином, обидві спроби загонів І. Вишневецького
захопити м. Острог завершилися невдачею1. Сам І. Вишневецький
пояснював це тим, що завдання щодо захоплення міста він не ставив, а
лише прагнув не допустити ймовірного походу козаків на Луцьк2.
А. Кисіль скаржився з-під Острога Б. Хмельницькому на дії козаків.
Український гетьман у листі із Куманівців від 28 серпня запевняв
комісара сейму, що перешкоди чинили не за його наказом, та й
“кількасот людей з нашого війська (хоч без нашої волі) заскочили в
Острог не для того, щоб воювати, а шукаючи борошна для
прогодування”. Висловивши обурення з приводу розправ князя
І. Вишневецького над мирним населенням, він пообіцяв послати
канівського полковника Семена Савича для виведення “з Острога та
інших місць всіх цих свавільників до нас, до війська” й запрошував
комісарів для переговорів під Старокостянтинів3. Незважаючи на це, як
повідомляв 3 вересня М. Остророг, “в Острозі козаки по-старому
мешкають... і важко зробити щось у місті, яке тримає сторону
козаків”4. А 13 вересня комісари повідомляли у Варшаву, що “в цей час
другий загін [козацький] прийшов у Острог і, також як і перший, не
випровадив козаків з цього міста”5.
Про розмах повстанського руху та настрої населення свідчать
спостереження А. Киселя за діями “збунтованих обивателів”, викладені
у листах до польських сенаторів та Б. Хмельницького від 27 серпня
1648 р.6 У другій половині серпня активізувалася боротьба у північнозахідній частині Волині. Сюди перебазувалася частина повстанців з-під
Острога. Брестський войський Є. Южич у листі до литовського
підканцлера Л. Сапєги ще 10 серпня повідомляв про свідчення двох
караїмів, котрі втекли з Луцька, “що міщани дали знати козакам”, щоб
вони рухалися до міста7. Імовірно, що йшлося про повстанський загін із
Звягеля, очолюваний Михайлом Тишею, який зайняв Рівне і Клевань.
М. Тиша називав себе полковником: “не якийсь Тышик, пулковник
звягельський, з гултайством до места Клеваня добровольне впушчоний”.
Захопивши зброю, гроші, золото, М. Тиша покинув Клевань і “скоро до
Олики одвернул”8. Незважаючи на те, що Олика була “дуже захищеним
містом князів Радзивіллів із замком”9, повстанці взяли її штурмом.
1
ЦДІА України, ф. 1230, оп. 1, спр. 258, арк. 3; ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). –
С. 223, 226, 232-238, 242-243, 250-251, 267; Michałowskiego J. Op. сit. – S. 169-170, 172-173;
Szajnocha K. Dwa lata ... – T. 2. – S. 208-215; Pamiętniki Albrychta Stanislawa X. Radziwiłła ...
– Т. 2. – S. 318; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 126; Новицкий И. П. Адам Кисель, воевода
киевский. 1580-1653 года. – К., 1885. – С. 41.
2
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 251.
3
Там само. – С. 213-214, 238, 257.
4
Там само. – С. 267.
5
Там само. – С. 258.
6
Там само. – С. 230, 244.
7
ЛНБ ВР, ф. 103, спр. Сапєгів № 1398, арк. 1.
8
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 395.
9
Жерела. – Т. 4 (Т. 1). – С. 65.
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Власник Олики писав: “за зрадою моїх підданих Олика моя в руки
козаків 30 серпня дісталась”1. За свідченням Є. Южича, Олику було
здобуто 29 серпня2. 1 вересня 1648 р. повстанський загін М. Тиши
визволив Луцьк, у якому, за твердженням сучасників, проявлялась
“прихильність до Русі”3. Крім того, біля Жидичина і Двірця (неподалік
від Луцька) повстанці розгромили так зване посполите рушення
Волинського воєводства, що складалося із 11-ти сотень шляхетської
кінноти4. З Луцька частина повстанців вирушила до Володимира5. Про
взяття Володимира свідчить лист вітебського воєводи кн. П.-Я. Сапєги
від 8 вересня 1648 р.6 На звільнених територіях козаки і повстанці
безжально знищували шляхту, руйнували її маєтки7. Польські магнати 4
вересня розіслали із головного польського обозу військові загони, щоб
“швидко ті свавільні купи прогнати”8. 6 вересня керівники польських
роз’їздів повідомляли, що козаки пішли із захоплених ними міст
Поліссям, через болота і густий ліс, тому подальше їх переслідування
неможливе9. Командир польського роз′їзду С. Гурський 5 вересня
інформував, що в районі, де діяв загін, “тих гультяїв там немає”10.
Рейди погоринських повстанців стимулювали боротьбу селян і міщан
Центральної і Західної Волині
Помітний вплив на перебіг українського визвольного руху мали
події, що розгорталися у південному Погоринні на волинськоподільському пограниччі. За обставин, коли переговори між козацькою
старшиною і сенатською комісією зайшли в безвихідь, обидві сторони
стали готуватися до відновлення військових дій. 14 вересня частина
польського війська, що збиралася під Глинянами, з’єдналася із
формуваннями, зосередженими раніше під Чолганським Каменем (60 км
північно-західніше Старокостянтинова). Б. Хмельницький розпочав
маневрування української армії між Старокостянтиновом і Пилявцями.
Зайнявши вигідну позицію на берегах р. Ікви поблизу Пилявців, у
місцевості, яка не давала можливості використати потенціал польської
кінноти, гетьман зосередив тут головні сили (100-110 тис. чоловік, з них
– 50-70 тис. належно озброєних осіб). Інші частини маневрували,
намагаючись обдурити противника та заманити його на поле битви,
обране Б. Хмельницьким під Пилявцями.

1

Pamiętniki Albrychta Stanislawa X. Radziwiłła ... – Т. 2. – С. 319.
ЛНБ ВР, ф. 103, спр. Сапєгів № 1398, арк. 1.
ЛНБ ВР, ф. 5, спр. Оссолінських № 5769/ІІІ, арк. 169.
4
ЛНБ ВР, ф. 103, спр. Сапєгів № 1398, арк. 1; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 427.
5
Жерела. – Т. 4 (Т. 1). – С. 65.
6
ЛНБ ВР, ф. 103, спр. Сапєгів № 1495, арк. 1-2.
7
ЦДІА України, ф. 1230, оп. 1, спр. 260, арк. 4 (ЛНБ ВР, ф. 5, спр. Оссолінських
№ 225/ІІ, арк. 150 зв.); ЛНБ ВР, ф. 5, спр. Оссолінських № 225/ІІ, арк. 155 зв.; ПКК. – К.,
1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 253, 268; Мицик Ю. Буремний 1648 рік ... – С. 303; ДОВ. –
С. 116.
8
Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ... – С. 21-23.
9
Michałowskiego J. Op. сit. – S. 188.
10
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 201.
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Українські підрозділи, залишені на Росоловецькій переправі та у
Старокостянтинові, створювали враження про підготовку тут бойових
операцій. Поширювалась дезінформація про можливе прибуття сюди
Б. Хмельницького. Полковники М. Кривоніс та Д. Нечай мали завдання
вести кількаденну запеклу оборону, а потім відступити в район
Пилявців. Цей відступ мав нагадувати панічну втечу, щоб переконати
поляків у низькій боєздатності основних українських підрозділів та
спонукати їх до переслідування. Тому кількатисячний український загін,
зайнявши Красилів, відійшов до Старокостянтинова. Полки
М. Кривоноса залишили Росоловецьку переправу й відійшли в напрямку
Пилявців. Польські воєначальники, підійшовши 15 вересня до
Росоловецької переправи й переконавшись, що її ніхто не охороняє, порізному оцінили ситуацію. Так, князь В.-Д. Заславський, запідозривши,
що Б. Хмельницький втягує польські формування в пастку в районі
Старокостянтинова, відмовився штурмувати місто. Коронний хорунжий
О. Конєцпольський та князь І. Вишневецький були переконані, що відхід
козаків із Росоловецької переправи пов’язаний з їхньою військовою
слабкістю. Тому 16 вересня ар’єргардні польські військові частини
чисельністю 2 тис. жовнірів атакували захисників Старокостянтинова.
Міський гарнізон на чолі з брацлавським полковником Д. Нечаєм
нараховував 4-5 тис. козаків. Вони вогнепальними залпами відбили
польську атаку, примусивши жовнірів відступити до обозу. Українські ж
війська разом з міщанами в ніч з 16 на 17 вересня залишили місто й
відійшли до Пилявців1. Після зайняття Старокостянтинова польська
військова верхівка поділилася на прихильників оборонної та
наступальної тактики. Польські воєначальники – краківський воєвода
М. Земжидовський, Є. Любомирський, князь В.-Д. Заславський, сенатор
А. Кисіль, командир королівської гвардії С. Осинський – пропонували
використати
природні
можливості
та
оборонні
споруди
Старокостянтинова для зосередження тут основних польських сил,
очікування приходу українських і татарських формувань, здійснення
наступних контратакуючих дій. Київський воєвода Я. Тишкевич,
Ш. Щавлінський, підканцлер коронний І. Радзейовський, князь
І. Вишневецький вимагали енергійних атакуючих дій для недопущення
об’єднання українців з татарами і для повного розгрому українського
війська. Прийняте польською військовою радою рішення про негайний
похід у напрямку Пилявців, повністю відповідало стратегічним задумам
керівників українського війська.
1
ЦДІА України, ф. 1230, оп. 1, спр. 264, арк. 2-3; спр. 9, арк. 3; ф. КМФ-15, оп. 3,
спр. 273, арк. 71; ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 260, 275-278, 284-289, 290-292;
Michałowskiego J. Op. сit. – S. 198, 199, 205; ПКК. – К., 1898. – Т. 1. – С. 179; Szajnocha K.
Dwa lata ... – T. 2. – S. 387, 388; Kochowski W. Historia panowania ... – T. 1. – S. 6-7;
Донесение папского нунция Иоанна Торреса ... – С. 117; Жерела. – Т. 4 (Т. 1). – С. 86-87;
ВУР. – Т. 2. – С. 77-78, 78-79, 80-81, 127-131; ДОВ. – С. 108, 113-115, 123, 127, 139, 146150; Мицик Ю. Буремний 1648 рік ... – С. 303; Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан
Хмельницький. – 2-е вид. – К., 1995. – С. 156-157; Стороженко І. С. Богдан Хмельницький
і воєнне мистецтво ... – Дніпропетровськ, 1996. – Кн. 1. – С. 195.
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Отже, окремі передумови блискучої перемоги української армії під
Пилявцями (21-23 вересня 1648 р.) забезпечувалися в районі
Старокостянтинова. Тут було досягнуто бажаної для Б. Хмельницького
мети: створено враження про слабку боєздатність українського війська,
стимульовано агресивно-наступальні настрої польських воєначальників.
Цьому сприяло ще й те, що навколо рейдували спеціальні загони, які
допомагали місцевим повстанцям сковувати сили польських
регіональних військових формувань. Іноді ці дії були настільки
ефективними, що навіть у досвідчених польських політиків і
воєначальників створювалося оманливе враження про прибуття
основних військ Б. Хмельницького. Так, сенатор А. Кисіль інформував
13 вересня з-під Чолганського Каменя, що “...полки Хмельницького
оточили нас з усіх сторін”1. 19 вересня повідомлялось, що “ворог ...
збирає надзвичайну кількість хлопів, з усіх сторін послав бунтувати
чернь, не кінчати війну, а продовжувати її хоче”2. Регіментар
М. Остророг писав 18 вересня з-під Старокостянтинова: “...дуже
непокоїть нас та обставина, що ... у нас в тилу багато виявляється
бунтівників: на Волині зібралось їх дуже багато, також на Поділлі...
Тому потрібно було виокремити частину нашого війська і послати на
Волинь більше тисячі чоловік, ... щоб розсіяти там зборища”3.
Перемога під Пилявцями, подальше продовження Б. Хмельницьким
наступальної тактики для розгрому польських збройних сил,
зосереджених в Україні, сприяли розгортанню всенародної боротьби за
повне визволення волинського краю. Розгромлене, поділене на частини
польське військо втікало через Старокостянтинів до Вишневця, Збаража
і далі за Віслу4. 25 вересня військо Б. Хмельницького підійшло до
Старокостянтинова, а наступного дня здійснило успішний штурм міста,
знищивши польський гарнізон, який складався із тисячі німецьких
найманців. Після цього гетьман скликав старшинську раду для
обговорення і прийняття плану подальших дій. Рада вирішила
продовжити наступ армії на захід. 28 вересня військо вже рухалося через
Чолганський Камінь до Вишневця5. 2 жовтня українськими військами
було здобуто Збараж – добре укріплене місто із замком. Місцеве
населення допомагало козакам під час штурму, брало участь у розправах
над шляхтою та жовнірами. Здобиччю козаків стали 50 гармат та чимало
військового спорядження6. Тут українське військо поділилося на два
угруповання, які мали рухатися до Львова: одне – через Броди і Буськ,
друге – через Золочів і Глиняни. Одночасно гетьман розіслав у різні
частини західного регіону “аж до Стиру і Бугу” полки Д. Нечая,
1

ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 261.
Там само. – С. 291.
3
Там само. – С. 288-289.
4
ДОВ. – С. 136, 140, 150.
5
Мыцик Ю. А. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны
украинского народа 1648-1654 годов. – Днепропетровск, 1988. – С. 56.
6
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 72; спр. 152, арк. 117; Повесть о
козацкой з поляками войне ... – С. 28-30.
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М. Небаби, П. Головацького та ін.1 Самовидець стверджував, що “...
орда з козаками по самую Вислу пустошили, также Волинь, городи
значнії повиймали: Острог Великій, Заславя, Луцко, Володимер”2. Поява
військових загонів викликала нову хвилю повстань місцевих селян і
міщан.
Повстанський рух у Погоринні досяг особливого розмаху у жовтнігрудні 1648 р. У цей час селяни Чудниці, Мнішина, Красносельців,
Терентієва, Воскодавів та міщани Гощі знову активізували визвольну
боротьбу: “... в килька недел, юж по розерваню войска под Пилявцами
обрали собе за пулковника Листопада, алиас Ивана Куковского, тамже
мешкаючого в Гошчи, а за асавулу Андрияша Гайдука, а за других месчан
починивши собе сотниками, десятниками”. Повстанці захопили
Симонівський фільварок, вирубали ліс, що належав М. Гулевичу,
розгромили помістя волинського хорунжого Д. Єла-Малинського в
Симонові3. Крім того, міщани Гощі й селяни Воскодавів створили інший
повстанський загін, який очолювали Дроздов, Гохів, С. Мороз,
розгромили маєток В. Чечеля-Новоселецького у с. Виткові й убили
шляхтянку С. Яблонську4. При появі козацького полку, що прибув з-під
Пилявців,
у
гощанському
монастирі
віднайшли
документи
В.-Д. Заславського та А. Киселя (“привилея, декрета, скрутения и инные
справы и розные мунимента...”) та знищили їх: “...одни пошарпал, другие
в болото и в воду повкидал”5.
Далі активізовувалася боротьба поблизу Рівного, Дубно, Острога.
Бурхливий сплеск визвольного руху жителів Кременецького повіту
історики обґрунтовано пов’язують із появою тут козацьких формувань
М. Кривоноса та Ф. Джеджалія. Упродовж півторамісячного терміну (з
30 жовтня до 13 грудня) у повіті дислокувалось семитисячне військове
угруповання на чолі з полковником Ф. Джеджалієм, сотником Василем
(із полку М. Кривоноса) та сотниками Савою Савченком (Самченком) і
Петром “з пулку того ж Хмельницкого на залогу засланому”6. Міщани
Ляховець, разом із приміськими селянами, допомагали козакам захопити
замок і розгромили маєтки орендаря Ляховецької волості7.
У той час як українська армія здійснювала похід у Галичину, брала в
облогу Львів (5-26 жовтня), Замостя (6-24 листопада) і доходила там до
західного етнічного кордону, визвольна боротьба у Погоринні досягла
свого апогею. На елекційному Сеймі, при формуванні збройних сил Речі
Посполитої, Волинське воєводство взагалі не враховувалось, “оскільки

1

Там само; Barasz X.S. Wolne miasto handlowe Brody. – Lwów, 1864. – S. 39.
Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 55.
3
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 191-192, 305-306.
4
Там само. – С. 433-434.
5
Там само. – С. 128.
6
Вірогідно, що йдеться про Кропивненський полк (полковник Ф. Джеджалія), сотні
Чигиринського полку (сотник Сава Савченко (Самченко), Петро), Лисянського полку
(сотник Василь).
7
Там само. – С. 258-259.
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ворог захопив все” . Так завершився наступний етап визвольного руху
місцевих мешканців у роки Української революції – час масового
розгортання і найвищого піднесення визвольної боротьби у краї
(серпень-грудень 1648 р.). Антифеодальні акції злилися в єдиний
соціальний потік і змели феодальні порядки, знищили політичні та
економічні основи шляхетського панування. Поряд із соціальним, чітко
прослідковувалося
національно-визвольне
(протипольське,
протикатолицьке,
протиєврейське)
спрямування
місцевого
повстанського руху. Аналіз точно продатованих судових скарг показав,
що пік визвольної активності припадав на вересень-жовтень 1648 р. У
цей час відбулося найбільше повстанських акцій цього етапу. Вивчення
результатів картографування документально підтверджених військових
походів, рейдів і народних виступів підказало деякі тодішні
територіальні особливості визвольного процесу у Погоринні. Очевидно,
що в південній частині (Кременецький, частково Луцький повіти)
вирішальну роль відіграли українські військові формування. Народні
виступи тут, як і на першому етапі, лише підсилювали результати
воєнних акцій. Як уже згадувалося, до середини грудня 1648 р. у районі
Кременця знаходилося потужне козацьке угруповання. У центрі (по лінії
Звягель–Гоща–Луцьк–Володимир), на заході та півночі Волині головну
роль у розгортанні Української національної революції відіграла
повстанська боротьба місцевого населення. Навколо Звягеля, Корця,
Гощі, Острога, Рівного, Олики тоді утворилися потужні повстанські
угруповання, які повністю контролювали навколишню територію.
Аналіз історичних джерел свідчить про створення на цьому етапі
революції Звягельського й Гощанського полків, початок розбудови
українських державних інституцій у південно-східному Погоринні. Тоді
було ліквідовано феодально-фільваркову систему господарювання,
повністю вигнано або знищено тих представників шляхетської верстви,
які не приєдналися до українського визвольного руху, їх посібників із
числа інородців, установлено самоврядування, ліквідовано фактори
польського колоніального та католицького впливів. Оскільки упродовж
серпня-грудня 1648 р. у судові органи не було подано жодної скарги про
збитки, завдані акціями цього етапу, це дає підстави для твердження про
повний параліч і знищення державних інституцій Речі Посполитої
восени-взимку 1648 р.
Загальновідомо, що під час західного походу української армії
виникла можливість утворення Української держави в межах
українських етнічних земель чи бодай закріплення визвольних здобутків
на західних кордонах задля ультимативної вимоги щодо втілення
шляхетського ідеалу тричленної польсько-литовсько-української
міждержавної федерації. Тим часом Б. Хмельницький уклав перемир’я з
королем Яном Казимиром, зобов’язавшись вивести українську армію за
межі західного регіону і покинути Галичину, Волинь і Поділля.
Українському гетьману й козацькому війську умови перемир’я давали
1

Michałowskiego J. Op. сit. – S. 269.
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можливість контролювати територію Київського, Чернігівського і
Брацлавського воєводств у складі Речі Посполитої, а всі землі на захід
від лінії по р. Горинь до Кам’янця-Подільського поверталися під
безпосередній диктат Польсько-Литовської держави. При цьому
пропозиції полковників М. Кривоноса, П. Головацького та інших
радикально налаштованих старшин українського війська старшинською
радою були знехтувані. Умови польсько-українського компромісу
фактично зробили нелегітимними місцеві успіхи Української
національної революції у всьому західному регіоні, залишивши місцевих
українців наодинці з об’єднаними силами Речі Посполитої. 29 листопада
М. Дембінський радісно повідомляв сандомирського підчашого, що
Б. Хмельницький дозволив “…до домів своїх безпечно повертатись. Але
наголосив, щоб війська наші не наступали за Старокостянтинів, бо далі
Білої Церкви не пустить”1. Можливо, Б. Хмельницький відчував
двоїстість своєї позиції. Домовившись із королем, що під контролем
його уряду залишаться українські землі на схід від р. Случ, він наказав
залишити козацькі залоги у надслучанських містах, готуючись до
оборони. Водночас вимагав амністувати учасників визвольного руху.
Так, у грудневому (12 грудня 1648 р.) Острозькому універсалі до шляхти
український гетьман застерігав, щоб “не мали ніякої злоби ні до підданих,
ні до руської релігії”, бо у випадку пролиття крові “бідних людей” Річ
Посполита буде піддана ще більшій руйнації2. Результати польськолитовських домовленостей 1648 р. послабили, але не припинили
визвольних змагань у Погоринні. Вони тривали тут в інших, скрутніших
умовах.
Наступний етап визвольного руху волинян у роки Української
національної революції (кінець грудня 1648 – червень 1649 рр.)
характеризувався кровопролитною боротьбою жителів краю за
збереження попередніх політичних та соціально-економічних здобутків.
Втративши підтримку українського війська після виведення його з
території краю (грудень 1648 р.), краяни намагалися самотужки
захистити визвольні завоювання. Як свідчать документи, король Ян
Казимир наполегливо добивався наказів українського гетьмана про
розпуск місцевих повстанських формувань і втихомирення бунтівників.
Мешканцям Волині надсилалися королівські універсали з вимогами
негайного припинення опору та виконання “звичних” повинностей. Сюди
було послано каральні підрозділи коронної армії. Князь С. Корецький з
кількома сотнями жовнірів придушив селянські виступи у своїх
володіннях3. 30 січня 1649 р. Ян Казимир наказав коронному
хорунжому, полковникові М. Зацвіліховському, негайно вирушити з
Перемишля на Волинь “для втихомирення свавілля”, оскільки тут наявні
ознаки “сваволі хлопської”4. Спроби відновлення влади Речі Посполитої
1

Szajnocha K. Dwa lata ... – T. 2. – S. 394-395.
Історія України в документах і матеріалах. – К., 1941. – Т. 3. – С. 145-146.
ВУР. – Т. 2. – С. 114.
4
Жерела. – Т. 4 (Т. 1). – С. 171-172.
2
3
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та шляхетських порядків викликали відчайдушний опір у жителів краю.
Так, на початку лютого 1648 р. близько тисячі повстанців рейдували
повз Гощу в напрямку Луцька, приєднуючи до себе нові групи
навколишніх селян1. В Гощі продовжував діяти загін (полк)
І. Куковського2, у Звягелі – М. Тиши3.
Згідно з повідомленням севських воєвод З. Лєонтьєва та
І. Кобильського
від
21
лютого,
князі
І. Вишневецький
і
В.-Д. Заславський зусиллями великого карального загону та німецьких
найманців, “місто Острог у козаків взяли і козаків висікли”4. Регіментар
А. Фірлей в універсалі від 23 лютого 1649 р. пропонував шляхті не
вдаватися до суворих засобів боротьби з повстанцями до його прибуття
на Волинь з військами5. Наростання боротьби у краї змусило його
прискорити прихід сюди коронних військ. Прибувши наприкінці лютого
– на початку березня в Олику, він розсилав звідси каральні роз’їзди для
приборкання волинських повстанців6.
Як відомо, згідно з умовами Переяславської угоди між урядом
Б. Хмельницького й комісією Сейму Речі Посполитої (25 лютого 1649 р.)
розмежування між козацькою Україною та польськими володіннями Речі
Посполитої мало проходити по р. Случ. Територія між Горинню і
Случчю (Погориння) вважалася нейтральною, сюди заборонялося
самовільно вводити війська сторін (відстань між Гощею на Горині та
Звягелем на Случі сягає 70 км із заходу на схід). Погориння займало
майже всю східну частину воєводства, тут знаходились основні
волинські землеволодіння магнатів Корецьких, Острозьких-Ходкевичів,
Заславських, Вишневецьких, Киселів, Любомирських та ін. Умови угоди
тимчасово забороняли шляхті повертатися до своїх маєтків до
завершення перемир’я, “а ті з них, які тепер вже живуть в своїх
житлах між Горинню і Случчю, не повинні надалі залишатися там” (за
іншою копією документа – "не повинні просуватися далі")7. Цілком
можливо, що визнання особливого статусу Погориння було пов’язане не
тільки з воєнними українськими успіхами й не стільки з дипломатичним
хистом Б. Хмельницького, скільки з реальною ситуацією, що склалася на
той час у цій частині Волині. Джерела свідчать, що у 20-х числах лютого
до Гощі прибув великий загін козаків на чолі з наказним переяславським
полковником А. Романенком і чигиринським сотником Т. Хмельницьким
(за перебільшеними даними – близько 20 козацьких сотень). Козаки
називали себе “приставами від пана гетьмана війська Запорізького ... до
пана Киселя..., до Гощі і всіх сіл погоринських, до його маєтностей
1

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 52.
Там само. – С. 192, 359 (ІІ).
3
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 314.
4
Акты ЮЗР. – СПб., 1861. – Т. 3 (Дополнения). – С. 36.
5
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 52.
6
ЛНБ ВР, ф. 103, спр. Сапєгів № 156, Прох VІ, 278, арк. 1; Pamiętniki Albrychta
Stanislawa X. Radziwiłła ... – Т. 2. – S. 369-370.
7
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 380; Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ... –
С. 33.
2
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належачих ...”1 А. Кисіль називав їх: “мої пристави”2. Те, що Кисіль
козаків “при собе на залогу до Госчы од Хмельницкого мел”,
підтверджується й іншими документами3. Сьогодні важко судити, які
справжні мотиви спонукали Б. Хмельницького до надсилання в Гощу
потужного загону відбірних сотень: намагання захистити володіння
сенатора А. Киселя чи будь-якою ціною закріпитися на Погоринні,
відсунувши польський кордон якнайдалі на захід. Імовірно, що
український гетьман хотів імітувати перше, щоб легітимним шляхом
реалізувати друге.
В. Мясковський стверджував, що у свої володіння після підписання
угоди небагато шляхти повернулось. Князь С. Корецький для захисту
спустошеного Корця мусив тримати при собі 400 вершників та залучати
4 тис. озброєних селян. Фіксуючи враження про перебування в Корці й
Гощі 4-5 березня, той же В. Мясковський писав: “чернь озброюється,
захоплюючись свободою від робіт, податків, бажає навіки звільнитись
від панів”. Згадав він і напад п’ятисотенного повстанського загону на
Острог 3 березня та знищення 400 євреїв і представників міського
патриціату. Повстанцями керував “полковник Звягельський” М. Тиша (за
іншими даними – полковник Лубенського полку, намісник гетьмана на
Волині Г. Яскевич (Яцкевич)4). Як стверджують окремі джерела,
М. Тиша без наказу Б. Хмельницького напав на Острог, переслідуючи
ненависного йому Вонсовського – колишнього старосту Звягеля5.
Подібна інформація міститься також у листі луцького біскупа
А. Гембіцького6. Для звільнення Острога з Межиріча прибуло два загони
жовнірів, які витіснили козаків з міста й, переслідуючи, порубали
“півтораста козаків”. Решта повстанців попрямувала до Звягеля7. Ці
події відображені також у листі Б. Хмельницького8.
Аналогічна повстанська акція відбулася в Заславі, де за наказом
О. Конєцпольського частину її учасників стратили “на палі”. Отримавши
звістку про ці звірства, козаки увірвались до міста і знищили там
каральний загін та шляхту9.
У березні 1649 р. антишляхетська боротьба селян і міщан набрала
нових обертів. Інструкція волинської шляхти послам сейму від 17
березня переповнена скаргами на вбивства та грабунки, які чинить
“свавільне хлопство”, проханнями про надання військової підмоги. Тоді
ж було вирішено скликати посполите рушення шляхтичів, які
залишились на Волині10.
1

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 56.
Там само. – С. 277-279.
Там само. – С. 251.
4
Kochowski W. Historia panowania ... – Т. 1. – S. 45.
5
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 357.
6
ЛНБ ВР, ф. 103, спр. Сапєгів № 156, Прох VІ, 278, арк. 1.
7
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 52 зв.
8
ДБХ. – С. 114.
9
ЛНБ ВР, ф. 5, спр. Оссолінських № 189/ІІ, арк. 213-214; Pamiętniki Albrychta
Stanislawa X. Radziwiłła ... – Т. 2. – S. 369-370.
10
Архив ЮЗР. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 362-369.
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У цей час на території Погориння тривало формування українських
державних інституцій
та полково-сотенного адміністративнотериторіального устрою. Організаційно зміцнюються Звягельський і
Гощанський, оформлюються Любартівський, Миропільський та
Остропільський полки1. Потужні козацькі залоги були в Гощі і
Старокостянтинові2. За твердженням Самовидця, “аж поза
Костантинов Старий – в Шульжинцех, Грицеві, Чорторіей козацтво
зоставало”3. У Звягелі стояли сотні Чернігівського й Лубенського полків
під командуванням полковника Герасима Яцкевича. Окремі їхні
підрозділи контролювали ситуацію в районі Корця–Межирича. У
Чорториї перебував невеликий козацький загін, який підтримував
зв’язок з Полонним. У Любартові стояли козацькі загони І. Донця й
М. Таборенка. Вони утримували під контролем Гриців, Лабунь,
Сульжинці.
В
Острополі,
Старокостянтинові
і
Красилові
розташовувалися козацькі підрозділи Кривоносенка4. Фактично все
Погориння було зайняте українськими військами, а місцеві селяни
вважали себе козаками. Українська адміністрація повністю
контролювала ситуацію в цих районах Волині. 21 січня 1649 р. А. Кисіль
з обуренням писав: “Хто коли чув раду Запорізького війська в Звягелю!
Починаючи від Случі і до Чигирина знаходиться військо
Б. Хмельницького ... весь плебс до того часу залишається в козацькому
титулі”5. Тоді ж, у листі до старости звенигородського, А. Кисіль
повідомляв, що звягельські повстанці "почули, що військо лядське
зближається. Били всі чолом гетьманові, щоб … не відступав і по
татар знову посилав, і сам з армією повертав до нас, на всю Русь
зайшов..."6 У листі до князя С. Корецького полковник війська
Запорозького Іван Дунець (Донець) і “сотник” Михайло Тиша7 писали в
січні зі Звягеля: “... які ми козаки реєстрові чи ні? Цього ми і самі не
знаємо, бо нас й. м. п. Гетьман не реєстрував. Знаємо тільки те, що має
1
Максимович М. Обозрение городовых полков и сотен бывшых на Украине до смерти
Богдана Хмельницкого // Собр. соч. – К., 1876. – Т. І. – С. 11; Крип’якевич І. П.
Адміністративний поділ України 1648-1654 рр. // Історичні джерела та їх використання. –
К., 1966. – Вип. 2. – С. 136; Сергійчук В. І. Військово-територіальна організація народної
армії в перший період Визвольної війни 1648-1654 рр. // Український історичний журнал. –
1982. – № 7. – С. 88; Панашенко В. В. Полкове управління в Україні (середина ХVІІ –
ХVІІІ ст.). – К., 1997. – С. 4, 62; Степанков В. С. Становлення державних інституцій у
південно-східній Волині та причини їх ліквідації на початковому етапі Національної
революції (1648 – серпень 1649 рр.) // Велика Волинь: минуле і сучасне (Матеріали
міжнародної наукової краєзнавчої конференції, жовтень 1994 р.). – Хмельницький; Ізяслав;
Шепетівка, 1994. – С. 114-117.
2
Акты ЮЗР. – СПб., 1861. – Т. 3 (Дополнения). – С. 247; ВУР. – Т. 2. – С. 159.
3
Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 57.
4
Крип’якевич І. П. Богдан Хмельницький. – 2-е вид. – Львів, 1990. – С. 99.
5
Цит. за: Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії
Українського державного будівництва в ХVІІ-ім столітті. – Філадельфія, 1991. – С. 106.
6
Цит. за: Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні під
проводом гетьмана Богдана Хмельницького. – Філадельфія; Пенсильванія, 1980. – С. 335,
519.
7
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 314.
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нас за рівних собі і не відділяє від старих реєстровців”1. 29 квітня 1649 р.
до князя Корецького надходить лист із Звягеля від Гараська Яскевича,
котрий назвав себе “полковником війська Запорозького, намісником
гетьманським” та М. Тиші – вже "полковника волинського
звягельського". Вони обурювалися вчинком князя, який втопив у
Межирічах 7 козаків, і застерігали його, “щоб тихенько собі до кінця
сидів”, припинив побори з козаків, не провокував їх виготовленням
гармат “до відповіді повстанням новим” та “розбурхання вогню”2. У цей
час "любартівським полковником" титулувався згаданий вище Іван
Дунець3. До середини квітня 1649 р. належать перехоплені кам’янецьким
каштеляном
С. Лянцкоронським
листи
Б. Хмельницького
до
Кривоносенка, “який був полковником старшим в Острополі” і до
“миропільського полковника”, у яких гетьман закликав полковників
готуватись до його приїзду, “особливо ж заготовляти сухарі, суху рибу,
горілку, меди, пиво, а також корм”4. Це свідчить про підготовку
Б. Хмельницького до нових військових походів проти Речі Посполитої.
Уже 1 травня 1649 р. А. Кисіль писав з Гощі, що довідався про намір
українського гетьмана прислати в район Горині та Случі два полки
козаків, у яких нараховуватиметься 16 тис. осіб "для кращої тут
безпеки"5.
Про пожвавлення боротьби в Погоринні свідчить також лист
А. Киселя до канцлера Речі Посполитої Є. Оссолінського від 15 травня, у
якому повідомляється, що “в цей час від Дніпра аж до Стиру весь люд і
всі покозачились”. Втихомирюючи “неслухняних селян” під час свого
карального рейду між річками Горинню і Случчю, А. Кисіль радив
канцлеру якомога більше послаблювати повстанців, "безперервно
атакувати ворога і тиснути"6. В середині травня 1649 р. сеймик
волинської шляхти вирішив створити полк чисельністю 1,5 тис. жовнірів
для захисту від повстанців7. У цей час у Корці козаки й повстанці
обложили корогви князя С. Корецького, який прорвався з оточення лише
завдяки підрозділам найманців8. 21 травня А. Кисіль під тиском
повстанців був змушений перебазуватися з Гощі до Тайкур9. У
1
Цит. за: Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії
Українського державного будівництва в ХVІІ-ім столітті. – Філадельфія, 1991. – С. 106;
Липинський В. Участь шляхти у великому українському повстанні під проводом гетьмана
Богдана Хмельницького. – Філадельфія; Пенсильванія, 1980. – С. 151.
2
Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ... – С. 41-42.
3
Там само. – С. 48-50.
4
Цит. за: Мыцик Ю. Новые документы Б. Хмельницкого об антифеодальной борьбе
народных масс на Украине и социальной политике гетманской администрации в период
Освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг. // Актуальные проблемы
аграрной истории Украины: Сб. научн. трудов. – Днепропетровск, 1980. – С. 181.
5
Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ... – С. 40-41.
6
Grabowski A. Ojczyste spominki w pismach do dziejow dawney Polski. – Kr., 1845. – T. 2.
– S. 25.
7
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 199-200.
8
Центральна наукова бібліотека НАН України ім. В. Вернадського, Інститут рукопису,
ф. 1, спр. 4128, арк. 159; Kochowski W. Historia panowania ... – Т. 1. – S. 45-46.
9
Grabowskiego A. Ojczyste spominki … – T. 2. – S. 36; Michałowskiego J. Op. сit. – S. 397.
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черговому листі до Є. Оссолінського він повідомляв, що повстанці не
втікають при появі жовнірів, “тепер козаки взялися до справи і весь край
повстає, а ми мусимо відступати”. А. Кисіль пропонував також
захопити “нейтральну” територію до Зелених свят1. Т.-М. Обухович 22
травня застерігав із Тайкур Л.-К. Сапєгу, що обоз, який відступає,
перебуває в загрозливому становищі, бо “звідусіль сиплються і рояться
загони збунтованого поспільства, які заповнюють дорогу між Горинню і
Случчю”2. У наступному листі він писав, що зразу ж після їхнього з
А. Киселем відходу з Гощі місто було захоплене 6 сотнями повстанців, а
півтори тисячі їх перебували поблизу міста. Т.-М. Обухович повідомляв:
“... з усіх сторін підходять великі полки, щоб оточити нас. Не знаю, як
переправиться через Горинь й. м. князь Корецький, тому що всі проходи
зайняті ворогом”3. 12 червня А. Кисіль інформував, що “чернь має при
собі полковників із запорозьких козаків”4. Сутичка польських жовнірів з
повстанцями відбулася під Острогом5. Білоцерківський полковник
І. Гиря розсилав загони до селян, "бунтуючи їх, щоб усі поголовно йшли
до війська, озброюючись на війну". Полки любартівського полковника
І. Дунця й миргородського полковника М. Гладкого просувалися вглиб
Волині6. Ці обставини змушували загони А. Киселя та Т.-М. Обуховича
відступати далі, уже в напрямку до Володимира.
Тим часом, недалеко від Острога відбувався збір польських військ під
керівництвом регіментаря, виконуючого обов’язки коронного гетьмана
А. Фірлея та кам’янецького каштеляна С. Лянцкоронського. 22 травня
сенатська рада вирішила дислокувати польський табір між
Старокостянтиновом і р. Горинню, надавши А. Фірлею право діяти на
свій розсуд7. Розпочав мобілізацію війська і Б. Хмельницький. Збір
українських військ планувався під Старокостянтиновом8. 21 травня
А. Фірлей зі своїм військом вийшов із Рівного, упродовж 22-29 травня
перебував у Межирічах. Отримавши звістку про наближення
українського загону до Заслава, 31 травня він перейшов р. Горинь і
розташував табір біля цього міста. Польські підрозділи полковника
А. Суходольського, збираючи відомості про козацькі загони,
несподівано для себе зіткнулись із “великими силами” козаків9 на чолі з
І. Дунцем і М. Таборенком, які прямували до Заслава для захоплення
переправи через Горинь. Ар’єргардний польський полк не зумів
перемогти “два сильні полки” козаків, у яких, за перебільшеними даними

1

Grabowskiego A. Ojczyste spominki … – T. 2. – S. 34.
Ibid. – S. 29.
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 403.
4
ДОВ. – С. 228.
5
Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ... – С. 40.
6
Там само. – С. 42.
7
ВУР. – Т. 2. – С. 158; ДОВ. – С. 220-221.
8
Акты ЮЗР. – СПб., 1861. – Т. 3 (Дополнения). – С. 59; Акты ЮЗР. – СПб., 1875. – Т. 8
(Дополнения). – № 22; Історія України в документах і матеріалах. – К., 1941. – Т. 3. –
С. 159-174.
9
Grabowskiego A. Ojczyste spominki … – T. 2. – S. 39-40.
2
3
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полонених, нараховувалось близько 20 тис. чоловік1. Після першої
сутички підрозділу А. Суходольського (500 осіб) з передовим козацьким
загоном (100 осіб), враховуючи наявність значно більших сил в
основному козацькому таборі, А. Фірлей надіслав на підкріплення 8
корогов, 800 драгунів, кілька сотень челяді та 2 гармати. Польський
наступ, супроводжуваний пострілами з гармат, натиском кінних драгунів
та запеклою рукопашною атакою, змусив українців відійти до
Сульжинців (1 червня). Через низьку пропускну спроможність дамби на
підходах до міста багато козаків брели через болото, пливли ставком,
тому було багато жертв (за польськими джерелами – близько 4 тис. осіб).
Більшість українців ввійшла в місто і, замкнувшись там, оборонялась.
Після того як поляки повернулись до основного обозу, українські загони
вийшли з міста і попрямували до Любартова2. Наступного дня
Сульжинці були спалені поляками. Вони захопили також український
табір, 24 знамена, кілька тисяч коней, багато полонених. Допитуючи
полонених, поляки дізналися, що українські загони виконували завдання
Війська Запорозького: “всіма силами стерегти переправу через
Горинь”3.
Під впливом цих локальних перемог А. Фірлей 2 червня написав
королю, що найближчим часом очистить Волинь від залишків
“гультяйства”, яке засіло між Горинню й Заславом4. Князь
В.-Д. Заславський тоді ж наказав шляхтичам, які керували охороною
його маєтків в м. Дубні, щоб вони “на відбудову мостів, греблі, всіх
нарівні примушували, зовсім не звертаючи уваги на їх свободи”. А
жителям Базалії він надіслав універсал із нагадуванням про те, що вони є
його підданими й мусять виконувати накази князевих уповноважених5.
Інша група польсько-шляхетських військ, очолювана кам’янецьким
каштеляном С. Лянцкоронським, 5 червня розпочала наступ і змусила
відступити декілька тисяч козаків Кривоносенка з Красилова до
Старокостянтинова, а згодом – до Острополя6. Поляки перетнули р.
Случ, оточили Острополь. Після козацької відмови видати старшину та
знищення обложеними шляхетських посланців польські підрозділи
почали штурмувати міські укріплення, долаючи “впертий опір”
захисників7. Полякам вдалося захопити місто, знищити 12 тис.
повстанців, спалити кілька тисяч міських обійсть. Частина козаків
1

Ibid. – S. 38-39.
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 59, 70 зв.; Донесение папского нунция
Иоанна Торреса ... – С. 144-145; Повесть о козацкой з поляками войне ... – С. 39;
Kochowski W. Historia panowania ... – Т. 1. – S. 46-47; Pamiętniki Albrychta Stanislawa X.
Radziwiłła ... – Т. 2. – S. 373-374; ДОВ. – С. 228; Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ... –
С. 42-44; Франко І. Хмельниччина 1648-1649 років у сучасних віршах. – Львів, 1898. –
С. 52-56.
3
ПКК. – К., 1845. – Т. 1 (Отд. 3-й). – С. 419-420.
4
Там само; Grabowskiego A. Ojczyste spominki … – T. 2. – S. 39.
5
ДОВ. – 229.
6
Архив ЮЗР. – К., 1908. – Ч. 3. – Т. 6. – С. 1; Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ...
– С. 45-47.
7
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намагалася прорватися з оточення через р. Случ, але стала здобиччю
жовнірів1. Решта козаків з міщанами, замкнувшись у замку, “який був
дуже міцно обгороджений”, тривалий час відбивала щоденні атаки
противника. Обложені отримували допомогу з Любартова2. Зазнавши
значних втрат, поляки розпочали переговори з Кривоносенком
(приблизно 10 червня). Як повідомляв згодом С. Лянцкоронський, йому
вдалося домовитись із козацькою старшиною та міщанами про
припинення опору на умові збереження життя і вільного відходу
обложених на Київщину після їх присяги відмовитись від участі у війні
та здачі гармат і зброї. Однак подальша доля обложених була трагічною.
Поляки підступно порушили домовленості і стратили козацьких
ватажків і частину повстанців, щоб "цих лотрів покарати"3. Після цього
підрозділи С. Лянцкоронського захопили Гриців і Лабунь. 12 червня
кам’янецький каштелян з гордістю повідомляв: “... тут всі краї і волості
біля Горині і Случі заспокоїлися ... з того покарання Остропольського...
Звідусіль не тільки козаки, але й хлопи повтікали в Україну”4. Польський
полковник Я. Разражевський, виконуючи наказ А. Фірлея, захопив
м. Хлапотин, а міська козацька залога, зазнавши значних втрат,
відступила до м. Корчика5. Драгунські хоругви С. Чарнецького та
А. Суходольського зруйнували Шепетівку, Судилків та інші містечка –
місця збору повстанців6.
А. Фірлей з-під Заслава розсилав каральні підрозділи на Корець і
Гощу. При наближенні до Гощі польських загонів полковник
А. Романенко з козаками покинув Гощу і прибув до Звягеля,
об’єднавшись із формуваннями Г. Яцкевича й М. Тиші7. А. Фірлей писав
тоді: “завдяки цим перемогам по всій Случі той край був очищений і
тільки одне гніздо залишилось по цілій Волині – це Звягель”8. Здобути це
місто він доручив К. Пшиємському, виділивши в його розпорядження 9
корогов кіннотників, 6 драгунських корогов (3 тис. осіб). Допомагав
К. Пшиємському князь С. Корецький із шістьма озброєними сотнями й
чотирма гарматами. 13 червня польські загони підійшли до Звягеля, де
перебувало 6 тис. козаків (за іншими даними – 20 тис. осіб), серед яких
“кілька сотень хороших стрільців з Дніпра”9. Побачивши, що українці
відходять із міста, поляки вирішили зустріти їх у полі, роз’єднавши на
1
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 53; Повесть о козацкой з поляками
войне ... – С. 40; Pamiętniki Albrychta Stanislawa X. Radziwiłła ... – Т. 2. – S. 373-374.
2
ПКК. – К., 1898. – Т. 1 (Отд. 3). – С. 180.
3
Grabowskiego A. Ojczyste spominki … – T. 2. – S. 43, 44; Мицик Ю.А., Цибульський В.І.
Волинь ... – С. 46-47.
4
Ibid.
5
Grabowskiego A. Ojczyste spominki … – T. 2. – S. 47;
6
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 1, спр. 8, арк. 58-59; спр. 152, арк. 119;
Grabowskiego A. Ojczyste spominki … – T. 2. – S. 41; Жерела. – Львів, 1913. – Т. 6. – С. 70;
Повесть о козацкой з поляками войне ... – С. 39-40; Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь
... – С. 42-44.
7
ДОВ. – С. 226-228.
8
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9
Ibid. – S. 48.
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невеликі групи. Українські командири зрозуміли задум противника й не
допустили розпорошення своїх підрозділів. Тоді польська кіннота
атакувала звягельське передмістя, але щільна стрілянина повстанців
зупинила наступ. Приєднання до наступаючих двох загонів драгунів
змусило козаків залишити передмістя й замкнутися в місті, яке було
“добре укріплене, бо багато веж та паркани дуже міцні і пересипані
землею”1. Переконавшись у неможливості взяти укріплення штурмом,
поляки їх підпалили. Раптова буря роздмухала полум’я з усіх підпалених
кутків передмістя. Щоб загальмувати атаку противника, козаки самі
вдалися до підпалів у кількох місцях. Під прикриттям вогню й диму вони
разом з місцевими повстанцями вийшли з міста й мостом переправились
через р. Случ. Частина козаків попрямувала до Полонного, решта – на
Київщину. Поляки переслідували їх до Несолоного, де захопили
козацький обоз із худобою та трьома гарматами2. К. Пшиємський писав
15 червня: “Хвала Богу, що лігво лотрів, яке цілій Волині завдавало
таких утисків, знесено”3. “Між Горинню і Гощею вибито все
гультяйство” – торжествував Т.-М. Обухович4. А. Фірлей, який 19
червня звітував королю про те, що “... Волинь з ласки божої очищено”,
пропонував дати наказ київському воєводі зайняти Полонне, воєводі
сандомирському
–
Старокостянтинів,
посполитому
рушенню
Волинського воєводства – отаборитися у Звягельському замку, “і тоді
вся Волинь убезпечена буде”5.
Ці історичні реалії завершили черговий умовний етап визвольного
руху, що був часом надзвичайно напруженої боротьби волинян за
збереження визвольних надбань 1648 р. У Погоринні відстоювання
здобутків визвольних змагань здійснювалося як силами місцевих
повстанців, так і підрозділами української армії. Як засвідчив аналіз
результатів картографування достовірної історичної інформації, на
території Волині в цей час відбулося декілька рейдів козацьких і
повстанських загонів загальною протяжністю приблизно 650 км.
Найбільшу активність проявили звягельські повстанці, які рейдуючи
вглиб Волині по лінії Звягель–Корець–Гоща–Острог, пройшли сумарно
понад 325 км. Слід зазначити, що, незважаючи на польські каральні акції
та жорстокі репресивні заходи, повністю реставрувати ці порядки у
Погоринні державним чинникам Речі Посполитої не вдавалося ще
протягом тривалого часу. Завадила цьому нова спіраль національновизвольного й соціального рухів, що незабаром почала закручуватися в
цьому краї.
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Новим стимулом для активізації визвольного руху стало прибуття на
територію Погориння армії Б. Хмельницького. Основні збройні сили
Речі Посполитої зосереджувались тоді біля Старокостянтинова1.
А. Фірлей розумів стратегічне значення Волині для Речі Посполитої, а
тому не піддавався тискові воєводи Руського князя І. Вишневецького та
коронного підчашого М. Остророга, які вимагали розташування армії під
Кам’янцем2. Добре обізнаний з районом дислокації військ Речі
Посполитої, Б. Хмельницький рухався в цьому напрямку через Хмільник
і Синяву. По дорозі український гетьман розсилав мобілізаційні
універсали з наказом приєднуватися до українських полків. З’єднавшись
неподалік Пилявців із білгородською ордою, він попрямував до
Старокостянтинова3. Поява основних українських військових сил була
несподіваною для противника. За наказом А. Фірлея 26 червня польські
війська відступили через Чолганський Камінь (27 червня) до Збаража (1
липня). Цей відступ сприяв розгортанню повстанської боротьби. 3 липня
М. Остророг повідомляв королю: “за нашим відходом від Бугу, Горині та
Случі там збунтувалося хлопство і Хмельницькому прибуло людей”,
“дуже важко дістати шпигуна між цією Руссю. Усі зрадники, а якщо й
добудуть язика, то ти їх пали, а правди не скажуть”4.
Українська армія повільно просувалася в напрямку передислокації
противника: 1 липня пройшла повз Базалію, тиждень простояла під
Чолганським Каменем, дочекавшись там основної частини татарського
війська на чолі з ханом Іслам-Гіреєм і 10 липня з’явилася під Збаражем.
Українське командування вирішило оточити місто і здійснювати облогу.
18 серпня Б. Хмельницькому стало відомо про наближення до Збаража
польських військ на чолі з Яном Казимиром. Залишивши частину армії
для продовження облоги, Б. Хмельницький спрямував 40-тисячне
українське військо й загони татарської кінноти на чолі з Іслам-Гіреєм (20
тис. осіб) назустріч військам короля Речі Посполитої та атакував їх під
Зборовом (15-16 серпня).
Як відомо, після цього розпочалися переговори, на результати яких
вплинули свавільні дії татарської верхівки на чолі з Іслам-Гіреєм,
мотиви яких вивчені недостатньо. Ці переговори завершилися 18 серпня
підписанням Зборівського договору. Відповідно до його умов, територія
козацької
України
обмежувалася
Брацлавським,
Київським,
Чернігівським воєводствами, які стали автономною частиною Речі
Посполитої. Східні райони Поділля й Волині (територія Барського,
Любартівського, Миропільського, Остропільського і Придністровського
полків) переходили під безпосередній польський контроль. Кількість
козацького реєстру обмежувалася 40 тис. козаків. Шляхта могла
повертатися до своїх маєтків в Україні, а селяни й міщани мали

410.
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виконувати попередні повинності. Крім того, між кримським ханом і
королем Речі Посполитої було укладено окремий договір, що
встановлював “вічну приязнь” та зобов’язував сторони надавати
військову взаємодопомогу. Річ Посполита відкупилася передачею
татарам 200 тисяч талярів “щорічних упоминків” та дозволом “вільно
спустошувати край, повертаючись назад”1.
Зборівські польсько-татарські домовленості відіграли трагічну роль
для багатьох мешканців Волині, Поділля і Галичини. Путивльські
воєводи розповідали, що король просив, щоб “татарам за Віслу річку в
війну не ходити, а йти велів король татарам замість плати ті міста
воювати, які йому, королю, були неслухняні, гетьмана коронного Фірлея
і князів Вишневецького і Домініка, і Корецького, і Збаразьких князів”2.
Татари спустошили Кременець, Острог, Заслав, Полонне, Колки,
Деражно, намагалися здобути Клевань, “інші міста біля Луцька”, “з
сімдесят і більше, піймали і висікли, і спалили все без останку”3. В
окремих їх нападах брали участь козаки. Так, А. Радзивілл стверджував,
що Олику штурмували одночасно козаки й татари4.
Разом з тим, джерела свідчать, що Б. Хмельницький намагався
зберегти українську військову присутність на Волині. У грудні 1649 р.
Г. Кунаков повідомляв, що “Богдан же Хмельницький полковника свого
Нечая, а з ним війська козаків і гультяйства 50 000 чоловік, і велів їм
стати на Горині ... і нині де той полковник Нечай на Горині стоїть”5.
Король Ян Казимир ще в жовтні вимагав від Б. Хмельницького, щоб той
“забрав з тих країв юрби свавільних людей, щоб кожний міг безпечно
сидіти в своєму домі і щоб дійсний мир наступив”6. Це може свідчити як
про невизнання Б. Хмельницьким територіальних меж у цій частині
Волині, встановлених Зборівським договором, так і про те, що жителі
Погориння не підкорялися договірним основам. Оскільки договором
передбачалося не тільки відновлення влади Речі Посполитої, а й
реставрація старої моделі соціально-економічних відносин, вилучення з
козацтва й повернення “до послушенства” всіх “покозачених” волинян,
існували об’єктивні причини самостійного руху міщан і селян за
збереження раніше завойованих прав і свобод. А поєднання татарських
грабунків, убивств, виведення в неволю багатьох тисяч волинян з
присутністю тут козацьких формувань, які дистанціювалися від
безчинств або ж були їх співучасниками, викликало виправдане
невдоволення серед місцевого населення позицією своїх побратимів та
політикою українського гетьмана. Умови Зборівського договору та
обставини, що склалися у Погоринні після його укладення, уперто
1
Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний
портрет). – 2-е вид. – К., 1995. – С. 220-224, 228-229, 241.
2
Акты ЮЗР. – СПб., 1861. – Т. 3 (Дополнения). – С. 347.
3
ЦДІА України, ф. 237, оп. 1, спр. 27, арк. 5 зв.; Акты ЮЗР. – СПб., 1861. – Т. 3
(Дополнения). – С. 344, 347, 400; Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 395; ДОВ. – С. 244.
4
Pamiętniki Albrychta Stanislawa X. Radziwiłła ... – Т. 2. – S. 385.
5
Акты ЮЗР. – СПб., 1861. – Т. 3 (Дополнения). – С. 404.
6
ДОВ. – С. 312.
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відмежовували місцевий визвольний рух від всеукраїнського, звужуючи
територіальну, демографічну й соціальну базу Національної революції.
Осінньо-зимовий
період
1649-1650
рр.
характеризувався
відчайдушним опором жителів Погориня спробам реалізації Зборівських
договірних засад. У цей час із військового угруповання полковника
К. Корицького розсилалися в усі сторони воєводства роз’їзди для
втихомирення селянських і міщанських заворушень1. У краї лютувало
багато інших каральних експедицій. Проте опір тутешніх волинян
зламати не вдалося. Так, у вересні 1649 р. покозачена челядь м. Корця
разом із селянами навколишніх сіл утворила повстанський загін, який
очолювали Я. Яницький, Т. Рудковський, В. Кочановський, Ф. Возниця і
Я. Форинтар. Повстанці захопили майно шляхтича М. Тресцинського,
намагалися контролювати володіння князя С. Корецького2. Сучасник
тодішніх подій В. Коховський визнавав, що до кінця 1649 року “весь цей
край наповнений хлопством руської віри, і так як для противної
сторони, і як для поляків весь край пропав” [непідконтрольний – авт.]3.
Селянсько-міщанський опір шляхетським спробам відновлення
фільваркового господарства став дуже впертим і жорстоким на початку
1650 р., коли після ратифікації Зборівського договору Сеймом Речі
Посполитої почалося масове повернення шляхти у свої маєтки.
Спроби шляхетської реставрації супроводжувалися розгулом
репресивних акцій, спрямованих на відновлення попереднього статусу,
що поєднувався з королівськими обіцянками поступок українцям у
національно-релігійній сфері. Так, князь С. Корецький жорстоко покарав
учасників і керівників уже згадуваного повстання в його володіннях4.
Однак спроби реставрувати дореволюційні соціально-економічні
відносини зіткнулися не тільки з опором селянства та містечкового
міщанства, а й з небаченими досі економічними і демографічними
проблемами, подолати які шляхті було здебільшого не під силу.
Забігаючи наперед, слід додати, що через крайній консерватизм
соціально-економічних поглядів польська, литовська й українська
шляхта вдаватиметься до найжорстокіших заходів і вип’є ще чимало
селянської крові, поки не переконається в неможливості реалізації своїх
намірів в умовах, що склалися на Волині після революційних подій
1648-1649 рр. Тим часом, величезні господарські і демографічні втрати,
яких зазнали волиняни, об’єктивно заперечували не лише можливість
відновлення попереднього ладу, а й значення Волині як важливого
фінансово-економічного і військового суб’єкта колоніальної системи
Речі Посполитої. Разом із цим, зменшення військово-стратегічного
значення території воєводства було зв’язане також із переміщенням на
схід лінії польсько-українського розмежування.

1

ПКК. – К., 1898. – Т. 1 (Отд. 3). – С. 181.
Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 451 (ІІ).
Kochowski W. Historia panowania ... – Т. 1. – S. 100-104.
4
Історія України в документах і матеріалах. – К., 1941. – Т. 3. – С. 188-189.
2
3
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Польські каральні експедиції, навіжений наступ шляхти взимку й
навесні 1650 р. призвели до тимчасового формального “втихомирення”
погоринських селян і міщан. Часткове уявлення про засоби цього
“втихомирення” дають шляхетські судові скарги на учасників
визвольного руху 1648-1649 рр. та їх форсований розгляд судовими
установами. Інші шляхетські документи здебільшого замовчують методи
тимчасового “заспокоєння” волинян. Але напевно недалеко відійде від
історичної правди припущення, що саме вони й призвели до нової хвилі
кривавих антишляхетських акцій, яка прокотилася у краї влітку й восени
1650 р.
Можливо, саме під впливом піднесення соціальної боротьби та з
огляду на реальну загрозу чергового польсько-литовського воєнного
наступу уряд Б. Хмельницького восени 1650 р. відмовився від підтримки
шляхти, яка поверталася до своїх маєтків. Цим він фактично
відмежувався від частини Зборівських домовленостей, що розділили
національно-визвольний і соціальний рухи. Проте ця зміна соціальної
тактики українського уряду вже не могла суттєво вплинути на населення
Погориння, відрізане від козацької України польсько-українським
пограниччям. Виснажені кривавою боротьбою 1648-1650 рр., наругою й
насильствами татарських нападників і польських каральних загонів,
розділені на два протилежні соціальні табори, краяни на весну 1651 р.
майже вичерпали свою революційну енергію, і їхня боротьба за зміну
суспільного устрою почала згасати. Однак підсилені всеукраїнськими
чинниками національно-визвольні змагання тривали й на наступному
етапі.
Весняно-літній український воєнний похід 1651 р., що був
відповіддю козацької України на лютневий (1651 р.) наступ польських
військ під командуванням гетьмана М. Калиновського і захоплення ними
Красного, Шаргорода, Ямполя, Чернівців та інших українських міст
стимулював нову хвилю народного руху у Погоринні. Оскільки
військове керівництво Речі Посполитої своїм виступом фактично
анулювало
Зборівський
договір,
ратифікований
сеймом,
Б. Хмельницький негайно спрямував українські полки на Брацлавщину,
змусив поляків відступити до Бара, а звідти – до Кам’янця. Враховуючи
ситуацію, що склалася, він оголосив на 5 червня великий військовий збір
під Збаражем1. Не встигли прибути на місце збору основні українські
полки, як у Погоринні знову завирувала визвольна боротьба.
Тим часом, українсько-татарські (100 – 110-тис. осіб) і польськолитовські сторони (понад 150 тис. осіб) зійшлись для генеральної битви.
28 червня – 10 липня 1651 р. відбулась битва під Берестечком, в якій
українці зазнали поразки.
Польсько-литовська армія протягом липня-серпня 1651 р. окупувала
значні українські території. 24 липня польські війська пройшли через
Ямпіль, переправились через Горинь. Після цього, поділившись на три

1

ЦДІА України, ф. 1230, оп. 1, спр. 32, арк. 20; ДОВ. – С. 447, 450.
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частини, вони рухались різними шляхами в напрямку Любартова1.
Учасник польського походу шляхтич А. Мясковський писав, що на
шляху просування польського війська “ні людей, ні сіл, ні хатинки ніде
не видно. Всюди страшне безлюддя і спустошення”. Через відсутність
продуктів у польській армії почався справжній голод. Лишаючи на
шляху мертвих жовнірів, ця частина військ пройшла через Сульжинці,
Гриців, повз Полонне до Любартова (2 серпня 1651 р.)2, де мало
відбутися об’єднання трьох частин війська Речі Посполитої. Міста були
спустошені, збройний опір вчинили лише козаки і міщани Любартова,
розташованого на пограниччі Волинського та Київського воєводств.
Після відходу звідси основної частини козацької залоги кілька сотень
козаків і міщан готувались до оборони. Пізніше частина козаків
погодилась із пропозицією С. Чарнецького припинити оборону в обмін
на життя тих, хто капітулював. Інші ж, закрившись в одній із замкових
споруд, продовжували опір. Польські жовніри, проникнувши через
відкриті ворота, знищили всіх капітулянтів. Як свідчать польські
джерела, оборонці боролися героїчно і “жоден з них не дався взяти себе
живим...”, тому поляки “мусили забити всіх”3. Після цього польськолитовські війська переправились через Случ, увійшли в межі Київського
воєводства, де лише 26 серпня в районі Паволочі вони зуміли здобути
продовольство: “за одну годину наповнили обоз харчуванням на хуторах
козацьких”4. Отже, похід української армії, розгортання воєнних дій на
Волині, що призвело до тимчасового визволення південної частини
погоринських земель, стимулювали також місцеві народні виступи.
Однак поразка українського війська й навальний наступ польськолитовської армії наприкінці серпня 1651 р. призвели до формального
відновлення контролю Речі Посполитої над досліджуваним краєм.
Тодішні міщанські і селянські виступи, як і раніше, мали національновизвольне (антипольське, антикатолицьке) та соціальне спрямування.
Діаграма динаміки розвитку визвольної боротьби у краї показала стрімке
зростання активності волинян із кінця травня до середини липня. Після
цього до кінця серпня – початку вересня відбувався спад місцевого
визвольного руху. Очевидно, що крива цієї діаграми збігається з
відповідними етапами української воєнної кампанії на Волині і свідчить
про сильний вплив всеукраїнських чинників на місцевий визвольний
процес та його пряму залежність від ходу і результатів битви під
Берестечком. Проте лише у листопаді рівень активності місцевих
волинян опустився до того, що передував початку українського
військового наступу.
Тим часом, Б. Хмельницькому з величезними труднощами вдалося
відновити боєздатність української армії й дати відсіч польсько1

ЛНБ ВР, ф. 5, спр. Оссолінських № 225/ІІ, арк. 416.
ПКК. – К., 1846. – Т. 2 (Отд. 3). – С. 83-85, 87-90; ДОВ. – С. 584-585.
Цит. за: Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний
портрет). – 2-е вид. – К., 1995. – С. 345.
4
ПКК. – К., 1846. – Т. 2 (Отд. 3). – С. 105.
2
3
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литовським окупантам під Білою Церквою. Як відомо, нове
співвідношення сил відобразив Білоцерківський договір (28 вересня
1651 р.), що обмежив територію козацької України Київським
воєводством, а кількість козацького реєстру – 20 тисячами. За умовами
цього договору український гетьман мусив підпорядковуватися
коронному гетьману Речі Посполитої. Ці загальнонаціональні втрати
унеможливили підтримку знекровленого визвольного руху у Погоринні
їх всеукраїнськими чинниками і прирекли його на остаточну поразку.
Осінь 1651 – весна 1652 рр. стали часом остаточного придушення
національно-визвольного й соціального рухів у Погоринні. Після
польсько-литовського походу з-під Берестечка на схід України та
укладення вкрай принизливого для українців Білоцерківського договору
влада Речі Посполитої взялася за повне відновлення попередніх
порядків. Розпочалася нова хвиля репресивних заходів, спрямованих на
підкорення волинян судовій, політичній і соціально-економічній системі
Речі Посполитої. Аналіз термінів подачі і розгляду шляхетських скарг на
визвольні акції показав, що вони негайно оскаржувалися шляхтою й
католицьким духовенством, а судові установи так само невідкладно
виносили свої вердикти. Така ж терміновість дотримувалась при
розгляді шляхетських скарг на виступи наступного року. Поряд із цим, у
суди посилалися скарги на учасників подій минулих років. Ці та інші
скарги опосередковано свідчили, що шляхта восени 1651 р. впевнилася у
можливості повної реставрації попередніх порядків. Вірогідно, що ця
впевненість значно посилювалася у зв’язку з перебуванням у краї
регулярних польських військ. Все це разом пригнічувало визвольний
процес, але не зупинило повністю боротьбу за національну і соціальну
свободу у Погоринні. Так, 20 березня 1652 р. селяни Мнішина підпалили
скирти збіжжя шляхтича Я. Замойського в Мнішині і Дорогобужі1.
Жителі сіл Кам’янки і Малої Деражні 12 квітня “умыслне пожар
пустывшы”, спалили панські скирти у с. Косенові, а 4 липня та
впродовж вересня захоплювали майно в маєтку К. Краєвського у
с. Токареві, хоч “козаков на той час там не было”2. Однак ці поодинокі
виступи не можуть розглядатися як доказ продовження масової
визвольної боротьби.
Аналіз кількісних показників народних виступів свідчить, що з часу
підписання Білоцерківського договору до березня 1652 р. відбулося
лише декілька виступів, зафіксованих актовими матеріалами. В цілому ж
ці документи зафіксували в 1652 р. у краї меншу кількість народних
акцій, ніж у роки, які передували Національній революції. Це підсилює
ймовірність припущення, що весною 1652 р. революційний процес у
досліджуваних районах був придушений. Після придушення
визвольного руху в цьому краї західноукраїнські землі стали об’єктом
боротьби уряду Б. Хмельницького за їх приєднання до Української
держави. Але для досліджуваного регіону це вже був якісно інший
1
2

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 740-741.
Там само. – С. 753-757.
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період Української революції, наповнений винятково національновизвольним змістом, відповідним характером подій, боротьбою за
Волинь силами козацької України, що стала тоді оплотом українського
національного руху. Тим часом, поразка Національної революції в
західному регіоні прирекла визвольну епопею на незавершеність,
унеможливила реалізацію соціально-економічних її аспектів, різко
звузила соціальну й територіальну базу визвольного процесу. Тягар
визвольних втрат після поразки визвольного руху у Погоринні
посилився після спустошливого татарського набігу 1652 р., що
сплюндрував цей край на понад 150 км вглиб1. А епідемія чуми восени
1652 р. майже обезлюднила воєводство2. Аналіз подимних реєстрів
показав, що через участь у повстанських акціях, формуванні
українського війська, західних і східних міграційних потоках, а також
унаслідок знищення мешканців польськими військами й каральними
загонами, виведення в неволю татарськими нападниками кількість
населення за 1648-1652 рр. зменшилася на 82 % (у містах – до 86 %,
селах – 80 %). Вірогідно, що до весни 1652 р. тут вижило 15-20 % таких
мешканців.
Демографічна
катастрофа
супроводжувалася
господарськими руйнаціями, відволіканням збереженої частини жителів
від традиційних занять, а тому з’явилися виразні ознаки економічного
краху феодальних і селянських господарств. Переплетення національновизвольного та соціального напрямків революції, обумовлене
існуванням різнопланових завдань та двох взаємонеприйнятних
суспільних ідеалів, розкололо волинян на два непримиренні табори і
призвело до взаємопоборювання в час, коли вирішувалася спільна
українська доля. Причини припинення активної участі населення
досліджуваного краю в Українській національній революції заховані не
стільки у відомих суб’єктивних факторах, скільки в об’єктивній
реальності 1652 р., що зробила продовження боротьби неможливим.
Як уже згадувалося, з часу придушення національно-визвольної і
соціальної боротьби волинян, Погориння стало об’єктом боротьби уряду
козацької України за її приєднання до складу Української держави та
територією для проведення воєнних операцій ворогуючих сторін. Як
відомо, у боротьбі за волинські та інші західноукраїнські землі
противники залучали московські, кримсько-татарські чинники. Тому під
час воєнних операцій і набігів край зазнавав нових спустошень від
польських, українських, московських і татарських формувань.
Джерела стверджують, що в 1653 р. воєнні операції на території
Погориння не проводилися, але у зв’язку з воєнними діями в сусідніх
регіонах України тут часто дислокувалися польські війська. Так, у серпні
польський військовий табір перебазувався в район Кременця–

1
ЦДІА України, ф. КМФ-15, оп. 3, спр. 273, арк. 191; Michałowskiego J. Op. сit. –
S. 661.
2
Pamiętniki Albrychta Stanislawa X. Radziwiłła ... – Т. 2. – S. 485.
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Старокостянтинова1. 26 вересня польські загони, повертаючись із
Київщини і Брацлавщини, отаборилися поблизу м. Гощі2. У 1653 р.
волинські землі зазнали найбільш спустошливих татарських набігів. Так,
19 червня татари напали на Любартів і Лабунь, де “багатьох жилецьких
людей висікли і в полон взяли більше 300 чоловік”3. Під час нападу з-під
Бердичева на Полонне (7-10 вересня) “багато знатних було порубано”4.
3-15 жовтня татари захопили Корець і Заслав, де “одних вирізали, інших
шляхту і шляхтянок і дітей їх силу захопили”5. Ці ж татарські загони
дещо пізніше (близько 20 жовтня) підходили до Ляхівців, Дубно,
Рівного, Острога та повторно до Заслава і Корця6. У листопаді (3 і 24)
татари пограбували села і містечка під Кременцем, біля Залозець,
Ямполя, а на початку грудня (8-9) – біля Дубно, Олики, Клевані, “аж до
Луцька похватали людей і за Стир переправили”7. Пограбувавши тоді
цілі райони Волині, відправивши великий ясир у Крим, татарські загони
попрямували до Пінського повіту Брестського воєводства8.
Загальновідомо, що після Переяславської ради (січень 1654 р.), яка
визнала зверхність московського царя над козацькою Україною, почався
новий етап українсько-польського протистояння. Можливо, що
формальне визнання московської протекції козацькою Україною
Б. Хмельницький розглядав як початок утворення антипольської
українсько-московської військово-політичної конфедерації, яка мала
забезпечити перемогу над Річчю Посполитою воєнними засобами та
приєднання всіх українських земель до Української держави. Річ
Посполита з часу підписання Переяславської угоди ретельно готувалася
до продовження воєнних дій проти козацької України. Джерела
стверджують, що у березні 1654 р. поблизу Корця дислокувалося 18тисячна коронна армія М. Потоцького, а в районі Старокостянтинова –
40-тисячне військо С. Ляскоронського9. Український гетьман посилав до
Корця й Дубна розвідковий загін, очолюваний київським полковником
“кращими і вибраними людьми”. Поблизу Корця п’ятисотенний
козацький загін, у складі якого були й росіяни, розгромив підрозділ
польського ротмістра Ліньовського, що нараховував більше сотні
вояків10.

1
Акты Московского Государства. – СПб., 1894. – Т. 2. – С. 294, 318-319; Акты ЮЗР. –
СПб., 1875. – Т. 8 (Дополнения). – С. 369-370.
2
Michałowskiego J. Op. сit. – № 259-б.
3
ВУР. – Т. 3. – С. 295.
4
Michałowskiego J. Op. сit. – S. 667.
5
Ibid. – S. 687; Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza, z rekopismu wydal
K.Wl. Wojcicki. – Warszawa, 1853. – Т. 1. – S. 149.
6
Michałowskiego J. Op. сit. – S. 690, 691.
7
Ibid. – S. 695, 712; Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza ... – Т. 1. – S. 150-151.
8
Акты, издаваемые Виленскою комиссиею для разбора древних актов. – Вильна, 1909.
– Т. 39. – С. 6, 7.
9
Акты ЮЗР. – Т. 10. – С. 404-405, 547-555.
10
Акты ЮЗР. – Т. 10. – С. 697, 702; Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza ... – Т. 1.
– S. 156.
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8 жовтня гетьман повідомив московського царя, що 18 вересня між
Острогом і Межиричем українські війська розбили один із полків кн.
В.-Д. Заславського, яким командував А. Суходольський, звільнили Острог і
Межирич, захопили багато зброї та полонених1. Українські козацькі загони
захопили також Рівне, Степань, Колки й інші міста на Волині. У листі до
царя від 22 жовтня Б. Хмельницький інформував про те, що козацький загін
розбив під Острогом польський полк С. Гурського (5 жовтня)2.

Значно активніше діяли військові союзники у 1655 р. Під час літньоосіннього українсько-московського походу в Галичину Б. Хмельницький
наприкінці липня 1655 р. спрямував на Волинь українські полки на чолі
з кальницьким полковником І. Богуном. Тоді вони мали визволити
Острог, Олику, інші міста, забезпечуючи українсько-московським
військам надійний тил. І. Богун посилав козацькі загони до Ляхівців,
Кременця, Уладівки. Шляхта втікала тоді з півдня Волині за р. Стир3.
Тим часом українсько-московські війська завдали поразки коронній
армії М. Потоцького у Галичині, намагалися поширити вплив
українського уряду на всі землі західного регіону України. Як твердили
сучасники подій, 10 жовтня під час переговорів із посольством
львівського магістрату український гетьман назвав себе володарем всієї
Руської землі4. Однак шведський король Карл Х, який претендував на
польську корону, був активним учасником антипольської інтервенції й
окупував Польщу, висунув вимогу гетьманові вивести війська з
Галичини5. Крім того, Б. Хмельницький отримав повідомлення від
сотника М. Менковського про те, що кримський хан Махмед-Гірей
вторгся в Україну, перебуває з військом на Волині в районі Чолганського
Каменя і збирається атакувати українсько-московські полки6. Ці
обставини змусили українського гетьмана відмовитися від втілення своїх
планів у західноукраїнському регіоні й повертатися назад. 10 жовтня
перед відходом з-під Львова, він повідомив королівському послу
С. Любовицькому, що зможе розпочати переговори з Річчю Посполитою
за умови визнання нею Руського князівства з кордонами по Володимир,
Львів, Ярославль, Перемишль7.
Приблизно в цей час, на початку жовтня невеликий татарський загін
пограбував шляхетські маєтки навколо Корця, повбивав Я. Гнойського
та інших шляхтичів. 11 жовтня на Корець напав козацький загін, який

1
ДБХ. – С. 383-38; Олійник Л. В. Спільна боротьба українського і російського народів
проти польсько-шляхетської агресії (1654-1667 рр.): Дис… канд. іст. наук. – К., 1963. –
С. 72-74.
2
ДБХ. – С. 391; Мицик Ю. А., Цибульський В. І. Волинь ... – С. 109.
3
ЦНБ ІР, ф. 1, спр. 13702, арк. 42.
4
Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький (Соціально-політичний
портрет). – 2-е вид. – К., 1995. – С. 524.
5
Там само.
6
Архів Інституту історії України НАН України, оп. 3, спр. 19, арк. 34-35.
7
Грушевський М. С. Історія України-Руси. – К., 1996. – Т. 9. – Ч. 2. – С. 1132-1138;
Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії Українського державного
будівництва в ХVІІ-ім столітті. – Філадельфія, 1991. – С. 38.

365

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

пограбував міщан та місцевий монастир1. Українсько-московські війська
поверталися в козацьку Україну через Збараж, Залозці, де були атаковані
татарською кіннотою 14-15 листопада 1655 р.2 Як відомо, після чергової
невдалої татарської атаки під містечком Озерна (20-21 листопада) хан
уклав угоду з українським гетьманом про невтручання Кримського
ханства в українсько-московську війну проти Речі Посполитої.
Добросовісна спроба уряду Б. Хмельницького добитися виконання
українських національно-визвольних завдань щодо приєднання Волині,
Галичини, Західного Поділля, Берестейщини та Підляшшя шляхом
залучення московських військово-політичних чинників провалилася.
Однак пута московського протекторату формально залишились
нерозірваними.
Відомо, що перебіг московсько-польських переговорів, які
завершилися підписанням Віленського перемир’я, поставили останню
крапку в тодішній війні Московського царства проти Речі Посполитої.
Натомість умови перемир’я передбачали спільні воєнні дії цих нових
союзників проти Швеції і Бранденбурга, обрання Олексія Михайловича
на польський трон. Про це істориками написано чимало, тому
детальніше зупинятися на цій проблемі не варто. Необхідно лише
підкреслити, що московське посольство на цих переговорах не ставило
питання не тільки про долю західноукраїнських земель, а й самої
козацької України та визнання її державної окремішності Річчю
Посполитою. Недопустивши козацьких послів на Віленські переговори,
Московська держава застосувала класичну форму взаємовідносин
держави-протектора з протегованою державою. Імовірно, що саме у
Вільні московські політики вперше відкрито показали свій ключ до
відгадки їхнього розуміння суті Переяславської угоди. При цьому вони
дали черговий урок політикам молодої Української держави, показавши
взірець захисту суто московських державних інтересів.
Одночасно зі спробами добитися приєднання західноукраїнських
земель силами антипольської коаліції (Швеції, Трансільванії)
Б. Хмельницький здійснив ряд самостійних воєнних акцій, спрямованих
на вирішення цієї проблеми. Так, відразу ж після спорядження корпусу
полковника А. Ждановича, гетьман наказав українським полкам зайняти
територію Погориння, частину Поділля й Пінщину. Джерела свідчать,
що в першій половині 1657 р. козацькі полки визволили Полонне,
Острог, Гощу, Степань, Межиріч, Корець, залишили в цій частині
Волині потужні залоги3. Можливо, що саме під впливом цих завоювань
козацької України та очевидного знесилення напіврозваленої Речі
Посполитої відбулася переорієнтація значної частини волинської шляхти
на визнання Української козацької держави. Про це переконливо
свідчить звернення волинської шляхти до Б. Хмельницького, ухвалене в
Олиці наприкінці травня – на початку червня 1657 р. та прохання надати
1
2
3

Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza ... – Т. 1. – S. 186.
Архив ЮЗР. – К., 1908. – Ч. 3. – Т. 6. – С. 96, 103.
ДБХ. – С. 603-604.
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гетьманські охоронні універсали Луцьку, Володимиру, Олиці1. Козацькі
залоги у Погоринні залишилися й після смерті Б. Хмельницького2.
Політику залучення зовнішніх військово-політичних чинників для
приєднання Волині та інших західноукраїнських земель до козацької
України продовжував уряд І. Виговського. Так, восени 1657 р. був
укладений українсько-шведський договір, який передбачав шведську
підтримку об’єднання цих земель у складі України. Незабаром
шведсько-польські домовленості фактично перекреслили цей договір.
При з’ясуванні ходу цих переговорів привертає увагу те, що поляки
вимагали від шведів гарантій дотримання козацькою Україною кордону
по р. Горині, а не по р. Случі – традиційній лінії розмежування. Це
спонукає до припущення, що, виходячи з тодішніх обставин, польські
політики змирилися із втратою Погориння та інших земель, звільнених у
першій половині 1657 р. Відомий литовський наступ на Пінщині
наприкінці 1657 р. не вплинув на конфігурацію польсько-українського
порубіжжя в досліджуваному регіоні, і вона збереглася до кінця 1658 р.
Водночас складне внутрішнє становище в козацькій Україні,
загострення взаємин із московським протектором, очевидність
малоефективності залучених зовнішніх чинників для продовження
успішної боротьби проти Речі Посполитої підштовхували уряд
І. Виговського до пошуків шляхів досягнення польсько-українського
компромісу. Як відомо, переговори велися 9-16 вересня 1658 р. під
Гадячем і завершилися схваленням умов Гадяцького договору
старшинською радою козацької України3. Сейм Речі Посполитої 22
травня 1659 р. суттєво обмежив Гадяцькі домовленості. Ратифікований
документ проголосив примирення Речі Посполитої з козацькою
Україною, задекларував утворення Руського князівства в її межах,
установив 30-тисячний козацький реєстр, утвердив право українців
обіймати посади в Київському та почергово – у Брацлавському й
Чернігівському воєводствах, зберіг унійну церкву. Те, що затверджений
Сеймом договірний акт був найневигіднішим для України й
найприйнятнішим для Речі Посполитої варіантом примирення, напевно,
усвідомлювали сеймові посли. А тому намагалися згладити
непривабливість свого остаточного рішення наданням подарунків
гетьманові, старшині, нобілітацією кількох десятків козацьких
достойників.
Укладення й ратифікація Гадяцького договору як дві ланки єдиного
договірного процесу стали завершальною фазою Української
національної революції – феноменального явища української, польськолитовської та світової історії. Невдалі спроби Ю. Хмельницького
відсунути українські кордони на захід, приєднати Погориння, частину
Поділля, зроблені після закріплення ІІ Переяславським договором (27
1
Липинський В. Україна на переломі 1657-1659. Замітки до історії Українського
державного будівництва в ХVІІ-ім столітті. – Філадельфія, 1991. – С. 186.
2
ПКК. – К., 1852. – Т. 3 (Отд. 3). – № 38-59.
3
Історія України, нове бачення. – К., 1995. – Т. 1. – С. 186-189.

367

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

жовтня 1659 р.) московського протекторату над козацькою Україною, і
розбурхання там громадянської війни, стосуються вже іншого періоду
вітчизняної історії.
Відповідно до Гадяцьких домовленостей, українські війська були
відкликані із сходу Волині, а козацькі залоги в Погоринні восени-взимку
1658 р. ліквідовані. Цим було перегорнуто останню сторінку історії
Національної революції у цьому регіоні.
Таким чином, після придушення визвольного руху волинян у 1652 р.
Погориння, як і весь західноукраїнський регіон, упродовж 1653-1658 рр.
залишалося об’єктом Української національної революції завдяки суто
всеукраїнським чинникам, передусім, зусиллям уряду козацької України
приєднати
західноукраїнські
землі
військово-політичними
і
дипломатичними заходами. Однак ці спроби виявилися безплідними.
Суттєвий вплив на кінцеві результати мало припинення масової
національно-визвольної боротьби місцевих українців. Це призвело до
втрати українським урядом і армією опори для успішного завершення
Національної революції в цьому регіоні. У досліджуваному періоді
Національної революції відбувалися лише поодинокі визвольні акції, що
не могли помітно вплинути на долю української національно-визвольної
епопеї. Річ Посполита намагалася перетворити край у плацдарм для
наступу своїх збройних сил, часто розміщувала тут потужні військові
формування, спрямовувала їх на виконання поліційно-каральних
функцій, пограбування місцевих жителів. У 1653-1658 рр. польськолитовські війська здійснили на Волині походи і рейди на сукупну
відстань понад 500 км. Маршрути походів великих військових
угруповань Речі Посполитої перевищували сукупно 250 км, рейди
окремих підрозділів – 300 км. Величезних втрат завдав волинянам
спустошливий вихор трьох татарських навал і нападів, що довершив
обезлюднення і руйнування господарств краю. Погоринські міста і села
були обезлюднені, а селянські і шляхетські господарства остаточно
зруйновані. У краї наприкінці 50-х рр. ХVІІ ст. залишилося приблизно
10 % мешканців, які заселяли його до початку досліджуваних подій. У
1653-1658 рр. зникло з лиця погоринської землі десятки сіл, а ще у сотні
селах не залишилося жодного платника подимного податку. Такий стан
об’єктивно унеможливлював успішне виконання завдань Української
національної революції у цьому районі.
Безсумнівно, що понад десятилітнє протистояння України та Речі
Посполитої вичерпало сили сторін, змусило укласти й ратифікувати
Гадяцький договір, задовольнитись частковими національними
здобутками та змиритись із незавершеністю Української національної
революції. Загроза втрати польської державності примусила польських
політиків удатися до часткового офіційного визнання окремих
завоювань Української революції та формально примиритися з
козацькою Україною на умовах надання їй обмежених прав державної
автономії у складі Речі Посполитої. Погориння та інші західноукраїнські
землі залишилися підвладними Польщі й відмежувалися від козацької
України автономним статусом так званого Великого князівства Руського
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в межах Речі Посполитої. Умови Гадяцького договору не задовольняли
як радикально налаштоване козацтво, селянство, міщанство й
москвофільську групу старшин козацької України, так і польські
імперські угруповання Речі Посполитої. Це невдоволення в козацькій
Україні призвело до розриву договірних засад, короткочасного
невдалого її протистояння Речі Посполитій та закріплення московського
протекторату. Після укладення переяславських статей урядом
Ю. Хмельницького з Московським царством (1659 р.) козацьку Україну
було відрізано від Волині та переважної більшості вітчизняних земель
жорсткими московсько-польськими кордонами. З цього часу розірваній
навпіл українській нації доводилося вести титанічну боротьбу за своє
існування одночасно з польсько-литовськими і московськими
колоніальними режимами.
Опрацювання джерельної бази дає можливість відобразити окремі
особливості розвитку Національної революції у досліджуваному регіоні.
Очевидно, що на динаміку визвольних подій та їх результативність
впливали загальнонаціональні та регіональні фактори. Потужним
чинником небаченого доти визвольного руху в Погоринні стали походи і
перемоги українського війська. Як показав аналіз революційного
процесу, його кульмінація у цьому краї пов’язана успішним першим
західним українським військовим походом, часом найвагоміших воєнних
здобутків Б. Хмельницького. Водночас через відхід українського війська
із західного регіону, Річ Посполита змогла завдати поразки не лише
розрізненим повстанським осередкам, а й найпотужнішим місцевим
формуванням
(Звягельському,
Гощанському,
Остропільському,
Любартівському, Миропільському). Не менш очевидно, що сама
українська армія вимагала активної народної підтримки, без якої вона не
могла виконати своїх стратегічних завдань. З усією очевидністю ця
особливість проявилася в момент Берестецької битви, коли армія, не
маючи повсюдної підтримки місцевих жителів, які відтягували своїми
діями значні сили спільного противника, зазнала поразки.
Вагомий внесок у розгортання визвольної епопеї у Погоринні
зробили учасники рейдів місцевих формувань. Упродовж другої
половини 1648 – першої половини 1649 рр. погоринські повстанці
здійснили рейди, що сукупно сягали 1 тис. км. При цьому аналіз
маршрутів цих рейдів заперечує поширені серед істориків твердження
про локальний характер місцевих виступів. Наприклад, загін
звягельських повстанців восени 1648 р., рейдуючи по лінії Звягель–
Корець–Гоща–Рівне–Луцьк–Володимир, пройшов з боями понад 400 км.
А два весняні рейди цього загону у 1649 р. зі Звягеля до Острога сягали
500 км. На базі найбільших повстанських загонів було сформовано
Звягельський та Гощанський полки. У склад Звягельського полку поряд з
міщанами Звягеля входили мешканці більше 20 сіл волості. Поряд із
згаданими рейдами, весною 1649 р. вони контролювали ситуацію у
всьому Центральному Погоринні. Між Звягелем і Корцем, у районі
м. Яруня, сіл Пилиповичів, Молодькова, Підгайців, Молодькова на
р. Тозирці діяло інше повстанське угруповання, яке гуртувало жителів
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ще кількох населених пунктів. Як вже згадувалося, впливова
повстанська група діяла біля м. Корця. Повстанців не змогло приборкати
у 1649 р. надвірне військо князя С. Корецького. Навколо містечок
Берездова, Хлапотина, Волиці, сіл Глинниці, Блощина, Клепачів,
Плоского, Волиці боролися повстанці, які успішно рейдували до
Крилова і Черниці.
Одним із потужних повстанських центрів Погориння стала Гоща.
Місцеві міщани разом з жителями Воскодавів, Чудниці, Красносельців,
Терентієва, Мнішина вели рішучу організовану боротьбу, утворили
полк, контролюючи частину Волинського шляху. Повстанці
підштовхнули до бунтів селян Речиці, Тьосовки, Хреновки, Волиці.
Згодом у визвольний рух включилися селяни Подолянець, Угольців,
Завізова, Симонова, Богурина та інших навколишніх сіл.
Бурхливу діяльність проявили повстанці Рівного–Олександрії. У
цьому районі, окрім міщан названих міст, вони діяли в Заборолі,
Великому і Малому Житині, Ільїнці, Колоденці, Бармаках, Городку,
Грушвиці, Бронниках, Ставках. Повстанці нападали на маєтки у
Городищі, Кустині, Прусках, Зозові, Великому Олексині, Бегені,
Омеляні. Пізніше у визвольну боротьбу включилися мешканці Тайкур,
Мильська, Корнева.
Жителі Острога і Нового Острога разом з покозаченими селянами
Плоского, Милятина, Хорова, Черніхова вчинили низку повстанських
акцій у Оженині, Стадниках, Коростові та інших селах. Жорстокі
антифедальні дії зафіксовано у В. Гнойниці, Суемах, Княгинині.
Один із визвольних осередків Дубенщини був сформований місцевими
міщанами та селянами Івані, Волиці, Кубраківки. На Мільче, Пельче,
Бурераж нападали радзивілівські і клекотівські повстанці. Шепетин
розорили кременецькі заворушники. Жителі Крилова, Жорновна, Корабліщ,
Олібова, Сатієва, Радова, Іванківців, Мошкова, Косарева, Лукерівки,
Божкевичів, Перемиловки, Дядьковичів, Плоского, Милостова утворювали
інший повстанський осередок, який вів тривалу боротьбу.

Значний вплив на розгортання визвольних подій у досліджуваному
регіоні мав повстанський осередок, сформований в районі Олики–
Клевані. У повстанські акції включалися також міщани Бельова та
селяни Диково, Жукова, Голишева, Дерев’яного, Застав’я, Сморжева,
Колдирова, Метельова, Олешв’ян. Їхніми діями було сплюндровано
маєтки в Новоставі, на Диківському і Руднянському хуторах.
Найпівнічнішу
повстанську
групу
Погориння
утворили
надслучанські селяни Кідр, Цепцевичів, Сарн. Вони розгромили
шляхетські маєтки у Богушах, Тинному, Вітковичах. А інший
селянський загін, очолюваний шляхтичем, рейдуючи вздовж р. Случ,
руйнував маєтки в Яблонному, Тинному, Узносичах, Немовичах.
На півдні Погориння кременецькі міщани разом із селянами
Запоточчя вчинили декілька повстанських акцій, включаючи вже
згадуване зруйнування маєтку в Шепетині. Селяни Стовпця, Комарова,
Богданівки координували свої повстанські акції в радіусі 16 км.
Повстанським рухом була охоплена вся Ляховецька волость. Крім того,
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мешканці південно-східного Погориння брали активну участь у
формуванні козацької системи оборони, утвердженні тут полкового
устрою у 1649 р. Українські залоги у Грицеві, Лабуні, Сульженцях,
Судилкові, Заславі, Полонному, Чарториї, Старокостянтинові, козацькі
полки у Мирополі, Острополі, Любартові відіграли помітну роль в
організації антипольського мілітарного опору у найвідповідальніші
моменти Національної революції.
Аналіз актових матеріалів та підрахунки вказують на основні типи
повстанських утворень Погориння за складом: селянські, селянськоміщанські, селянсько-козацькі, селянсько-міщансько-козацькі, міщанські
та міщансько-козацькі. Більшість з них були суто селянськими, близько
третини – селянсько-міщанськими. Поряд із міщанами і козаками,
співучасниками селян нерідко були представники православного
духовенства, місцевої шляхти.
Вивчення джерельної бази дає можливість твердити про існування
кількох рівнів організованості погоринських повстанців. Їх переважна
більшість (понад 50 %) були стихійними, відбувалися під впливом
раптового поширення заворушницьких настроїв здебільшого пов’язаних
з приходом українського війська чи окремих його загонів. Такі акції
були нетривалими, обмежувались територією одного або кількох
населених пунктів. Разом з тим, актові матеріали засвідчують чимало
випадків свідомої організованості серед повстанців. Виходячи з форм
їхньої самоорганізації, можна виділити й окремі підгрупи акцій цього
типу: виступи, що супроводжувалися утворенням повстанських загонів,
“куп”, “сотень”; виступи, організовані на основі формування полкового
устрою; виступи, які організовувалися з використанням досвіду
самоврядних структур і традицій. Оскільки в одній із публікацій вже
висвітлювалось роз’яснення особливостей кожного з цих типів
самоорганізації місцевих мешканців1, повторний розгляд цієї проблеми в
даній статті був би невиправданим.
Як і в усій Україні, визвольний рух 1648-1652 рр. у Погоринні мав
багатовекторну
(антипольську,
антиєврейську,
антикатолицьку,
антифеодальну) спрямованість. У кожній із повстанських акцій
простежувався взаємозв’язок національних і соціально-економічних
мотивів. При цьому, переважна більшість виступів, оскаржених у судах,
мала антифеодальну спрямованість. Серед типових антифеодальних
акцій переважали ті, що були спрямовані проти феодальної власності,
повинностей, життя і здоров’я представників панівної верстви, особистої
залежності. Поряд з цим, у документах простежувалось антипольське,
антикатолицьке спрямування визвольного процесу. Чимало актових
матеріалів та епістолярних творів свідчать про побиття чи вбивства
поляків, представників католицького духовенства. Наприклад,
клеванські міщани, грабуючи обійстя шляхтичів-поляків, “што раз з

1
Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини
ХVІІ ст. – К.: Видавничий дім “Стилос”, 2005. – С. 181-184.
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натрастаня мовечи: нехай и наметка лядская не будет”1. Антипольські
настрої підштовхували повстанців до виступів проти жовнірських
формувань. Антипольське спрямування мали й місцеві антикатолицькі
виступи.
Антиєврейські виступи у Погоринні не поширилися через втечі юдеїв
з цієї частини Волині ще на початку Національної революції. Напади на
юдеїв у Молодькові, Чехові стали поодиноким виявом жорстокості
повстанців до представників цієї національної меншини, переважна
більшість якої опинилася в таборі ворогів Української національної
революції. Варто принагідно відзначити, що твердження єврейського
хроніста Н. Ганновера про величезну кількість юдейських жертв у
районі Полонного й Острога суперечливі, а іноді десятикратно чи
стократно перебільшені. Так, нещодавно віддруковані Острозькою
академією документи про Острог та волость кінця 50-х рр. ХVІІ ст. не
підтверджують жодних ознак юдейської трагедії, натомість виразно
свідчать про щільну юдейську залюдненість цього міста після
революційної віхоли 1648-1659 рр.2
Підсумовуючи, варто відверто визнати, що наслідки визвольної
епопеї середини ХVІІ ст. для мешканців Погориння виявилися
плачевними. Не здобувши бажаної української політичної незалежності
та економічної свободи, вони зазнали жахливих економічних і
демографічних втрат, про які вже говорилося у кількох публікаціях3.
Насамкінець необхідно констатувати наступне:
По-перше, жителі Погориння поряд з іншими українцями вписали
чимало яскравих сторінок героїчної національно-визвольної боротьби,
що перетворили цей край у могутній бастіон першої Української
революції;
По-друге, і не менш важливим було те, що українці Погориння разом
з наддніпрянцями, рештою волинян, галичанами, подолянами,
буковинцями вперше та назавжди постали перед тодішнім світом як
єдина потужна нація, а не частина “руського народу”;
По-третє, жителі краю разом з іншими українцями довели свою
зрілість вирішувати загальнонаціональні проблеми шляхами і методами,
що були нав’язані польською стороною;
По-четверте, національно-визвольна боротьба тісно перепліталася в
єдиний вузол із соціальною, антимагнатською й антишляхетською,

1

Архив ЮЗР. – Ч. 3. – Т. 4. – С. 394-395.
Описи Острожчини другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ століття / Упор.
В. Атаманенко; Редактор Л. Винар. – К.; Острог; Нью Йорк, 2004. – 384 с.
3
Ярошинський О.Б. До питання про економічні наслідки подій Національної революції
середини ХVІІ ст. в західноукраїнському регіоні (за матеріалами Волинського воєводства)
// Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. –
Т. ІІ. – С. 387-401; Його ж. Демографічні наслідки Національної революції середини
ХVІІ ст. у Західному регіоні України в світлі комплексного дослідження матеріалів
Волинського воєводства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 267-279.
2
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намагаючись забезпечити українцям нове, буржуазне соціальноекономічне підґрунтя;
По-п’яте, боротьба місцевих мешканців у часи Національної
революції наблизила крах впливу князівсько-магнатської верхівки та
панщинно-фільваркової системи господарювання, призвела до переходу
від панщинної до чиншової форми експлуатації у магнатських
землеволодіннях, що охоплювали майже все Погориння;
По-шосте, революційний вихор 1648-1659 рр. приніс гігантські
масштаби господарських руйнацій, матеріальних і людських втрат, що
сягали 90 % місцевого працездатного населення, значно підвищивши
ціну за своєчасну кристалізацію національної самосвідомості та
відстоювання підвалин української самоіндентичності в межах етнічної
території, яка сьогодні складає територіальну базу української нації.

Висотін М.Б. (Київ)
ВПЛИВ КОЗАЦЬКО-ТАТАРСЬКОГО СОЮЗУ
ЧАСІВ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ НА ЗМІНУ
ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ НА ВОЛИНІ
(за документами волинських ґродських
і земських судів)
У статті з’ясовуються наслідки нападів татарських загонів, які
вважалися союзниками козаків, на волинські поселення в часи
Хмельниччини. Наводиться ряд документів про руйнацію конкретних
населених пунктів, винищення та полонення їх мешканців.
Визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького, яка
розпочалася на українських землях у середині XVII ст., потягнувши за
собою цілу низку політичних катаклізмів другої половини цього
століття, відноситься до категорії тих подій, що кардинально змінюють
історію не лише якоїсь окремої місцевості, а цілих держав і регіонів.
Отже, природною є величезна увага дослідників до тих подій. Проте
переймаючись здебільшого політичними, військовими та економічними
аспектами, з поля зору зазвичай випускалася Людина, яка силою
обставин виявилася втягнутою у вир страшної воєнної кампанії.
Катаклізми таких масштабів не можуть минутися безслідно для
населення тих земель, на яких вони розгортаються. Тож населення
України, опинившися під ударами протидіючих сторін, не могло
залишитися без змін. Військові дії зруйнували нормальний ритм життя:
величезні маси людей були зрушені з місця, примушені покинути
насиджені місця або ж були вбиті в ході боїв, забрані в полон, а їхні
господарства зруйновані, житла знищені. Значна частина земель
перестала засіватися, що спричинило голод та пов’язані з ним епідемії,
це викликало зростання смертності. Незаперечним є факт, що на
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історичний процес впливає як зростання, так і зменшення кількості
населення. Тому катаклізми середини і другої половини XVII ст. мали
колосальне значення для подальшого перебігу української історії.
Об’єктом нашого аналізу в українських землях обрано населення
Волині. Ці обшири з давніх-давен були одним із найбільших і
найобжитіших регіонів України; протягом XVI – першої половини
XVII ст. тут відбувся значний демографічний підйом, внаслідок якого
"густота населення … перевищила залюдненість інших українських
земель та деяких європейських країн"1. В літературі неодноразово
зазначалось, що війни мають значний вплив на найрізноманітніші сфери
соціального життя2. Тож важливо прослідкувати, як усі ці катаклізми
відбилися в цілому на заселеності такого квітучого регіону та на його
конкретних мешканцях, тобто на конкретних родах, родинах і, нарешті,
окремих людях, які силою долі виявилися втягнутими у страшний вир
цих подій.
Одним з перших почав з’ясовувати це питання професор Київського
університету, багатолітній дослідник актового документального
матеріалу М. Владимирський-Буданов3. На його думку, до значного
зменшення населення України призвело взаємне жорстоке винищення
двох слов’янських націй – польської та "руської", тобто української.
Згубним виявилося втручання також так званих "союзників" – татар.
Загальновідомим є факт, що в перші роки війни Кримське ханство
виступало союзником козаків. Це засвідчують усі відомі козацькі
літописи, присвячені тим подіям, зокрема так званий літопис Грабянки:
"[Хмельницький – М.В.] відрядив гінця в Крим до хана Іслам-Гірея. Хан
саме мав гнів на короля (той не заплатив домовленого викупу) проте не
хотів меча піднімати хотів знати, заради чого битву розпочинати. А
поперед нього стояв із своїм загоном мурза Тугай-бей, воїн славний і
невимовно відважний, що не завжди корився ханові, і з своїми татарами
в окремому наділі проживав. На нього жартома хан рукою показав і
повелів його запросити на поміч. А перед цим, якраз рік минув, козаки
Тугай-бея і його орду добре побили. Згадавши все те Тугай-бей спершу
розгнівався на козаків, як на недругів своїх, а потім, покладаючися на
удачу, погодився допомогти козакам"4. Договір з Кримським ханством
був для козаків життєво необхідним кроком. По-перше, Хмельницький
забезпечив себе від удару з тилу (а отже, від перспективи війни на два
1
Дорошенко Д. Нарис історії України. – Мюнхен; К., 1991. – Т. 1. – С. 139;
Баранович О.І. Залюднення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. – К., 1930;
Крикун М.Г. Чисельність населення Волинського воєводства в першій половині XVII ст. //
Вісник Львівського ун-ту. Серія історична. – Львів, 1988. – Вип. 24. – С. 80;
Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини XVII ст. –
К., 2005. – С. 227.
2
Урланис Б.И. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил
европейских стран в войнах XVII – XX вв. (Историко-статистическое исследование). – М.,
1960. – С. 7-10.
3
Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого // Киевская
Старина. – К., 1888. – Т. XXII. – С. 79-80.
4
Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – К., 1992. – С. 39.
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фронти), по-друге, він зміцнив козацьке військо швидкою і рухливою
татарською кіннотою1. Останній пункт є надзвичайно важливим з огляду
на те, що польська кіннота – так звані "крилаті" гусари становили
військову силу польської армії, яка була однією з найкращих у Європі.
Кіннота була однією з найважливіших ланок у польській тактиці ведення
війни з козаками. Козацьке військо майже ніколи не ставало до лобового
бою з польською армією, а замикалося в таборах, обведених возами,
насипами й шанцями. Штурм таких укріплень полягав у тому, що
зведені козаками фортифікаційні споруди методично розбивали з гармат,
потім кидали в проломи важку кінноту, яку підтримувала піхота. А легка
кавалерія гарцювала тим часом довкола, винищуючи всіх, хто пробував
втекти із табору. Тож для протидії польській кінноті Хмельницькому
потрібні були власні вершники. І хоча, за свідченням Яворницького,
кінні загони не були для козаків новиною2, проте за своїми бойовими
якостями вони значно поступалися польським гусарам. Але якщо такий
союз був потрібний Хмельницькому, то чи потрібний він був
кримському хану? Навряд чи Іслам-Гірей з доброї волі відкрито
виступив би разом з козаками. Адже для нього цей крок означав
конфлікт одразу з двома могутніми монархами – польським королем і
турецьким султаном. А як плату за союз, Хмельницький міг
запропонувати татарам лише те, що вони і так робили без будь-яких
договорів і зобов’язань протягом сотень років – війну і військову здобич,
обумовивши при цьому, що ясир не можна вибирати з українського
населення. Тож, очевидно, що союз був продуктом блискучої
дипломатичної гри, і хан піддався Хмельницькому під тиском
неспростовних аргументів, наведених козацькими послами (хоча не слід
скидати з терезів і своєрідну внутрішньополітичну ситуацію, що
склалася на той час у Кримському ханстві). За свідченням
В.Голобуцького,
головним
козирем
у
системі
аргументів
Б. Хмельницького був королівський привілей, наданий королем Речі
Посполитої Владиславом IV одному з представників козацької
старшини, Якову Барабашу, і вилучений у останнього самим
Хмельницьким. Цей привілей засвідчував намір короля здійснити з
допомогою козаків напад на Крим. Посли поставили хана перед
альтернативою: або він надасть козакам допомогу в боротьбі з Річчю
Посполитою, або ж, на випадок незгоди, він сам зазнає нападу з боку
козаків і польського війська3. Існував ще один важливий мотив
татарської згоди на цей союз. За свідченням того ж В. Голобуцького, хан
бажав пограбувати польські землі у зв’язку із голодом у Криму4.
Справжню мотивацію союзу татар з козаками розкриває вже згадуваний
вище козацький літописець Григорій Грабянка: "турки й татари …
1
Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К.,
1997. – С. 182.
2
Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. – К. 1990. – Т. І. – С. 384.
3
Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994. – С. 358.
4
Там само. – С. 364.
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більше думають, як би до себе вивести з міст і сіл люд увесь, як би
навіть спогад про рід руський викорінити"1, "він [хан – М.В.] хотів …
війни, без війни йому б життя за муку, бо завдяки війні у
християнському світі він добре наживався і брав великий ясир"2.
Тому зрозуміло, що, опинившись в українських землях, татари
взялися до звичної для себе справи – вибирання ясиру як з військових
бранців: "орда зась, збогатившися ясиром значним того войска
коронного и гетманов обоїх узявши … многие з панов и шляхти в
неволю пойшли"3, так і з мирного люду. Про значні втрати мирного
населення повідомляли вже сучасники. Так, львівський літописець
повідомляє, що "орди люд незличонний з собою до поганских країн
затягли ж во плін"4. Ще більш яскраво показує це літопис Самовидця:
"орда с козаками по самую Вислу пустошили, также Волинь городи
значнії повиймали: Острог Великій, Заславя, Луцко, Володимер, Кобрин,
аж и Берестя Литовское. И хто может так зраховати так неошацованную
шкоду в людех, що орди позабирали, а маетности козаки побрали, бо в
той час не било милосердія межи народом людским. Не тил жидов
губили и шляхту, але и посполитим людем, в тих краях живучим, тая ж
біда была, многіе в неволю татарскую пойшли, а найбарзій ремесники
молодіє"5. Оскільки бранців було настільки багато, що вони обмежували
рухливість татарських загонів, то частину їх просто вбивали: "а иних
постинано много, бо орда не брала полону задля того жеби не
обтяжалися, але усе стинали"6. На тих, хто вцілів від шаблі і уникнув
долі бранця, чекало не менш страшне випробування голодом і
хворобами: "бул теж и голод всюди куди тілко прошли войска козацькії.
Було і повітря ніякоєсь, бо люд мер окрутне всюди наголову, навіть і в
самих їх войськах, набарзі на бігунки. Мнозтво їх великоє на дорозіх і на
Україні змерло ... і той Кривонос, полковник, і іни многії по звроті от
Польськи"7.
Однією
з
найостанніших
праць,
присвячених
проблемі
демографічних
наслідків
Хмельниччини,
є
дослідження
О.Б. Ярошинського. На підставі подимних реєстрів 1648 – 1662 рр. він
моделює динаміку демографічних змін на Волині, зокрема виділяє фази
та фактори, що призвели до людських втрат, а також їх вплив на
соціальну стратиграфію та долю самих визвольних змагань у
Волинському регіоні8. Наведені автором цифри мають велику вагу при
з’ясуванні загального демографічного спаду, але не віддзеркалюють ту
1

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки. – С. 55.
Там само. – С. 66.
Літопис Самовидця. – К., 1971. – С. 53.
4
Бевзо О.А. Львівський літопис // Львівський літопис і острозький літописець.
Джерелознавче дослідження. – К., 1971. – С. 122.
5
Літопис Самовидця. – С. 53-54.
6
Там само. – С. 53.
7
Бевзо О.А. Львівський літопис // Львівський літопис і Острозький літописець.
Джерелознавче дослідження. – С. 122.
8
Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини
XVII ст. – С. 227-241, 325.
2
3
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страшну трагедію особистих втрат, яка переживалася окремою
конкретною людиною, родиною або ж навіть групою родин – сусідів,
тобто невеликого сільського соціуму, пов’язаного між собою певними
родинними стосунками та щоденним життям і побутом. Отже, це
вимагає нових пошуків джерельного матеріалу.
Щоб розкрити цей бік трагедії мирного населення, звернемось до
документального матеріалу гродських і земських судів Волині, що
донесли до наших днів інформацію про долю окремих поселень та їхніх
конкретних мешканців.
Серед документів виділимо "юраменти" – тобто присяги, які давалися
сільськими урядниками та рядовими підданими в судових установах
щодо числа димів, окремих поселень і були підставою для сплати чи
звільнення їх від сплати державних податків. Присяги були двох видів:
для простого люду – тілесна з колінопреклонінням, для шляхти – з
прикладенням руки до грудей1.
Деякі із запропонованих читачеві документів показують, що козаки і
татари діяли як окремо, так і спільно2. Але цікаво, що звинувачення
щодо вбивств місцевих мешканців, їх полонення та спалення домівок
стосуються лише татар. Інші документи яскраво ілюструють дії
татарських "союзників". Вони повністю знищують окремі поселення як,
наприклад, село Караєвичі3, на місці якого "ничого нT зостало …
нTмашъ дымy жадного толъко знаки и пTчышъча гдT дымы албо халyпы
пTрTд тым стали". Мирне населення було перебито або забрано в полон.
Причому ця жахлива доля не оминала нікого: ні чоловіків, ні жінок, ні
дітей4. Становище мирного люду погіршувалося ще й тим, що одне й те
саме поселення могло піддаватися багаторазовим нападам.
Опосередковані відомості про це містяться в юраменті, який зафіксував
обезлюднення села Мотрунки, де "нTмашъ жадного подымя … и
жадного подданого нT зосътало", яке сталося внаслідок низки нападів
"въ роках прошълых тысTча шTстсот чотырдTсят jсъмомъ и тысTча
шTстсот чотырдTсят дTвятомъ"5. Наступний документ вже прямо
фіксує неодноразовість татарських нападів: "въ том сTли … ничого нT
зостало…нTмашъ дымy жадного толъко знаки и пTчышъча гдT дымы
албо халyпы пTрTд тым стали кгдыжъ татаровT въпTрTд и взад идyчы
кочовисъка свои тамъ jдправовали"6.
Нижче пропонуємо увазі читача декілька документів – свідчень
урядників про ті збитки і людські втрати, заподіяні мешканцям
конкретних поселень (сіл) протягом 1648 – 1650 рр.

1
Горбачевский Н. Словарь древнего актового языка Северо-западного края и Царства
Польского. – Вильна, 1874. – С. 174.
2
Центральний державний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК України), ф. 25, оп.1,
спр. 265, арк.627 зв. – 628 зв., 656-657.
3
ЦДІАК України, ф. 25, оп.1, спр. 265, арк. 628 зв. – 629 зв.
4
ЦДІАК України, ф. 25, оп.1, спр. 265, арк. 655-656.
5
ЦДІАК України, ф. 25, оп.1, спр. 265, арк. 629 зв. – 630 зв.
6
ЦДІАК України, ф. 25, оп.1, спр. 265, арк. 628 зв. – 629 зв.
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Археографічне опрацювання документів здійснено на підставі
методичних рекомендацій, підготовлених архівними співробітниками В.
Страшком і Я. Єдлинською1.
Згідно з тогочасною графікою і письмом у тексті публікації
документів відтворено літери, що мають свої фонетичні особливості, але
відсутні в сучасному українському алфавіті: "j", "y", "T". Літеру "z"
замінено на її графічний відповідник "я". Надрядкові літери внесені в
рядок і позначені курсивом. Пунктуація проставлена відповідно до
сучасного правопису.
ЮрамTнтъ подданого дTржавы панTи Коморовсъкои зъ сTла
НовоставTцъ
Рокy тысTча шTстсот пятдTсятого мца маръца дTсятого дня
В рочъки сyдовыT кгродскиT лyцкиT jд дня трTтTго мсца маръца въ
рокy звышъ написаномъ прыпалыT и сyдовнT jдправоват зачатыT
пTрTдо мною, Счасным Збожъным ЛайсчTвъским, подсудъком,
Сохачевъскимъ, подъстаростым лyцъким, становъшы jчTвисто робочый
Мойсий ПtтрTня зъ сTла НовоставTцъ, дTржавы yрожонои Tи мл панTи
Зофии зъ Богyрин Коморовъскои jповTдал то yрядови нинTйшомy и до
вTдомосты доносыл. Ижъ jн за росъказанTм панTи своTT а за jбранTм jд
громады сTла мTнованого воTвyдства Волынского, на сTймикy дня
сTмого фTвъраля рокy тTпTрTшънTго постановълTного, котороT
подымноT яко справTдливT зъ маTтъносъты НовоставTцъ выбрал,
хотTчы то тTлTсъною потвTрдыты прысTгою жадал мTнT, yрядy, j
прыданT соби возного на выданT роты юрамTнътy которого
афъфTкътацыи я, yряд, досыт чынTчы, ВалTнътого Павълyвского
прыдалTмъ, который за выданTмъ соби роты прысTгy въ тыT слова
выконал. Я, Мойсий ПtтрTня, дTржавы TT мл панTT КомаровъскоT,
прысTгаю панy Богy въшTхмогyсчомy въ тройцы свTтой Tдыномy на
том, ижъ на дымы и халyпы въ маTтъносъты сTлT НовосътавT по
инкyрсыи такъ jд козаковъ, яко татар сталой, справTдливT поличылTм и
пораховал, въ которым нT наличылTм болшTй толко двадцTтъ jсмъ, а
дванадцTтъ татаровT фyнъдыстyс часътю jгънTм зънTсли, часътю тTжъ
зъ нTкоторыхъ халyпъ подданых тыT жъ татаровT постынали, а дрyгих и
въ нTволю побрали. ТTды зъ тых двадцTты jсми подымъноT
справTдливT выбравъшы до Tго мл пана поборъцы прынTслTмъ. Такъ
ми, ПанT БожT, поможъ и нTвинная мyка Хрыстyса Пана которои
прысTги я, yряд, выслyхавъшы jнyю до книгъ записатъ казалTм, и Tстъ
записано.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 627 зв. – 628 зв.
ЮрамTнтъ подданого пана СtрTбрысъкого зъ сTла КараTвичъ
Рокy тысTча шTст сотпятдTсятого дня
1
Страшко В., Єдлинська Я. Методичні рекомендації по передачі текстів документів
XVI – XVIII ст. // Передача текстів документів і пам’яток. – К., 1990.

378

Україна – історія

В рочъки сyдовыT кгродскиT лyцъкиT jд дня трTтTго мца маръца въ
рокy звышъ написаномъ прыпалыT и сyдовнT jдправоватъ зачатыT
пTрTдо мною, Счасным
Збожъным ЛайсчTвским, подсyдъком,
СохачTвъским, подстаростым лyцъким, становъшы jчTвисто робочый
Андрый КлTпачTня и Васъко Грыбъ, подданиT yрожоного Tго мл пана
Станислава зъ Цыцова СtрTбрыского зъ сTла КараTвичъ, jповTдали то
yрядови нинTйшомy и до ведомости доносыли, иж jни, нT могучы
двойча подымного подлyгъ yхвалы сTймовои зъ мTнованого сTла
КараTвичъ выбраты, а то за съпyсътошTнTмъ и фyнъдытyс jгънTмъ
знTсTнTмъ прTзъ нTпрыятTля Крыжа свTтого, татар, жT въ том сTли
пTнитyсъ ничого нT зостало чого хотTчы тTлTсъною потвTрдыты
прысTгою j прыданT соби возъного на выданT роты юрамTнътy мTнT,
yрядy, просыли. Которым я, yряд, возъного ВалTнътого Павълyвъсъкого
прыдалTмъ, и такъ тыи подданыи прысTгy въ тыT слова выконали: я
АндрTй КлTпачTня, и я, Ясъко Грыбъ, прысTгаTмо Панy Богy въ
Тройцы свTтой Tдыномy на том, ижъ въ маTтъносъты пана нашого, въ
сTлT КараTвичах, нTмашъ дымy жадного, толъко знаки и пTчышъча,
гдT дымы албо халyпы пTрTд тым стали, кгдыжъ татаровT въпTрTд и
взад идyчы кочовисъка свои тамъ jдправовали и вънивTчъ прTзъ огонъ
зънTсъли, так нам ПанT Боже поможъ и нTвинъная мyка Хрыстyса Пана.
Которои прысTги я, yряд, выслyхавъшы jнyю до актъ записатъ казалTмъ,
и Tстъ записана.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 628 зв. – 629 зв.
ЮрамTнтъ подданого пана ВойцTха Глинъки зъ маTтъносты
пана Станислава Глинъки зъ Мотрyнjк
Рокy тысTча шTст сот пятдTсятого мца маръца десятого дня
Въ рочъки сyдовыT кгродскиT луцъкиT jд дня трTтTго мца маръца въ
рокy звышъ написаном прыпалыT и сyдовнT jдправоват зачатыT
пTрTдо мною, Счаснымъ Збожънымъ ЛайсчTвъским, подсyдъкомъ,
СохачTвскимъ, подстаростым лyцъкимъ, становъшы jчTвисто yрожоный
панъ ВойцTхъ Кглинъка jповTдалъ то yрядови нинTйшомy и до
вTдомосъты доносыл. Ижъ въ маTтъносты yрожого Tго мл пана
Станислава Кглинки, близъко покрTвъного своTго, сTлT Мотрyнках, въ
Ключy Константыновъскимъ лTжачjго, нTмашъ жадного подымя зъ кyл
бы мил податок, яко то подымноT водлyг yхвалы сTймовои даваный
быстъ моглъ, кгдыжъ и жадного подданого нT зосътало за выбранTм
jных до jрды, постынаню нTкоторых прTзъ нTпрыятTля Крыжа свTтого,
татаровъ, яко тежъ знTсTню jнои jгънTм въ роках прошълых тысTча
шTстсот чотырдTсят jсъмомъ и тысTча шTстсот чотырдTсят
дTвятомъ, жT столко, гдT халyпы были, мисцах лTдво што значъныT
зосътаютъ. ЗабTгаючы тTды помTнTный панъ Станиславъ Кглинка
томy, абы въ тым на потым нT поносыл якои трyдносъты за нTjдданTмъ
подымного тTпTрTшънTго jповTдаючого яко прыятTля крTвъного
свого, нTмогyчы кого иншого тyт для выконаня прысTги на том
спyсътошTню прысълал, который то jповTдаючый мни, yрядови, и
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атTстацыю jд пана ВойцTха Кглинъки показывал. И на том, хотTчы
выконаты прысTгy, мTнT, yрядy, j прыданT возного на выконанT jнои
просылъ, на которого афъфTктацыю я yряд возного шляхTтного
ВалTнтого Павълyвского прыдавъшы, тои прысTги слyхалTм, которyю
въ тыT слова выконал. Я, ВойцTх Кглинка, прысTгаю Панy Богy
въшехмогyсчомy въ Тройцы свTтой Tдыномy на том, ижъ въ
маTтносъты пана Станислава Кглинки въ сTли Мотрyнках жадного, а
жадного нTмашъ дымy и халyпы зъ кyл бы подымноT jддаваноT было,
кгдыжъ jноT нTпрыятTлъ спаливъшы, людTй въ нTволю выбралъ и
толко мисцах порожъныT, гдT халyпы были зостают. Таки ми ПанT
БожT поможъ и нTвинная мyка Хрыстyса Пана. Которои прысTги я,
yряд, выслyхавъшы jнyю до кныг записат казалTмъ и нTст записано
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 629 зв. – 630 зв.
ЮрамTнтъ подданого пана Загоровъского, вyйта лyцъкого, зъ
Колъпыстова, Тyличова, Костяхновъки и инших
Рокy тысTча шTстсот пятдTсятого мца маръца jдынадцатого дня
В рочъки сyдовыT кгродскиT лyцъкиT jд дня трTтTго мца маръца въ
рокy звышънаписаномъ прыпалыT и сyдовънT jдъправоват зачатыT
пTрTдо мъною, Счасъным Збожъным ЛайсчTвъсъкимъ, подъсyдъкомъ,
СохачTвъским, подстаросътым лyцъким, становшы jчTвисто роботниT
Ясъко ХомTня и Калъко ХомTтычъ, подданиT Tго мл пана АнъдрTя
Загоровъского, дворанина Tго кор мл, jповTдали yрядови нинTшномy и
до вTдомосъты доносыли в тот способъ. Ижъ jни, бyдyчы jбраниT на
выбранT двойча подымного зъ маTтъности пана своTго водлyгъ квитовъ
старых, за дTзоляцыTю нTпрыятTлъскою въ прошълыхъ двy лTтTх
сталою, выбрати нTмогъли, чого хотTчы корпорали юрамTнъто
конпробоват j прыданT соби возъного, мTнT, yрядy, на выданT роти
просыли, которых жаданю досыт чынTчы, возъного TнTрала
воTвyдъства волынъского шляхTтъного ВалTнътого Павълyвъского
прыдалTм, которои за выданTмъ соби юрамTнътy прысTгy въ тыT слова
выконали. Мы, Ясъко ХомTня и Калко ХомTтычъ, подданиT Tго мл
пана АнъдрTя Загоровъского, прысTгаTмы Панy Богy, въ Тройцы
свTтой Tдыномy на томъ, ижъ въ маTтъностях пана нашого дымов по
палTню нTпрыятTля Крыжа свTтого нTзосътало болъшTй толъко въ
сTлT ТyличовT дымовъ jсмъ въ сTли КосътяхновT дымовъ трыдцTтъ
пят и ВолчTцъкой Воли дымовъ толко пTтнадцTтъ а jсътатокъ въ тыхъ
всих маTтъносътяхъ нTпрыятTл крыжа свTтого попалилъ, а зъ
нTкоторых халyпъ господаровъ зъ жонами, дTтъми въ нTволю jдных
побрано, а дрyгих посътинано, которыT халyпи пyстками стоят.
Которыхъ всих такъ въ КолпыстовT, ТyличовT, КостюхновT и
ВолчTцъкой Воли шTстдTсят и дTвTт. Так намъ ПанT БожT поможы и
нTвинная мyка Хрыстyса Пана. Которого юрамTнътy я, уряд,
высълyхавъшы для памTти jный до кныг записат казалTмъ и Tстъ
записаный.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 655 – 656.
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ЮрамTнтъ подданого дTржавы пана БожънTвича зъ сTла
Манътына
Рокy тысTча шTстсот пятдTсятого мца маръца jдынадцатого дня
В рочъки сyдовыT кгродскиT лyцкиT jд дня трTтTго мца маръца въ
рокy звышъ написаномъ прыпалыT и сyдовнT jдправоват зачатыT
пTрTдо мною, Счасным Збожъным ЛайсчTвъским, подсyдъкомъ,
СохачTвъсъким, подстаростым лyцъким, становъшы jчTвисто yтцтывый
jлTшъко БохонTня, подданый yрожоного пана Tрого БожъкTвича зъ
сTла Манътина, въ волости Дорогостайской лTжачого, правy
дожывотномy, томy жъ панy БожънTвичови слyжачого, манифTсътовал
то yрядови нинTшномy. Ижъ роковъ прошълых, тысTча шTстсот
чотыръдTсятъ jсъмого и тысTча шTстсот чотырдTсят дTвятого,
розъных мцTх, нTпрыятTлъ коронный рTбTллизанъти и jрда татарская
краT тyточъныT инъжTсътyючы, и помTнTноT сTло Мантим прTзъ
выбранT людTй до jрды спyстошыли, въ которомъ сTли халyп пyсътых
пят, а цTлых сим зосътало, и зъ тыхъ халyпъ пyсътых подымного
двойча, водлyгъ yхвалы сTймy, близко прошълого, а на сTймикy
Лyцъким пyбликованого, выдат нTмогyчы. На чым, хотTчы водлyгъ
права юрамTнтъ выконати, мTнT, yрядy, j прыданT возъного, на выданT
роты юрамTнътy афъфTкътовал, на которою я, yряд, правънyю
адфTкътацыю возъного TнTрала воTвyдство Волынского шляхTтного
ВалTнътого Павлyвъского прыдалTм. Который то подданый за выданTм
собT прTзъ возъного роти юрамTнътy прысTгy выконал въ тыT слова. Я,
jлTшъко, прысTгаю Панy Богy въ Тройцы свTтой Tдыномy на том, ижъ
въ сTли МанътинT халyпъ пyсътых пятъ, а цTлых сим по спyстошTню
нTпрыятTлъским по нинTшний дTнъ зосътало. Такъ ми, ПанT БожT,
поможы и нTвинная мyка Хрысъта Пана, который то юрамTнтъ
мTнованый подданый ижъ выконал, j чым и возъный рTлляцыю пTрTдо
мъною тyдTжъ yчынилъ, абы до кныгъ был тот юрамTнтъ записаный
просыл, што jтрымал.
ЦДІАК України, ф. 25, оп. 1, спр. 265, арк. 656 – 657.

Солдатенко В.Ф. (Київ)
ДИРЕКТОРІЯ: ЗАУВАГИ ЩОДО ІСТОРІЇ
СТВОРЕННЯ
У статті висвітлюється історія появи такого революційного й
державного феномена як Директорія.
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На осінь 1918 р. суспільні суперечності в Україні досягли крайніх
меж і майже кожна особистість, здатна до критичного, неупередженого
аналізу, зрозуміла: ні про яке примирення не може бути й мови, рух
уперед можливий лише через корінний кардинальний злам ситуації,
тобто революційним шляхом. На користь такого висновку говорили як
процеси власне в Україні, так і поза її межами, звісно, йдеться,
передусім, про ті, які мали надзвичайний вплив на життя в Україні.
Воюючі країни впритул наблизилися до завершення світової війни.
Центральні держави, вичерпавши ресурси, не в змозі були продовжувати
боротьбу з Антантою. Воєнна криза породжувала кризу політичну,
могутньо посуваючи Європу, передусім центральну, до революцій.
Сумніву не було, що першими на черзі тут очевидні невдахи –
Німеччина та Австро-Угорщина. Однак саме їх військовою силою
тримався гетьманат П. Скоропадського.
Цілком реально вимальовувалася перспектива недалекого залишення
окупантами України. Відповідальні політичні сили останньої, природно,
мали враховувати це, терміново шукати вихід із ситуації, передбачити
найімовірніші варіанти розвитку подій, обрати й запропонувати
найоптимальніший шлях розвитку. Адже об'єктивно створювалися
доволі сприятливі перспективи для проведення широкомасштабних
антигетьманських акцій, що начебто наперед були «приречені на успіх».
Все тепер залежало від організації справи.
Однак саме належного начала, консолідуючого імпульсу,
політичного центру тривалий час не було. Очевидно, жодній з партій
таке завдання просто було не під силу. Так сталося і з боротьбистами, які
не спромоглися взяти селянське повстання цілком у свої руки, головним
чином через те, що партія своєчасно не розробила плану загального
всеукраїнського повстання проти гетьманщини і не утворила
всеукраїнського
революційно-політичного
центру.
Не
могли
претендувати на подібну роль і більшовики, що знаходилися поза
законом, а тому не мали фізичної можливості накопичити в Україні
потрібний партійний потенціал. Просто ні в кого не було ані сил, ані
авторитету, ані організаційно-технічних зв'язків із повстанськими
елементами у всеукраїнському масштабі.
Тривалий час не могли претендувати на відповідальну роль
координатора політичних зусиль, впливового політичного фактора й
міжпартійні об'єднання. Український Національний cоюз у своїй
більшості об'єктивно був приречений на неуспіх, оскільки лінія
компромісу, сповідувана ним, була неприйнятна водночас з обох сторін
– і з боку П. Скоропадського (точніше, австро-німецьких окупантів, які
реально контролювали становище), і з боку трударів, зокрема, основних
мас селянства, радикалізм настроїв яких виявлявся дедалі могутніше.
За таких обставин лідери українських соціал-демократів і есерів
бачили вихід у подальшій трансформації Національного союзу, його
еволюції вліво, остаточній відмові навіть у формальній, умовній
підтримці існуючої державності.
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Процес революціонування настроїв УНС значно прискорився після
того, як замість соціаліста-федераліста А. Ніковського головою УНС
став В. Винниченко1 (за даними ЦК УСДРП, це сталося 15 вересня
1918р.2) Позиція УНС почала дедалі збігатися з настроями політичних
сил переважної частини України. Почасти цьому сприяло утворення
мережі відповідних організацій, їхні цілеспрямовані дії. «Центром У. Н.
Союзу, – пише М. Шаповал, – був Київ, але незабаром в більших і
менших містах України утворились його відділи, що стягли в містах всі
українські сили докупи. Що ж до сел, то зв'язок з селянством був
здійснений через нашу партію соціялістів-революціонерів і нашу
селянсько-клясову організацію Селянську Спілку. Оскільки головний
тягар гетьманщини впав на трудові маси і особливо на селянство, то
селянство в першій лінії вело боротьбу, палахкотіло обуренням і своєю
партизанською боротьбою зробило для гетьманського режиму всі
вигляди безнадійними. Ясно, що ми організували У. Н. Союз, щоб в
слушний час повести й міські українські сили на боротьбу проти
режиму. В цім нам допомагав найкраще ... сам режим: він своїм
знущанням з народу, з української культури пхав до нас навіть
уміркованих, революціонізуючи їх проти себе»3.
Однак Український Національний Cоюз дуже повільно змінював
обрані позиції, за інерцією відстоював надто помірковану опозиційність,
не зважаючись на будь-які рішучі дії проти гетьманату. Певну роль
відігравало й те, що П. Скоропадський, шукаючи шляхів зміцнення
влади, постійно пропонував різним українським діячам посади в уряді.
До цього його спонукали й австро-німецькі кола. З посиленням
політичної кризи офіційний Берлін почав просто вимагати від Києва
„українізації уряду”, здійснення аграрної реформи і при тому уряд мав
„спиратися на Національний Cоюз, який може грати роль національного
зібрання”4. Тож примиренські настрої, розрахунки на посилення
українського компоненту режиму залишались у керівних колах
українських партій, а відтак і в УНСоюзі.
Отже, темпи полівіння організацій, які претендували на роль
виразників народної волі, можна стверджувати, разюче відставали від
поривань мас, доведених до крайньої межі, і не відповідали домінуючим
внутріполітичним і зовнішньополітичним тенденціям.
Чекати моменту самоплинної зміни настроїв в УНС або ж
розраховувати на їх швидкий перелам у бік радикалізму через
роз’яснювальну, пропагандистську роботу було просто нереально. Як це
нерідко бувало в історії, доля народу, нації, революції в критичних
обставинах потрапила в залежність від особистісного чинника, наявності
1
Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1928. –
С. 18-119.
2
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 3286,
оп. 1, спр. 5, арк. 67-69.
3
Шаповал М. Назв. праця. – С. 119.
4
Крах германской оккупации на Украине. – С. 136.
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лідера (лідерів), здатного краще за інших відчувати биття суспільного
пульсу, готового очолити масовий порив, спрямувати його в
організоване русло, озброїти перспективними гаслами і програмою.
Саме на таку роль українська історія висунула восени 1918 р.
В. Винниченка. Так сталося, що його практично силоміць повернули в
політику. І завдячувати тому треба найретивішим слугам режиму –
гетьманській варті. Ревні служаки пильно стежили за потенційним
„змовником” і заарештували художника на хуторі Кряжа Гора під
Каневом, коли письменник знайомив зі своїм черговим твором близьких
друзів. Доправивши „підозрюваного” до Києва і не знайшовши жодних
доказів підривної діяльності, влаштували зустріч В. Винниченка із
П. Скоропадським.
Гетьман,
вибачившись
за
непорозуміння,
запропонував українському патріоту, який сам собі дав слово назавжди
полишити політику, очолити уряд Української держави.
Палкий прихильник республікансько-демократичного ладу, плоть від
плоті рідного народу, нації В. Винниченко з великим презирством
відкинув пропозицію. Він не міг пов’язати своєї долі з режимом, який
вважав
контрреволюційним,
антинародним,
антинаціональним1.
Змушений залишитись у Києві, авторитетний партійний, революційний
діяч був знову втягнутий у вир політичного життя. Він просто не міг
залишатись осторонь процесів народної боротьби проти небаченого
насильництва, пограбування, національної наруги. Він мав прийти на
допомогу всій нації, яка потрапила у величезну біду, знемагала під
жорстокими репресіями власних і чужоземних владарів.
Повернувшись у коло тих, з ким довелося торувати нелегкий шлях
відродження нації в 1917 р., В. Винниченко спробував за прикладом
доби Центральної ради відновити широкий демократичний фронт,
згуртувати прогресивні політичні сили. Однак досягти бажаного як за
масштабами, так і, головне, у якісному відношенні не вдавалось.
Принагідно слід зауважити: сучасна дослідниця О. Бойко вважає, що
соціал-демократ В. Винниченко та есер (центральної течії) М. Шаповал
обрали лівоесерівську тактику „збройного повстання”, що суперечила
платформі УНС2. Очевидно, автор не зовсім чітко з’ясувала сутність
відмінностей тогочасної політики лівих українських есерів, до яких вона
помилково відносить і П. Христюка3, і тих течій УПСР і УСДРП,
представники яких входили до Українського Національниого союзу. В
середовищі останніх також не було єдності, а поведінка виявилася дуже
складною, зазнавала трансформацій у ході подій.
Збагнувши розумом і відчувши інтуїтивно, що найближчими до
всеукраїнської селянської стихії виявилися ліві есери – „боротьбисти”,
1
Див.: Кульчицький С., Солдатенко В. Володимир Винниченко. – К., 2005. – С. 142155; Солдатенко В.Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних
прагнень. – К., 2005. – С. 98-110.
2
Бойко О. Український національний союз і організація протигетьманського повстання
// Проблеми вивчення історії Української революції 1917-1921 рр. – К., 2002. – С. 167.
3
Там само. – С. 159.
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В. Винниченко був, очевидно, неготовий до приходу в їхній табір,
беззастережного сприйняття їхньої лінії поведінки. Знав він і те, що
схилити в напрямку ліворадикальних лозунгів сили, з якими
організаційно розмежувалися „боротьбисти”, ліві з УСДРП, було дуже
непросто, швидше – неможливо. Тому, не припиняючи зусиль щодо
зміни курсу УНС, наближення його до глибинних народних прагнень,
В. Винниченко паралельно почав шукати тих, хто був налаштований на
порівняно рішучіші рішення і дії в національно-демократичному таборі.
З цього погляду, гадається, є сенс висловити певну незгоду і з
твердженнями О. Бойко про те, що „В. Винниченко виступав у ролі
змовника, використовуючи посаду голови Національниого союзу для
маскування своїх дійсних намірів, які єдиний національний фронт не
підтримував. Для широкого загалу УНС залишався масовою легальною
організацією, що об’єднувала опозиційні режимові українські політичні
сили. За фасадом УНС велася тіньова діяльність, спрямована на
повалення Української Держави шляхом збройного повстання”1.
Традицію висувати до В. Винниченка звинувачення у
недобропорядності
започаткував
ще
гетьманський
міністр
Д. Дорошенко2. Загалом є чимало підстав думати, що якби так сталося,
що В. Винниченку вдалося б схилити на свій бік УНС, і останній в
цілому б виступив за організацію повстання, то адепти авторитарномонархічної моделі влади все одно віднаходили б аргументи для
спростування правомірності дій ворогів режиму.
Однак уникаючи розвивати абстрактні варіанти дискусії, слід
принципово оцінити події, в епіцентрі яких опинився В. Винниченко
після обрання головою УНС.
Передусім він виявився однією з ключових постатей у переговорах з
гетьманською стороною про зміну складу уряду. Вимога його
українізації в черговий раз була висунута Вільгельмом ІІ під час
вересневого візиту П. Скоропадського до Берліна3. Схоже, що на той час
сам гетьман уже зневірився в такій перспективі. В усякому разі
попередні місяці його правління переконливо свідчили, що без істотної
зміни засад політики гетьманату лідери українських демократичних
партій не підтримають існуючого ладу. З іншого боку, на осінь дедалі
агресивніше поводили себе проросійські, великодержавницькі кола в
Україні, що робило перспективу урядового компромісу більше ніж
проблематичною.
Однак і не реагувати керівництву УНС на чергову пропозицію
гетьмана щодо переговорів про зміну уряду, не використати бодай
примарного шансу для блага нації (хто буде заперечувати, що
досягнення мети мирним шляхом має безсумнівні переваги над силовим
варіантом?) було б невірно. Тому В. Винниченко разом з членами
президії УНС А. Ніковським та Ф. Швецем зустрілися з
1

Бойко О. Назв. праця. – С. 164-165, 169.
Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. – Ужгород, 1930. – Т. 2. – С. 388, 407 та ін.
3
Історія України. Навч. посібн. – К., 2002. – С. 240.
2

385

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

П. Скоропадським і запропонували реформувати Раду Міністрів через
введення до її складу українських діячів. Лідери УНС готові були
погодитись і на залишення в уряді декого з попередніх міністрів як
цінних фахівців своєї справи1.
І хоча засоби інформації поспішили повідомити про прогрес на
переговорах, досягнення обнадійливих домовленостей, подальший хід
подій не підтвердили оптимістичних сподівань. Кандидатури І. Шрага,
запропонованого УНС і Д. Багалія, запропонованого П. Скоропадським,
на посаду голови уряду, відпали через відмову обох претендентів.
Довелося залишити Ф. Лизогуба, з яким конфіденційні переговори про
склад кабінету вів В. Винниченко.
Однак прем’єр, у кабінеті якого переважали кадети, природно не
хотів здавати позицій ні в плані персональних поступок, ні, особливо,
щодо корекції соціальної політики, зокрема негайного проведення
аграрної реформи в інтересах селянства2. Реакцією на хід переговорів
стала „Заява про міжнародне і внутрішнє становище України”, підписана
головою УНС В. Винниченком і секретарем П. Дідушком. Заперечуючи
право уряду Ф. Лизогуба на повноправне й законне представництво
Української держави, оскільки він „чужий народові національно й
ворожий йому політично та соціально” автори заяви наполягали на тому,
що тільки „коаліційно-демократичний національний Кабінет міністрів
має право тимчасово, до нормального сформування народної влади,
стояти на чолі державної влади”3.
Пославшись на заяву президії УНС про непричетність до цитованого
документа й застережливі виступи в тогочасній періодиці, О. Бойко
вважає акцію В. Винниченка „незрозумілою з позиції Національниого
союзу”, а документ, його зміст і тон – несвоєчасним, таким, що „не
відповідав характеру відносин, які на той час склались між УНС та
гетьманською владою”. Тому відповідальність за гальмування
взаєморозуміння покладається на одну сторону – на В. Винниченка.
Однак автору добре відомо, що паралельно із Винниченковим
документом міністри гетьманського уряду подали свою „Записку в
справі зовнішньої політики”. У ній на перший план висувалися плани
російських єдинонеділимців, яким і повинні були підпорядковуватися
інтереси України. Не обмежуючись деклараціями, гетьманці робили й
конкретні кроки щодо реалізації означених намірів4. Це була неприкрита
позиція кадетів і Протофісу. Останні до того ж залякували гетьмана
можливими соціалістичними експериментами в разі поступок УН союзу.
П. Скоропадського в останньому особливо й переконувати було не
варто. А тут ще й лояльні до того представники УХДП і Союзу
землеробів-власників дедалі настійніше почали домагатися створення
1

Див.: Бойко О. Назв. праця. – С. 170.
Історія України. – С. 240.
Там само.
4
Гражданская война на Украине. – К., 1967. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 266-267, 268, 402-403
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2
3

386

Україна – історія
1

національно-демократичного уряду . Виходом могло стати включення до
уряду представників найпоміркованішої політичної сили в Українському
національному союзі – соціально спорідненими з кадетами соціалістамифедералістами. На сутність політичного курсу це істотно не вплинуло б,
а створило б ілюзію змін.
Хто б опинився у виграші? Звісно – режим. А посланці УНС стали б
його заручниками. Прикрашуючи його, вони допомогли б існуючій владі
вводити в оману суспільну свідомість та сприяли боротьбі з власним
народом.
І В. Винниченко, як ніхто інший, розумів сутність того, у що його
втягували, й легітимно дистанціювався від варіанту чергового
брутального обману мас. Він не вірив у життєспроможність уряду з
участю представників УПСФ, однак до часу вважав за можливе, та й
необхідне, не розкривати планів підготовки повстання, точніше,
створення координаційно-організуючого центру, який би керував
повсюдними перманентними стихійно-спорадичними народними
виступами проти гетьманського режиму й окупантів.
Та й як інакше можна підготуватися до повалення терористичної
влади, якщо не втаємничити своєї дії?
Отже, як мінімум, поведінку В. Винниченка можна зрозуміти. Звісно,
якщо виходити з інтересів переважаючої більшості народу України,
інтересів національно-визвольної революції, не намагаючись будь-що
ретроспективно захистити на сторінках історичних праць лад, що став
майже тотально ненависним.
Передбачення В. Винниченка восени 1918 р. знайшли повне
підтвердження. До затвердженого 24 жовтня Кабінету міністрів ввійшло
п’ять членів УПСФ, делегованих Національниим союзом – А. Вязлов
(міністр юстиції), О. Лотоцький (міністр віросповідань), М. Славинський
(міністр праці), П. Стебницький (міністр освіти), В. Леонтович (міністр
земельних справ). Встановилася хистка рівновага між прихильниками
федерації з нерадянською Росією і поборниками самостійності (крім
згаданих есефів, до останніх відносили прем’єра Ф. Лизогуба, міністра
закордонних справ Д. Дорошенка і міністра транспорту Б. Бутенка).
Український Національний cоюз в особі його голови В. Винниченка
одразу відмежувався від діяльності оновленого уряду. В інтерв’ю
„Робітничій газеті” він заявив: „Щодо діяльності утвореного кабінету, то
Національний Cоюз буде до нього у відповідній опозиції і за діяльність
ніякої відповідальності на себе не бере... Національний Cоюз доложить
усіх старань, аби в найближчий час в українській державі залунав голос
самого хазяїна – українського робітника і селянина”.
Слід відзначити, що гетьманська цензура не дозволила публікації
інтерв’ю і воно з’явилося пізніше у „Віснику політики, літератури й
життя”2.

1
2

Нова рада. – 1918. – 22 жовтня.
Вісник політики, літератури й життя. – 1918. – № 43.
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Можливо, лише за імітацію змін при збереженні попереднього курсу
вважали урядові перестановки й ті політичні сили, які з моменту
державного перевороту були близькими до П. Скоропадського,
висловлювали йому ту чи іншу підтримку, однак під впливом досвіду
змушені були дедалі відходити від гетьмана. 26-28 жовтня в Києві
відбулася конференція УДХП, яка визнала за необхідне єднання всіх
національно-свідомих елементів. У спеціальній резолюції „Про
відношення до Національниого союзу” йшлося про необхідність
порозуміння з УНС і спільне скликання національного конгресу. Одним
із найперших завдань останнього мало стати ухвалення закону про
вибори до парламенту1.
Прийняті конгресом рішення в цілому складали ніби низку нагальних
рекомендацій для врахування оновленим урядом. Про їх сутність
делегація від конференції проінформувала гетьмана2.
30 жовтня і 2 листопада 1918 р. ініціативу УДХП про скликання
національного конгресу обговорила президія УНС, підтримала її, вжила
заходів щодо технічної підготовки форуму, зокрема, визначила дату
скликання – 17 листопада і норми представництва.
Маючи за зразок Український національний з’їзд 6-8 квітня 1917 р.,
організатори передбачали якомога ширшу участь у ньому всіх
українських сил, включаючи партії й організації від Донщини, Кубані,
Чорноморщини, Криму, Бессарабії, Галичини3. Національному конгресу,
тобто посланцям усього українства, за задумом ініціаторів, належало
визначитись у найнагальніших питаннях: оцінки міжнародного
становища України, вибору форм державного будівництва, народного
самоврядування, економічної політики, у тому числі аграрної реформи4.
Безперечно, справжній демократ за переконаннями, В. Винниченко
не міг на той конкретний момент не розуміти очевидних переваг виходу
з кризи легітимним шляхом, авторитетним волевиявом. Згадаймо, що він
був однією зі стрижньових фігур конгресу 1917 р. і, забігаючи наперед,
звернемо увагу, що він вважав конгрес одним із наріжних каменів
державного будівництва і після повалення гетьманату.
До того ж аналіз розстановки сил у керівництві національнодемократичного фронту не давав надійних підстав для висновку на
користь повстання. То ж сценарій розвитку подій, коли основна ставка
робилася б на всеукраїнський конгрес, міг бути найбезболіснішим
виходом із ситуації. І зовсім не вина демократичних сил, у тому числі (а,
можливо, й у першу чергу) й В. Винниченка, що українська історія
пішла в ті критичні дні іншим шляхом.
П. Скоропадський
та
його
оточення
з
кадетського,
єдинонеділимського табору заходилися гарячково реалізовувати
приховувану до того ідею. Українська держава виступила ініціатором
1

Нова Рада. – 1918. – 2 листопада.
Там само.
3
Там само. – 3 листоп.; Робітнича газета. – 1918. – 3 листоп.
4
Нова Рада. – 1918. – 8 листоп.
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об’єднання нерадянської Росії – Дону, Кубані, Кавказу, Криму й
Добровольчої армії. Всіх їхніх представників спеціальною телеграмою
було запрошено надіслати на спеціальну конференцію до Києва з метою
погодження дій, які мали б „полегшити” спільну долю. На Добровольчу
армію1 гетьман покладав особливо великі надії, оскільки впродовж
усього періоду свого правління таємно відкрито сприяв „білому” руху.
Однак керівництво „добровольців” недвозначно заявило, що не
потерпить жодних претензій будь-яких національно-державних одиниць
на існування – всі вони мають розчинитись у „єдиній і неділимій”.
Як і наприкінці 1917 р., на заклик офіційного Києва відгукнувся лише
Отаман Всевеликого війська Донського. Тільки тепер це був не
О. Каледін, а П. Краснов. З листопада на станції Скороходово відбулася
таємна зустріч двох царських генералів – П. Скоропадського і
П. Краснова, які не просто швидко порозумілися, а й домовилися, що
саме Українська держава розпочне процес відродження „єдиної Росії”,
що означало початок одночасного знищення української державності.
П. Краснов сам поспішив розсекретити угоди, які хотіли до часу не
робити надбанням громадськості. Це нанесло могутнього удару по
авторитету П. Скоропадського, відразу дезавуювало його українську
риторику. Втім останнє не надто бентежило прихильників правого
курсу. 6 листопада на з’їзді земельних власників міністр внутрішніх
справ В. Рейнбот заявив, що уряд і надалі дотримуватиметься політики,
вигідної великим землевласникам, тобто переважно неукраїнцям. А
прийнята резолюція носила цілком визначений антиселянський характер,
отже знову-таки – антиукраїнський. Навіть частина делегатів з’їзду на
чолі з П. Коваленком, що й до того виявляла певні незгоди з
керівництвом організації, вийшла з союзу і приєдналася до хліборобівдемократів2.
Восени 1918 р. дедалі відвертіше проти української державності
почали виступати промонархічні російські кола, яким у свій час
П. Скоропадський надав притулок в Україні. Значним впливом серед них
користувався „Київський національний центр”, який ставив своїм
завданням боротьбу з українською державністю, підтримку
Добровольчої армії та інформування сил Антанти про стан справ в
Україні. Свою діяльність представники центру до часу обмежували
публічними виступами, а також зверненнями до керівництва Антанти та
до Денікіна.
На відміну від центру, рішучий план боротьби з українською
державністю розробляла „Спілка відродження України”. Її ядро складали
колишні царські генерали, які планували здійснити військовий
переворот в Україні, заарештувати П.Скоропадського та проголосити
нову російську владу.

1

Гражданская война на Украине 1918-1920 гг. Сборник документов и материалов. – К.,
1967. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 402.
2
Див.: Бойко О. Назв. праця. – С. 172, 177.
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Керівництво Української держави знало про діяльність цих
політичних груп та організацій, але не звертало на них належної уваги.
Пояснюється це тим, що значній частині урядовців держави були близькі
програмні положення російських консервативних течій. Поряд з цим
Павло Скоропадський вірив у практичне безсилля цих організацій та до
останніх днів свого правління прагнув створити спільний
антибільшовицький фронт.
В умовах різкого наростання антигетьманських настроїв і пошуку
бодай
якоїсь
підтримки
П.Скоропадський
зробив
спробу
продемонструвати свою „лояльність” до українства. 9 листопада за його
особистим розпорядженням з Лук’янівської в’язниці було звільнено
діячів українського руху – С.Петлюру, М.Порша, Ю.Капкана. Можливо
й мають рацію ті дослідники, які вважають поведінку гетьмана в даному
разі необачною. П.Скоропадський, буцімто сподівався, що як звільнені
політики, так і ті, які гуртувалися в опозиційному УНСоюзі, не
зважаться на заклик до повалення його влади1.
І все ж, мабуть, можна знайти більше підстав для кваліфікації такого
кроку вимушеним (тиск національно-демократичних сил у цьому
питанні надзвичайно посилився), а разом з тим – і своєрідним маневром,
розрахованим на пониження суспільної напруги.
Прикметний і ще один момент – 9 листопада 1918 р. – це день
серйозних вагань П.Скоропадського, можна сказати й більше – день,
який він сам вважав останнім днем свого гетьманства2.
Саме тоді глава Української держави отримав від посла в Берліні
Ф.Штерберга докладний звіт про революцію в Німеччині і прокламацію
УНС про скликання на 17 листопада Українського Національного
конгресу. Варто звернути увагу на оцінку гетьманом тогочасного
моменту. Він вагався щодо прийняття одного з двох можливих рішень.
Перше – „стати на чолі українського руху, постаравшись захопити все в
свої руки”3.
Отже, П.Скоропадський тим визнавав, що до того часу (до 9
листопада 1918 р.) він був поза українським рухом. Рівною мірою
український рух був переважно поза державною будовою, яка
іменувалася гетьманщиною). Цікаво, що в розмові з О.Палтовим –
прихильником „підпорядкування” гетьману українського руху через той
же Конгрес, П.Скоропадський висловив невіру в запропонований
варіант.
Така позиція цілком логічна й переконлива. Якщо в момент, коли
гетьманська влада, оперта на багнети окупантів, видавалася
непорушною, не вдалося не те що приборкати українські демократичні
сили, а домогтися будь-якими посулами наблизити їх до себе, то що вже
говорити про подібні розрахунки за кардинальної зміни ситуації.
1

Там само. – С. 178.
Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 рр. – К., Філадельфія, 1995. –
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3
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Інша справа, що в системі аргументів для самопереконання на перше
місце П.Скоропадський висунув факт розкриття антигетьманської змови
серед частини охорони на чолі з полковником Аркасом. Зі свідчень
останнього, буцімто з’ясувалося, „що конгрес конгресом, а повстання
все одно спалахне”1.
По-перше, ніхто, ніколи у тому числі й П.Скоропадський, не
говорили (не мали для того підстав) про зв’язок між діями Аркаса і
Винниченка. Вочевидь, навіть висловити подібне припущення – значить
вийти за межі елементарної реальності. Тому гетьман і говорить про
абстрактне повстання. Зазначимо, не про підготовчі акції будь-кого із
середовища УНС, а взагалі. Те ж, що, скажімо, стихійне повстання
практично невідворотне, розуміли добре всі, а гетьман, можливо, і краще
за інших. У даному разі ще точніше можна було вести мову про
неминучість продовження того спротиву, що тривав в українському
суспільстві з моменту державного перевороту 29 квітня й час від часу
набирав особливо масштабних і дедалі загрозливіших форм.
То ж беззастережно покладати на В.Винниченка і його однодумців
провину за зрив перспективи національної злагоди, як мінімум, не варто.
Ще більше в тому переконують конкретні дії гетьмана, які він сам
передає наступним чином: „Друге рішення було – рішучо закрити
конгрес і спертися в Києві на всі ті офіцерські формування, про які я
говорив вище, а якщо потрібно, то оголосити загальну офіцерську
мобілізацію. В одному Києві у нас було до 15 тисяч офіцерів. А потім,
коли потреба мине, я твердо вирішив знову виправити державний
корабель по тому шляху, якого я дотримувався завжди і від якого я
ніколи не відмовлявся”2.
Зауважимо, що для себе друге рішення П.Скоропадський ухвалив все
того ж 9 листопада, оскільки вже наступного дня з цілком певних
позицій вів переговори з представниками українських національнодемократичних сил. Тоді ж гетьман зміцнився у своєму рішенні,
оскільки одержав сигнали від Антанти про небажання мати справи з
прибічниками української самостійності – за тих обставин – з
українським національним фронтом, УНС. Навпаки ж тим, хто
схиляється до федерації з Росією – тобто готовий жертвувати
українською державністю (а це насамперед П.Скоропадський і його
ближче оточення) буде надано підтримку, передусім військову3.
Тут умови Антанти співпадали з відвертими вимогами офіцерського
корпусу.
То ж не дивно, що 13 листопада 1918 р. уряд (8 голосами проти 7)
висловився за недопущення скликання Національного конгресу, а
гетьман поспішив змінити кабінет на „більш рішучий”, у якому вже не

1
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залишилося жодного противника федерації з нерадянською Росією1.
Очолив кабінет С. Гербель.
У грамоті до громадян, оприлюдненій 14 листопада 1918 р.,
П.Скоропадський заявив про нову державну орієнтацію та про відбудову
федеративної Росії.
І якщо звинувачувати В.Винниченка в тому, що він не все зробив для
того, щоб, відповідно до позиції УНС, домогтися порозуміння з
гетьманом на урядовому рівні, то як оцінити дії П.Скоропадського і його
оточення? Називаючи речі своїми іменами, слід визнати, що оманними
маневрами, у тому числі і прикрашанням фасаду кабінету в українські
кольори (прийом п’яти есефів) вигравався час для того, щоб,
зміцнившись, повернутися до відвертого антиукраїнського курсу.
Втаємничення підготовки повстання було єдино можливою за тих
обставин тактикою. Небажання ж бути елементарно ошуканими
гетьманцями в ході переговорів про склад уряду і дистанціювання від
кабінету, який залишався антиукраїнським і після 24 жовтня та
нестримно котився до розпуску також можна зрозуміти, якщо підходити
до проблеми не однобічно. В усякому разі „склад злочину” навіть у
моральній площині відшукати важко.
Якщо ж вести мову про більш фундаментальні речі – принципові
орієнтації на державницькі моделі (народоправчо-республіканські,
самостійницькі чи авторитарно-монархічні, „маріократичні”), то позиція
В.Винниченка виглядає як єдино виправдана, послідовна, найбільшою
мірою відповідна національному інтересу.
Зважаючи на вищевикладене, подальший прогрес української справи,
перспектива реалізації національної ідеї, прогрес демократичного
державотворення прямо залежали від повалення гетьманського режиму.
Можливість для того була одна – повстання, точніше організація його
авторитетного, енергійного, ініціативного центру. Головну роль тут
відіграли В.Винниченко і М.Шаповал.
В.Винниченко стверджував, що наміри збройного повалення
гетьманщини виникли у нього ще під час літніх повстань, розгромлених
гетьманською владою, які зайвий раз довели – владу з рук буржуазії
можна вирвати лише силою2.
Однак при підготовці повстання слід було уникнути допущених
раніше (влітку 1918 р.) помилок. Передусім, варто було надати справі
організованого характеру, розробити план, зібрати й розподілити сили,
скоординувати дії тощо. Вести ж таку роботу через наявні організації,
передусім через Український Національний cоюз, було практично
неможливо. Потрібен був вихід, і його міг підказати тільки сам розвиток
подій, який у революційний час важко передбачити.
Визрівання планів антигетьманського повстання П. Христюк
пов'язував із діяльністю українських есерів (центральної течії) та
Селянської спілки. З революцією в Німеччині та Австро-Угорщині сила
1
2

Там само. – С. 305; Бойко О. Назв. праця. – С. 181.
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окупаційного війська в Україні різко впала. «Можна було починати
збройну боротьбу з гетьманщиною з надією на перемогу. До того ж і
елементарну організаційну роботу для повстання було вже в суті-речі
переведено, а саме: Центральний Комітет Селянської Спілки мав
найтісніщі зв'язки з селянськими організаціями майже всієї України;
Центральна течія Української Партії Соціялістів-Революціонерів
перейшла вже стадію внутрішньої організаційної роботи в центрі і
зв'язалась з істнувавшими провінціяльними організаціями партії і
окремими товаришами; залізничники, після хвилевого «співробітництва»
з гетьманщиною, стали чи не найбільшими її ворогами; соціялістисамостійники, що на початку гетьманщини вітали її разом з
хліборобами-демократами, тепер готові були виступати проти генерала
Скоропадського збройно в обороні національних здобутків української
революції, нарешті і Національний Cоюз досяг того ступня в своїм
організаційнім розвитку і мав вже настільки авторитету в очах широких
кол українського демократичного суспільства, що міг стати до більш
рішучої і радикальної боротьби з гетьманщиною, ніж яку провадив
досі»1.
Хоча такий висновок не підтверджується конкретними фактами,
документами, його автор і далі наполягає, що саме українські есери були
ініціаторами і душею повстання проти гетьмана. «Питання про збройне
повстання проти гетьманщини поставили на чергу дня українські
соціялісти-революціонери і Селянська Спілка, – стверджує він, – до них
пристали без вагань залізничники, потім самостійники-соціялісти.
Вагались, а то і заявлялись проти повстання українські соціяльдемократи та соціялісти-федералісти. Це гальмувало справу. Особливо
прикрим було те, що в опозиції до повстання були соціяль-демократи,
котрі мали якийсь вплив на українське робітництво. Та з часом, особливо
коли вдалося прихилити до думки про повстання В. Винниченка,
змінили свою позицію і соціяль-демократи (в великій більшості). Таким
чином, можна було вже приступати до організаційної роботи»2.
Очевидно, тут позначилася та ревна боротьба за спадок Української
революції, що розпочалася від моменту її завершення.
Інакше подає процес визрівання ідеї повстання та її перетворення на
реальний план В. Винниченко. Він доводить, що Український
Національний cоюз у цілому був дуже далекий від думки про повстання.
Відігравала свою роль і урядова агентура в союзі: кожне слово негайно
ставало відомим у гетьмансько-німецьких колах. Слід було виявляти
обережність, приховувати плани. Єдиний діяч, який не поділяв
домінуючих в УНС настроїв, наполегливо (звісно, до певного часу – в
межах можливого) обстоював ідею повстання, був М. Шаповал. «І вся

1
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наша тайна організація складалась тоді з двох чоловік: М. Шаповала й
мене», – із сумом констатує В. Винниченко1.
Обидва активних ініціатори повстання не приховують, що водночас
голова УНС «для конспірації брав активну участь у переговорах з
німцями й гетьманом у справі сформування «національнодемократичного» кабінету», зустрічався з німецьким послом, генералом
Гренером та ін.2
До такої поведінки з відвертою огидою поставився Д. Дорошенко.
Весь антигетьманський рух, оформлення Директорії він вважає
непорядною, безпринципною змовою вузького кола політиків –
прибічників В. Винниченка й М. Шаповала, які готували повстання без
згоди і навіть у таємниці від Національного союзу. Як наслідок – Пленум
УНС приєднався до повстання вже тоді, коли був поставлений перед
фактом його початку3.
На противагу Д. Дорошенку, М. Шаповал доводить, що повстання
проти режиму П. Скоропадського було зумовлене глибшими факторами,
йому передував тривалий підготовчий період, це не був результат
спонтанної відповіді на Грамоту 14 листопада 1918 р., як намагалися
пізніше довести противники Директорії. Один з найактивніших
учасників тієї акції доповнює відомі факти деякими деталями
мемуарного характеру: «У вересні 1918 р. я змовився з Андрієм
Макаренком, ген. Осецьким, полковниками Павленком і Хилобоченком
працювати в напрямі підготовки повстання. Цей плян заздалегідь був
вирішений трьома членами Центрального Комітету соціялістівреволюціонерів (Григоріїв, Лизанівський і я). Потім у цей плян було
втаємничено Винниченка, який зразу погодився на нього.
Так ми нишком підготовляли справу. З гетьманського генерального
штабу нам давав відомості полковник ген. штабу Василь Тютюнник
(патріот і демократ-революціонер). Згодом втаємничено було в цю
справу представників січових стрільців (полк. Коновалець і ин.).
Командир Чорноморського кошу полк. Пелешук і начальник
Запоріжської дивізії полковник Балбачан восени самі запропонували
довірочно свої послуги. Зносини з цими особами я таємно підгримував.
Колись в своїх споминах я докладніше оповім про подробиці справи, а
тепер лише скажу, що напр. полковники Пелешук і Балбачан ще за 2
тижні одержали від мене особисто накази про виступ в середніх числах
листопаду. Ще значно раніш перед повстанням Винниченко і я вели
переговори з ріжними групами про їх участь в повстанні. Розуміється,
соціялісти-революціонери були за повстання, як я вже зазначив раніш.
Соціял-демократи на пропозицію Винниченка за першим разом були
відхилили свою участь в повстанні, але за другим наворотом
Винниченкові вдалось їх переконати. Переговори з трьома лідерами
соціялістів-федералістів (Ніковський, С. Єфремов і К. Мацієвич) були
1

Винниченко В. Назв. праця. – С. 89.
Там само. – С. 93.
3
Дорошенко Д. Назв. праця. – С. 406-407.
2

394

Україна – історія

неуспішні, бо вони рішуче назвали наш намір «авантюрою» і
відмовились за свою партію прийняти участь. Вони найбільше боялись
большевизму – московського, але большевизм буржуазії вважали за
менше зло. До инших груп ми не зверталися»1.
М. Шаповал наводить маловідомі історичні факти щодо утворення
Директорії, процесу перебігу повстання проти гетьманського режиму.
«Готуючи повстання, – пише він, – ми чекали слушного часу. Цей
слушний час прийшов – упадок німецьких фронтів. Ми вислали таємно
делегатів (полк. Шаповал і с-д. П. Бензя) у Берлін до німецької соціялдемократії, щоб вона енергійно виступила проти німецького режиму на
Україні і вимагала виведення відділів німецьких військ. Ми
попереджали німецьких соціял-демократів, що коли негайно не буде
докорінної зміни режиму, то буде повстання; увесь народ, мовляв,
горить ненавистю проти режиму і нам далі тяжко стримувати його від
оружного виступу. Коли наші делегати були в Берліні – повстання
вибухло»2.
З початку листопада 1918 р. М. Шаповал і В. Винниченко перейшли
на нелегальний стан, довідавшись через дружину С. Петлюри про те, що
існує розпорядження про їхній арешт. Переховуючись вночі, вони
обмірковували всі деталі розпочатої справи. Так з'явилася ідея про
утворення на час боротьби за владу, до скликання Установчих зборів
спеціального керівного органу, — колегії з 3-5 осіб – Директорії.
Останню мав сформувати Український Національний cоюз.
Члени УНС – українські есери, спілчани та соціал-демократи
зв'язалися з полком Січових стрільців у Білій Церкві, незадоволених
русифікаторською реакційною політикою генерала П. Скоропадського і
заявляли, що віддають себе у розпорядження Національниого союзу;
подали звістку про можливість повстання війську, що перебувало на
фронті на Чернігівщині та Харківщині, і, використовуючи авторитет цих
організацій і Національниого союзу зокрема, прихилили його на свій бік;
залучили до активної участі в підготовці повстання залізничників;
почали обчислювати військові сили, які могли перейти на бік повстанців,
зважувати можливу позитивну роль у повстанні робітниківзалізничників і їхніх дружин, утворених для охорони залізниць,
підраховувати кошти, необхідні для повстання – оцінювати всі «за» і
«проти».
Кінцевий план повстання розробили представники Січових стрільців
(Є. Коновалець та А. Мельник) і залізничників (А. Макаренко та генерал
О. Осецький). План був затверджений Центральними Комітетами
УСДРП та УПСР (центральної течії).
Осторонь цього плану залишались соціалісти-федералісти. Для того,
щоб переконати їх у необхідності збройного виступу, було вирішено
скликати приватне зібрання представників від партій соціалістівреволюціонерів,
соціал-демократів,
соціалістів-самостійників
і
1
2
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соціалістів-федералістів.
Однак
соціалісти-федералісти
гостро
розкритикували ідею повстання, поставилися до можливості його успіху
з таким обуренням і недовірою, що годі було й думати про їх
прилучення до організаційного повстанського ядра. Соціал-демократ
В. Садовський став на бік соціалістів-федералістів. Спроби
В. Винниченка і М. Шаповала переконати в необхідності повстання та
його успіхові виявилися марними.
В. Винниченко пізніше згадував, як він намагався переломити настрої
партійних функціонерів – «газетних людей». «Наш обов'язок, – доводив
він, – був виступати проти всіх ворогів працюючих українських мас, бо
ми самі були винні в тому, що ці вороги катують їх. Тоді маси наочно
побачуть, що українська ідея не стоїть у суперечності з соціальними
інтересами мас і що то іменно українці виступили на бій з німцями,
панами й гетьманщиною за трудовий народ. І хай не вдасться повстання,
але ми реабілітуємо себе перед нашими трудовими клясами, ми своєю
«фантастикою» реально покажемо їм, що ми не тільки можемо
приводити німців та панів, але й бити їх, і жертвувати, коли треба, своїм
життям за свій народ. І це враження (чи з успіхом справи, чи без успіху)
в масах лишиться. І слово «Україна» стане близьким і своїм для тих,
кого ми від нього самі одвернули своєю шкодливою політикою»1.
Однак жодні аргументи неспроможні були змусити противників
радикальних дій змінити свої погляди.
Налякані можливістю організації повстання за їхніми спинами, есефи
почали навіть вживати заходів до попередження і дезорганізації його.
Єдиний національний фронт, для утворення якого було так багато
докладено зусиль, здавалося, розвалювався в найвирішальніший момент.
Реальною була й небезпека передчасного розтаємничення змови й
арешту її керівників. Гетьманські шпигуни вже довідалися про
підготовку повстання, і Національний cоюз опинився перед загрозою
розгрому. Соціаліст-федераліст М. Кушнір за дорученням партії відверто
поставив на зборах Союзу провокаційне запитання: чи дійсно, мовляв, у
складі Національниого союзу авантюристи організовують повстання?
Містом поширюються подібні чутки, говорив він, і Національний cоюз
повинен недвозначно заявити про своє ставлення до них. А саме: УНС
має рішуче відкинути думку про можливість повстання і засудити ті
організації й окремих осіб, які штовхають населення на цей небезпечний
і шкідливий шлях.
Революційній частині союзу довелося після цього вдати, нібито вона
«кається» й дійсно нічого не буде робити без згоди есефів. 9 листопада
Національний cоюз ухвалив постанову, яка була передана Українським
Телеграфним Агентством: «Зважаючи на те, що під впливом останніх
подій в громадянських колах поширюються чутки про якісь наміри УНС
щодо зміни тактики в напрямі активних виступів, Головна Рада УНС
заявляє, що чутки про зміну тактики Національним союзом не мають
підстав; зазначені питання в Головній Раді не виникали. Головна Рада
1
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прохає все громадянство прийняти до уваги лише постанови УНС,
відкидаючи всякі чутки, котрі ширяться з метою знервувати
громадянство і внести дезорганізацію, яку використовують на шкоду
українській справі»1.
10 листопада 1918 р. генерал П. Скоропадський звернувся «до всіх
громадян України» зі спеціальною грамотою, у якій закликав зберігати
спокій, «не розпалювати ворожнечи», відмовитися «від яких би то не
було самочинних виступів», «не наражати країну на небезпеку» і т. ін., в
черговий раз обіцяючи скликати Сойм та здійснити земельну реформу.
Водночас гетьман погрожував, що в його розпорядженні «мається
достаточно сили, щоб не допустити до жадного порушення державного
порядку». Справа з організацією повстання була нібито кинута в тінь.
Підписані гетьманським урядом ордери на арешт деяких членів
Національниого союзу залишилися невиконаними. Початок повстання
було пригальмовано. Арешти могли відбутися кожної хвилини. Крім
того, ширші кола української демократії, які не знали про внутрішні
конфлікти в УНС і про причини, що спонукали до оголошення Союзом
заяв, подібних до наведеної, почали деморалізуватися. Деякі військові
частини, які спочатку рішуче заявили про прилучення до повстання,
стали вагатися. Отже, об'єктивні умови змушували прискорити
підготовку виступу. Соціалісти-революціонери, Селянська спілка,
залізничники, соціал-демократи вже схилялися до того, щоб повстати, у
крайньому разі, й без участі УНС.
Перед загрозою остаточного розриву гетьмана з українською
державністю, вигнанням із коаліційного кабінету соціалістівфедералістів останні почали схилятися в бік радикальної частини УНС,
почали висловлювати симпатії до ідеї повстання. ЦК УСДРП практично
одностайно (проти виступив лише В. Садовський) висловився за негайне
розгортання збройної боротьби2.
Ситуація ставала сприятливою для прибічників рішучих дій. На
спеціально скликаних зборах Союзу В. Винниченко доповів, що проти
гетьмана вже організовано повстання і що без обговорення й
дебатування цього питання політичні партії мають обрати Директорію і
дати їй повноваження на проведення виступу. Збори Союзу так і
зробили: без зайвих розмов ухвалили всі заходи, здійснені у справі
організації повстання, й постановили обрати Директорію УНР на
окремому таємному засіданні уповноважених представників від усіх
політичних партій, які входили до складу УНС, а також представників
війська.
Попередній склад Директорії намітили В. Винниченко і М. Шаповал.
Останній у зв'язку з цим пише: «Кого ввести в склад Директорії?
Підрозумівалось, що увійдемо мабуть ми, опріч того, може, Петлюра. А
Петлюра був саме в гетьманській тюрмі вже кілька місяців і президія УН
Союзу уперто домагалася від влади випустити Петлюру. Як ото повіяло
1
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«українізацією», то УН союз активно повів справу про звільнення
Петлюри і инших укр. політичних діячів. Як раз Петлюру з тюрми було
випущено за 2-3 дні до повстання. Петлюра про підготовку повстання
нічого не знав. ... Його було поінформовано про це і запитано чи він-би
згодився пристати до нас. Він охоче згодився»1.
Вибори Директорії відбулися 13 листопада 1918 р. Вводити
представників до складу керівного органу повстання домовились лише з
присутніх на таємному засіданні, чи тих, хто дав на це попередню згоду
(як С. Петлюра, який на зібрання не прибув). Дехто з політичних,
партійних функціонерів не прийшли на нараду, побоюючись репресій,
переслідувань з боку офіційних властей. Були й ті, хто навіть на
засіданні відмовився з різних причин увійти до Директорії. Єдиний, з
приводу невходження кого до повстанського центру висловлював жаль
В. Винниченко, був М. Шаповал.
До первісного складу Директорії були обрані три чоловіки
(М. Шаповал, як і В. Винниченко, також зазначає, що спочатку
планувалося ввести до керівного центру лише трьох осіб): Голова –
В. Винниченко й члени – С. Петлюра і Ф. Швець. Ще двох – А.
Макаренка й П. Андрієвського – обрали тимчасово. «Але згодом це було
забуто, й Директорія залишалася у складі п'ятьох членів»2.
Дуже важливі деталі щодо формування персонального складу
Директорії наводить у своїй праці «Велика Революція і українська
визвольна програма» М. Шаповал – безперечно, одна з ключових
постатей ядра українського руху на той момент. «Чому вийшов такий
склад Директорії — це й досі дивує людей, – пише він. – Не раз
запитувано мене, чому я відмовився увійти в Директорію. Не час ще
викривати все, але я міг би сказати поки що слідуюче. Директорію було
справді намічено в складі – Винниченко, Петлюра і я. Про це і було
заявлено від імені ЦК с-рів, с-д і Село Спілки. Інші на це пристали.
Одначе я свою кандидатуру рішуче зняв. На зібранні було нас три с-ри:
я, Янко і Швець (останній як представник Спілки). На мою пропозицію,
Янко відмовився увійти в Директорію з огляду на те, що наш ЦК і ЦК
Село Спілки в спільному засіданні ухвалили, щоб я був у Директорії. На
цім засіданні ЦК я через деякі причини не був і тому не міг вплинути,
щоб мою кандидатуру не ставлено. Нарешті, ми з Янком переконали,
щоб увійшов у Директорію проф. Швець як представник Спілки. Свою
відмову я мотивував так: я за кілька місяців напруженої підготовчої
праці по організації повстання дуже втомився.
І справді, у нас з Винниченком був поділ праці: хоч ми ніби все разом
рішали, але «спеціялізація» все-таки була – він мав зовнішні зносини, а я
фактично керував організацією сил і т. п. для повстання. Напружено
працюючи над цим кілька місяців, я справді таки стомився і пояснив, що
в такому стані я не можу бути на висоті свого призначення. Важне було
зроблено: маємо по всій Україні сітку філій УН союзу, таємні відділи, по
1
2
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селах партійні тройки («штаби»), на залізницях відділи і пункти, якими
керували ген. Осецький, полковник Хилобоченко і полк. Павленко. Далі
я сказав, що пропоную себе в розпорядження будучої Директорії на всі
службові ролі, хоч і роль простого жовніра, але до верховного проводу я
не беруся. Розуміється, що такі мотиви були переконуючими для мене.
Опріч того, я ще думав, що в складі Директорії мені було б тяжко – мігби виникнути не раз конфлікт, а це могло б смертельно підрізати всю
нашу справу. Ще раніш у мене були непорозуміння з Петлюрою і я в
раді ставив внесення про звільнення його з посади Ген. секретаря
військових справ. Така минувшина не могла сприяти нашій співпраці, я
ж уважав, що найменша незгода в Директорії могла бути фатальною для
повстання. Тому кожна чесна людина в таких обставинах мусить
подумати поважно, як забезпечити згоду і співпрацю у Верховному
органі влади та ще під час повстання. В повстанні я прийняв участь як
начальник адміністративно-політичного відділу штабу Чорноморської
дивізії і як самочинний комісар від президії УН союзу, оповістивши
накази по мобілізації Київського повіту, постачанню військ і т.п.
Директорія ніякого призначення мені чомусь не дала»1.
П. Христюк не досить високо оцінює персональний склад Директорії.
Скоріше в нього переважають критичні зауваження: «Директорія вийшла
з погляду соціяльно-політичного безбарвною, сірою. Українські
соціялісти-революціонери зовсім не дали до неї свого представника;
українські соціяль-демократи хоч і дали до складу Директорії двох
найбільш популярних своїх представників, але обидва вони – і
С. Петлюра, і В. Винниченко, відомі були з своєї попередньої діяльности
як великі угодовці і опортуністи; решта ж членів Директорії, поза цими
двома, були звичайні українські дрібнобуржуазні патріоти; деякі з них
хоч і вважали себе «заступниками інтересів працюючих», загалом дуже
кепсько розбіралися в складній тодішній світовій ситуації, мало
розумілись на загально-політичних справах, про соціялізм чули тільки
одним вухом і в оцінці подій, в наміченню напрямку й тактики боротьби,
на чолі якої їх було поставлено, керувались більше «здоровим глуздом»,
не сягаючи зором далі того, що було їм видно з української
дрібнобуржуазної та міщанської дзвіниці»2.
Такий невтішний стан керівного центру антигетьманського
повстання став, на думку автора, результатом кількох причин,
найважливішими з яких були наступні: «Головну ролю між ними
відограла спішність і конспіративність виборів. (Тому, наприклад, від с.р. на таємному засіданні, котре вибірало Директорію, були присутні
випадкові особи). Поруч з цією причиною відбився на виборах і самий
склад виборців Національниого союзу: правиця української демократії,
розбавлена дрібнобуржуазними та міщанськими партіями, не в стані
була утворити виразно клясовий, робітниче-селянський, революційний
соціялістичний орган. Єдиний національний фронт, хоч би і
1
2

Там само. – С. 122-123.
Христюк П. Назв. праця. – С. 131.
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демократичний, зобов'язував до чогось, і цим щось якраз і було
одмовлення з боку революційної демократії од ясно накреслених позицій
клясової боротьби. Директорія вийшла такою, якою її породили
об'єктивні умови: єдиний національний фронт, і приспішені
конспіративні вибори»1.
Звісно, вистачає критичних зауваг на адресу Директорії, зокрема її
персонального складу і в сучасній історіографії2. Вони переважно
справедливі, обґрунтовані. Однак трапляються випадки, коли в
дискусійному запалі авторам зраджує почуття міри і вони
ретроспективно висувають до В. Винниченка і його колег претензії, які
не можуть не викликати здивування. Так, Д. Яневський оголошує членів
Директорії випадковими, безвідповідальними людьми, юридично
безграмотними, більше – злочинними заколотниками, які на задоволення
власної соціалістичної амбіції вчинили державний переворот
легітимного і такого відповідного українському національному інтересу
режиму (пізніше згаданий автор пішов іще далі, оголосивши в запалі
газетної полеміки Директорію – „групою з п’яти приватних осіб”
„неіснуючої ані юридично, ані фактично Української Народної
Республіки”). Тому поза межами наукової дискусії він зверхньо, з явним
хизуванням полишає тезу „Директорія – керівний центр українства”.

“Очевидний історичний факт, – декларує Д.Яневський – Директорія
ніколи ним не була і бути не могла, хоча б тому, що за нею не стояло
законне волевиявлення навіть частини українського етносу, не кажучи вже
про російський, польський, татарський, єврейський – тощо – просто
ігнорується. Адже в кращому випадку можна говорити про те, що
Директорія спиралася на організовану збройну підтримку озброєних
громадян Австро-Угорської імперії українського походження – Корпус
Українських січових стрільців, іррегулярних озброєних загонів частини
селянства Наддніпрянської України та лідерів деяких київських
ультрарадикальних політичних національно-соціалістичних гуртків з
гучними назвами типу “українська соціал-демократична партія”3.

Можливо, комусь було б і легше від того, коли б Директорія
керівним центром українства “не була і бути не могла”. Однак куди
подітись від усім добре відомих фактів? Навколо кого ж об′єдналися
учасники антигетьманського повстання – українці, що практично
миттєво унеможливило існування режиму П.Скоропадського (його
агонію на місяць пролонгували австро-німецькі окупанти)? Хто ж як не
Директорія стала центром (ініціатором, організатором, керівником) мас

1

Там само.
Див., напр.: Бойко О. Назв. праця. – С. 180; Історія України. Навч. посіб. – С. 244-245;
Політична історія України ХХ століття: У 6 т. – К., 2003. – Т. 2. – С. 297-299; Гошуляк А.
До питання про створення і функціонування Директорії // Наукові записки Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – Вип. 18. – С. 138140.
3
Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби творення і причини
поразки. – К., 2003. – С. 26.
2
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(звісно, українських), які піднялися за відновлення Української Народної
Республіки?
А це принижене, пограбоване, зтероризоване окупантами й
охоронними структурами гетьманату селянство, яке перебувало у стані
перманентної війни проти влади (останнє знаходив мужність визнати і
один з міністрів уряду Української держави, авторитетний історик
Д.Дорошенко). Так, це воно склало “іррегулярні” озброєні загони,
стихійно й інстинктивно ставши під оруду Директорії, а не її
супротивника.
Ядро повстанців на початковому етапі справді представляли січові
стрільці – українські військовополонені Першої світової війни, етнічне
походження яких, вочевидь, у тих конкретних обставинах переважило
факт їхнього колишнього громадянства, визначило місце в боротьбі за
національну республікансько-демократичну державність. До речі,
мабуть, не зайве буде згадати про те, що на момент виступу січовиків
проти гетьмана такої держави як Австро-Угорська імперія не існувало,
що вже кілька тижнів існувала ЗУНР, а відтак апеляція до австроугорського громадянства січових стрільців абсолютно недоречна з будьякої точки зору.
Ті, хто іменується Д.Яневським “лідерами деяких київських
ультрарадикальних політичних національно-соціалістичних гуртків”
насправді репрезентували найкрупніші найвпливовіші українські партії.
В УСДРП і УПСР у 1918 р. відбувалися дуже складні процеси
розмежувань і розколів, зменшувалася їх загальна чисельність. Однак
авторитетніших і масовіших за них українських організацій у той час (як
і за всю добу Української революції) просто не існувало.
Що ж до “радикальних політичних національно-соціалістичних
гуртків” то ними насправді були, як згадувалося вище, ліві українські
соціал-демократи (вихідці з УСРДП), що в липні 1918 р. влилися до
створюваної тоді КП(б)У, а також “боротьбисти”, які відкололися від
УПСР і дедалі дистанціювалися впродовж року від її центральної течії.
Тому справжні “ультрарадикали” “національно-соціалістичних гуртків”
жодного відношення до Директорії не мали. Домінуючі позиції в
останній здобули центристські елементи (і це просто порівняно “лівіші”
від відверто правих, однак усе ж центристські, за нині вживаною
термінологією – “лівоцентристські” сили), конкурувати з якими, попри
всі втрати, не змогла жодна тодішня політична організація.
Усі перераховані сили не складали переважної частини нації, хоча
Д.Яневський наполягає на тому, що за Директорією “не стояло законне
волевиявлення навіть частини українського етносу”. Однак по-перше,
уже названі ним самим складники сумарно, безперечно, є “частина
українського етносу”. І, по-друге, ця частина – у конкретно-історичних
обставинах останніх місяців 1918 р. – це ще й більшість політично
активного, приведеного в революційний рух українства. Доля
революцій, доля народів (такі вже невмолимі історичні закони)
вирішальною мірою і врешті-решт залежить від позиції саме політично
активної частини суспільства (це підтверджено досвідом багатьох країн).
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В усякому разі, якщо поставити питання про чисельність сил, які
активно протистояли (боролись) із силами, моральним і політичним
центром яких була Директорія, то неспростовну відповідь дали історичні
результати – зникнення авторитарно-монархічного табору з політичної
арени внаслідок мізерних власних потенцій і скільки-небудь помітної
підтримки нацією.
Що ж до “законного волевиявлення”, то в революційні часи подібні
процедури здебільшого набувають явочного характеру. А вдаються до
того всі без винятку політичні чинники. Ну як же тоді можна вимагати
від одних сил (особливо тих, які чимось не подобаються) діяти
легітимно, “за правилами”, забуваючи про “грішки” їхніх супротивників,
що здобували владу внаслідок державних переворотів і утримували її
воєнним терором?
Однак і тут Д.Яневський чи то не знає, чи (як і в інших випадках) не
хоче знати, помічати, що Трудовий Конгрес України, який представляв
українську людність переважної більшості регіонів України (у тому
числі навіть і західних її теренів – ЗУНР) наприкінці січня 1919 р.
офіційно переобрав Директорію у тому ж складі, як її було сформовано у
середині листопада 1918 р. Якого ж іще “законного волевиявлення
навіть частини українського етносу” потрібно?
Врешті, зовсім незрозуміла логіка історика, за якою феномен
Директорії як керівний центр українства – це апріорне ігнорування
волевияву росіян, поляків, татар, євреїв. Можна, звичайно, послатись не
на формальний бік справи – увагу до потреб і забезпечення прав усіх
національних меншин, якої надавали Директорія, уряд УНР у своїй
законотворчості й політичній практиці. Однак у стилі нав′язуваної
Д.Яневським войовничої категоричності, чому б з подібною
принциповістю не нагадати автору, який шукає бодай вигаданого
приводу для політичного приниження авторитету нації, її керівництва,
що Директорія як політичний центр українства, його повстанський
центр, як офіційний вищий орган державної влади відродженої
Української Народної Республіки, головний чинник Української
революції у 1918 р., створювалася в першу чергу для того, щоб
реалізувати мету українства, переважної більшості населення краю. Для
того, щоб згуртувати націю на боротьбу проти планів реанімації єдиної і
неподільної Росії (про що маячила не лише значна частина росіян
(великоросів) в Україні, а й значною мірою євреїв; проти поляків (не
лише тих, що жили в Польщі, а й у Східній Галичині та Західній Волині)
і розв′язали агресію проти Західноукраїнської Народної Республіки з
моменту її проголошення, а на захоплених етнічних українських
територіях вчинили кривавий терор проти місцевих українців; проти
татар, які вели в Криму в 1918 р. шалену антиукраїнську кампанію, а на
цьому тлі уряд С.Сулькевича робив усе можливе для реалізації
татарсько-сепаратистських замірів.
Отже, у зацитованому абзаці з книги Д.Яневського – ціла низка
очевидних елементарних помилок, відвертих підтасовок і фальсифікацій,
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безапеляційних,
неаргументованих
висновків,
гідних
подиву
узагальнень.
Однак щоб відвести можливі звинувачення не в прямій, а
опосередкованій критиці, або ж узагальненнях, зроблених на основі
одного (можливо – випадкового) моменту, можна звернутися й
безпосередньо до конкретного історичного епізоду в його відтворенні,
інтерпретаціях публіцистом, проілюструвати, як затята тенденційність
автора нерідко заводить його на шлях грубих фальсифікацій. Не
приховуючи своїх крайніх ворожих антипатій до ідей і практики
соціалізму в будь-якому прояві – від більшовицького до національного
українського (найяскравіше уособлення тут – В.Винниченко),
Д.Яневський множить очевидні нісенітниці. Так, прагнучи одним
пострілом „поцілити відразу двох зайців”, він ставить створення
Директорії й організацію нею анти гетьманського повстання у
залежність від волі В.Леніна. „У повній відповідності із філософією та
практикою своєї партії загрібати жар чужими руками там і тоді, де і коли
це було можливо, – резонує публіцист, – ленінські делегати
Х.Раковський і Д.Мануїльський під час зустрічі з В.Винниченком 3
листопада на квартирі В.Мазуренка наказали почати повстання 14
листопада (тут цей пасаж підкріплюється посиланнями на виступ
В.Барладяну-Бирладника „Повстання проти П.Скоропадського: причини
і наслідки” на ювілейній конференції 1993 р. – В.С.). Це означало
неминучий стратегічний програш його організаторів. На цю обставину
свого часу звернув увагу П.Солуха, зауваживши, що „з хвилиною
проголошення з Білої Церкви повстання проти Гетьмана Ленінові
непотрібні стали ні Винниченко, ні Шаповал, ні Січові Стрільці, ні
договір з Мануїльським, ні перемир’я. Прапор повстання, піднятий
Директорією, – писав він, – перейшов до рук Леніна. Тепер Москва, без
Директорії робитиме повстання за українську радянську владу”1.
В.Барладяну-Бирладник стверджує, що вже 7 листопада, за даними
Є.Коновальця, все було готове до антигетьманського виступу. „Але для
початку повстання не вистачало наказу з Москви. 13 листопада, за день до
початку протигетьманського повстання, В.Винниченко зустрівся на квартирі
міністра фінансів у центральнорадівському уряді УНР В.Мазуренка з
Х.Раковським і Д.Мануїльським, які й наказали йому розпочати повстання”2.
При цьому автор посилається на Винниченкове „Відродження нації”.

З наведеного залишається загадкою, чому треба було чекати наказу з
Москви, чому цей наказ було одержано 13 листопада (Д.Яневський чи то
з розрахунку, чи то з недбалості відніс цей епізод до 3 листопада).
Твердження В.Барладяну-Бирладника взагалі є вигадкою, оскільки
нічого подібного тому, про що він пише, немає у В.Винниченка. „Під час
підготовки повстання, – повідомляє Голова Директорії, - шукаючи скрізь
1

Там само. – С. 253.
Барладяну-Бирладник В. Повстання проти Скоропадського. Причини і наслідки //
Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського. 1873-1945. – К.,
1993. – С. 110.
2
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з усіх боків забезпечення успіху своєї справи, ініціатори руху ввійшли в
переговори з представниками російської совітської делегації
Х.Раковським і Д.Мануїльським для координації наших виступів під час
повстання. Вони згоджувались піддержувати нас не активно, а
усиленням своєї розвідочної діяльності на фронтах, щоб тим притягти
увагу німецько-гетьманських військ. Вони зобов’язувались визнати той
лад, який буде встановлено новою українською владою й абсолютно не
втручатись у внутрішні справи Української Самостійної Народної
Республіки. З свого боку ми обіцяли легалізацію комуністичної партії на
Україні.
Д.Мануїльський, з яким я переважно вів ці переговори, пропонував
мені грошей на піддержку справи, а також поїхати за кордон для
підписання цього договору. Не надаючи значіння ніяким підписам,
гадаючи, що й без цього можна додержати договір, коли є щирість і
бажання додержуватись його, й зламати з підписом, коли того бажання
немає, – я їхати кудись підписувати відмовився, так само як і від
пропонованих грошей. Але договір лишався договором”1.
Отже, ні про дату, ні про ленінський наказ щодо повстання й мови
немає. Тобто написане В.Барладяну-Бирладником з посиланням на
В.Винниченка є примітивною фальсифікацією. Те ж саме можна
віднести і до міркувань П.Солухи.
То ж не варто послуговуватися подібними працями, щоб дізнатися
правду про справжню сторінку вітчизняної історії, зрозуміти, як
насправді створювалася організація, що радикально вплинула на перебіг
національно-визвольної
боротьби
та
процес
українського
державотворення.
Отже, попри значну часову дистанцію, у вивченні історії появи й
характеристики такого революційного й державного феномена як
Директорія існують різні підходи, точаться суперечності, з’являються
звинувачення носіїв відмінних поглядів у необ’єктивності, заангажованості
тощо. Вищевикладене не лише привертає дає змогу увагу до фактологічних
аспектів проблеми, а й дозволяє дійти висновку, що на позиції різних
авторів, їхні оцінки нерідко визначальний вплив справляють не стільки
наукові чинники, скільки ідеологічні уподобання, суб’єктивно витлумачена
кон’юнктурна доцільність. Оскільки позбутись обставин, які породжують
подібні, загалом контрпродуктивні настрої й дії, у ближчій перспективі
навряд чи буде можливим, неважко спрогнозувати (притому, без особливої
загрози помилитися), що різнобій у інтерпретації як згаданої, так і багатьох
інших принципово важливих сторінок історії залишатиметься.

Губський С.І. (Київ)
БОРОТЬБА АРМІЇ УНР ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
УКРАЇНИ (кінець 1918-1919 рр.)
В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
1

Винниченко В. Назв. праця. – С. 158-159.
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20–90-х рр. ХХ ст.
У статті розглядаються історіографічні праці та групи
документальних джерел, де описуються та аналізуються впливи
політичних, соціально-економічних, морально-етичних, і найбільше
військових факторів на хід збройної боротьби української армії за
незалежність України в 1917-1920 рр. Автор доходить до думки про
безальтернативність антигетьманського повстання в листопаді
1918 р. для збереження української державності.
Проголошення 24 серпня 1991 р. державної незалежності України
створило сприятливу атмосферу для розвитку об’єктивних історичних
досліджень. Впродовж періоду власної державності наше суспільство
має змогу познайомитись як з раніше невідомими широкому читацькому
загалу працями вчених української діаспори, так і цілою низкою робіт
вітчизняних істориків, які поглянули з нових, глибоко професійних
позицій на минуле українського народу. Навіть побіжний погляд на
масив цієї літератури показує, що в процесі формування в Україні
сучасної політичної системи, вирішення складних проблем
державотворення доводиться вирішувати багато в чому подібні
завдання, які мали місце в подіях національно-визвольних змагань 19171920 рр. Адже в той період як суспільство, так і керівники партійних та
державних структур стикалися з питаннями, один лише неповний
перелік яких не може не наштовхнути на глибоко аналітичні роздуми:
вирішення проблеми соборності України, подолання політикоекономічних та психологічних розходжень між регіонами Сходу, Заходу
та Півдня України і створення національної за формою та багатоетнічної
за складом армії й флоту; налагодження стосунків з державами
близького й далекого зарубіжжя, що пов’язані зі складнощами
найрізноманітнішого
характеру;
становлення
демократичного
суспільства з багатопартійною системою, що не обезкровлювала б його
політичними баталіями, взаємною нетерпимістю; співвідношення
унітарності України як держави з засадами самоврядування регіонів;
важливість встановлення організованої законності, яка повинна
розповсюдити правові чинники знизу до верху суспільства і т.п.
Саме з цих порівняльно-методологічних причин історична наука
України зобов’язана з надзвичайно високим рівнем відповідальності
проаналізувати причини невдач у боротьбі за українську державність у
трагічні і водночас величні роки 1917-1920 рр., щоб дати обґрунтовані
рекомендації сучасним політичним інституціям та лідерам. Таке
завдання реалізувати неможливо навіть теоретично без прискіпливого,
масштабного вивчення наукового доробку істориків не лише України та
діаспори, а й іноземних вчених далекого зарубіжжя. Адже останні в силу
своєї політичної позиції могли поглянути на державницько-політичну
ситуацію в Україні епохи 1917-1920 рр. очима переважно стороннього
спостерігача, який не мав політичної та емоційної заангажованості.
405

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

На жаль, саме цими останніми вадами і страждала радянська
історіографія та значна частина літописно-мемуарних праць,
безпосередніх учасників подій революції і громадянської війни, які
склали найчисленніший загін перших дослідників історії української
революції в еміграції.
У дослідженні української історії 1917-1920 рр. – періоду
національно-демократичної революції і боротьби за збереження
національної незалежності, надзвичайно важливо висвітлити значення
збройних сил молодої держави, ту роль, яку вони відіграли для захисту її
свободи від зовнішніх і внутрішніх ворогів.
Початок повстання проти гетьмана П.Скоропадського в листопаді
1918 р., створення Директорії, відновлення УНР і збройна боротьба
проти другої військової агресії більшовицької Росії, новоствореної
Польської держави та інших зовнішніх загроз, втрата Лівобережжя і
значної частини Правобережжя українською армією внаслідок натиску
більшовиків, її контрнаступ і знову відступ, похід об'єднаних армій УНР
і УГА на Київ і його звільнення, війна з денікінцями і «чотирикутник
смерті» - ось далеко неповний перелік подій в Україні з листопада
1918 р. до грудня 1919 р. – одного з переломних моментів української
історії XX ст., коли вирішувалися питання величезної життєвої ваги для
всього українського народу.
Оскільки до сьогоднішнього часу ще не з'явилося цілісних,
фундаментальних праць, присвячених збройній боротьбі Армії УНР
цього періоду, де було б проаналізовано вплив політичних, соціальноекономічних, морально-етичних і військових факторів на хід збройної
боротьби і дано їм оцінку з урахуванням можливостей введення до
наукового обігу нових архівних матеріалів, хочеться детальніше
зупинитися на тій джерельній базі, що знайомить нас із подіями
зазначеного періоду і висвітлює багато важливих аспектів діяльності
Армії УНР.
У роботах зарубіжних авторів окремо треба виділити праці,
присвячені розгляду загальної ситуації в Україні у досліджуваний
період. До таких робіт належить зокрема “Велика історія України”1.
Важливе місце займають роботи сучасників та політичних діячів УНР
тих часів. Серед досліджень, що стосуються загального огляду подій

1

Велика історія України. – Вінніпег, 1948.
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1917-1920 рр., особливо треба виділити роботу М.Стахіва1. Окреме місце
в закордонній історіографії займають роботи П.Мірчука2.
Окрему підгрупу творять праці, присвячені розгляду передумов і
наслідків подій доби визвольних змагань українського народу в
аналітичному аспекті3.
Серед них існує два протилежні погляди на причини неуспіхів
українського визвольного руху у 1917-1920 рр. Це стосується
консервативно-монархічної концепції Б.Коваля, котрий захищає
діяльність гетьманської адміністрації П.Скоропадського і звинувачує у
занепаді української державності діячів УНР та прихильників
республікансько-соціалістичної орієнтації Л.Лукашевича, М.Лівицького
та О.Брика, котрі стоять на протилежних позиціях.
Певне місце в зарубіжній історіографії становлять праці
прихильників та учасників білогвардійського та анархістського руху в
Україні4.
Найважливішу групу становлять праці, що безпосередньо стосуються
збройної боротьби Армії УНР. Це насамперед дослідження загального
характеру5.
Окремо в закордонній історіографії можемо виділити ювілейні
видання та роботи, присвячені висвітленню та діяльності окремих
військових формувань6.
1
Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990; Мазепа І. Україна в огні і бурі
революції: 1917-1921: В 2-х т. - Прага, 1942; Мазепа І. Підстави нашого відродження. –
Новий Ульм, 1946. - Ч. 1: Причини нашої бездержавності; Христюк П. Замітки й матеріали
до історії української революції: В 4-х т. – 2-ге вид. – Нью-Йорк, 1969; ПолонськаВасиленко Н. Історія України. 1917-1923 рр. – Ужгород, 1932; Шаповал М. Велика
революція й українська визвольна програма. – Прага, 1928; Нагаєвський І. Історія
української держави двадцятого століття. – К., 1993; Шевчук С. Пора сказати правду про
наші визвольні змагання. – Торонто, 1965; Шкільник М. Україна у боротьбі за державність.
– Торонто, 1971; Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: В 7-ми т. – Скрентон, 19631966.
2
Мірчук П. Відродження великої ідеї. – Торонто, 1954; Мірчук П. Українськомосковська війна (1917-1919). – Торонто, 1957.
3
Брик О. Тернистий шлях українського уряду. – Вінніпег, 1969; Будзиновський В. Ішли
діди на муки. – Нью-Йорк, 1958; Коваль Б. Державним руслом Гетьманщини. – Торонто,
1981; Коновалець Є. Причинки до історії української революції. – 1948; Лівицький М.
Перспективи української визвольної політики, УНР – дороговказ на майбутнє. – Нью-Йорк,
1965; Лукашевич Л. Роздуми на схилу життя. – Нью-Йорк, 1982; Мироненко М. Думки про
визволення України. – К., 1994; Лозинський М. Галичина, 1918–1920. – Нью-Йорк, 1970.
4
Герасименко Н.В. Махно. – Харьков, 1990; Гольденвейзер А.А. Из киевских
воспоминаний // Революция на Украине. – К., 1990; Гурко В.И. Политическое положение
на Украине при гетмане // Революция на Украине. – К., 1990; Деникин А.И. Поход на
Москву. – К., 1990; Махно Н.И. Воспоминания. – М., 1992; Могилянский Н.М. Трагедия
Украины // Революция на Украине. – К., 1990.
5
Історія українського війська. – Вінніпег, 1953; Гнатевич Б. Історія українського
війська. – Львів, 1936; Стефанів 3. Українські Збройні сили 1917-1921 рр. – Б.м., 1947;
Удовиченко О. Україна у війні за державність 1917-1921. – Вінніпег, 1954; – К., 1995;
Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. – Мюнхен, 1958; Прохода В.
Вождь та військо // Збірник пам'яті Симона Петлюри (1879-1926). – К., 1992.
6
Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 р. – 2-ге вид. –
Мюнхен, 1946. – Кн. 1. – Ч. І і ІІ; – Кн. 2. – Ч. III; Філоненко П. Збройна боротьба на
Волині. – Вінніпег, 1958; Безручко М. Січові стрільці в боротьбі за державність. – Каліш,

407

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

Підводячи риску під зарубіжною історіографією, потрібно
підкреслити, що вона не спромоглася виробити комплексну систему
досліджень процесу створення та розвитку збройних формувань УНР
1918-1919 рр., висвітливши тільки окремі аспекти.
Питання становлення, розвитку та боротьби Армії УНР не обійшли
своєю увагою і сучасні українські дослідники, бо у зв'язку із розпадом
СРСР і утворенням незалежної Української держави активізувалась
потреба досліджень української національно-державницької тематики.
На початку серед них ще траплялися роботи, що мали вплив
ідеологічних стереотипів минулого1.
Але все частіше з'являються праці, у яких автори до висвітлення цих
сторінок історії ставляться неупереджено, об'єктивно, враховуючи
специфіку тогочасних подій.
Питання створення та розвитку Армії УНР як перші, так і другі
торкаються стосовно бойових дій лише в загальних рисах. Але і ці праці
вже становлять значний інтерес. Так у праці М.Р.Литвина і
К.Є.Науменка робиться спроба дослідити розвиток і боротьбу
галицького січового стрілецтва, історія якого певною мірою
перетиналася з розвитком Наддніпрянської армії1.
Схожі питання розглядаються і у статтях Б.Якимовича та М.Косіва2.
Після здобуття Україною незалежності інтерес українських
дослідників до висвітлення подій збройної боротьби української армії
1917-1920 рр. значно зріс. Великий інтерес становлять цікаві праці
Б.Савчука3 та змістовна праця Б.Якимовича, у якій подіям створення і
боротьби Армії УНР приділено значне місце4. Серед сучасних
українських науковців, які вивчають дану проблематику варто назвати
В.Сергійчука, Д.Веденєєва, Я.Тинченка, І.Срібняка, В.Задунайського,
В.Лозового та інших. Так, Д.Веденєєв опублікував змістовний матеріал
про військово-повітряні сили УНР періоду 1918-1920 рр. Тут подано
кількість літаків, бойова діяльність військових частин авіації,
розповідається про українських повітряних асів, військові однострої.
Великий інтерес становить праця Я.Тинченка «Українське офіцерство:
шляхи скорботи та забуття. 1917-1921 рр.»5. У книзі подано біографічні
1932; Зелінський В. Синьожупанники. – Берлін, 1938; Монкевич Б. Слідами новітніх
запорожців. – Львів, 1921; Прохода В. Записки до історії Сірих або Сірожупанників. – Ч. 2:
(Матеріали до української військової історії) // Табор. – 1927. – Ч. 5; Ч. 6; Ч. 7; Ч. 8; Ч.14;
Удовиченко О. Третя Залізна дивізія. – Нью-Йорк, 1971; Галан В. Батерія Смерти. – Джерзі
Ситі, 1968; Дашкевич Р. Артилерія січових стрільців у боротьбі за Золоті Київські Ворота.
– Нью-Йорк, 1965; Історія січових стрільців. Ювіл. вид. 1917–1967. – Чикаго, 1969; УСС
(Українські січові стрільці). 1914–1920. – Львів, 1935.
1
Боєчко В.Д. Спільна боротьба трудящих України, Росії й Молдавії проти австронімецьких та румунських окупантів (лютий-листопад 1918 р.) // Український історичний
журнал. – 1990. – № 10.
2
Косів М. На потребу дня. – Львів, 1990; Якимович Б. З історії УСС // Пам'ятки
України. – 1990. – № 1.
3
Савчук Б. Збройні сили України: етапи вічного походу. – Рівне, 1992.
4
Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії. – Львів, 1996.
5
Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття: 1917–1921 роки. – К.,
1995.
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дані про багатьох українських військових діячів, список генералів старої
армії, які перебували в українському війську, подано чисельність різних
родів військ Армії УНР 1917-1920 рр.
Роль С.Петлюри як Голови Директорії і Головного отамана Армії
УНР розглядається у праці І.Срібняка1. Становище української держави
у період Директорії, взаємовідносини українського уряду з повстанцями
досліджував науковець В.Лозовий2, який захистив дисертацію,
присвячену Кам'янецькому періоду Директорії УНР.
Надзвичайно важливе значення для висвітлення цієї теми мають
також інші різноманітні джерела, які відповідно до їх походження можна
розподілити на 6 груп. Зокрема, сюди належать:
1. Законодавчі акти УНР. Це закони та інші нормативні акти, що
закладали юридично-правові підвалини для творення та розвитку
Збройних сил. Серед них закони про українське військо, про Вище
військове управління, про пенсійне забезпечення військовослужбовців.
2. Документи Вищого військового управління Збройних сил УНР. До
цієї групи належать матеріали Військового міністерства, Генерального
штабу та інших вищих військових установ у вигляді звітів начальників
штабів і управлінь, повідомлень з театру бойових дій, розробок
військових законопроектів та наказів про ті чи інші заходи по
удосконаленню військового організму.
3. Матеріали державних установ радянського і білогвардійського
урядів та їх військових структур. Тут можна використати радіозвіти
вищих військових штабів про стан військ УНР і повідомлень про хід
бойових дій з ними, а також доповіді керуючих військових структур
стосовно перспектив збройної боротьби та умовного співвідношення сил
між воюючими сторонами.
4. Періодичні видання. Це газети, тижневики і вісники державних
установ, громадських об'єднань та органів української військової
еміграції, у яких подаються різноманітні матеріали тих часів у вигляді
статей, листів, повідомлень. Найбільш цінними серед них є «Нова Рада»,
«Вісник Українського Війська» та емігрантські «Тризуб» і «Табор».
5. Мемуари. До цієї групи належать спогади учасників та свідків
Визвольних змагань 1917-1920 р. як з боку прихильників УНР, так і
протилежного боку.
6. “Енциклопедія українознавства”. Це довідкове видання хоча і має
загальну інформацію, але все ж таки сприяє більш детальному
ознайомленню з подіями 1917-1920 рр.
Усі ці документи публікувались окремо чи в археографічних
збірниках. Переважну більшість джерельного матеріалу можна
почерпнути з архівних фондів України і Росії. В Україні - це фонди
1
Срібняк І. Симон Петлюра на чолі держави та війська: До питання про польськоукраїнські взаємини 1919-1920 рр. // Симон Петлюра та українська національна революція:
Зб. праць Другого конкурсу петлюрознавців України. – К, 1995. – С. 137-164.
2
Лозовий В.С. Директорія УНР та повстанський рух в Україні (1919 р.) // Творчі
вершини вченого: Зб. наук. праць до 60-річчя від дня народження М.Г.Кукурудзяка. –
Кам'янець-Подільський, 1998. – С. 232-241.
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Центрального Державного Архіву Вищих Органів Влади і Управління
України (ЦДАВОВУ); Центрального Державного кіно-фото-фоно архіву
України; Державного архіву Київської області; Центрального
Державного архіву Громадських Об'єднань (ЦДАГОУ); Центрального
Державного Історичного архіву України у Львові (ЦДІАУ); Державного
архіву Львівської області (ДАЛО). В Росії це – матеріали Державного
архіву Російської Федерації (ГАРФ); Державного архіву Російської армії
(ГАРА). В Білорусі це – Національний архів Республіки Білорусь (НАРБ)
у Мінську. У цих фондах знаходяться матеріали Генерального
Секретаріату Центральної Ради, Військового міністерства УНР,
Головного Управління Генерального штабу Наддніпрянської армії,
штабів окремих частин Армії УНР, Всеукраїнського революційного
Комітету, Київського губернського і ряду волосних революційних
комітетів, Інформаційного відділу наркома у справах національностей,
Управління арміями Українського Фронту, Політичної Канцелярії
Особливої Наради при Головнокомандуючому Збройними силами
Півдня Росії. У фондах Державного архіву Російської Федерації та
Державного архіву Російської армії зберігаються матеріали установ
радянської влади, керівних структур Червоної армії та білогвардійських
військ, а тому інформація про збройні сили УНР носить
опосередкований, документальний характер у вигляді розвідзвітів і
повідомлень про хід бойових дій з ними. Що стосується збірників
документів, то їх потрібно розділити на ті, що виходили в СРСР і ті, що
друкувалися за кордоном. Радянські збірники подають насамперед
матеріали радянських органів влади та керівних військових установ
Червоної армії, а стосовно УНР і її військових сил обмежуються
загальними відомостями1.
Певним винятком є збірник документів «Громадянська війна на
Україні» за ред. С.М.Королівського. Тут ми можемо віднайти більш
детальну інформацію із розвідувальних даних Червоної армії про стан
деяких частин Наддніпрянської армії. Але і до цих відомостей потрібно
підходити з певної критичної позиції, враховуючи ідеологічний тиск
часів їх видання. Взагалі, матеріали, що подаються в радянських
збірниках, мають незначну цінність для даних досліджень, тому що
позбавлені інформації про організаційну структуру, рівень вишколу та
форми ведення бою збройних формувань УНР.
Стосовно зарубіжних видань збірників документів потрібно
зауважити на їх незначну поінформованість про діяльність ворожих УНР
військ2. Натомість вони подають більше документів державних і
військових установ УНР як про державотворення, так і про участь Армії

1
Громадянська війна на Україні. – К., 1967; Киевщина в годы гражданской войны и
иностранной военной интервенции (1918–1920 гг.). – К., 1962; Моряки в борьбе за власть
Советов на Украине (ноябрь 1917–1920 гг.). – К., 1963.
2
Доценко О. Літопис української революції 1918–1922 років: Матеріали і документи. –
Нью-Йорк, 1979; Українська революція: Документи 1917–1921. – Нью-Йорк, 1984.
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УНР у бойових діях, але матеріалів про розвиток і устрій збройних сил
УНР недостатньо.
Дуже цікаві матеріали з історії побудови Армії УНР містять
друковані військові статути1. В них подається важлива інформація про
правові засади творення та розвитку військового організму і особливо
про систему взаємовідносин між військовослужбовцями. Все це дає
можливість проаналізувати важливу галузь військовобудування.
Самостійною групою джерел щодо поточного вивчення питань
військових дій Армії УНР є матеріали періодичних видань тих часів:
«Подільська воля», «Українська Ставка», «Вісник Українського
війська», «Нова Рада», «Народна Воля» та «Робітнича Газета».
Проте інформація тут подається досить фрагментарно. Іншу підгрупу
періодичних видань становлять газети і часописи української військової
еміграції: «Тризуб», «Табор», «Військова справа», «Гуртуймося» та
«Український інвалід».
Матеріали, друковані у цих виданнях, подають окремі аспекти
збройної боротьби, а також роздуми авторів про хід Визвольних змагань
1918-1919 рр.
Серед п'ятої групи джерел можна виділити дві підгрупи: спогади
ветеранів та свідків збройної боротьби на боці УНР та спогади
представників з протилежного боку.
До мемуарної літератури прихильників УНР належать спогади як
загального характеру, так і присвячені окремим періодам чи регіонам2.
Найбільш змістовними є роботи М.Ковалевського, В.Андрієвського,
Р.Л.Суслика та Л.Майстренка. Автори намагаються в описовому вигляді
передати складні перипетії визвольних змагань, не звертаючи уваги на
деталі розвитку подій і, зокрема, стан військ. Певним винятком є праця
В.Петріва – генерал-хорунжого Армії УНР. Він подає досить детально
діяльність військової частини, котру він очолював під час збройної
боротьби. Описовість зменшує наукову вагу цієї роботи, але залучені
документи роблять її досить цікавим джерелом.
У цілому мемуарна література, виділена в цю підгрупу, несе цікаву
інформацію, але через певні упередження у змалюванні окремих
постатей і сил, ці роботи потребують досить критичного підходу.
Другу підгрупу мемуарної літератури складають праці радянських
керівників та учасників збройної боротьби, які перебували на ворожому
УНР боці3.
1
Дисциплінарний статут. – Перемишль, 1919; Муштровий статут для піхоти. – Б.м.,
1919; Статут внутрішньої служби. – Кам'янець-Подільський, 1919; Обов'язки та поведення
козаків взагалі і особисті приписи для всіх посад. – Б.м., 1919; Статут залогової служби. –
Львів, 1920; Статут польової служби. – Перемишль, 1920.
2
Ковалевський В. При джерелах боротьби. – Інсбрук, 1960; Майстренко І. Історія мого
покоління. – Едмонтон. 1985; Петрів В. Спомини. – Львів, 1930; Волицький Н. На Львів і
Київ. – Торонто, 1963.
3
Незабутні роки: Спогади учасників Великої жовтневої соціалістичної революції та
громадянської війни на Україні. – К., 1967; Сказание о Гражданской. – М., 1987;
Ходченко П.С. Випробування зрілості: Мемуари 1917-1920 рр. – К., 1958; Якир И.З.
Воспоминания о гражданской войне. – М., 1957.
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Через це автори головну увагу приділяють діяльності керівних
більшовицьких структур і загонів Червоної армії, висвітлюють події
згідно з панувавшою комуністичною ідеологією. Тому до них потрібно
підходити з найкритичнішого боку. До того ж з інформативного боку
для даних досліджень, їх цінність надзвичайно низька з окреслених
причин. Більш-менш цікавою є робота І.Е.Якіра, з якої можна отримати
цікаву загальну інформацію, не позбавлену ідеологічних стереотипів.
Праці мемуарного характеру через особливі упередження їх авторів і
не завжди детальну увагу, приділену питанням збройної боротьби,
зокрема, військового мистецтва, для наукових досліджень з даного
періоду мають не першочергове значення.
Останню підгрупу джерел становлять довідкові видання, де
подається досить загальна інформація про вищезазначені події, хоча і
вона є корисною1.
Однією з найголовніших груп джерел даного дослідження є архівні
матеріали – безпосередні свідки того героїчного і водночас трагічного
періоду української історії.
На полицях архівосховищу Центрального Державного Архіву Вищих
Органів Влади і Управління України (ЦДАВОВУ України) знаходиться,
за приблизними підрахунками, близько 400 фондів періоду УНР. Їх
можна поділити на кілька груп. Насамперед це персональний фонд №
3809 Симона Петлюри, невеликий за обсягом (всього 17 справ), та все ж
він заслуговує особливо пильних досліджень. Далі група фондів вищих
органів влади і управління УНР; ф. 1429 – Канцелярія Директорії УНР;
ф. 3205 – Особиста канцелярія Голови Ради Народних міністрів УНР;
ф. 3656 – Рада УНР; ф. 3733 – Вища Військова Рада УНР.
Досить певно представлені міністерства, урядові комісії, комітети і
управління УНР: ф. 9 – Міністерство народного господарства; ф. 1072 –
Міністерство сповідань; ф. 1075 – Військове міністерство; ф. 1092 –
Міністерство внутрішніх справ; ф. 1509 – Міністерство фінансів; ф. 2208
– Міністерство юстиції; ф. 2582 – Міністерство народної освіти; ф. 3362
– Державний контроль; ф. 1113 – Управління преси та інформації;
ф. 3689 – Головне управління мистецтв та національної культури тощо.
Ще одна група фондів – документи органів влади та управління на
місцях. Вони охоплюють більшість губерній України, а також добре
представлені повіти і волості Київщини, Волині, Поділля, Полтавщини:
ф. 538 – Кам'янець-Подільський губернський комісар УНР; ф. 541 –
Губернський комендант УНР на Поділлі; ф. 1131 – Головноуповноважений уряду УНР на Поділлі; ф. 2142 – Катеринославський
губернський комендант УНР; ф. 1447 – Волинська губернська комісія
постачання Міністерства продовольства УНР; ф. 816 – Рівненська
1
Бочковський О. Боротьба народів за національне визволення. – Подєбради, 1932;
Тойнби А. Постижение истории // Сочинения. – М., 1992; Сорокин П. Человек,
цивилизация, общество. – М., 1992; Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. –
Нью-Йорк, 1991; Шлемкевич М. Українська синтеза чи українська громадянська війна. –
Б.м., 1949.

412

Україна – історія

повітова Комісія для боротьби зі спекуляцією при повітовому комісарі
УНР; ф. 626 – Ярмолинецьке волосне правління Проскурівського повіту
Подільської губернії та ще десятки інших фондів місцевих установ.
Можливо, найбільша частка документів УНР належить органам
управління армією і фронтами, штабам військових з'єднань і частин –
корпусів, дивізій, бригад, полків, куренів, кошів, сотень: ф. 3172 – Штаб
діючої армії УНР; ф. 1078 – Головне управління Генерального штабу
УНР; ф. 2249 – штаб Східного фронту; ф. 2252 – Головне військововетеринарне управління УНР; ф. 2428 – Штаб тилу діючої армії УНР;
ф. 2432 – Головна військова судова управа УНР; ф. 3274 – Кіш
Українських січових стрільців УНР тощо.
Крім документів Міністерства закордонних справ (ф. 3696), у
ЦДАВОВУ України зберігаються фонди посольств і дипломатичних
місій УНР у США, Польщі, Скандинавії, Угорщині, Чехословаччині,
Латвії, Франції, Німеччині.
Окрема група документів – фонди особового походження. Це
документи соратників С.Петлюри, членів уряду УНР, генералів,
видатних діячів українського відродження: В.К.Винниченка, І.І.Огієнка,
В.Ю.Змієнка,
Я.А.Огородника,
В.К.Приходька,
І.П.Мазепи,
О.М.Пилькевича,
П.І.Холодного,
М.В.Омеляновича-Павленка,
М.Ю.Шаповала, Б.М.Мартоса та інших. У документів періоду УНР, як і
в їхніх творців і власників, склалася нелегка біографія. Багато їх
загинуло у вогнищі війни, немало опинилося в еміграції. Після Другої
світової війни документи потрапили до рук НКВС і надовго осіли в
таємних сховищах цього відомства.
З 1988 р., відколи вони були відкриті, з ними мають змогу працювати
українські та закордонні дослідники, які переконуються, що дуже
скромні на вигляд, часто рукописні тексти містять у собі унікальну і
поки що неоцінену інформацію. Реальні плоди наукових пошуків
розвіюють хмари інсинуацій комуністичних міфотворців навколо
національно-визвольної боротьби українського народу 1917-1920 рр. і
несуть народу правду про ту добу.
Отже, не всі джерела є рівнозначними, але їх сукупність надасть
можливість забезпечити достатню повноту охоплення фактичного
матеріалу і наукову достовірність досліджень.
Тепер детальніше зупинимося на періоді нашої історії, що
охоплюють
вищезазначені
історіографічні
праці.
Українську
національно-демократичну революцію 1917–1920 рр. можна розділити
на декілька етапів. Перший – період Центральної ради і проголошення
Української Народної Республіки (4 березня 1917-29 квітня 1918 рр.),
другий – період Гетьманату або Української держави гетьмана Павла
Скоропадського (29 квітня 1918 – 14 грудня 1918 р.), третій – період
Директорії і відновлення Української Народної Республіки на рідних
землях (14 листопада 1918 – 21 листопада 1920 рр.). Проте саме з УНР
пов’язані головні державно-правові акти української революції – ІІІ (7
листопада 1917 р.) та ІУ (22 січня 1918 р.). Універсали, а також Акт
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Соборності (Злуки) УНР та ЗУНР, які, власне, і констатували появу
незалежної України.
По суті, без УНР не було б ні гетьманської Української держави, ні
підпорядкованій більшовицькій Росії, а пізніше СРСР Української
Соціалістичної Радянської Республіки.
Як відомо, велике значення для будівництва державності має
створення міцних власних збройних сил і величезне морально-політичне
значення у процесі національного відродження відіграє збройна
боротьба, навіть якщо вона закінчується тимчасовою поразкою.
Відбувалася боротьба за незалежність саме під прапорами УНР, і зовсім
не випадково за нею закріпилася назва “петлюрівщина”. Крім того, УНР
була центровою формацією між правими (гетьманщина) і крайніми
лівими (більшовики). Про те, щоб могли порозумітися гетьманці та
комуністи, не доводиться й говорити. Зате на центровій платформі УНР
можливим було широке об’єднання українських сил, чого так
потребували національна революція і державність. Нарешті, останній і,
мабуть, найважливіший аргумент полягає в тому, що УНР певний час
утримувала владу власними силами, тоді як гетьманство та радянська
форма державності робили це, спираючись на чужі багнети. В першому
випадку – на німецькі, у другому – російсько-більшовицькі.
Практично вся доба існування УНР була часом безперервної й
нерівної збройної боротьби проти декількох потужних зовнішніх
противників. За словами І.Мазепи, “... Україна опинилася між молотом і
ковадлом. З одного боку наступала більшовицька Москва, а з другого
проти України мобілізувалися сили “білої Росії” за допомогою
Антанти”1. До цього часу серед українських політиків та науковців
немає єдиної думки чи треба було піднімати збройне повстання проти
гетьмана. На нашу думку, зваживши всі “за” та “проти” цього кроку,
ознайомившись із працями як прихильників УНР, так і прихильників
гетьмана, ознайомившись як уже опублікованими документами, так і з
незнайомими широкому загалу архівними документами, можна прийти
до висновку, що альтернативи збройному повстанню для врятування
незалежності України не було.
У листопаді 1918 р., коли стало остаточно ясно, що Німеччина та її
союзники програли війну, гетьман терміново починає шукати контактів з
державами Антанти – Англією і Францією. Знаючи про прихильність її
урядів до ідеї “єдиної і неподільної Росії”, П.Скоропадський змінює своє
ставлення до питання незалежності України. 14 листопада 1918 р.
гетьман П.Скоропадський під впливом проросійських елементів та
політики Антанти, видав “Грамоту”, у якій оголосив про федерацію
України з майбутньою небільшовицькою Росією. Ще на початку
правління гетьмана П.Скоропадського частина українських партій
об’єдналася в Український національно-державний союз, який восени
1918 р. реорганізувався в Український національний союз (УНС) на чолі
з В.Винниченком. Налагоджувалися контакти з українськими
1

Мазепа І. Україна в огні і бурі революції 1917-1921. – Прага, 1942. – Ч. 1. – С. 73.
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військовими з’єднаннями, передусім, із січовими стрільцями у Білій
Церкві, Запорозькою та Сірою дивізією, селянськими повстанськими
комітетами. 30 жовтня 1918 р. створено повстанський Оперативний
штаб, куди увійшли генерал Олександр Осецький, полковник Василь
Тютюнник та Володимир Кедровський, підполковник Андрій Мельник
та сотник Федь Черник. А.Мельник і Ф.Черник представляли січових
стрільців.
Під впливом революції в Німеччині та Австро-Угорщині захиталася
міць німецької та австро-угорської армій, що сприяло планам УНС.
13 листопада 1918 р. таємно утворено Директорію Української
Народної Республіки. У виборах персонального складу Директорії взяли
участь представники партій українських соціал-демократів (УСДРП),
українських
соціалістів-революціонерів
(УПСР),
українських
соціалістів-самостійників (УПСС), українських соціалістів-федералістів
(УПСФ), Селянської спілки, низки профспілкових організацій та січових
стрільців. Згадані політичні партії належали до найвпливовіших
політичних об’єднань України – під час виборів до Українських
Установчих зборів у 1917 р. вони разом здобули до 80 відсотків
виборців.
Директорією цей орган був названий на пропозицію В.Винниченка й
М.Шаповала за аналогією з Французькою революцією кінця ХУІІІ ст.
Передбачалося, що Директорія виступить на чолі антигетьманського
повстання, а після його перемоги керуватиме Україною до скликання
національних Установчих зборів. До персонального складу Директорії
увійшли В.Винниченко як її голова (УСДРП), С.Петлюра (УСДРП),
обраний одночасно й Головним Отаманом республіканських військ,
професор Ф.Швець (УПСР), П.Андріївський (УПСС) та А.Макаренко від
Союзу залізничників. За винятком В.Винниченка та С.Петлюри члени
Директорії не мали попереднього досвіду робот в сфері державного
управління, а правничу освіту мав лише П.Андрієвський.
Залишивши в Києві Військовий революційний комітет (М.Авдієнко,
З.Висоцький, М.Галачан, Н.Завгородній, М.Марченко, А.Пісоцький,
В.Чехівський), Директорія 15 листопада виїхала до Білої Церкви, де
дислокувався Окремий загін січових стрільців під командуванням
Є.Коновальця. В ніч на 15 листопада в Києві та інших містах з’явилася
відозва Директорії до українського народу із закликом до повстання
проти генерала П.Скоропадського. Ось уривки з цього документа:
“Громадяни України! Генерал російської служби П.Скоропадський,
порозумівшись з німецькими генералами, штиками німецьких тоді ще не
вільних, підлеглих їм солдатів, назвавшись гетьманом, захопив владу в
Україні й скасував Українську Народню Республіку. З того менту
зачалось нищення всіх народніх прав та нечувані знущання над
демократією України збоку жандармів і поліцаїв старого царського ладу.
Клясова помста поміщиків та буржуазії дійшли міри, якої не знав і
царський режим.
І що більше панування гетьмана посувало Україну до єдиної
неділимої Росії, то лютіше, одвертіше й цинічніше ставало топтання
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прав народу й глузування пануючих кляс над усіма здобутками
революції, як політично-соціяльними, так і національними.
Останнім зрадницьким актом генерала-гетьмана П.Скоропадського
про скасування самостійності Української Держави Український нарід
віддається остаточно на поталу поміщицько-бюрократичної реакції та на
цілковите поневолення.
Сформований новий Уряд із представників реакційних кляс, які
мають творити єдину неділиму Росію, виразно говорить про те, що чекає
Український нарід, коли він не встане рішуче й до останнього чоловіка в
оборону свого життя.
Український Національний Союз, як найвище представництво
організованої української демократії, вживав до останнього дня всіх
заходів, щоб мирно, без пролиття крови й дезорганізації громадського
життя захистити й відстояти права народу. Але всі мирні заходи
української демократії ввесь час зустрічали лютий опір збоку поміщиків,
буржуазії та бюрократії. Отже, настав час залишити мирні заходи.
...Всі останні чесні громадяни, як українці так і не українці, повинні
разом з нами стати збройною дружньою силою проти ворогів і злочинців
народу, й тоді всі соціяльні й політичні здобутки революційної
демократії будуть повернені.
Українські Установчі Збори твердо й непохитно закріпляють їх на
вільній Українській Землі. Разом з тим Директорія Української
Народньої Республіки закликає всіх борців стежити за порядком і рішуче
та безпощадно припинити грабежі...”1
Проте спочатку надій на перемогу над гетьманом було дуже мало. По
приїзді в Білу Церкву С.Петлюра сказав січовим стрільцям: “Звичайно!
Хіба ж можна думати, що чотирма гарматами й кількома сотнями людей
ми розіб’ємо гетьмансько-німецькі полки? Я знаю, що всі йдемо на
смерть. Але ми мусимо пожертвувати собою. Це має бути крик розпуки
народу, котрого насильно женуть в обійми ненависної Москви”2.
Повстання розпочалося виступом 16 листопада січових стрільців у
Білій Церкві. 1-ша сотня СС розігнала гетьманську залогу міста. Того ж
дня 2-га сотня, з доданими сотнею скорострілів і однією гарматою під
командуванням Р.Сушка від’їхала залізницею до Фастова і вночі взяла
місто. 17 листопада до Фастова прибули Головний Отаман С.Петлюра,
штаб січових стрільців, Директорія у повному складі. Німецька залога
Фастова в цей час тримала нейтралітет.
Гетьман П.Скоропадський вирішив силою зброї придушити
повстання. Він призначив головнокомандувачем своїх збройних сил
російського шовініста графа Ф.Келлера і скерував на Фастів ударну
групу в складі офіцерського батальйону, сердюцького полку, панцерного
потягу, батареї артилерії та кінної сотні, загальною чисельністю понад 3
тис. вояків. Очолював цю групу генерал князь О.Святополк-Мірський.
1
Корпус січових стрільців: Воєнно-історичний нарис. Ювілейне видання: 1917-1967. –
Чикаго, 1969. – С. 590.
2
Там само. – С. 150.
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Групою авангарду, яку вислали повстанці 17 листопада 1918 р. проти
гетьманського війська, командував сотник січових стрільців Ф.Черник.
До її складу увійшли всього 300 вояків, якими командували сотник
січових стрільців М.Загаєвич, хорунжий Р.Харамбура, хорунжий
Ф.Борис та саморобний панцерний потяг під командою сотника
Р.Дашкевича1. Повстанці зайняли залізничну станцію Мотовилівка,
гетьманці підійшли до Василькова.
Д.Дорошенко, колишній міністр закордонних справ в уряді
П.Скоропадського так характеризує настрої російських офіцерів, що
були у складі «гетьманських військ: “Серед офіцерів, що входили в
склад гетьманських дружин” було дуже багато російського або
зросійщеного елементу. Не за гетьмана і не за Україну думали вони
боротися, а за Росію, проти якої тепер виступили українці”2.
18 листопада під Мотовилівкою розгорівся вирішальний бій.
Виявивши справжній героїзм і вдало використавши нечисленний резерв
у складі двох чот (А.Мельника і Є.Зиблікевича), яким командував сотник
О.Думін, повстанці розгромили гетьманські підрозділи і примусили їх,
залишаючи сотні трупів, відступити на Васильків і евакуюватися аж до
Києва. Як згадував учасник цього бою, мотовилівські поля були вкриті
ворожими трупами. Це були російські офіцери з золотими погонами у
шкіряних чорних куртках, і загинуло їх там понад 600 чоловік. Січових
стрільців загинуло 17 чоловік, серед яких сотники Ф.Черник і
М.Загаєвич, а 22 стрільці були важко поранені3. Після перемоги під
Мотовилівкою антигетьманське повстання набирало сили, на допомогу
повсталим прибували озброєні селянські маси, а на Трипіллі отаман
Зелений сформував десятитисячну Дніпровську дивізію. До
республіканського війська вступали селяни, робітники й інтелігенція,
навіть ті, хто у свій час підтримував гетьмана. На бік Директорії
переходили частини гетьманської сердюцької дивізії, зокрема, кінний
Лубенський полк під командуванням старшини Генерального штабу
Юрія Отмарштайна, пізніше визначного старшини січових стрільців,
який загинув у травні 1922 р. за нез’ясованих обставин у таборі
інтернованих вояків Армії УНР у Шипіорно (Польща)4.
Як згадує О.Назарук, який пробував занотувати чисельність
повстанців для історії, їх кількість була такою великою, що ніхто, в тому
числі й працівники штабу, не могли дати точних цифр складу прибулих
загонів.
Найважче завдання випало на долю січових стрільців. На них лягла
вся робота з організації, вишколу, озброєння селянських загонів,
перетворення неорганізованих мас на боєздатні частини регулярної
армії. Це вимагало величезної праці, хисту, енергії, безоглядної
1

Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії – Львів, 1996. – С. 102.
Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. – Ужгород, 1930. – Т. 2. – С. 420.
Корпус січових стрільців. Воєнно-історичний нарис: Ювілейне видання: 1917-1967. –
Чикаго, 1969. – С. 169.
4
Там само. – С.178.
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впертості. І подарунком для них була та величезна пошана, яку вони
відчували не тільки від друзів, а й від ворогів та “нейтральних німців”.
“Святі якісь люди йдуть на Київ, – іноді говорили селяни. – Вони нічого
для себе не бажають. Усе дають за волю народу”1.
З 20 листопада 1918 р. почалося формування Осадного корпусу, куди
включено дивізію січових стрільців, Чорноморську та Дніпровську
дивізії під загальною командою полковника Є.Коновальця. 3 грудня
1918 р. Осадний корпус було створено. Формувалося Верховне
Командування, Головна Ставка Військ Директорії УНР, на чолі якої став
генерал О.Осецький. Начальником штабу армії призначено сотника
А.Мельника, помічником начальника штабу – підполковника
В.Тютюнника. Генерал О.Осецький став Наказним отаманом, тобто
командуючим армією.
На Лівобережжі до повстання приєдналися Запорозька і Сіра дивізії,
кадри Полтавського полку. Командуючим цієї групи Директорія
призначила полковника П. Болбочана.
На початку грудня 1918 р. 300-400 тисячна німецька та австроугорська армії (21-ша піша дивізія, 2 кавалерійські дивізії – німецьких та
8 піших дивізій і 2 кавалерійські дивізії – австро-угорські) розпочали
евакуацію з території України2.
Деякі частини евакуювались у мирних умовах, деякі пробивалися з
боями похідним порядком, деякі частини були обеззброєні повстанцями
й їхали на захід потягами, виділеними Директорією.
Цікаву інформацію з цього приводу наводить відомий дослідник
протибільшовицького повстанського руху 20-х років в Україні Р.Коваль.
Він стверджує, що не всі німецькі вояки прагнули повернутися до
Німеччини, яка теж потопала в революційному хаосі. І наводить спогади
члена Директорії О.Андрієвського із статті “Наука минулого”,
опублікованої у торонтському часописі “Батьківщина”, ч.4 за 1980 р.
Опанас Андрієвський писав: “Коли настала німецька катастрофа,
представники німецьких дивізій звернулися до Голови Директорії УНР
(В.К.Винниченка – С.Г.) із пропозицією, що вони хочуть зостатись на
Україні; будуть боронити її від ворогів, а Директорія прийме їх на
службу й дасть їм земельні наділи. Цієї пропозиції Директорія навіть не
розглядала, вважала за фантастичну і непотрібну. Натомість запобігала
ласки та визнання у переможної Антанти3. Навіть, якщо такі пропозиції з
боку німецьких військ і були, то представники українських
соціалістичних партій їх не прийняли. На нашу думку, тут були і
позитивні, і негативні моменти. З одного боку, німецькі військові
частини могли б відіграти величезну роль у боротьбі проти
більшовицької агресії та білогвардійців, яких підтримувала Антанта, а з
іншого боку – участь німецьких військ у бойових діях на боці Директорії
1

Там само. – С. 186.
Удовиченко О. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій
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дала б додаткові аргументи більшовицькій пропаганді про
“буржуазність” і “антинародність” Директорії, а прихильникам “єдиної і
неділимої Росії” про “германофільство” українських діячів, а про
Україну як “німецько-австрійську вигадку”.
Після поразки під Мотовилівкою і зростанням селянського
повстанського руху проти влади П.Скоропадського гетьманське військо
великою мірою було деморалізоване, чинило опір лише на Волині,
Чернігівщині, у районі Катеринослава і найбільше на підступах до
Києва. 12-13 грудня військо Директорії повело рішучий наступ на Київ.
На цей час Осадний корпус мав до 50 тис. багнетів і 48 гармат. Також
сюди включено 2-гу Дніпровську дивізію отамана Данченка, 8-му
Уманську пішу дивізію, три курені фастівської залоги, Білоцерківську й
Уманську резервну бригади, Білоцерківську окрему бригаду, окремий
запасний курінь у Попільні, Ходорківський курінь і всі резервні й
охоронні частини, що були на Київщині. Ці всі військові частини
нараховували більше 25 тис. вояків, з урахуванням різних окремих
отаманських
партизанських
загонів,
багато
з
яких
були
неорганізованими збройними ватагами. Дивізія січових стрільців
Осадного корпусу нараховувала 5 тис. піхотинців і 6 легких гарматних
батарей1. Ця дивізія була сформована під безпосереднім впливом січових
стрільців із колишнього білоцерківського Окремого загону і була
найбоєздатнішою в боях під Києвом.
У наступі на Київ 12-13 грудня 1918 р. брало участь 4 дивізії
Осадного корпусу загальною чисельністю близько 20 тис. багнетів2.
Гетьманські війська нараховували 2396 багнетів, 109 скорострілів, 36
легких гармат, 6 гаубичних, 1 важку гармату та 83 шаблі3. Бачачи
безнадійність дальшого опору, гетьманське командування наказало
військам залишити позиції та розійтись по домівках.
14 грудня підрозділи січових стрільців та Дніпровської дивізії
увійшли до Києва. Того ж дня гетьман П.Скоропадський зрікся влади і
таємно виїхав до Німеччини. 19 грудня 1918 р. Директорія урочисто
в’їхала до Києва. 21-24 грудня у Києві відбувався губернський
селянський з’їзд, 700 делегатів якого представляли найбільш масову
верству населення України й вітали прихід Директорії до влади та
обіцяли їй підтримку “в боротьбі за Українську Трудову республіку”4.
26 грудня 1918 р. оголошується програмний документ Директорії –
написана В.Винниченком “Декларація”. В ній проголошувалося
відновлення Української Народної Республіки (УНР), скасовувалися всі
закони Гетьманату в галузі державного управління, землеволодіння,
робітничої політики. Заявлялося, що “до повного вирішення земельної
реформи” всі дрібні селянські господарства залишаються у користуванні
1
Корпус січових стрільців. Воєнно-історичний нарис: Ювілейне видання: 1917-1967. –
Чикаго, 1969. – С. 194.
2
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4
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їх власників, а “верховне порядкування землею належить Директорії
УНР”. Декларація встановлювала статус самої Директорії як “тимчасової
верховної влади революційного часу”. Оскільки Директорія мала намір
передати владу “самому народові”, то містився заклик до населення
України обрати делегатів на Конгрес трудового народу, який дістане “всі
верховні права і повновластність рішати всі питання соціального,
економічного і політичного життя Республіки”1. 26 грудня 1918 р. був
сформований перший уряд з часу приходу Директорії до влади – Рада
Народних міністрів УНР. Його очолив соціал-демократ В.Чехівський.
До першого уряду республіки увійшли переважно представники
соціалістичних партій – УСДРП, УПСР, УПСС та УПСФ. Протягом
1919 р. в УНР змінилося декілька урядових кабінетів.
Відроджена Українська Народна Республіка з самого початку свого
існування перебувала у надзвичайно складному внутрішньо- та
зовнішньополітичному становищі. На півночі стояли війська Червоної
армії, які були готові розпочати збройне вторгнення на територію
України. На Лівобережжі німецькі війська покидали свої позиції і
поверталися на батьківщину. На Дон відступали з боями перед
Запорозьким корпусом полковника П.Болбочана російські добровольчі
війська, що сформувалися під час Гетьманщини в Україні. Румунія в цей
час зайняла Бессарабію та Буковину. В Галичині й на Холмщині йшли
важкі бої з поляками. На півдні України в Одесі висадилися війська
Антанти і там почалося формування російських білогвардійських
частин.
Внутрішнє становище України було не менш складним. Хоча
офіційно протигетьманське повстання за заявами Директорії відбувалося
для порятунку української державності, та лише невелика частина
повсталих селянських мас розуміла і визнавала ці заяви. Національна
свідомість значної частини селянства була дуже мала, а політика
гетьманських урядів у галузі земельних відносин часто-густо сприяла
посиленню антиурядових настроїв, які ототожнювались не лише з
Гетьманщиною, а й самою українською державністю. Агітація агентів
російських більшовиків знаходила серед значної частини селянства в той
час сприятливий грунт. Не було єдності і серед членів Директорії та
провідників українських політичних партій. Частина з них хотіла знайти
порозуміння з більшовицькою Москвою, частина – з державами
Антанти, а деякі визнавали неможливість союзу ні з більшовиками, ні з
Антантою і готові були відстоювати суверенність України проти тих
сил, які посягали на неї.
Як уже зазначалося, збройні сили Директорії, сформовані в ході
антигетьманського повстання, з урахуванням повстанських загонів, за

1
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різними оцінками становили від 150 до 300 тис. чоловік1. Проте, на жаль,
здебільшого це були розрізнені організаційно та ідейно селянські загони,
які ставили собі за мету лише одне – повалення гетьманського режиму.
Багато військових частин було погано вишколені й організовані,
недостатньо обізнані з цілями і завданнями нової влади, не було
належної військової дисципліни.
Основу армії становили два корпуси – Запорізький та січових
стрільців і 6 дивізій. Решта військових формувань була нестійкою і
надто мінливою, з тенденцією до втрати боєздатності. За 5 місяців війни
з ворогами у складі української армії залишилось 30 тис. вояків2. Але це
вже була справді українська, регулярна армія, козаки і старшини якої
знали за що і за які цілі вони ведуть боротьбу з ворогом. Ця боротьба з
переважаючими і чисельно, і озброєнням більшовицькими і
білогвардійськими військами, а до початку 1920 р. і польською армією,
тривала до кінця листопада 1920 р., коли уряд і армія УНР були змушені
перейти за Збруч на територію тогочасної Польщі, відступивши перед
численною і дуже озброєною Червоною армією. Проте партизанська
війна з більшовиками українського народу і партизанські рейди вояків
Армії УНР на територію окупованої України тривали ще не один рік.
Таким чином, об’єктивні наукові дослідження різнобічного
історіографічного матеріалу, різних груп джерел з історії боротьби Армії
УНР за незалежність України в кінці 1918-1919 рр., дають змогу
всебічно проаналізувати вплив різноманітних чинників на хід збройної
боротьби та дати їм оцінку. Одна з них полягає в тому, що сила армії
найбільш ефективна тоді, коли вона знає цілі і завдання своєї боротьби,
розуміє політику уряду та інших владних структур, які визначають
шляхи майбутнього розвитку своєї держави.

1
Удовиченко О. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій
Українських Збройних сил: 1917-1921. – Вінніпег, 1954. – С. 48; Якимович Б. Збройні сили
України: Нарис історії. – Львів, 1996. – С.104.
2
Якимович Б. Збройні Сили України: нарис історії. – Львів, 1996. – С. 106.
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Сацький П.В. (Київ)
ДИПЛОМАТИЧНІ НАДБАННЯ УНР
ПЕРІОДУ ДО СТАНОВЛЕННЯ
ГЕТЬМАНСЬКОГО РЕЖИМУ 29 КВІТНЯ 1918 р.
У БОРОТЬБІ МІЖ ДИРЕКТОРІЄЮ
УНР ТА УСРР (1918-1921 рр.)
У статті автор робить оцінку політичного значення
дипломатичних досягнень УНР до гетьманського перевороту 29 квітня
1918 р. та їх місце у формуванні зовнішньополітичного курсу УСРР та
Директорії УНР.
Перша спроба українського державотворення у ХХ ст., реалізована
Третім універсалом Центральної ради, поклала початок боротьби за
юрисдикцію на території України між кількома урядами.
Проголошенням 25 грудня 1917 р. переходу виконавчої влади в УНР до
Центрального Виконавчого комітету рад України та Народного
секретаріату було закладено підвалини протистояння між Українською
Центральною радою та Центральним Виконавчим комітетом рад
України. Громадянська боротьба в Україні, спровокована боротьбою
урядів, посилилася внаслідок перебування при владі в Україні гетьмана
П. Скоропадського та його усунення 14 грудня 1918 р. Тому 19191921 рр. стали роками боротьби за успадкування правових основ
юрисдикції уряду на територію України, котрі було закладено
нормотворчою та зовнішньополітичною діяльністю Центральної ради у
1917 – на початку 1918 рр. Основними суперниками стали Директорія
УНР, котра прагнула бути правонаступником Центральної ради до
підписання УНР Брест-Литовського договору з країнами Четверного
союзу, та радянська влада, що прагнула бути наступником правової бази
УНР, напрацьованої до прийняття Резолюції Першим з’їздом рад у
Харкові наприкінці грудня 1917 р.
Тому потребує дослідження й комплексного аналізу проблема
боротьби між Директорією УНР та РНК УСРР за правонаступництво
УНР до підписання нею Брест-Литовського мирного договору. Для
цього необхідно вирішити такі завдання: дослідження позиції РСФРР у
питанні української державності; аналіз зовнішньополітичної діяльності
Директорії УНР та РНК УСРР у 1919 р., спрямованої на утвердження на
міжнародній арені як суб’єктів міжнародного права; з’ясування
значення Варшавського договору УНР і Польщі 1920 р. та Ризького
договору 1921 р. між УСРР і Польщею у становленні української
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державності; розглянути роль і місце уряду Директорії УНР на
міжнародній арені та його діяльність по представленню України у
системі міжнародних відносин.
Дипломатичній діяльності українських урядів у 1917-1921 рр.
приділяли увагу ряд вітчизняних та закордонних дослідників1.
Особливе місце посідає дослідження діяльності Директорії УНР у
прагненні добитися визнання з боку провідних держав світу, також
діяльність РНК УСРР спрямована на прорив дипломатичної блокади.
Падіння гетьманського режиму в Україні 14 грудня 1918 р. створило
політичну ситуацію, що характеризувалася двовладдям. На момент
підписання Брест-Литовського договору на території УНР, визначені в
Третьому універсалі Центральної ради, поширювали свою юрисдикцію
два уряди: Генеральний секретаріат Центральної ради та Центральний
Виконавчий комітет рад України. Обидва уряди були однаково
легітимними, оскільки проголошену УНР визнала радянська Росія своїм
Ультиматумом Центральній раді від 18 (5) грудня 1917 р.2, органу
влади, котрий ініціював створення цієї держави. Перший
Всеукраїнський з’їзд рад, котрий відбувся в грудні 1917 р. у Харкові, у
своєму Маніфесті від 27 грудня 1917 р. зазначав, що ЦВК рад України
бере на себе всю владу в Українській Народній Республіці3. Рада
народних комісарів радянської Росії в своєму Ультиматумі заявила, що
визнає УНР, але оскільки Центральна рада не спирається у
конструюванні влади на ради робітничих та солдатських депутатів, чим
підтримує контрреволюцію, РНК не визнає її як орган, уповноважений
представляти всіх трудящих України4.
Вартою особливої уваги є така деталь в Ультиматумі як назва
держави України, котрою у своєму листуванні як з Центральною радою,
так і з ЦВК рад України (зокрема у привітанні абстрактній «Радянській
владі на Україні»)5 оперувала РНК РСФРР – Народна Українська
Республіка. У своїй відповіді на Ультиматум від 18 (5) грудня 1917 р.
Центральна рада також вжила назву Народна Українська Республіка,
але лише у плані визнання з боку радянського уряду в Петрограді права
України на самовизначення, далі у тексті вживається назва держави –
1
Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999. – 976 с.;
Удовиченко П. З історії зовнішньої політики УРСР (1919-1922 рр.). – К., 1957. – 80 с.;
Сеньків М. З історії соборності українських земель. 1917-1945 рр. – Дрогобич, 1999. –
164 с.
2
Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради.
18 (5) грудня 1917 р. // Ленін В. Повне зібрання творів. – У 56 т. – К., 1973. – Т. 35. –
С. 137.
3
Маніфест Центрального Виконавчого комітету рад України «До всіх робітників,
селян і солдатів України!», 14 (27) грудня 1917 р. // Українська РСР на міжнародній арені.
Зб. документів (1917-1923). – К., 1966. – С. 13.
4
Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української ради.
18 (5) грудня 1917 р. // Ленін В. Повне зібрання творів: У 56 т. – К., 1973. – Т. 35. – С. 139.
5
Привітання Ради народних комісарів РРФСР радянській владі на Україні. 16 (29)
грудня 1917 р. // Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів (1917-1923). – К.,
1966. – С. 14.
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Українська Народна Республіка1. Під таким умисним та систематичним
перекручуванням назви України слід вважати прагнення РНК Росії
визнавати абстрактну державу на території України, а не із конкретною
назвою, зазначену в Третьому універсалі Центральної ради. Цим РСФРР
забезпечувала собі можливість користуватися її правом ініціативи у
визнанні нової держави на території колишньої Російської імперії для
підтримки найбільш лояльного до неї уряду. Сприйняття Центральною
радою назви Народна Українська Республіка як такої котра може бути
вжита щодо УНР, було кроком до того, щоб дипломатично
нейтралізувати прагнення радянської Росії визнавати абстрактне
державне утворення на території України.
Таким чином, у грудні 1917 р. довершеним правовим фактом стало
визнання УНР радянським урядом у Петрограді. Радянська влада в
Петрограді була правонаступницею владних інститутів колишньої
Російської імперії. Цей її статус підтвердили держави Четверного союзу
на міжнародній арені через укладення угоди про перемир’я від 4 грудня
1917 р. на Східному фронті та початком підготовки до мирної
конференції2. Отже, від позиції РСФРР значною мірою залежало й
визначення статусу та подальша доля державних утворень на території
колишньої Російської імперії. Тому визнання УНР з боку Росії мало
велике значення для правового оформлення статусу нової держави.
Інакшою була ситуація навколо питання статусу урядів, які
претендували на поширення юрисдикції в УНР. ЦВК рад України
наприкінці грудня 1917 р. було визнано правомочним органом влади в
УНР з боку РСФРР3, а Центральна рада й Генеральний секретаріат були
визнані з боку країн Четверного союзу на початку січня 1918 р.
внаслідок їх згоди на участь делегації УНР у роботі Брест-Литовської
мирної конференції й підписання Брест-Литовського договору із
делегацією УНР, до якої входили представники Центральної ради. Із
делегацією Харківської ради німецька сторона не бажала вести
переговори4. Тому уряд, котрий мав більше підстав після падіння
Гетьманату заявити про своє правонаступництво Центральної ради, мав
більше підстав на поширення своєї юрисдикції у територіальних межах,
визначених Третім універсалом Центральної ради.
Після вступу німецьких військ на територію України у березні 1918
р. та підписання мирного договору із державами Четверного союзу
1
Нота Генерального секретаріату Раді народних комісарів. 4 грудня 1917 р. // Україна
в ХХ столітті (1900-2000): Зб. документів і матеріалів. – К., 2000. – С. 42-43.
2
Договор о перемирии между армиями русского Западного фронта и германскими
армиями, действующими против означенного фронта. 21 ноября (4 декабря) 1917 г. //
Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания
Рапалльского договора. Сборник документов: У 2 тт. – М., 1968. – Т. 1. – С. 17-19.
3
Привітання Ради народних комісарів РРФСР радянській владі на Україні. 16 (29)
грудня 1917 р. // Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів (1917-1923). – К.,
1966. – С. 14.
4
Радиограмма Мирной делегации Советской Украины всем Советам, Берлину,
Лондону, Парижу, всем. 3 марта 1918 г. // Документы внешней политики СССР: У 16 т. –
М., 1957. – Т. 1. – С. 116.
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радянської Росії, згідно зяким вона припиняла війну проти УНР та
визнавала її суверенітет і зобов’язалася укласти з нею мирний договір1,
ЦВК рад України заявив про те, що, незважаючи на необхідність для
нього визнати цей договір він не відмовляється від громадянської війни
проти німецької влади на території України2. Тобто фактично уряд,
створений у грудні 1917 р. у Харкові, відмовився від своєї юрисдикції
на українські території та заявив про перехід на нелегальне становище.
Таке становище українського радянського уряду визнала й РНК, котра
неодноразово заявляла, що не веде збройної боротьби проти
Центральної ради та Гетьманату, а на українських територіях іде
громадянська війна «між двома частинами українського народу»3.
Правонаступником уряду, який поширював свою юрисдикцію на
територію УНР до моменту встановлення в Україні режиму гетьмана
П.Скоропадського, мала найбільше підстав вважати себе Директорія
УНР.
РСФРР категорично відмовилася визнавати Директорію УНР та
розпочала бойові дії проти неї. У січні 1919 р. було створено
Тимчасовий Виконавчий комітет рад України, який мав підготувати та
провести Третій Всеукраїнський з’їзд рад, де мав бути створений ЦВК,
котрому й мала належати влада в Україні4. А отже, фактично
організаційне та ініціативне ядро попередніх двох Всеукраїнських
з’їздів рад погодилося на статус правонаступників попередніх з’їздів
(найвищих органів влади в Україні згідно з резолюціями усіх трьох
з’їздів та Конституції УСРР 1919 р.). У такому разі оновлена радянська
влада на території України ставала правонаступником з’їзду, котрий у
резолюції заявив про те, що бере на себе всю владу в УНР. Виходить,
що УСРР претендувала на статус правонаступниці УНР, але її влада
відмовлялася визнавати всі законодавчі й
виконавчі акти з моменту висунення радянським урядом у
Петрограді Ультиматуму УНР 18 (5) грудня 1917 р.5 Невизнання
Директорії УНР РСФРР створювало для неї єдину правову основу
державності – дія Брест-Литовського договору між УНР та країнами

1
Мирный договор между Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с одной
стороны, и РСФСР – с другой. 9 февраля 1918 г. // Советско-германские отношения от
переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора: У 2 т – М., 1968. –
Т. 1.– С. 368.
2
Наказ Центрального Виконавчого комітету рад України про Брестський мир
Українській делегації на IV Всеросійський з’їзд Рад. 8 березня 1918 р. // Українська РСР на
міжнародній арені. Зб. документів (1917-1923). – К., 1966. – С. 32.
3
Нота Народного Комиссариата Иностранных дел Министерству Иностранных Дел
Германии. 7 апреля 1918 г. № 43. // Радиограмма Мирной делегации Советской Украины
всем Советам, Берлину, Лондону, Парижу, всем. 3 марта 1918 г. // Документы внешней
политики СССР: У 16 т. – М., 1957. – Т. 1. – С. 232.
4
Декларація Тимчасового Робітничо-Селянського Уряду України. 28 січня 1919 р. //
Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів (1917-1923). – К., 1966. – С. 62-64.
5
Манифест Временного рабоче-крестьянского Правительства Украины. 1-14 января
1919 г. // Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. – К., 1992.
– С. 223.
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Четверного союзу, адже на відміну від РСФРР1, цей договір з Україною
не було анульовано до підписання Німеччиною Версальського
договору, і встановлені та не перервані, як у РСФРР, дипломатичні
відносини з Німеччиною2. А це було вагомим дипломатичним
надбанням, із яким делегація УНР могла брати участь у роботі
Версальської конференції. Анулювавши Брест-Литовський договір,
РСФРР фактично анулювала мирний договір із Українською державою,
укладення якого було виконанням зобов’язань згідно з БрестЛитовським договором між Росією та країнами Четверного союзу. Тому
РСФРР отримувала ініціативу вирішувати питання легітимності влади
на території України. Позиція РСФРР була однозначно на користь
оновленої радянської влади.
Але радянські органи, незважаючи на контроль ними значної
частини території України, мали змогу добиватися дипломатичного
визнання лише завдяки зовнішньополітичним діям РСФРР. Директорія
УНР мала змогу спиратися на дипломатичні надбання Генерального
секретаріату УНР та Української держави. Тобто УСРР було необхідно
створювати зовнішньополітичний курс практично з нуля. Недарма
західні дипломати вважали радянський уряд на території України
звичайними представниками центральної влади у Москві3. Значною
перевагою на боці цього уряду були його військові можливості, котрі
він застосовував проти Директорії УНР. Великих труднощів у здобутті
статусу повноправного суб’єкта міжнародних відносин завдавала й
війна УНР із Добровольчою армією А. Денікіна та відновленою
Польщею. Україну які самостійну державу країни Антанти вважали
нежиттєздатним політичним утворенням4.
Наприкінці 1918 – на початку 1919 рр. розгорнулася боротьба за
правонаступність дипломатичних досягнень УНР до підписання нею
Брест-Литовського договору.
УСРР найбільш пріоритетними зовнішньополітичними напрямами
визначила для себе врегулювання прикордонних стосунків із Польщею,
а з травня 1919 до вересня цього року намагалася розбудовувати
стосунки з Угорщиною та Румунією. Розвиток відносин із Угорщиною
був важливим напрямом і в зовнішній політиці УНР.
Соціалістичний уряд Директорії УНР намагався за посередництвом
Народного комісара у закордонних справах Угорщини Б. Куна
встановити контакт із керівництвом РСФРР. В. Винниченко встановив
1
Постановление ЦИК об аннулировании Брест-Литовского договора. 13 ноября 1918 г.
// Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания
Рапалльского договора. Сборник документов: У 2 т. – М., 1968. – Т. 1. – С. 679-681.
2
По словам Порша составлена и подана французкому послу 14-5-20 без его ведома и
против его воли. Берлин, 14 мая 1920 года. (Вербальна нота Посольства УНР у Берліні. –
авт.) // Центральний державний архів вищих органів управління України (далі ЦДАВО
України), ф. Р-1 сч., оп. 1 с., спр. 15, арк. 263.
3
Посол мира. Страницы из дневника лорда д`Абернона (Берлин 1920-1926 гг.). – М.,
1931. – Т. 1. – С. 177.
4
Архив полковника Хауза: У 2 т. – М., 2004. – Т. 2. – С. 246-247.
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із угорським наркомом особистий контакт і той прагнув використати
цей крок з боку УНР заради створення єдиного фронту проти Румунії,
оскільки в Угорщини на літо 1919 р. склалася критична ситуація у
зв’язку з наступом румунських та чеських військ1. РСФРР не прагнула
поширювати свої військові операції за межі колишньої Російської
імперії і навіть уникала вступу Червоної армії на території окраїнних
держав, особливо Польщі та Фінляндії, незалежність яких, за
наполяганням держав Антанти, визнав Верховний правитель Росії
О. Колчак2. Тому РСФРР протягом усього періоду радянської влади в
Угорщині не надала їй військової допомоги, не сприяла наданню
допомоги також й УСРР та голова ЦВК рад України Х. Раковський33.
Отже, УСРР прагнула максимально уникати зовнішніх контактів,
обмежуючи їх лише інформаційними нотами до Версальської
конференції та нотами до уряду Румунії щодо Бессарабського питання.
УНР не досягла бажаного результату від участі у Версальській
конференції та визнання її провідними європейськими державами, котрі
прагнули уникати відкритого втручання в ситуацію на територіях
колишньої Російської імперії, зайнявши вичікувальну позицію. Але
провідні європейські держави мали змогу впливати на ситуацію в
Україні, контактуючи з представництвами УНР. А це змушувало РСФРР
та УСРР активно боротися проти Директорії УНР, щоб позбавити її
реальної змоги поширювати юрисдикцію на територію України. Тому
позиція невизнання юрисдикції О. Колчака над УНР, боротьба проти
Польщі після проголошення Акта злуки українських земель 22 січня
1919 р. не дали Директорії бажаного результату, тобто належної уваги з
боку Версальської конференції. Адже питання об’єднання українських
територій, котрі перебували у складі Російської та Австро-Угорської
імперій, мали привернути увагу провідних держав у зв’язку з тим, що
Східна Галичина перебувала в складі імперії, яка зазнала поразки у
війні, а отже, її статус мав визначатися зважаючи на те, що ця частина
імперії була правонаступницею переможеної Австро-Угорщини й мала
відповідати за її політику. Тобто УНР була фактично приречена не
отримати належного дипломатичного визнання.
Таким чином, у 1919 р. – році розпалу громадянської війни на
українських територіях, УСРР намагалася дистанціюватися від активної
зовнішньополітичної діяльності, а країни Європи прагнули обмежити
своє втручання в російські справи лише допомогою Добровольчій армії
А. Денікіна. Активності не виявляла також Польща, котра взяла під
контроль лише територію Східної Галичини, отримавши мандат на
1
Телеграмма наркома иностранных дел ВСР Бела Куна наркому по иностранным
делам РСФСР Г. В. Чичерину, для Х. Г. Раковского. 1 апреля 1919 г. // Советская Россия –
Венгерская Советская Республика. 1919 год: Документы и материалы. – М., 1990. – С. 42.
2
Россія и союзники. Обмеђнъ нотами между Союзними державами и Верховнымъ
Правителем Россіи адмираломъ Колчакомъ. – К., 1919. – С. 7-8.
3
Нота Народного комісара закордонних справ РРФСР Надзвичайному делегатові
уряду Польщі Вєнцковському. 15 квітня 1919 р. // Українська РСР на міжнародній арені.
Зб. документів (1917-1923). – К., 1966. – С. 96-97.
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забезпечення на ній порядку від Ліги Націй. РСФРР та УСРР щодо
Східної Галичини та інших територій колишньої Австро-Угорщини
проголосили курс на невтручання військовим шляхом, але сприяння
встановленню на них радянської влади та реалізацію у такий спосіб
права населення на самовизначення1. Ця політика радянських урядів
означала визнання з їх боку Польщі та прагнення врегулювати
прикордонні справи, тому Польща й обмежила власне активне військове
втручання у справи на території колишньої Російської імперії, хоча
офіційно перебувала у стані війни із РСФРР2.
Кардинально змінюється ситуація у 1920 р. після нищівних поразок
Добровольчої армії на території України та відступу її на Кримський
півострів. Уряд УСРР поширив свою юрисдикцію на всю територію
України, а армія Директорії УНР відступила на контрольовані Польщею
території. Для Польщі стає надзвичайно актуальним питання
врегулювання кордону з УСРР, існування якої стало вже доконаним
фактом на березень 1920 р. та забезпечення стабільності статусу Польщі
відносно правонаступників колишньої Російської імперії, зокрема
РСФРР. Через ці питання й активізується боротьба між урядом УНР та
УСРР за правонаступність правової бази, створеної УНР до
гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р.
Усвідомлюючи безперспективність відстоювання позиції здобуття
статусу повноправного суб’єкта міжнародного права, Директорія УНР
перейшла від зовнішньополітичного курсу, спрямованого на здобуття
визнання провідними європейськими державами, до активізації своєї
участі у впорядкуванні статусу та кордонів окраїнних держав. У цьому
процесі Голова Директорії С. Петлюра зумів досягти значних успіхів,
зокрема були значні здобутки у відносинах із Латвією, Литвою та
Польщею.
Окраїнні держави, прагнучи забезпечити себе дипломатичними
гарантіями з боку РСФРР, використовували будь-яку нагоду для
здійснення тиску на неї. А до тих пір, поки УСРР не визнано жодною
європейською державою, влада на її території розглядалася як
окупаційна. РСФРР провідні європейські держави готові були
сприймати у кордонах, які утворилися внаслідок появи актів та
договорів, котрими визначалися її східні кордони.
Прагненням зберегти правову основу УНР, її позиції в системі
міжнародних відносин було зумовлене підписання Головою Директорії
УНР С. Петлюрою договору із Польщею у Варшаві у 1920 р. Цим актом
УНР зробила кроки для входження у Версальську систему світоустрою
в Центральній Європі, що відкрило можливість для УНР вести діалог із
країнами-переможницями у Першій світовій війні. Але найвагомішим
1
Телеграмма наркома по иностранным делам РСФСР Г. В. Чичерина наркому
иностранных дел ВСР Бела Куну. 12 мая 1919 г. // Советская Россия – Венгерская
Советская Республика. 1919 год: Документы и материалы. – М., 1990. – С. 138.
2
Деникин А. Кто спас советскую власть от гибели // Деникин А.И., фон Лампе А.А.
Трагедия белой армии. – М., 1991. – C. 13.
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результатом цього договору була відмова УНР від Акта злуки
українських земель 22 січня 1919 р. Так УНР дистанціювалася від
упорядкування долі уламків Австро-Угорщини та утвердилась
остаточно як правонаступник колишньої Російської імперії.
«Варшавський союз» Польщі та УНР викликав невдоволення з боку
Німеччини, оскільки в союзі з визнаною Польщею УНР створювала
перепони для правонаступності політичної «спадщини» колишньої
Російської імперії у повному територіальному обсязі будь-ким, крім
«Варшавських союзників»11. Таке становище УНР було цікавим для
Франції, котра прагнула створити антирадянський санітарний кордон
для забезпечення блокади РСФРР. У цьому разі існування УНР під
протекторатом Польщі мало велике значення для забезпечення блокади.
Варшавським договором Польща фактично визнавала Директорію УНР
правонаступником дипломатичних надбань УНР періоду до
гетьманського перевороту. Цим прецедентом було забезпечено
можливість гуртуватися навколо визнання УНР країнам, котрі прагнули
приєднатися до блокади РСФРР. Адже існування радянського режиму
на території РСФРР було сприйняте як доконаний факт країнами
колишньої Антанти, відповідно, їх прагнення, котрі реалізували Польща
та Румунія, зводилися до усунення впливу РСФРР на території УНР,
визначені Третім універсалом та білоруські території, визначені БрестЛитовським договором2. Таким чином, УНР здобула дипломатичні
підвалини своєї інтеграції в повоєнну систему світоустрою. Труднощі в
питанні повноцінного становлення Директорії УНР як політичного
правонаступника УНР до гетьманського перевороту створювала
Німеччина, незважаючи на підтримання дипломатичних відносин із
Директорією УНР.
Німеччина ставила під сумнів правонаступність Директорією УНР
Української держави3, правова база якої свого часу базувалася на основі
дипломатичних досягнень УНР, зокрема, на основі Брест-Литовського
договору, за яким було визнано українську державність, на основі
зобов’язань за Брест-Литовським договором РСФРР підписала мирний
договір із Українською державою. Зобов’язання РСФРР брала на себе
на момент юрисдикції на території України Центральної ради. Таким
чином, гетьманський уряд був правонаступником дипломатичних
надбань УНР. Прагнення стати правонаступником УНР виявляла також
УСРР, котра заявила в 1920 р. про свою зацікавленість визначати долю

1
По словам Порша составлена и подана французькому послу 14-5-20 без его ведома и
против его воли. Берлин, 14 мая 1920 года. // ЦДАВО України, ф. Р-1 сч., оп. 1 с., спр. 15,
арк. 262 зв.
2
Протокол Секретного заседания Совета министров Польши с обсуждением
положения на фронте и вопросом о перемирии. Варшава, 22 июля 1920 г. // Документы и
материалы по истории советско-польских отношений. – М., 1965. – Т. 3. – С. 197.
3
На уважаемые отношения от 12 и 22 августа с. г. № 208 и 212 А (Відповідь
іноземного відділу Німеччини Посольству УНР у Берліні., авт.). Берлин, Вильгельм-плац І,
№ 66, 25 августа 1919 года // ЦДАВО України, ф. Р-1 сч., оп. 1 с., спр. 15, арк. 264.
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фінансових ресурсів у німецьких та австро-угорських банках1.
Німеччина заявила офіційно про те, що уряд УСРР хоча й невизнаний
нею, проте має всі правові підстави для такої зацікавленості2. Це
означало, що Німеччина готова була розглядати можливість
встановлення офіційних контактів із УСРР, вважаючи її урядом, котрий
поширює свою владу на територію України (УНР згідно з Третім
універсалом Української Центральної ради), але невизнаним нею. Заяви
Німеччини про небажання приєднатися до блокади радянських
республік та пропускати своєю територією військові вантажі, необхідні
Польщі для війни проти РСФРР та УСРР, свідчили про її бажання не
втручатися активно у конфлікти на території колишньої Російської
імперії3. Тобто Німеччина розглядала дипломатичне представництво
УНР як єдиний дипломатичний зв’язок із Україною, відмовившись із
підписанням Версальського договору від Брест-Литовського із УНР4.
Політика Франції, найвпливовішої у 1920 р. держави на
європейському континенті, була спрямована на створення кордону в
Центральній Європі, який мав не лише блокувати радянські республіки,
а й забезпечувати розмежування Німеччини й Росії та обмежувати
можливості Німеччини для відродження. Варшавський договір був
засобом посилення політичного впливу Польщі й Німеччина після
підписання цього договору була зацікавлена у послабленні впливу УНР
на міжнародній арені. Зважаючи на те, що Франція не мала змоги
відкрито надати допомогу Польщі в її війні проти РСФРР та УСРР, а
Польща самостійно не могли здобути перемогу у війні проти
радянських республік, позиція Німеччини була вирішальною, щоб
позбавити УНР зміцнити свої позиції на міжнародній арені.
Відчуваючи свою нездатність влітку 1920 р. здобути перемогу над
Червоною армією на території України та слабкість Директорії УНР на
міжнародній арені, Польща змушена була погодитися на переговори,
причому не лише із РСФРР, а й з УСРР. Самим початком переговорів із
УСРР Польща вже визнавала її повноправним суб’єктом міжнародних
відносин. Підписання Ризького мирного договору між РСФРР й УСРР, з
одного боку, та Польщею, з іншого, фактично анулювало Варшавський
договір та звело нанівець його наслідки. Польща визнала суверенітет
уряду УСРР над територією УНР, крім того, зважаючи на політичні
1
Нота Народного комиссариата иностранных дел УССР министерству иностранных
дел Германии. 20 июня 1920 г. // Советско-германские отношения от переговоров в БрестЛитовске до подписания Рапалльского договора. Сборник документов: В 2 т. – М., 1971. –
Т. 2. – С. 183-184.
2
На уважаемые отношения от 12 и 22 августа с. г. № 208 и 212 А. Берлин, Вильгельмплац І, № 66, 25 августа 1919 года // ЦДАВО України, ф. Р-1 сч., оп. 1 с., спр. 15, арк. 264.
3
Нота правительства Германии союзным и присоединившимся правительствам.
Берлин, 20 октября 1919 г. // Советско-германские отношения от переговоров в БрестЛитовске до подписания Рапалльского договора.: – У 2 т. – М., 1971. – Т. 2. – С. 139.
4
Вербальная нота (Іноземного відділу Німеччини Посольству УНР у Берліні, – авт.).
Берлин, 31 марта 1919 г. // ЦДАВО України, ф. Р-1 сч., оп. 1 с., спр. 15, арк. 254;
Вербальная нота (Іноземного відділу Німеччини Посольству УНР у Берліні, – авт.). Берлин,
30 ноября 1919 г. // ЦДАВО України, ф. Р-1 сч., оп. 1 с., спр. 15, арк. 259.
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наслідки Акта про злуку українських земель 22 січня 1919 р. та
правонаступність УСРР УНР до підписання нею Брест-Литовського
договору, у відносинах із Польщею після підписання Ризького мирного
договору РСФРР та УСРР виявляли інтерес до статусу Східної
Галичини та зазначали позицію про право її населення на
самовизначення1. У зв’язку з цим Директорія УНР втратила оформлену
Актом злуки українських земель та Варшавським договором власну
позицію у питанні статусу Східної Галичини, дуже вагому в системі
міжнародних відносин.

Не менш вагомою була позиція Ризького договору про надання РСФРР
Польщі коштів, які вона мала сплатити як частку зовнішнього боргу
колишньої Російської імперії2. Цим було зафіксовано прецедент сплати,
хоча й опосередковано, радянськими республіками зовнішніх боргів
Російської імперії, а, значить, і правонаступність ними колишньої імперії.
Таким чином, РСФРР опосередковано інтегрувалася у Версальську систему,
відмовляючись
визнати
Версальський
договір,
а
завдяки
зовнішньополітичному курсу РСФРР інтегрувалася й УСРР, в орбіті
котрого вона перебувала внаслідок укладення військово-політичного союзу
в березні 1920 р. Таким чином, радянськими республіками, які підписали
Ризький
договір
було
позбавлено
Директорію
УНР
статусу
правонаступника колишньої Російської імперії.
Тому уряд Директорії УНР втрачав усі можливості повноцінно
користуватися дипломатичними надбаннями УНР до підписання нею БрестЛитовського договору. Завдяки Ризькому мирному договору відкривалися
можливості повноцінного входження УСРР у систему міжнародних
відносин, у цьому вбачав доцільність заступник керівника делегації УСРР у
Ризі Е. Квірінг3.
Уряд УНР в екзилі, втративши свої позиції на міжнародній арені після
підписання Ризького мирного договору Польщі із УСРР, мав змогу
користуватися лише послугами посольств у ряді європейських держав. Не
маючи можливості розвивати дипломатичні відносини із УСРР, європейські
держави спиралися на єдине представництво України на міжнародній арені
– посольства УНР. Франція зацікавилася питанням підтримки діяльності
уряду УНР в екзилі на міжнародній арені після підписання Польщею
перемир’я в Ризі із РСФРР та УСРР у якості засобу тиску на ці радянські
республіки та створення нестабільності на їх західних кордонах4. Цей

1
Нота уряду УРСР урядам Франції, Великобританії й Італії з протестом проти анексії
Східної Галичини буржуазною Польщею. 13 березня 1923 р. // Боротьба за возз’єднання
Західної України з Українською РСР 1917-1939. Збірник документів і матеріалів. – К.,
1979. – С. 90-91.
2
Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с
другой. Рига, 18 марта 1921 г. // Документы и материалы по истории советско-польских
отношений.: – У 16 т. – М., 1965. – Т. 3. – С. 533-537.
3
Доклад Э. Квиринга Наркоминодел т. Раковскому, Наркоминодел т. Чичерину, ЦК
РКП т. Крестинскому, ЦК КП(б)У т. Молотову, 14/I 1921, № 8, г. Рига // ЦДАВО України,
ф. Р-4 сч., оп. 1 с., спр. 14, арк. 35.
4
ЦДАВО України. – Ф. Р – 4-сч. – Оп. 1 с. – Спр. 645. Арк. 78; Доклад Э. Квиринга
Наркоминодел т. Раковскому, Наркоминодел т. Чичерину, ЦК РКП т. Крестинскому, ЦК
КП(б)У т. Молотову, 14/I 1921, № 8, г. Рига // ЦДАВО України, ф. Р-4 сч., оп. 1 с., спр. 14,
арк. 35.
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інтерес був викликаний виключно тим, що Польща погодилася на
вирішення дипломатичним шляхом основного спірного між нею та
радянськими республіками питання – кордону та визнання суверенітету
Польщі й здійснення для цього необхідних дій. Велике значення мав уряд
Директорії УНР на міжнародній арені також як засіб впливу на позицію
РСФРР при вирішенні «російського питання» на рапалльській конференції у
квітні 1922 р., на котрій Радянська Росія прагнула представляти також і
Україну та включила до складу своєї делегації голову РНК УСРР
Х. Раковського. Проте країни колишньої Антанти з обережністю ставилися
до права за РСФРР представляти Україну, висуваючи вимоги визнання
зовнішніх зобов’язань колишньої Російської імперії у відповідь на визнання
РСФРР її повноправним правонаступником. Тому роль активної
дипломатичної діяльності уряду УНР в екзилі після укладення Ризького
договору в 1921 р. та втрати ним права наступності дипломатичних надбань
УНР до підписання Брест-Литовського договору потребує ґрунтовного
дослідження.
Таким чином, у 1917 р. РСФРР визнала українську державність у
абстрактному вигляді, не прив’язуючи своє визнання та дипломатичні
документи до конкретного уряду, але адресувала їх як Центральній раді, так
і ЦВК рад України та Народному секретаріату. Із відновленням радянського
уряду на території України його зовнішньополітична діяльність опинилася
у ключі політики РСФРР, самостійно УСРР підтримувала відносини з
державами, з якими необхідно було врегулювати прикордонні відносини та
із Угорською Народною Республікою. 1919 р. був переломним у процесі
входження України до системи міжнародних відносин. На фоні
зовнішньополітичної пасивності УСРР, котра самостійно лише надсилала
ноти інформаційного змісту на адресу європейських держав, а всі практичні
питання прагнула вирішувати за посередництвом РСФРР, Директорія УНР
вела
активну
зовнішню
політику,
прагнучи
успадкувати
зовнішньополітичні та правові надбання УНР до підписання БрестЛитовського договору, від якого Німеччина відмовилася із підписанням
Версальського
договору.
Велике
значення
для
здійснення
зовнішньополітичного курсу УНР мали її представництва в ряді
європейських держав, ключову роль мало представництво у Берліні, адже
УНР, на відміну від РСФРР, не відмовилася від Брест-Литовського
договору. Тому до 1921 р. єдиною можливістю підтримувати зв’язок із
Україною для європейських держав були представництва УНР, незважаючи
на те, що сама УНР вже не контролювала значну територію України.
Підписання Варшавського договору між Головою Директорії УНР С.
Петлюрою та главою Польщі Ю. Пілсудським у 1920 р. було спробою
відновити правову базу УНР у період до підписання нею Брест-Литовського
договору, тобто правового становища, характерного для стану війни з
країнами Четверного союзу для отримання змоги інтегруватися у
Версальську систему повоєнного устрою світу. Але Ризький мирний договір
1921 р. між Польщею та УСРР затвердив правонаступником УНР до
підписання Брест-Литовського договору УСРР, а також повноправним
наступником (опосередковано через відносини з Польщею) української
частки політичних надбань колишньої Російської імперії.
Наступним етапом інтеграції України в систему міжнародних відносин
було формування зовнішньополітичного курсу УСРР та правової бази її
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інтеграції. Тому боротьба за право представляти Україну на міжнародній
арені розгорнулася між УСРР та урядом УНР в екзилі навколо визнання
юрисдикції з боку європейських держав. Цей процес потребує ґрунтовного
дослідження.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Шевченко В.І. (Чернігів)
УКРАЇНОЗНАВСТВО ЯК ФІЛОСОФІЯ
У статті висвітлюється українознавче розуміння філософії.
Досліджується теоретико-символічна основа української філософії.
1. Основні сучасні тлумачення української філософії.
Поступ і соціокультурне утвердження українознавства, як цілісної
науки і навчальної дисципліни, вимагає деталізації і поглибленої
розробки його змісту і методологічних засад. Особливо це стосується
питання про філософську функцію українознавства, котре, в свою чергу,
актуалізує питання про те, чи слід вважати українську філософію
автономною, незалежною від українознавства галузкою досліджень, чи
українознавство включає в себе функцію філософського осягання й
виразу українського буття. Якщо справедливе останнє, то яке тоді
предметне поле і який соціокультурний статус припадає на долю
української філософії?
Відразу потрібно зазначити, що дані питання нині перебувають у
стані вирішення. Тобто вони свідомо чи підсвідомо постають як
дослідницькі установки, реалізація яких в основному спрямована на
прояснення змісту поняття “українська філософія”. Загалом же в
науковій літературі подибує декілька варіантів тлумачення цього
поняття. Так, відомий погляд Д.Чижевського, який із 30-х років ХХ ст.
українську філософію інтерпретував як прищеплення і поширення “на
Україні” філософії, бо вона, на його думку, постала за межами України
та була запозичена разом із впровадженням християнства1. Тобто
Д.Чижевський загалом повторив погляди українських просвітників
ХVІІ ст. (Г.Смотрицького та ін.), котрі доводили, що філософія в Україні
була запозичена з Греції. Причому цей погляд і тепер залишається
1

Рассел Бертран. Мудрость Запада. – М.: Республика, 1998.
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найбільш поширеним серед української вченої громадськості.
Свідченням цього є те, що й навчання філософії у системі вищої освіти
розпочинається з ознайомлення студентства із вченнями мислителів
грекомовних колоній у Малій Азії (Мілетської, Елеатської шкіл,
Геракліта Ефеського тощо). Та це вказує на те, що таке тлумачення
української філософії дуже далеке від українознавства. Адже воно
пояснює не суть і специфіку української філософії, а зовсім інше
питання, а саме: яким чином, які зарубіжні філософські вчення були
витлумачені українською мовою і, завдяки цьому, поширилися в
Україні.
Значно відмінною від суджень Д.Чижевського про українську
філософію є точка зору сучасних дослідників історії філософії (роботи
А.Бичко й І.Бичко, В.Горського, К.Кислюка, Ю.Завгороднього,
М.Поповича, В.Табачковського тощо). Вони вважають, що основним
критерієм, який дозволяє ідентифікувати філософію як “українську”, є її
суголосність з історією української культури, а тому потрібно говорити
не просто про наявність української філософії, а, насамперед, про
“представників історико-філософського українознавства”1. “Історія
української філософії тим самим охоплює ті вчення, що визрівали на
терені культури України незалежно від того, в якому краї через
обставини життя довелося формулювати ці ідеї їхньому авторові”2.
Отже, такий погляд значної групи вітчизняних вчених суттєво
зближує українську філософію із українознавством принаймні по двох
напрямках. По-перше, українською визнається та філософія, що зростає
на грунті української культури, а сама ця культура є конституюючою
підставою українського суспільства. Оскільки українська культура, по
суті, є основним об’єктом українознавства як науки про конституювання
й функціонування буття українського народу, остільки українознавство
цілком логічно включає в себе і філософське дослідження України.
Тобто тлумачення української філософії як такої, що перебуває в
аутентичному відношенні з українською культурою та входить до її
складових частин, дозволяє розглядати її як аспект, точніше – як
світоглядно-методологічну функцію українознавства в українському
суспільстві. По-друге, встановлення аутентичності філософських
міркувань із ознаками й властивостями української культури є, власне,
одним
із
важливих
аспектів
українознавчих
досліджень.
Українознавство в цьому смислі функціонує як теорія та історія
вітчизняної філософії, тобто як філософська оповідь про українську
філософію.
Зрештою, у 2-й половині 90-х років ХХ ст. фундатор сучасного
українознавства П.Кононенко проводить думку про доцільність
синкретичного розгляду в українознавстві філософії, релігії і мистецтва
(у розумінні художньої діяльності). Підставою такого погляду слугує
їхній генетичний зв’язок із притаманним етногенезу міфопоетичним
1
2

Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. – К.: Либідь, 2004. – С. 11.
Там само. – С. 24.
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синкретизмом. “Коріння української релігії, філософії, мистецької
творчості, – зазначає П.Кононенко, – у праглибинах етногенезу багатьох
цивілізацій і культур (як матеріальних, так і духовних), починаючи
принаймні з Трипільської”1.
Думка ця, безумовно, заслуговує на увагу, бо вона концентрує увагу
на узагальнення і синтез знань в українознавчій пізнавально-практичній
тенденції. Проте, якщо повністю погодитися з тим, що в українознавстві
релігія, філософія та мистецтво повинні розглядатися у плані вимог
синкретизму, тоді слід визнати, що й українознавство, по суті, повинне
бути більш наближеним до теософії, аніж до науки. Адже тільки в
теософії релігія, філософія і мистецтво поєднуються в один уявний
комплекс, який не має ніяких визначених методів і предметнозмістовних меж дослідження й розуміння. Релігія, з погляду теософії,
так само вирішує (у межах властивих їй міфопоетичних ірраціональних
форм) питання людського буття, як це робить в раціональних формах
філософія.
Безперечно, П.Кононенко цілком правий, коли витоки української
філософії, релігійних уявлень та мистецтва вбачає в міфопоетичних
початках етногенезу. Але це навряд чи можна вважати аргументом, який
вимагає долучити до українознавства елементи теософського
синкретизму. Більше того, будучи наукою, українознавство здатне
пояснити формування філософської думки, повір’їв та релігійних
вірувань, а також мистецтва України. Проте це пояснення не тотожне
теософському синкретизму, який розмиває будь-які предметно-змістовні
межі національної філософії, релігії та мистецтва.
Вирізнивши вказані вище три погляди на українську філософію та
українознавство, потрібно зазначити, що неспівпадання точок зору (чи
українська філософія є філософським українознавством, чи вона є
елементом теософсько-синкретичного поєднання релігії, філософії і
мистецтва, котре функціонує в українознавстві, чи українська філософія
– це “філософія на Україні”), понятійні розбіжності значною мірою
зумовлені відмінностями інтерпретацій самого поняття “філософія”.
Тому для аргументованого визнання чи невизнання виконання
українознавством функції української філософії доцільно, очевидно,
розглянути питання про те, що нині розуміється під філософією.
2. Складність філософії.
Сучасне тлумачення терміна “філософія” в європейській
континентально-культурній традиції пов’язане з розумінням предметнофункціонального змісту цього грецького слова у грецькій же культурі.
Використання терміна “філософія” в інших національних культурах
народів Європи зумовлене більшими або меншими запозиченнями
елементів давньої грецької культури. Це означає: якщо для греків
філософія була “дружбою (“філеос”) з мудрістю” саме їх, греків, то в
інших культурах філософія (в грецькому смислі) стала цілком
конкретним інонаціональним запозиченням. Причому в давній Греції
1

Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – С. 238.
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вже сократики трималися різних думок щодо суті філософії, бо вони
запозичили від свого вчителя – Сократа, що кому подобалося. Загалом
же, відмічав ще Аврелій Августин, їхні міркування про мету філософії
розходилися настільки, наскільки “(важко повірити, щоб це могли
робити послідовники одного вчителя), що деякі називали
найвеличнішим благом насолоду, як Арістіпп, а деякі – добродійство, як
Антисфен; інші ж думали про цей предмет інакше, кожен по-своєму, так
що згадувати про них було б довго”1.
Ставлення до філософії як до чужорідного (грецького), проте вельми
важливого, повчального, хоча і не завжди зрозумілого, інтелектуального
здобутку, отже, поширилося в європейських країнах. Витворові
грецького генія через це був наданий космополітичний,
денаціоналізований зміст. Досвід європейської культури свідчить, що
космополітизація філософії до певної міри виправдовується саме
соціокультурними чинниками. Адже європейці, крім всього іншого, між
собою різнилися в тому, що одні народи мали писемність і порівняно
рано змогли систематизувати своє розуміння світу і людини (греки,
римляни), а інші – тривалий час запозичували у них писемність, а разом
з нею запозичували і вивчали їхні філософські трактати.
Про проживання більшості народів світу на інших континентах
планети європейці довго нічого не знали через відсутність потрібних для
цього транспортних зв’язків. Але це зовсім не виключає той факт, що
численні народи Азії, Африки, Австралії, а також Америки, мали власну
писемність, мудрість, мали своїх мудреців, отже, виробили свою любов
до мудрості. Коли ж із ХV ст. сприйняття і пізнання європейцями
націокультурного розмаїття світу поступово глобалізувалося, вони
зрозуміли, що кожен народ має свою мудрість, а сформовані у межах
національних культур мовно-смислові інтерпретації світу, людини, її
пізнавально-діяльних здібностей тощо, утворюють змістовно відмінні
типи “дружби з мудрістю”. Дане розуміння філософії закріпилося в
Європі у ХVІІІ – ХІХ ст., коли німецькі вчені (В.Гумбольдт, Й.Фіхте,
Г.Гегель та ін.) створили напівмістичне вчення про “духи народів”, на
грунті яких нібито формувалися національні теоретико-світоглядні
системи.
Переважно через це, із ХVІІІ ст. зміст терміна “філософія” втрачає
роль репрезентанта запозичених з Греції вчень про мудрість. Філософія
починає розумітися як особлива пізнавально-практична діяльність, що
складається із сукупності національних філософій. Принаймні, крім
грецької та римської, починають розрізнятися: німецька, французька,
англійська, котрі по-своєму інтерпретували засади й зміст світобуття
людей. Урахування цих відмінностей аргументувало думку про те, що
мудрість, притаманна одному “духові нації”, тобто визначена в межах
однієї культури, може не вважатися мудрістю у межах “духа нації”
іншої культури.

1

Августин Блаженный. О граде Божием. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000. – С. 360.
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Крім цього, європейці від часів навколосвітніх морських подорожей
ХV – ХVІ ст. починають глибше, а точніше, вперше знайомитися з
китайськими, індійськими та іншими вченнями про мудрість і мудре
життя, а з часом навіть якоюсь мірою спиратися на них (А.Шопенгауер,
Ф.Ніцше, З.Фрейд та ін.). Ці вчення враховувалися і при створенні таких
національних теоретико-світоглядних систем, котрим надавалася роль
всезагальних і всеосяжних (космополітичних) філософських вчень.
Претендуючи на статус глобальних (“загальнолюдських”),
теоретико-світоглядні системи, що виникли протягом ХVІІІ-ХІХ ст.
(І.Кант, Г.Гегель, О.Конт, К.Маркс, Г.Спенсер тощо), все-таки
залишалися творами національних авторів, бо створювалися в межах
архетипів конкретних національних культур, оприлюднювалися
конкретною мовою для конкретного народу. Інша справа, що епігони
часто хибно вбачали в теоретичних системах своїх “метрів” завершені
істини, цілком відкриті та придатні для всіх народів світу. Причому
світсько-релігійні способи тлумачення християнських уявлень про Бога,
які проголошувалися єдиною й непорушною істиною, на рубежі ХVІІІ –
ХІХ ст. утвердили серед європейців-теоретиків думку, що ця істина
абсолютна. Хоча філософськи орієнтована частина європейських вчених
вбачала в судженнях про абсолютну істину, зокрема у філодоксичному
вченні Г.Гегеля, “мистецтво надавати нісенітниці найкоротшу
формулу”1, все-таки в уяві багатьох людей раціоналізовані нісенітниці
поставали цілими системами логічних, теоретично упорядкованих,
непорушних і достовірних знань. Це створило враження, ніби людям не
треба досліджувати і пояснювати світ, а тільки “застосовувати” ту або
іншу, всім відкриту якимсь вдалим генієм, абсолютну істину, а
застосовуючи її – “перетворювати” весь світ.
Тобто серед європейських учених на рубежі ХVІІІ – ХІХ ст. йшлося
не про “створення нового світу”, на що здавна настирливо претендувало
християнство, а виключно про переінакшення, про зміну структури того
світу, який є на даний момент. Отже, мовилося про іншу розстановку і
розподіл у світі того людинотворчого потенціалу (“продуктивних сил”),
який існує. Таке перетворення розумілося, головним чином, як переміна
влади й політики (“соціальна революція”) відповідної держави або
системи держав. Завдяки цьому, вважалося, що державну владу матиме
особлива група людей – революціонерів, котрі всі “вийшли з народу” і
нібито мають ту особливість, що володіють пророчо-науковими (тобто
напівнауковими) знаннями, котрих досить для забезпечення
революційного будівництва ще нікому й ніколи не відомого нового
суспільства вільних, солідарних і рівних людей. При цьому ігнорувалося
те, що, на відміну від держави, котра може спеціально створюватися й
руйнуватися, суспільство є системою інформативно зумовлених зв’язків
людей, а тому перетворюється не внаслідок революцій, а завдяки
реалізації й поширенню нових зразків культури. Основу цих зразків
1
Лавров П.Л. Философия и социология. // Избр. произв.: В 2 т. – М.: Мысль, 1965. –
Т. 1. – С. 55.
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утворюють знання, винаходи, відкриття, здійснені внаслідок спонтанних
чи свідомих досліджень. Дослідження ж, як відомо, – це основа
культуротворчості, котра одночасно сприяє оновленню або формуванню
нових продуктивних здатностей людей даного суспільства.
Доцільно підкреслити, що акцентуючи питання державної влади і
політики, кожна з претендуючих на глобалізм теоретико-світоглядних
систем поглядів (навіть ультрасучасна концепція “сталого розвитку”)
виражала тільки певний, висловлений конкретною національною мовою,
аспект “ореченого” (але не завжди знаного) світу та відношення
(причетність), варіації ставлень (типів діяльно-предметних перетворень)
до цього світу. Цими відношеннями і варіантами були: етноцентризм,
антропоцентризм, атомізм, пантеїзм, матеріалізм, ідеалізм, лібералізм,
комунізм, націоналізм, інтернаціоналізм, антропоморфізм, філодоксизм
тощо. Вони доповнювалися теоретико-світоглядним виразом ставлення
до світу та інтересів якогось класу, верстви, соціально організованого
руху (політичного, релігійного, естетичного, етичного, виховного тощо).
Все це свідчить, що філософія, будучи “дружбою з мудрістю”,
функціонує нині як архів, музей, а також і як безпосереднє творче
функціонування різних філософій. Вони висловлюють та діяльнопредметно реалізують через багатопланову філософську практику
навчально-виховних установ і суспільного виробництва життя типи
різних відношень у межах одного й того національно означеного світу.
Таким способом висловлюється та практично здійснюється і ставлення
нації, інших соціальних суб’єктів суспільного буття до оточуючих їх
інших національно визначених світів. Національна філософія в цьому
розумінні синтезує притаманне національній культурі світобудівництво
й життєбудівництво, “конкретизуючи його через зіставлення “світу
наявного буття” і “світу за межами наявної дійсності”1.
Починаючи із ІV ст., у Малій Азії (Антіохія, Каппадокія), Карфагені
(Північна Африка) та Римі філософією починають називати богослів’я.
Будучи одним із творців “християнської філософії”, карфагенський
єпіскоп Аврелій Августин писав у часи патристики, що “любителями
істиної мудрості” є тільки теологи, бо, як він твердив, “істиний філософ
– це любитель Бога”2. Надалі філософією називали заняття
природознавством, що спонукало появу “філософії природи”, за якою
виникає “філософія історії”, а вже у Г.Гегеля бачимо “філософію духу”,
“філософію релігії”, “філософію права” тощо. Внаслідок цього серед
науковців виникла значна плутанина щодо трактування змісту й завдань
філософії, котра зберігається і нині.
Отже, давньогрецьке розуміння філософії втратило свій суто
національний смисл. Нині “філософія” – це міжнародно визнаний
термін, яким означують комплекс теоретико-практичних вчень, що
виражають різні типи й способи відношень національно та
1
Горський В., Вдовина О., Завгородній Ю., Киричок О. Давньоруські любомудри. – К.:
КМ Академія, 2004. – С. 13.
2
Августин Блаженный. О граде Божием. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000. – С. 355.
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соціокультурно визначених людей (суб’єктів, що створюють, володіють
і використовують засоби перетворення й дослідження довкілля) до
національно омовленого світу, вибудованого, освоєного і привласненого
цими національно і культурно спорідненими людьми.
Враховуючи той факт, що українознавство досліджує різні
світоглядно значущі відношення типу “особа й Україна”, “українське
суспільство і глобальна спільнота людей”, “Україна – нація”, питання
національного самопізнання, світоорієнтації тощо, котрі в цілому
належать до проблем філософського характеру, можна зробити
висновок, що українознавство, крім усього іншого, функціонує в
українському суспільстві одночасно і як українська філософія.
3. Антропоцентричність українознавства як філософії.
Питання національної визначеності змісту філософії нині в Україні
викладаються переважно в тій частині наукової літератури, що прагне
досліджувати особливості української філософії, взятої, в основному,
відірвано від інших аспектів українознавства. Підтримуючи
необхідність і таких досліджень, зауважимо, що часто-густо вони
рухаються в межах “герменевтичного кола”, створеного ще
середньовічними схоластами. Тобто дослідники спочатку на свій розсуд
припускають наявніть якогось “цілісного образу української філософії”,
а потім головним завданням теоретичного аналізу проголошують
“відтворення цілісного образу національно визначеного буття філософії
як складової частини української культури”1.
Отже, логіко-структурно виходить, ніби десь уже давно існує відома
тільки тісному колу конкретних авторів національно нейтральна
філософія, котрій вони можуть принагідно приписати ту чи іншу
національну визначеність ознак її буття. Подібним чином будують свої
міркування і деякі сучасні зарубіжні, зокрема польські, вчені, які
намагаються відповісти на питання: “Чи існує такий х, що є польською
філософією?”2 Відповідь же на це питання польські науковці зводять,
зрештою, до думки, згідно з якою у Польщі питання про національну
(польську) філософію можна ставити й вирішувати тільки як питання
про “національний колорит” асимільованих на польському культурному
грунті доробків “великих філософських націй”. Окремі польські автори
(Роберт Пілат) гадають, що термін “польська філософія” змістовно
проблематичний і, очевидно, виражає включення в культуру Польщі
філософії тільки як зовні запозиченого феномена.
Подібне розуміння національної філософії бачимо і в Україні. Мова
про те, що абсолютна більшість публікацій прямо чи опосередковано
інтерпретує філософію як космополітичний феномен (то як “науку про
граничні підстави людського буття”, то як вчення “про загальні закони
світового розвитку”, то як “самопізнання духу народу” тощо),
впроваджений в Україні принаймні з часів Київської Русі. Через це
чимало сучасних авторів початок української філософської думки
1
2

Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. – К.: Либідь, 2004. – С. 8.
Критика. – 2005. – Ч. 96. – Жовтень. – С. 13.
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однозначно ототожнює із початками філософської культури Київської
Русі або навіть і з культурою “слов’янських народів”, у яких, а отже і в
українців, філософсько-теоретичне знання “розпочинається лише у
ХІV ст. і триває аж до ХІХ ст.”1
Здається, така візія початків української філософії достатньо
переконлива. Адже численні публікації однозначно визначають
українців як слов’янську (південнослов’янську) націю. Правда,
відомості про початок слов’янства, як і про початок українства, загалом
залишаються дискусійними, хоча із сучасних досліджень стало відомо,
що на території античної України проживали “протошумери”, а з
давньогрецьких джерел відомо, що після них, у гомерівські часи, тут
проживали гіпербореї та кіммерійці. Проте найпоширеніший погляд на
початки українства пов’язаний з ІХ ст., тобто першими літературними
літописними згадками про Русь, яку російсько-імперські дослідники з
ХVІІІ ст. стали називати “Київська Русь”.
Під давніми українцями в цьому випадку розуміються літописні
різноіменні родові об’єднання, взаємопроникнення яких, зрештою, і
перетворило їх на українське суспільство, яке нині шириться, умовно
кажучи, від Прип’яті і Новгород-Сіверська на півночі, до Криму й
Одещини на півдні та від Луганська на сході і до Ужгорода на заході.
Оскільки факт існування українського суспільства не викликає
сумнівів, остільки постає і більш складне питання: на якій підставі і
який народ виступає нині спадкоємцем культури “археологічних
народів” (“мезинців”, котрі мешкали 20 тисяч років тому на ЧерніговоСіверщині, “трипільців”, людей “зарубинецької культури” і т.д.), а далі –
скіфів, сарматів, готів, гунів, численних родів половців, печенігів тощо?
Адже всі ці спільноти проживали на території античної України
одночасно з досить численними спільнотами греків-колоністів, а також з
полянами, древлянами, сіверцями, уличами та іншими спільнотами
літописної Київської Русі.
Зауважимо, що створена в СРСР у 50-і роки ХХ ст. версія щодо
існування особливої “єдиної давньоруської народності”, на основі
одного із сегментів якої нібито утворилося українське суспільство,
виявляється цілком хибною. Вона спеціально ігнорує достовірний факт
безумовного становлення українського суспільства внаслідок взаємної
асиміляції переважно автохтонних спільнот. А тому в Україні, по суті,
всю 2-у половину ХХ ст. в наукових публікаціях з фантастичного
уявлення про існування “давньоруського народу” висновувалося, що
нібито завдяки диференціації культури цього неіснуючого народу,
утворилась (десь із ХІV ст.) українська культура, сформувалась
притаманна їй філософія, нагромаджувалися джерела української
культури і філософії.
Проте, всупереч цим довільним уявленням, “Україна” – це не
сегмент фіктивної “Древньої Русі”. Методологічно взята і розглянута не
в російсько-радянському колоніально-політичному вимірі, а в обширі
1

Горський В.С., Кислюк К.В. Історія української філософії. – К.: Либідь, 2004. – С. 19.
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сучасного системного філософсько-пізнавального аналізу, «Україна» –
відносно нова ідея (або поняття), котра від середини ХІХ ст. (праці
П.Куліша, М.Грушевського, С.Єфремова тощо) фіксує і виражає зміст
досить неповторного автохтонного націокультурного комплексу, що
утворився впродовж тисячоліть, мав різні назви вирізнення й
самоідентифікації (наприклад, “Велика Скіфія”), але завжди посідав і
посідає конкретно визначене місце у межах системи геологоекологічного, суспільного та державно-політичного розмаїтого буття
людства на Землі. Одночасно номіналістично-діалогічна філософська
методологія автохтонного розуміння змісту ідеї “Україна” дозволяє
вважати цілком обгрунтованим висновок П.Кононенка, який пише:
“Феномен українців, як і інших етносів, зумовлений територією
(природою), географічним середовищем, але не обмежений ними. Він –
явище загальнопланетарне. А це визначає його і характер, і долю та
історичну місію”1.
Констатація багатотисячолітньої тяглості націєтворення на терені
України і тим самим розуміння українців як сучасного етапу
націєтворення (загалом варто пам’ятати, що нація – категорія не
емпірично очевидна, а умоосяжна), одночасно має визначальну
значущість і для розуміння підстави української філософії. Тобто тієї
особливої “дружби з мудрістю” та “любомудрості”, котра
конституюється і функціонує у процесі націєтворення протягом
тисячоліть. Але при цьому потрібно не забувати, що націєтворення – це
одночасно і творення національної культури. Тому й українська
філософія, будучи невіддільною від націєтворчого процесу на терені
України, здавна виступає невіддільним аспектом культури українського
народу. Вона, ця культура, як справедливо підкреслюють сучасні
дослідники, постала внаслідок єдності антропогенезу й етногенезу, що
здійснювалися в давній Україні завдяки домінуючому етнокультурному
центру. Існуючи в системах генези кожної нації, такий центр асимілює
різнорідні етнокультурні чинники, котрі прибували і примикали до
нього з різних місць даного регіону (або й континентів планети) в
загальну культуру спільноти-нації.
Визнаним етнокультурним центром давньої України, як здавна
встановлено в науковій літературі, постала, насамперед, спільнота полян
(Київщина), вплив якої проявився у поширенні й утвердженні серед
оточуючих її родових об’єднань, котрі утворювали окремі князівства,
спільної
свідомості
етнічно-територіальної
спорідненості.
Інтелектуальне й політико-практичне забезпечення княжою владою
полян такої спорідненості, зауважує П.Кононенко, привело до вельми
важливого для української спільноти результату: “З ХІІ століття на базі
етнічної ідентичності та єдиної території, мови, держави, господарської
системи, культури окреслюється домінанта української нації з
властивою лише їй ментальністю”2.
1
2

Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – С. 77.
Там само. – С. 79.
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Отже, визнаючи культуру українського народу підставою і основою
формування й функціонування української філософії, необхідно брати
до уваги й те, що в становленні національної філософії свою роль
відігравав своєрідний відбір і таких світоглядно-культурних архетипів,
котрі не були властиві системі світорозуміння, притаманної полянам,
тобто домінуючому етнокультурному центру. По суті, це означало, що,
разом із утвердженням в переплетенні антропогенезу й етногенезу
характерної соціокультурної домінанти українського суспільства із
притаманною йому ментальністю, буттєво визначився також вихідний
пункт, отже, початок “дружби з мудрістю” або філософії українців.
Концентровано його зміст на рівні теоретико-практичного розуміння
виразився в антропоцентризмі, який утворив також і базовий принцип
структури української філософії, відтак і всього українознавства,
зрозумілого як вчення про засади мудрого буття української спільноти.
Причому антропоцентризм набуває основоположної, фундаментальної
значущості в Україні принаймні ще зі скіфських часів (Анахарсій
Скіфський, Токсаріс, Біон тощо).
Зауважимо, що зміст антропоцентризму зовсім не зводиться до
досить лицемірних морально-політичних декларацій про те, що все в
державі твориться “для людини”. Адже тоді справа виглядає так, що й
альтруїзм, і корупція, і засоби життєзабезпечення, і зброя масового
знищення, і школи, і тюрми, і родинний затишок, і дома розпусти,
словом, – все людське існування зводиться до того, що одні люди “для
людей” творять підстави буття, а інші люди “для людей” руйнують ці
підстави.
Антропоцентризм
не
виражається
політико-маніпулятивною
формулою “все для людини”. Він є теоретико-практичним принципом
філософії, зміст якого утворює єдність антропологічних, природних,
предметно-культурних, автохтонних, асиміляційних, генетичних,
соціально-психологічних властивостей людей, що живуть у межах своєї
етнополітично визначеної території в конкретному геополітичному
оточенні. Відповідно до свого “внутрішнього” змісту, антропоцентризм
виражає тотожність (тривалість, тяглість) буття народу (нації), хоча
назви народу можуть багаторазово змінюватися. Це означає, що зміст
антропоцентризму включає в себе передісторію (“язичництво”) та
історію (письмову фіксацію подій національного буття), а також
антропогенетику, національну психологію, національний характер та
візію мудрості життєтворчості.
Будучи засадничим в українознавстві вченням про мудре буття,
принцип антропоцентризму, таким чином, не дає підстав ототожнювати
вчення про мудрість (філософію), наприклад, із напіврелігійним (дещо
навіть неостоїцистським) сучасним вченням про “останні засади буття”.
Адже такими засадами фактично є “перші засади буття”, котрі в
пізнавально-практичному плані розріджуються, розпорошуються,
зникають і одночасно єднаються, гуртуються, постають з невідомості,
тобто з тієї вічної безодні невідомості, котра оточує залюднений світ,
якої люди прагнуть і яка визнається всіма народами. Будучи в системі
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філософського світобудівництва констатацією позачасовості вічності,
невідомість, як учив Г.Сковорода, слід розуміти як “тайну некую, по
всему разливающуюся и всем владеющую силу”1.
Постійно перебуваючи перед таємницею невизначеної невідомості,
людина (нація) для свого існування не може знайти для себе опертя в
чомусь зовнішньому, а тільки в самій собі. Це означає, що філософський
антропоцентризм
вимагає
“первинності
людини”,
визнання
самобутності конкретного народу, що вибудовує свій світ визначаючи
для себе горизонт, лінію невідомості, рухаючись від цієї лінії як “до
себе”, так і “від себе”. Українознавче вчення про мудрість, тобто
українська філософія, в цьому випадку набуває форми вчення про
адекватне будівництво, освоєння і привласнення світу як національної
української ойкумени.
Таке вчення одночасно протилежне й несумісне з філодоксичними
вченнями про способи руйнування світу. Філодокса загалом ставить
перед собою не творчо-продуктивне, а виключно естетичне завдання –
“колись” створити “кращий світ” для невідомо ким “сформованих нових
людей” замість наявного і суперечливого світу людей. Загалом, на мові
філодокси все це означає визнання того, що для живих людей “кращий
світ” можливий тільки без існуючих живих людей.
4. Проблемність аксіоматичних підстав
українознавства як філософії.
Мовлячи про зміст антропоцентризму як загального вихідного
принципу українознавчо-філософського вчення про засади мудрого
життя, головну увагу ми звернули на основні чинники, котрі в єдності, у
взаємопереплетенні утворюють цей зміст. Проте питання про конкретну
конфігурацію “первнів” (Ю.Липа) українського буття й культури, на
грунті яких тільки й може функціонувати й відтворюватися властиве
українцям антропоцентричне вчення про мудрість, залишається
відкритим. Значущість наукового вирішення цього питання
збільшується в тій мірі, в якій актуалізується потреба встановити
теоретико-аксіоматичну підставу української філософської думки.
Свідченням є значний розкид міркувань дослідників про конкретний
склад народів, із перемішування яких поступово формувалося сучасне
українське суспільство, а разом з тим формувався й специфічний набір
культурно-архетипних структур, що визначали в ньому розуміння
мудрості. Нині ці притаманні українознавству структури, в результаті
досягання націєгенезом сучасного ступеня, постали як археологія,
архітектоніка і символіко-понятійний грунт української культури і
філософії.
Так, упродовж ХVІ – ХVІІ ст. початки вчення про мудрість
пов’язувалися із думкою про скіфо-сарматські витоки українства. Але
вже протягом ХVІІІ і майже всього ХІХ ст. розроблялася виключно
києворуська версія генези української спільноти, котра трактувалася ще
і як “южнорусская ветвь” одного й того ж імперського “русского
1

Сковорода Григорій. Повн. зібр. тв.: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 1. – С. 146.
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народа”. Тільки на рубежі ХІХ – ХХ ст. М.Грушевський робить
висновок про те, що Україна завжди мала автохтонне населення, якому
притаманний надзвичайно потужний культуротворчий потенціал,
завдяки якому значні частини кочівників, що періодично навалювалися
на південні землі античної України, рано чи пізно асимілювалися з
місцевим населенням, урізноманітнюючи становлення світогляду й
культури українського суспільства. Тому нині реалістично мислячі
дослідники
поділяють
думку
М.Грушевського,
що
стала
загальноприйнятою в українознавстві, про те, що “діло українське”
триває не одне тисячоліття, що українська територія виявилася нібито
своєрідним “казаном етногенезу”, в якому “перемішалися” цілі
спільноти або їхні частини, завдяки чому й постав сучасний український
народ.
Правда, М.Грушевський не висловлював якихось “остаточних”
міркувань про “первні” української нації. Цього прагнули інші його
сучасники, зокрема Юрій Липа, який упродовж 20-х – 30-х років ХХ ст.
запропонував версію методології дослідження, що враховувала
автохтонний та асимілятивний елементи націєгенезу в Україні. Це
виразилося в теоретичному поділі населення на “первень”
(основоположна, автогенетична людність) та “домішки”, під якими
розумілися міграційно-кочові народи, що завойовували окремі території,
відтісняючи народи- “первні”, але потім, в основному, асимілювалися з
ними.
Ю.Липа виділяє три “первні” – “трипільців”, “еллінів” та готів, котрі,
на його думку, “наситили й створили обличчя” українського народу,
дали йому “відрубність і живлові традиції”. Зрештою, ці первні
зливаються “в одну цілість дуже грунтовно і діють більше в
підсвідомості одиниць і мас”1. А далі, вже “від київської імперії, що
зросла на цих праукраїнських традиціях, починається блискучий
семисотлітній період свідомої експансії української раси”2. Причому
Ю.Липа вважав, що “Київ виріс із трипільських селищ, із еллінського
Метрополісу, готського Данапарстадиру”3.
Стосовно “домішок” в українському етногенезі, яким Ю.Липа надає
досить велику значущість, то він до них включає: “домішки кочівників”
(народи, що переселялися із Сходу), кельтську, римську, тракійську
(фракійську),
іранську,
“кавказьку”,
норманську,
єврейську,
“московську” та інші “домішки”.
Безумовно, поділ націєгенезу на “первні” та “домішки” є слушним,
бо має істотне теоретико-методологічне значення для з’ясування
соціокультурних засад українознавчого розуміння вітчизняної філософії.
Зумовлено це тим, що такий поділ акцентує “первні” і тим самим
вичленовує стрижень, генеральний напрямок націєгенезу. Логічно це
вимагає також визначення й тих світоглядно-архетипних структур, котрі
1
2
3

Липа Ю. Призначення України. – Львів: Просвіта, 1992. – С. 114.
Там само. – С. 113.
Там само.
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властиві культурі “первнів” націєгенезу і утворили теоретикосимволічну основу філософського українознавства.
Разом з тим цей методологічний погляд на соціокультурні та
світоглядні основи української філософії плідний лише в тому випадку,
коли достовірно відомі “первні” націєгенезу. Проте в тлумаченні цього
питання Ю.Липа часто керувався особистими, мало перевіреними
гадками. Звертаємо на це увагу тому, що його старшому сучаснику –
М.Грушевському (і не тільки йому) на початку ХХ ст. був відомий
більш різноманітний фактологічний матеріал про давнє заселення
території України.
Проте варто підкреслити, що тема первнів, тобто начал, та
етнокультурних домішок до них в ході націєтворення в Україні
особливо актуалізувалася у наукових дослідженнях та в культурнополітичному аспекті з кінця 80-х рр. ХХ ст. Вона й тепер перебуває
серед провідних, що проявляється у зростанні обсягу літератури, де
викладені різні трактування українського етногенезу, загальною
особливістю якого є те, що в хронологічному аспекті, погляди на
етногенез українців, образно кажучи, поглибилися. Йдеться про те, що
нині початки генези українського народу дослідники вбачають у
“протошумерській” (“дотрипільській”) культурі, в доелліністичному
племені пелазгів (Ю.Шилов, А.Кифішин та ін.), а далі – в скіфах,
сарматах, гунах, готах, греках тощо, котрі взаємодіяли із автохтонним
населенням. Особливо інформативними для вчених є пояснення
стосунків автохтонного населення античної України з готами, греками
та іншими спільнотами мігрантів, про які оповідається у збірці трактатів
під спільною умовною назвою “Велесова книга”. Це означає, що при
хронологічному поглибленні розуміння початків генези українського
народу потрібні надзвичайно грунтовні дослідження світоглядних
архетипів тих культурних пластів, які залишали на просторі України
після себе відбулі народи-пращури. Проте дослідження такого напрямку
і характеру ніколи грунтовно не велися, а перші проби аналізу й
систематизації народної філософії припадають лише на ХІХ ст.
(В.Антонович, М.Драгоманов, П.Куліш, М.Костомаров, М.Максимович,
О.Потебня та ін.). Зауважимо, що запис народних переказів, легенд і
міфів, які концентрують ментальну структуру архетипів національних
культур, вівся ще в античних Греції та Римі, а з ІV ст. – і в інших країнах
Європи (Франкське королівство).
При систематизації записаних з ХІХ ст. українських народних
переказів, легенд та дум, дослідників раніше і тепер приваблювали
питання об’єктно-предметного складу, тобто головним завданням вони
вбачали тематико-предметно розподілити фольклорні твори на твори
“про рослин і тварин”, “про походження людини”, “про гроші” тощо.
Філософська ж значущість цих творів (а саме ці аспекти утворюють
архаїко-архетипну, символіко-теоретичну базу мудрості українців і
визначають особливості змісту українознавства як філософії) в Україні
ще ніколи систематично не вивчалась. Це пояснюється різними,
переважно політичними подіями. Адже в античній Україні, якщо взяти
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до уваги тільки хронологічно найближчі археологічні пласти культури,
виникали і зникали сотні держав, а з ними нищилися і зникали давні
форми писемності, завдяки яким завжди зберігався для прийдешніх
поколінь протягом тривалого часу ключовий масив інформації.
Принаймні про письменників і філософів, котрі були, наприклад, серед
готів, наявність яких констатували візантійські вчені (Прокопій
Кесарійський та ін.) при описуванні окремих подій у давній Україні,
нині ніхто не може сказати нічого визначеного. Звичайно, не могло без
філософії існувати й Боспорське царство, котре охоплювало значну
частину давньоукраїнської території. Але і про це нині в Україні
практично ніхто не згадує.

Отже, система і структура “первнів” українського вчення про мудрість
та мудре існування потребує належного вивчення. Проте це не може бути
аргументом, спрямованим проти теперішніх спроб визначення засадничих
теоретико-символічних структур, що утворюють логіко-аксіоматичну
основу української філософії і свідомо чи підсвідомо відтворюються в її
поступі. Правда, найбільшою перепоною для вчених є надзвичайно
обмежений обсяг зафіксованих письмово переказів і легенд, котрі сягають
принаймні “протошумерських” або хоча б “гомерівських” часів. Дослідники
української культури нині стикаються також із проблемою ідентифікації та
синхронізації археологічних культур із змістом давніх переказів, казок і
легенд, які, незважаючи на давність, деякою мірою піддаються культурнохронологічній класифікації (наприклад, казку про Івасика-Телесика можна
ідентифікувати з добою Трипільської культури, тому що вперше саме в цій
казці появляється оповідь про коваля, а ковальство на території України, за
археологічними даними, з’явилося якраз у добу “трипільців”).
Проте про істотний зміст теоретико-аксіоматичних структур, що
визначили загальну долю й особливості української філософії, можна
говорити, очевидно, лише зі скіфської доби. Причому в даному випадку
мова йде не просто про давню логіко-теоретичну основу, котра ментально
увійшла в українську теорію мудрості, а про дещо більше. Фактично
питання про логіко-теоретичні початки української філософії співпадають із
постановкою
і
вирішенням
питання
про
специфіку
витоків
східноєвропейської філософії. Дане питання слушне в тому розумінні, що
філософи країн Західної Європи, в основному, поділяють твердження
Б.Рассела, згідно з яким “вся західна філософія є грецька філософія”1, хоча
сам Б.Рассел виводить початок грецької філософії із Малої Азії (тобто зі
Сходу), конкретніше – від Фалеса, який навчався у єгипетських мудреців і
“жив за 28 років до початку царювання Навуходоносора”. А це означає, що
витоки західноєвропейської філософії, якщо триматися висловленої
Б.Расселом версії, потрібно шукати не в Європі, а в нетрях культур
Ближнього Сходу. Стосовно ж античної України можна сказати, що
видатним сучасником Фалеса був Анахарсій – син скіфського царя Гнура.
Античні систематизатори філософських знань (Діоген Лаертський та ін.)
включали його до числа тих напівлегендарних “семи мудреців”, котрі
започаткували всю європейську науку і раціональну практику. Сам факт

1

Рассел Бертран. Мудрость Запада. – М.: Республика, 1998. – С. 26.
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визнання Анахарсія – мешканця давньої України, котра кілька століть мала
назву «Велика Скіфія», – одним із засновників європейської наукової думки,
дозволяє конкретніше ставити питання про теоретико-аксіоматичну основу
української, а заодно і всієї східноєвропейської філософської думки.
Зокрема, співставлення версій світобудівництва і життєбудівництва, що
розроблялися
Фалесом
як
визнаним
основоположником
всієї
західноєвропейської філософії і Анахарсієм як основоположником всієї
східноєвропейської філософії, засвідчує досить суттєві відмінності в
розумінні начал філософії на сході й заході Європи.
Отже, через Фалеса західноєвропейська думка виявляється тісно
пов’язаною із близьким до Європи заходом Азії, в той час як
східноєвропейська філософська думка формується на грунті реалій буття
давньої України, хоча і в контакті з філософією і культурою держав басейну
Чорного і Середземного морів. Насамперед, це виявилося у різниці
теоретико-символічних початків філософствування. Якщо для Фалеса
аксіоматичним початком теоретизування, як і для вчень єгипетських жерців,
була “вода”, то для Анахарсія таким початком постає “земля”. Зрозуміло,
що різниця в тлумаченнях вихідних логіко-теоретичних основ визначала, по
суті, альтернативні версії світорозуміння й життєбудівництва. Це знайшло
підтвердження в особистій ціннісній орієнтації як Фалеса, так і Анахарсія.
Вода для Фалеса слугує не тільки постулатом, за допомогою якого він
пояснює світ і основу життя, але й постає таким універсальним началом
пізнання плинності, перемін якого забезпечує людині нагромадження
індивідуального багатства. Різноманітні давньогрецькі автори постійно
зазначали, що Фалес дуже розбагатів, бо зумів передбачити дощове літо і
тим самим – великий врожай оливок і тому заздалегідь дешево скупив усі
маслобойні Мілета і Хіоса. Так Фалес став монополістом-переробником
оливок, а передаючи маслобойні в оренду, отримав багато грошей. Тобто
загальна тенденція вчення Фалеса про субстанціональну значущість води
полягала не тільки в тому, щоб певним чином витлумачити світоустрій, але і
в тому, щоб використати це тлумачення для реалізації особистих здібностей
з метою розбагатіти. У зв’язку з цим можна говорити, що головним для
Фалеса у філософсько-антропологічному плані було не вчення про начало, а
суто індивідуалістичне гасло чи правило: ”Знай себе”1.
Анахарсій вважав основою і началом світорозуміння і життєбудівництва
землю. Це слугувало йому підставою для твердження, що земля – це спільна
основа життя всіх людей. На його думку, елліни цю істину або знехтували,
або не зрозуміли, що й привело їх до втрати природної свободи, бо вони
стали рабами своїх богів. Свідченням цього є те, що елліни поділили землю
між своїми богами, тобто “присвятили спільну для всіх маєтність окремим
богам, виділивши кожному з них особливий наділ. Навзаєм боги дали
людям відповідні дари – розбрат, насолоду і малодушність, ниций спосіб
мислення. Змішування і розділ їх породили все зло і всі біди для людства”2.
Земля ж є спільною основою буття людей, тому вимагає визнання рівності
народів, поваги до їхньої гідності, а це, вважав Анахарсій, якраз і
знехтували греки, поділивши всі народи на нібито розумних і талановитих
1
2

Фрагменты ранних греческих философов. – М.: Наука, 1989. – Ч. 1. – С. 104.
Антология кинизма. – М.: Наука, 1984. – С. 214-215.
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еллінів, з одного боку, а з іншого, – на нерозумних та недолугих варварів.
“Ознаки глупоти, як і ознаки розуму, – зазначав Анахарсій, – у варварів і
греків одні й ті самі”. Такий погляд орієнтував не стільки на ствердження
індивідуалістичного правила “знай себе”, скільки на здобуття істиного
знання про все, що потрібно для природно зумовленого вільного життя.
“Елліни, – вважав Анахарсій, – мудрий народ, але ні в якому відношенні не
мудріші за варварів, у котрих боги не відняли здібності пізнавати
прекрасне”. Причому ціннісна орієнтація на нагромадження грошоворечового багатства, навчав Анахарсіс, не дає людині ні свободи, ні мудрості.
Адже головною ознакою розумного життя є правило: “роби добро друзям і
прохачам”1.
Отже, українська та вся східноєвропейська філософська думка
формується на власній території і з самого початку має такі особливості
антропоцентричного характеру, які тривалий час були відсутні на початку
західноєвропейської
думки.
Але
серед
багатьох
негативів
східноєвропейського, а отже – українського культурного і філософського
спадку, є набагато масштабніші інформаційно-текстуальні втрати, порівняно
з тими, яких зазнала культура і філософія Західної Європи. Останні, по суті,
орієнтувалися на близькосхідну, північноафриканську, грецьку, римську
тенденції, котрі мали досить тривалу оповідно-писемну (істориколітературну) традицію. Сприяли цьому й політичні чинники. Особливо те,
що вся Південна й Західна Європа входили до складу Римської імперії,
через політико-адміністративні структури якої здійснювався вплив на
місцеве населення світоглядних уявлень населення малоазійських та
північноафриканських провінцій (маніхейство, християнство), а також
грецьких і римських філософських вчень. Українська ж філософська думка
йшла значно складнішим шляхом, занепадаючи в одних і розвиваючись в
інших місцях України.
Завершуючи розгляд питання про українознавство як філософію,
зауважимо, що українська світоглядно-філософська думка така ж
довготривала, як й “українське діло”, про яке навчав на початку ХХ ст.
М.Грушевський і про яке майстерно продовжує навчати нині П.Кононенко.
Але найважливіший висновок, який слід зробити в даному випадку, зводимо
до того, що українська філософія започаткувалася на власному
соціокультурному й територіальному просторі, що є важливим аспектом
українознавства як сучасної науки. Українцям теоретико-символічні
початки свого вчення про мудрість не потрібно шукати ні в Малій Азії, ні в
Північній Африці, бо вони поставали ще з культур “дотрипільських”
народів, набуваючи в ході націєгенезу все більшої витонченості.
Оскільки теоретико-символічна основа української філософії ніколи
належними чином не вивчалася, а потреба в цьому нині загострилася,
остільки з подальшим поступом українознавства ми вправі очікувати нові
відкриття у царині історії української філософії. Вони внесуть істотні
корективи в розуміння дійсних витоків і в причини багатьох світоглядних
поворотів, котрі не раз проходило українське суспільство.

1

Там само. – С. 212.
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УКРАЇНА – МЕНТАЛЬНІСТЬ, ДОЛЯ,
ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Бевз Т.А. (Київ)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА
ВДАЧА (МЕНТАЛІТЕТ) У КОНТЕКСТІ
ДОСЛІДЖЕНЬ УКРАЇНОЗНАВСТВА
Категорія “менталітет” стає поступово об’єктом досліджень
різних суспільних наук і починається активно освоюватися
українознавством. У статті акцентується увага на тому, що
досліджувати менталітет чи українську національну вдачу розпочали
українці діаспори ще на початку 40-х років ХХ ст. Найбільш вдалою була
концепція
представлена
колишнім
міністром
освіти
УНР
Н. Григорієвим. Аналізу цієї концепції і присвячена стаття.
Процес оновлення сучасної науки відкриває шляхи до вивчення нової
проблематики, яка раніше не вважалася актуальною, або заперечувалася
через невідповідність офіційній ідеології і методології. До цієї проблеми
належить і категорія “менталітет”. Вивчення менталітету дасть змогу
глибше зрозуміти витоки української державності, духовності,
патріотизму, що має важливе значення для процесів відродження
України.
Оскільки вітчизняні вчені не досліджували у радянські часи цю
категорію, відповідно, наукові дослідження присвячені цій проблематиці
відсутні. Тому варто звернутися до зарубіжних досліджень для
окреслення самого поняття. Першими у другій половині ХХ ст. до
“менталітету” звернулися західноєвропейські історики. Їхні роботи
показують відмінність ментальності від історичної і політичної
антропології, окреслюють підходи до визначення ментальності,
пояснюють причини актуалізації цієї проблеми у перспективі розвитку
сучасних суспільних наук. На думку Арьєса, сучасний інтерес до
ментальності вказує на бажання суспільства вивести на поверхню
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свідомість почуттів і уявлень, які сховані у глибинах колективної
пам’яті1.
Інший дослідник Раульф, стверджує, що історики ментальності
мають справу з трьома різними формами людської свідомості і
поведінки – категоріями мислення, нормами поведінки і сферами
почуттів. Ментальність знаходиться нижче цих форм – це деяка
схильність, внутрішня готовність людини діяти певним чином, галузь
можливого для неї”2.
На думку англійського вченого Берка, ментальності властивий
інтерес до невисловленого й неусвідомленого, до практичного розуму й
повсякденного мислення3. Такі підходи сформувалися у західній думці.
Що ж стосується самого поняття “ментальність”, то воно походить
від латинського слова mens (розум, мислення, думка, душевний склад) та
прикметника mentalis, запровадженого в ХІV ст. у середньовічній
схоластиці. Іменник mentali виникає через триста років в Англії як
філософський термін. У Франції категорія “ментальність” вживалася у
побутовій мові. До початку ХХ ст. цей термін все ж таки вважався
неологізмом. Словник Ожегова трактує його як “книжне” поняття і
визначає як “світосприйняття, умонастрій”4. Сучасні вчені відзначають,
що справа не тільки у початковому розумінні слова, а в суті явищ, що
відтворюються у ньому сьогодні. Менталітет, не маючи чітко вираженої
логічної форми, володіє певною системністю, відрізняється як від
правосвідомості, так і від вірувань. Це сукупність образів і уявлень,
якими керується людина чи група людей. Швидше за все, менталітет
лежить між двома формами пізнання: раціональною і релігійною,
взаємодіючи як з однією, так і з іншою5. Менталітет за своїм об′ємом
значно ширше, ніж національна своєрідність, тому що включає в себе й
інші компоненти: класові, релігійні, державно-політичні тощо.
Отже, ментальність (або менталітет) – це відносно цілісна сукупність
думок, вірувань, навичок духу, що створює картину світу і зміцнює
єдність культурної традиції або будь-якого співтовариства6. Це
філософсько-культурологічне
визначення
російського
вченого
П. Гуревича для створення більш цілісного і системного уявлення про
менталітет, варто доповнити визначенням політологічним.
З точки зору політологів, менталітет - це спільна для соціальнополітичної чи етнічної спільноти, організації своєрідна політикопсихологічна сукупність понять, настанов, особливостей мислення та
поведінки, яка дає змогу однаково сприймати соціально-політичні реалії,
1
Див.: История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования
в обзорах и рефератах. – М., 1996. – С. 29.
2
Там само. – С. 39.
3
Там само. – С. 56.
4
Див.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковий словарь русского языка. – М., 1992. –
С. 358.
5
Див.: Политология. Курс лекций. / Под ред. М.Н. Марченко. – М.: Зерцало, 2000. –
С. 448.
6
Гуревич П.С. Культурология. Учебное пособие. – М.: Изд-во “Знание”, 1996. – С. 241.
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оцінювати їх і адекватно діяти, добре розуміючи один одного1.
Менталітет є одночасно організуючим, консолідуючим чинником на
основі такої єдності. Менталітет сприяє підтриманню спадкоємності
соціально-політичної групи, сталості поведінки її членів, особливо у
кризових ситуаціях. Менталітет – це світосприймання і світовідчуття,
психічний cклад і світогляд, оцінки і самооцінки, погляди й уявлення
окремих людей, соціальних, фахових, територіальних, державних,
етнографічних та етнічних спільнот.
Менталітет у сучасному розумінні – це соціально-політична
категорія, що представляє собою відтворення соціально-психологічного
стану суб’єкта (народу, нації, народності, соціальної групи, людини), яке
складається внаслідок історично тривалого і достатньо стійкого впливу
природно-географічних, етнічних, соціально-економічних і культурних
умов проживання суб’єкта менталітету і проявляється у різних видах
діяльності. Складаючись, формуючись, створюючись історично і
генетично менталітет представляє собою недостатньо схильну до змін
стійку сукупність соціально-психологічних і духовно-моральних якостей
і рис, взятих у їх органічній цілісності, що визначають усі сторони
життєдіяльності даної спільноти і всіх її індивідів.
Стосовно співвідношення менталітету і ментальності, то на відміну
від ментальності, під менталітетом варто розуміти часткове, аспектне
проявлення менталітету не тільки в умонастроях суб’єкта, скільки у
нього діяльності, пов’язаної або такої, що випливає з менталітету. Тому
в звичайному житті найчастіше справу маємо з ментальністю, ніж з
менталітетом, однак для теоретичного аналізу важливішим є менталітет.
Загалом, менталітет допомагає системному аналізу української
дійсності, оскільки відноситься до одного з вагомих системоутворюючих
факторів. Його вивчення зобов'язує вчених більше враховувати у своїй
діяльності такі фактори, як внутрішній світ людини і групових об'єднань,
вплив на поведінку людей навколишнього середовища, умов, клімату,
традицій, релігій та інших обставин.
Не випадково ми детально зупинилися на аналізі терміну
“менталітет”, адже озброївшись сучасними напрацюваннями про цю
категорію і послуговуючись тлумаченням її в сучасному розумінні,
спробуємо дослідити теоретичні напрацювання “менталітету”
українського дослідника першої половини ХХ ст. – Никифора Яковича
Григоріїва. Він упродовж усього життя досліджував Україну і працював
на відродження української державності. Педагог за покликанням,
науковець від бога, міністр освіти УНР за велінням серця. У день його
п’ятдесятиріччя про нього писали: “Тернистий був той шлях, котрий Ви
пройшли за своє життя, а особливо, останні 30 років вашої діяльності.
Але ваша віра в краще, воля до чину, характерність, стійкість та
витривалість у боротьбі за краще Українського трудового народу дало
Вам перемогу на тій ідеї з котрою ви йшли до праці – боротьби. Ваша
1
Політологічний словник // Політологія / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. –
К.: Вища школа, 1998. – С. 395.
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праця була боротьбою за кращу долю поневолених мас Українських
земель від гніту нетрудових паразитів людства, а зокрема ворогів волі й
свободи України. Кожний успіх Ви здобували тільки після завзятої та
чесної боротьби, Вам, в цілому тяжкому і трудному ділі було мало
помочі, особливо від Української інституції, котра в більшості служила і,
на жаль, служить і тепер всім і кому завгодно, але не тільки не в обороні
свого трудового люду”1.
Український “характер” мали усі наукові праці Н. Григоріїва. Серед
них: “Як навчити дітей рідній історії” (1917), “Історія України в
народних думах і піснях” (1918), “Історія українського народу.
Підручник для вищих початкових шкіл” (1918), “Народна влада на
Україні” (К., 1922.), “Підстави української національно-державної
політики” (Прага-Берлін, 1923), “Українська боротьба за державу в
роках 1917-20. 11. Чому українці не вдержали своєї держави” (Скрентон,
1934), “Підстави Української незалежної політики” (Детройт-Мішіген,
1939), “Українська національна вдача” (1940) та інші, а також рукописи:
“Націографія”, “Українська націографія”, “Держава”, “Українська
національно-державна традиція”, “Політичне відродження України” та
багато інших і досі неопублікованих.
У науковій праці “Українська національна вдача” Н. Григоріїв,
акумулюючи досвід своїх попередників, намагався створити цілісний
тип української ментальності. Український менталітет – це найбільш
загальний фундамент соціокультурного розвитку протягом тривалого
періоду історії. Він має міжнаціональний характер, його формування
споконвічно йшло зі слов′янського коріння, а в подальшому на нього
мали вплив інші народи.
Для позначення менталітету Н. Григоріїв оперував поняттями: “вдача
народу”, “вдача окремої людини”. Під вдачею окремої людини він
вбачав “всі властивості, які тільки в неї є. Характерними ж рисами
індивідуальної вдачі є ті, а) які є лише в неї, та б) які вона проявляє
інакше, сильніше чи слабше, ніж інші індивідууми”2. Конкретизував, що
“вдача людини – вся сума не лише душевних, а й біологічних, не лише
індивідуальних, а й спільних властивостей, якими людина проявляє своє
життя”, а “вдача народу – це властивості, які є коли не у всіх окремих
його членів, то принаймні у більшості. Це те, що спільне у всіх осіб
одного народу. Вдачу народу складають всі його властивості – душевні і
фізичні”3. Для підтвердження правильності свого визначення
Н. Григоріїв звертається до М. Костомарова, який у праці “Дві руські
народності” писав: “Явища надверхнього життя становлять суму відмін,
якими одна народність відріжняється від другої; ті явища – це тільки
надверхні ознаки, якими виявляється те, що ховається на самому споді
народної душі. Духовний склад, ступень почуття, характер розуму,
1
Центральний державний архів вищих органів управління України, ф. 3562, оп. 1,
спр. 102, арк. 19.
2
Григоріїв Н. Українська національна вдача. – Вінніпег, 1940. – С. 3.
3
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напрям волі, погляд на громадське й духовне життя; це все, що виробляє
вдачу й характер народу, все це і є заховані внутрішні причини народної
відрубності”1.
Н. Григоріїв задається питанням чи є національна вдача. І приходить
до висновку, що немає єдиної відповіді на дане питання, оскільки одні
вчені заперечують її існування (Радль), інші навпаки, запевняють, що є.
Пояснюючи це тим, що в одних природно-географічних умовах однакові
антропологічні типи з одним рівнем культури, при однаковому занятті
виробляють однакові властивості.
Апелюючи до Геродота, Фукідіда і Гіппократа, які відзначали вплив
кліматичних умов на вдачу народів, Н. Григоріїв вказував, що спека й
холод, вологість і сухість повітря впливають на дихання й кровообіг, а
тим самим, на рухливість, темперамент народів, що, в свою чергу,
впливає на витривалість, чутливість, повільність чи швидкість,
обережність чи сміливість. Крім того, він довів, що від природних умов,
клімату залежить також спосіб праці й рід поживи, які також впливають
на людську вдачу2.
У період Відродження над цією проблемою працював Жан Боден,
який доводив, що вдача народів залежить від клімату, ґрунту,
особливостей трудової діяльності. Шарль Луї де Монтеск′є у праці “Дух
законів” стверджував, що дух законів залежить від вдачі народів, а вдача
народів - від природного оточення. Про залежність людської вдачі від
природних і суспільних умов та виховання писав Жан Жак Руссо.
У наш час (30-40 рр. ХХ ст.), – зазначав Н.Григоріїв, – вплив на
національну вдачу не підлягає вже жодному сумніву і наводить цілий
ряд положень, сформованих відомими вченими (В.Хвостовим,
В.Ключевським, Бодлем, Ю.Петрі, Кузеном, В.Кепненом, Ф.Ратцелем,
З.Черняковим,
М.Костомаровим,
К.Марксом,
Ф.Енгельсом,
М.Мюллером, К.Біохером, Л.Нуарем, Є.Феррі, А.Благом).
Водночас багато вчених, у тому числі і Н. Григоріїв, відзначали, що
на характер людини впливає ще й живе оточення, люди: батьки, родичі,
сусіди, знайомі. Людина наслідує їх. Часто діти отримують ту ж саму
професію, що й батьки. Навчаються від батьків поводитися так, чи
інакше. У розбещеній родині, у темному суспільстві виростають
розбещені темні особи. Вихована родина, освічене суспільство
виховують висококультурних індивідуумів. Держава своїми вимогами
(законами) і засобами виховання також впливає на формування певного
типу людей. Люди однієї держави відрізняються від людей іншої своїм
світоглядом і певними звичками та поведінкою.
На виховання людини впливають усі суспільні обєднання, –
підсумовував Н. Григоріїв, – з якими вона стикається: родина, школа,
віра, спортивні товариства, громадські організації і держава, а склад і
характер тих обєднань великою мірою залежать від географічно-

1
2
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природних обставин1.
Оскільки нація є сумою окремих одиниць, пов′язаних між собою
походженням, територією та умовами існування, то й вдачу необхідно
шукати в її походженні: властивостях території її розселення та
природних і суспільних умовах існування.
Нація, народ – це не лише те, що існує тепер, а й те, що існувало
раніш. Тому дослідження національної вдачі Н. Григоріїв вбачав у
вивченні не лише сучасних властивостей території й умов її існування, а
й минулих, тому що змінюються не лише культурно-суспільні умови
існування народів, а й природні (переходять з краю у край, вирубують
ліси, висушують болота і т.п.), а зміна умов існування змінює народну
вдачу, тому й вивчення народної вдачі не може бути емпіричним.
Необхідно пізнати її протягом усього історичного процесу існування
народу (бо в різні часи, у різних умовах вона мала різні властивості).
Отже, національна вдача не фікція, а реальність2.
Вчений робить спроби визначити методи дослідження національної
вдачі. Для пізнання вдачі людини необхідно спершу виділити лише те,
що є у неї індивідуальне, відмінне від інших; навпаки, помітити все те,
що є спільне у всіх одиниць, типове. З таких спільностей складається
певна сума властивостей, які належать усім членам одного народу. Це є
народна, національна вдача. Це те, що відрізняє його від спільних
властивостей членів іншого народу. Тому можна стверджувати про
існування окремих вдач у кожного народу. Отже, народна вдача у
відношенні до окремого народу є тим спільним, що є у всіх, що їх
об′єднує в один людський тип, а у ставленні до інших народів, до всього
людства – є тим, чим народи відрізняються один від одного3. Н.Григоріїв
визначив, що не вдача народу впливає на зміст вдачі індивідуумів, а
навпаки – вдача індивідуумів складає вдачу народу, а природою
витворені особливості індивідуумів, об′єднаних у суспільство,
визначають характер суспільства.
Тому щоб зрозуміти вдачу народу, необхідно виявити спільні
властивості його індивідуумів. Визначити їх простим способом
індивідуального досліду, порівняння, – вважав Н. Григоріїв, –
неможливо. Перешкодою тому є не лише широкі простори розселення
народів, а й довгий час існування. Коли ще можливо об′їхати всі
простори, розселення певного народу, то ніяк не можна переслухати й
оглянути вимерлих його членів. Тому вивчення народної вдачі повинно
здійснюватися не лише вивченням вдачі окремих осіб та їх порівнянням,
а й дослідженням факторів, які впливають на формування людської
вдачі.
Вдача окремої людини залежить від 1) конституції і властивостей її
організму як спадкових, так і особистих; 2) можливостей чинності
організму, залежно від умов природного й суспільного оточення;
1
2
3
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3) природного й суспільного (родинного, товариського, шкільного,
громадського та іншого) виховання, тобто: сформованої поведінки у
певних умовах існування. Можна стверджувати, що вдача людини
визначається властивостями організму та умовами природного й
суспільного оточення1.
Оскільки вдача народу є сумою спільних властивостей його
індивідуумів, яка виникає зі спільності конструкцій і суспільних умов
існування, – то й вивчення народної (національної) вдачі необхідно
здійснювати методом вивчення біологічної конструкції людських
організмів та природного й суспільного оточення всіх його індивідуумів.
Оскільки вдача людей і нації залежить від організму та природного й
суспільного оточення, то для вивчення вдачі народу (нації), на думку
Н.Григоріїва, необхідно дослідити й пізнати властивості та їх вплив на
створення в історичній перспективі людської (індивідуальної й
колективної) вдачі; природно-географічних та культурно-історичних
умов існування й оточення народу, тобто властивості і впливи
географічного положення, клімату, простору, топографії, ґрунту,
рослинності тощо; вплив антропології; вплив господарських, культурних
і політичних суспільних функцій у їх історичній перспективі; отже,
вплив побуту, звичаїв, господарської техніки, мистецтва, віри, моралі,
науки, політичного устрою, вплив способів, змісту й фаху та всякого
роду фізичної й духовної діяльності.
Українська національна вдача сформувалася повільно із
загальнолюдської; під впливом умов, у яких перебували предки
українського народу та перебуває він сам. Українська нація є наслідок:
1) біологічного й культурного росту первісного людства, що у певних
умовах природно-географічного оточення сформувалося у породу
арійців, яка згодом під впливом переселень, мандрівок, зміни природногеографічного оточення й умов життя оформилася у кілька племен
слов′ян; 2) біологічного (кровного перемішання) й культурного впливу
різноманітних сусідів; 3) пристосування певного слов′янського племені
до природо-географічного і суспільного оточення Дніпро-Дністрового
басейну; та 4) прояву власної творчості, діяльності, культури того
племені, для задоволення своїх потреб у рамках свого розселення.
Тому українська національна вдача є сумою історичних нашарувань
властивостей кількох різноманітних суспільних колективів, а саме:
первісного людства, арійців, слов′ян, українського народу та його
історичних сусідів.
Для української національної вдачі характерні властивості:
1) загальнолюдські, що виникли під впливом природно-біологічних
законів людського існування, тобто: властивості, які є в усіх народів
(любов, ненависть тощо) і розрізняються лише темпераментом, силою,
способом, частотою, кількістю проявів тощо), 2) арійські, що склалися у
тих умовах, у яких перебували українські предки – арійці (дещо в мові,
1
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звичаях, темпераменті), 3) слов′янські, сформовані й досягнуті під час
загальнослов′янського побуту українських предків, коли слов′яни
мандрували ще по різних країнах (дещо в мові, звичаях, світогляді,
суспільному устрої, господарстві, мистецтві тощо); 4) різних сусідніх
народів, які впливали на українців через своє сусідство, війни, торгівлю
тощо; і 5) українські, створені й здобуті українським народом на
нинішніх просторах розселення, після виділення з середньовічного
слов′янського olcumen-у (V-VІ в.), у мові, звичаях, світогляді,
суспільному устрої, господарстві, мистецтві, одязі, житті, харчуванні.
На вдачу українців впливало сусідство, культурні, торгові й військові
відносини та біологічне (кровне) й територіальне перемішання з готами,
аварами, хазарами, греками, скандинавами, Руссю, поляками, мадярами,
печенігами, чорними клобуками, половцями, татарами, литовцями,
росіянами, німцями, євреями тощо.
Тому в сучасній українській національній вдачі є багато елементів,
запозичених від предків (арійців та слов′ян) і сусідів. Отже, це не є вдача
чиста, цілком оригінальна. Це сума різних властивостей українських
предків, українських сусідів і самого українського народу.
Незаперечним є твердження Д. Мордовця, що українська національна
вдача на всіх просторах українського розселення біологічно
неоднорідна, а тому й не одноманітна1.
Українська нація расово (біологічно) не чиста: має багато чужої
крові. Протягом віків різні народи кочували через простори її
розселення, захоплювали ті чи інші українські землі, осідали там і
біологічно
перемішувалися
зі
слов′янами-українцями.
Це
перехрещування залишало по собі певні сліди на українській вдачі.
Вчений відзначав, що український народ ще не закінчив процесу
свого об′єднання та внутрішнього скристалізування принаймні на єдиній
психічній базі. Тому про українську вдачу можна говорити тільки дуже
обережно й дуже відносно. Є, очевидно, лише основна сума
властивостей української вдачі на всіх просторах українського
розселення, а, крім того, є і локальні її варіації, особливо в
Наддніпрянщині і в Галичині2.
Визначивши, що українська національна вдача не зовсім однорідна,
Н. Григоріїв повертається до питання про визначення і сутність
національної вдачі. З притаманною йому точністю він звертається до
праць, у яких мова йде про національну вдачу. Його увага, перш за все,
концентрується навколо праці В. Павловича “Материалы для географии
й статистики России”, М. Костомарова “Дві руські народності”,
В. Антоновича
“Три
національні
типи”,
Д.
Мордовцева
“Малороссійськое племя”, В. Семенова “Малоросія” (Том 7 – праця
“Россия”), записки Г. Вінського “Мое время”, а також статті автора
“Основ” під псевдонімом В.И.Л. (Далі для зручності будемо
використовувати лише ініціали, зазначених авторів: В. Павлович – В.П.;
1
2
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М. Костомаров – М.К.; В. Антонович – В.А.; Д. Мордовцев Д.М.;
В. Семенов – В.С.; Г. Вінський – Г.В. та В.И.Л.)
Усі названі автори у своїх працях торкалися властивостей
українського характеру. На підставі аналізу праць зазначених авторів
Н. Григоріїв стверджував, що у них відтворені різні сторони української
ментальності і створює її своєрідну класифікацію: ні в якому разі не
енергійна, апатична, повільнодумаюча й не ініціативна людина (Д.М,);
по волі – м′яка (Д.М., В.С., І.М); смирна (В.П., В.А.), навіть покірна
(В.П.), але вперта (В.П., Д.М., В.С.). Розуму неспритного, хоч і
пронизливого В.П., В.И.Л., В.С.), повільнодумна (Д.М.); після свідчення
одних – глибокодумна (Д.М.); а після свідчення других –
неглибокодумна (І.М), але скептична (Д.М.), глузлива, гумористична
(Д.М., В.С.), хоч і не люта (В.А.), у всякому разі дотепна (Д.М., В.А.).
Надзвичайно чуттєва, а тому чутлива чи чула (Д.М., В.А., В.С, І.М.), а
тому уявлива та фантазуюча; з нахилом до чудесного, нездібна до
конструктивної творчості (Д.М.); мрійна (Д.М., В.А., В.С.),
поетичнотворча (Д. М, В.С), лірична (Д.М., В.А.), – меланхолійна (В.С.),
сумовита, а навіть плаксива (Д.М.). По смаку – поетична (М.К., Г.В.,
Д.М., В.А., В.С.), естетична (М.К., Д.М, В.А., В.С, І.М.), особливо
музична (Д.М.), охайна (Г.В., Д.М.), по відношенню до інших сварлива
(М.К., Г.В., Д.М., В.А.). сутяжна (В.П, Д.М.), але не люта (В.А.).
По світогляду – ідеалістична (І.М.), непрактична (В.С); релігійна
(М.К., Г.В., Д.М., В.А., І.М.), забобонна (Г.В.).
У поведінці – моральна (Г.В., В.С.), не злочинна (В.С.), милосердна
(Г.В.) гостинна (Г.В.), хоч і скупувата (Г.В.).
У праці – різноманітноздібна (Д.М,), працьовита (М.К., Д.М), хоч з
нахилом до сибаритства (Д.М.) й пияцтва (В.П., Г.В.).
У проявах душі, для одних – щира (Г.В.), а для інших – спритна
(Д.М., В.А., В.С), не інтимна (В.А.), дипломатична (В.С), а тому у
чоловіків – маломовна, а у жінок навпаки (В.П., Г.В.).
У суспільному житті – індивідуалістична (М.К., Д.М., І.М.),
малогромадська (М.К., І.М.), без смаку до політичного панування (М.К.,
Д.М.), ненасильницька (М.К.), нерозбійна (Г.В.), не мстива (М.К.), не
користолюбна (В.П.), не лихварська (Г.В.), без національної пихи (М.К.),
терпелива до чужинців (М.К., В.А., І.М.), безпечна (В.П.), слухняна
(Г.В.) і навіть покірна (В.П.), а тому недержавницька. У політичних
ідеалах свободолюбна, рівноправна, демократична (М.К., В.А.)1.
Згрупувавши таким чином характерні риси українців Н. Григоріїв
спробував через природно-географічні і культурні чинники
прослідкувати наскільки наведена характеристика правдива й повна.
Переходячи до окремих властивостей української вдачі, Н.Григоріїв
констатував, що темперамент її не скрізь однаковий і погоджувався з
точкою зору інших вчених.
В основі темпераменту дійсно лежать повільність (В. Й. Л, Д.М.,
В.С), спокійність (В.И.Л.), млявість аж брехня (В.П.); неенергійність,
1
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апатичність, повільнодумність і неініціативність (Д.М.). Виробленню
властивостей сприяла біологія (антропологія), простори оселення,
підсоння, багатство природи, родючий ґрунт, хліборобство та гнобляче
суспільне оточення й історична доля. Але теж вороже суспільне
оточення, напади сусідів і боротьба з ними розбуджували й плекали
активність, рухливість, енергійність та ініціативність. Тому в цей час
українська вдача хоч у біологічно-природній основі повільна, обережна,
розміркована, розвивається в напрямі до активізації й ініціативності;
особливо у промислових районах степової України та в Галичині.
Основою української вдачі, безперечно, є чуття. Вона чутлива чи чула
(Д. М., В. А., В. С., І. М.). Такою її зробили багата природа й
хліборобський побут на селі.
Великі простори, багатство й краса природи, розкішне підсоння,
родючий ґрунт, хліборобський побут витворили, а господарська техніка,
мова, словесність, пісні, музика, ігри, обряди, танці, страва, одяг, житло,
будівництво і т. п. не тільки відбивають, а й надалі плекають її
мрійливість (Д.М.; В.А; В.С.), ліризм (Д.М., В.А.), поетичність (М.К.;
Д.М., В.А, Г.В., В.С.), естетичність (М.К., Д.М., В.А., В.С., І.М.),
поетичну творчість (Д.М., В.С.), особливу музичність (Д.М.) тощо.
Краса природи й суспільно-історична доля, безперечно, сприяли
витворенню меланхолійності (В.С.), сумовитості та навіть плаксивості
(Д.М.), що найяскравіше відбилося в піснях, але поряд з тим бачимо й
широкі радісні пориви в “козачках", веселих барвах вишивок, веселих
піснях; змаганнях крою одягу та будівничих форм до стрункості
(дзвіниці) і т.п. Воля українського народу не слабка. М′якість (Д.М.,
В.С., І.М.) та смирність, виплекана впливами підсоння та багатством
природи, зникають під впливом суспільного оточення, історичної долі,
хліборобства. Українська вдача все більше загартовується, стає твердою;
хоч і не черствою.
Українська національна вдача в основі своїй малоінтелектуальна, що
є наслідком багатства території та історичної долі. Хоч історичне
положення на шляху перехрещування різних культур давало змогу до
порівнювання; різноманітне оточення та історична доля будили й
загострювали український розум.
Український розум, хоч і повільний, але гострий і глибокосяглий.
Бракує лише часто конкретного знання, науки, освіти. Тому світогляд в
основі своїй ідеалістичний (І.М.), хоч і з великим нахилом до
практичності, економічності, про що свідчить як господарський побут,
так і мова (скорочення слів)1.
Побожність – одна з характерних рис українців; виплекана великими
просторами, багатством природи, хліборобським побутом, історичною
долею, суспільною структурою тощо. (М.К., Т.В., Д.М, В.А., І.М.).
Побожність утримує етичність, людяність, але сприяє й упокоренню,
пасивності, консервативності, через що українці залишаються на
становищі другорядного народу.
1
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Українці у масі своїй побожні, певною мірою містичні та навіть
забобонні (Г.В.), а через те й консервативні. Однак історична доля,
суспільна структура та природний розум, виробивши критицизм та
скептицизм, значною мірою сприяли поширенню серед них
раціоналістичного світогляду, – вважав Н.Григоріїв.
Позитивна сторона української побожності – моральність,
побудована на засадах християнства. Однак культурна відсталість не
компенсується моральністю. Тому завданням удосконалення української
вдачі в цей час є поширення освіти, позбавлення впливів містицизму;
використання релігійної туги на мистецьку творчість і поглиблення
науки.
Етичність українського народу безперечно висока. Його моральність
(П.В., В.С.), не злочинність (В.С), милосердність (Г.В.), гостинність
(Г.В.), привітність не підлягає сумніву. Про це на кожному кроці
свідчать звичаї, словесність, звичаєве право, способи суспільних
відносин, література, мистецтво тощо.
Поряд з моральністю українці визначаються працьовитістю. Основою
є господарський добробут і право власності, поважають працю. До цього
їх привчила історична доля.
Про щирість і відвертість української вдачі можна говорити тільки
відносно. Відвертість – властивість примітивізму. Щирість –
примітивізму або високої моральної культури.
Пісні свідчать про щирість української вдачі, але щоденна поведінка
виявляє
обережність,
скритність,
замкнутість,
хитрування,
дипломатичність (Д.М., В.А., В.С.). Все це наслідки впливу тяжкої
історичної долі, перебування в чужому й ворожому суспільному
оточенні1. Маломовність чоловіків, безперечно, є свідченням небажання
проговоритися.
Н. Григоріїв відзначав, що біологічні (антропологічні) різниці між
окремими народами-націями не дуже великі. Особливо там, де народи
історично перемішалися й довгий час живуть в однакових природногеографічних умовах. Наприклад, між німцями, чехами й поляками у
Середній Європі або між поляками, українцями й росіянами у Східній.
Потрібно досить пильно придивитися, щоб їх помітити. Тому й їх вплив
на формування національної вдачі недостатньо великий. Проте він існує.
На думку вченого, довгоногість та широкогрудість в українців,
очевидно, були тими факторами, які разом з іншими сприяли створенню
повільнішої та витривалішої вдачі (більші кроки, більша кількість
захопленого диханням повітря), ніж у коротконогих та вузькогрудих
поляків і росіян. Високий зріст, довгі ноги, широкий крок при
рівнинності поверхні, очевидно, сприяли пристосуванню до повільності:
“встигнемо й помаленьку”2.
До інших антропологічних властивостей українців Н. Григоріїв
відносить і окружність голови, яка свідчить про меншу їх інтелігентність
1
2
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порівняно з росіянами. «Неприємно, а факт, – зазначав він, – що
український народ, як поневолений протягом віків, мало жив розумовим
життям, а заняття впливає й на вдачу»1. На основі аналізу приходить до
висновку про те, що “всі суспільні групи українців, опріч селян, мають
менший обхват голови, тобто: менш інтелігентні, ніж такі самі групи
московські. Тільки українські селяни інтелігентніші за селян
московських. Серед українців взагалі менше церебральних (розумових)
типів, а більше м′язових, ніж у росіян. Нація чорноробів. Та й різниця
між українською інтелігенцією й селянством значно менша, ніж у росіян.
У росіян різниця в обхваті голови інтелігенції й селянства – 11,59 мм., а
в українців – тільки 8,52 мм. Українська інтелігенція селянська;
недостатньо піднялась над селянством; з іншого ж боку, українське
селянство інтелігентніше за московське, тобто: рівнем розуму ближче
стоїть до своєї інтелігенції, ніж московське до своєї. Робітники ж та
інтелігенція українців розумове нижче робітників та інтелігенції
московських”2. З таким жорстоким вироком важко погодитися. Адже
навіть сучасна реальність доводить, що серед українців є багато
високоосвічених людей.
Значний вплив на формування національної вдачі має територія.
Невелика територія розселення й близька присутність ворога вимагають
постійної настороженості, напруженості, готовості до бою. Великі
простори України привчали українців до байдужності, пасивності,
охлялості, недбалості: “до нас ще далеко”; “ще встигнемо”; “якось то
буде”3. Відзначається також, що рівнинність просторів сприяє
формуванню безпечності, а з іншого боку, рівнинність не перешкоджає
вільній навалі противників, не даючи захисту для оборонців, привчає їх
до сміливості, завзятості, войовничості.
Н. Григоріїв вважав, що українці ніколи остаточно не були
поневолені чесною перемогою, а тільки підступом та обманом. Для
підтвердження своєї думки наводить цілий ряд прикладів: вчинок Олега
з Аскольдом і Діром; опанування Галичини Польщею, Волині й
Київщини – Литвою; Люблінську унію; Переяславську угоду і т. п. Як
Литва з Польщею, так і Московщина значною мірою “прибирали до рук”
Україну “підхліблюванням”, обіцянками, обдурюванням. Навіть в 19181920 рр. Москва взяла українців на гачок “самостійної Української
Соціалістичної Радянської Республіки”, а Польща – підтримкою УНР”4.
Розглянувши детально вплив території на формування національної
вдачі Н. Григоріїв прийшов до висновку про те, що “рівнинна поверхня,
не перешкоджаючи ні розпорошенню, ні скупченню людства, але
сприяючи розвиткові зв′язку між ним виробляє серед народу єдність;
гориста ж ділить його на окремі частини, перешкоджає спільному
веденню більших акцій, прищеплює партикуляризм, місцевий
1
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патріотизм; розпорошує народ на окремі територіальні скупчення,
народи, що конкурують між собою”1.
Розбрат, який вважається властивістю українcької та словя′нської
вдачі, у дійсності є властивістю загальнолюдською. Він був у французів,
німців, італійців і інших народів у часи їх примітивізму. Є він і в
українців. Однак виражений менше, ніж у інших народів2. Досить
вказати, що у найважчі часи руїни й розпачу українці ніколи не різали
один другого, як це ми бачимо у практиці німецького народу XX ст.
Різня удільної доби – це те саме, що було більшою мірою в усіх
народів за примітивного феодального стану: не лише в українців, не
лише у слов′ян, а й у французів, німців, турків і т. п. До того ж в удільній
різні керівництво здійснювали не стільки місцеві українці, як зайшлі
руські князі.
Найбільший розбрат виявили українці в часи “руїни” після
Хмельницького та у часи “нової руїни”, після 1920 р., але в обох
випадках причиною була не стільки українська вдача, а провокація
сусідів-ворогів, що штучно й завзято розбивали українців,
налаштовуючи їх один проти другого.
Великі, переважно рівнинні, простори України та різноманітність
суспільного оточення (багато ворогів) розпорошували українські сили,
відтягували їх у різні боки, давали простір теоретизуванню, не
кристалізували думки, робили можливим мандрування й уникнення від
бою; дозволяли галасливість (повноголосність), суперечки, тривалу
підготовку бою і т. п. Зменшуючи страх небезпеки (бо вона далі),
ослаблювали напруженість думки й організації, тобто: головні бойові
здібності.
Великі простори, багатство природних скарбів, захоплення
хліборобством, що прив′язує до “свого клаптя землі”, “до хутора” й
убиває бажання проникати в чужину, призвели до занепаду серед
українців будь-якої агресивності, напасництва. Українці ніколи ні на
кого не нападали з метою завоювання. Тільки захищалися. Більше того,
прищепили покору: “на всіх вистачить”.
Хлібороби втратили навіть первісну войовничість, бажання воювати,
боротися. При першій поразці піддавалися. Знали, що могли б
захиститься від неволі втечею, однак залишалися. Хоч не панами її
(землі), то... оброблювачами3.
На основі цього Н. Григоріїв констатував, що великі простори,
добрий клімат, родючий ґрунт, багатий рослинний і тваринний світ
створили: а) економічну безтурботність (“для нас ще вистачить”);
б) повільність у праці (“обійдеться, почекає, не помремо з голоду”);
в) гостинність (“стачить для всіх”); та неагресивність, миролюбність з
сусідами (“цього досить”).

1
2
3

Там само.
Там само.
Там само. – С. 32.
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Великі й рівнинні простори виховали серед більшості українського
народу “широкорису” вдачу. Поселенці рівнини – наддніпрянці не
захоплюються дрібною працею, малими цілями. Протягом історії
рвалися й рвуться до великого. Мріють про весь світ. Історія
Наддніпрянщини – неперервний перебіг великих подій: боротьби за
високі ідеали: “захист віри”, скасування кріпацтва, здобуття “землі і
волі” і т. п. Лише поселенці гірської країни – Галичини – конкретні й
здатні до менших, але виразних і практичних цілей.
“Галицьке життя”, відзначав проф. М. Грушевський, “вражає
чоловіка з Великої України так би мовити філістерським характером:
дрібноміщанським прив’язанням до всякої хоч би маленької
матеріальної вигоди, страхом перед ризиком, відразою просто фізичною
до всякого жертвування інтересами моменту для якоїсь дальшої мети,
навіть своєї власної, і так само для цілей чи справ публічних чи
національних”1.
Однак, підкреслював Н.Григоріїв, вдача українців не відверта. Вплив
рівнинної поверхні на формування відвертості вдачі паралізовано
небезпеками рівнинності та особливо постійним ворожим сусіднім
оточенням. Перебуваючи протягом віків під загрозою нападів сусідів, а
інколи й під їх владою, український народ привчився приховувати перед
чужими свої дійсні наміри, не розкриваючи своїх планів.
Н.Григоріїв твердив, що немає жодних підстав вважати українців
мало громадськими індивідуалістами (М.К., І.М.). Українська історія
свідчить, що, коли український народ сам впорядковував свої суспільні
відносини, то робив це переважно у спосіб громадський, колективний:
“віча” слов′ян; боротьба київського й галицького міщанства та шляхти в
ХІ-ХІІ ст. за громадську самоуправу, проти “єдиновладдя” князів,
принесеного в Україну Руссю; запорізький козацький громадський
побут; громади й товариства (“братства”) в Українській Республіці ХVІІХVІІІ ст.; громадське самоуправління у законодавстві Української
Народної Республіки у1917-20 рр.2
Це, однак, не означає, – переконував Н. Григоріїв, – що українці не
шанують особистості. Навпаки, вони особистість ставлять вище всього,
як самомету. Лише пов′язують її з громадою так, щоб вона не шкодила
ніякій іншій особистості. В українців громада не самоціль, а засіб для
задоволення потреб особистості, яка є самоціллю. Особа й громада в
українців не протилежності, а дві сторони єдиного людства й людяності.
Гармонія окремішності й спільності для добра особи і всієї людності.
Малу рухливість та недостатню інтелектуальність необхідно
поборювати не лише поширенням знання, – був переконаний
Н.Григоріїв, а урізноманітненням занять: поменше хліборобства, а
більше виробництва й торгу: індустріалізація України.
У зв'язку з цим Н.Григоріїв пропонував: виховану природою м′якість
вдачі
замінювати
гартом
суспільної
боротьби.
Недостатню
1
2

Там само. – С. 33.
Там само. – С. 55.
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інтелектуальність розвивати освітою, наукою, урізноманітненням праці.
Слабку ініціативність і малу політичну активність слід розвивати. Таким
чином, передбачав вчений, можна подолати негативні властивості
української національної вдачі.
Н.Григоріїв досить об′єктивно підійшов до дослідження українського
менталітету. На підставі аналізу праць багатьох науковців, які торкалися
питання національної вдачі, він зумів викристалізувати те зерно, яке
характеризує українську національну вдачу. Позитивним у його
концепції є, перш за все, її цілісність. Він неупереджено відзначав
позитивні і негативні риси української національної вдачі та її
специфічні особливості. Однозначно констатував, що українська
національна вдача неоднорідна на всіх просторах українського
розселення. Українська нація расово (біологічно) не чиста. Говорити
чітко про єдину виразну вдачу всього українського народу неможливо.
Водночас відзначалося, що існує основна сума властивостей української
вдачі на всіх просторах українського розселення, а також локальні її
особливості.
Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що українська
національна вдача або менталітет є певним соціально-психологічним
станом суб'єкта нації, народності, народу, громадян, які зберігають у
собі результати довготривалого та стійкого впливу етнічних, природногеографічних, професійно-економічних факторів та умов проживання
суб'єкта. У свою структуру менталітет включає певні елементи
національного характеру, які діють, не проходячи через свідомість.
Українська національна вдача (ментальність) формується під
впливом соціокультурних факторів, традицій, культури, соціальних та
державних інститутів суспільства. Але й, власне, ментальність здатна
здійснювати суттєвий вплив на подальший самобутній хід розвитку того
чи іншого суспільства.
Відновлення української державності відкриває шлях до вивчення
нової проблематики, яка не вважалася актуальною, або заперечувалася
офіційною ідеологією і методологією. До такої проблеми відноситься і
категорія “українська національна вдача” або “менталітет”. У сучасних
умовах вивчення менталітету дає можливість глибше зрозуміти витоки
державності, духовності, патріотизму, що мають важливе значення для
процесу відродження України і для розвитку українознавства.
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Сніжко В.В. (Київ)
УНІКАЛЬНА ОРИГІНАЛЬНІСТЬ
УКРАЇНЦІВ: ОКЦИДЕНТАЛЬНА
ОРІЄНТАЛЬНІСТЬ АБО ОРІЄНТАЛЬНА
ОКЦИДЕНТАЛЬНІСТЬ
Стаття
є
дискусійним
українознавчо-мистецькознавчим
матеріалом, що прагне через нетрадиційні погляди звернути увагу
читачів на українськомистецьку оригінальність, якій притаманні
унікальні риси як “орієнту”, так і “окциденту”.
Людство завжди було свідомим того, що безупинно нищити довкілля
не потрібно, бо ж було відомо, що воно відповідно віддячить. Проте
людство сумлінно знищувало довкілля. А врешті-решт т.з. відтворююче
господарство протягом минулих років призводило до «плям» на обличчі
Природи. Цими плямами є нинішні напівпустелі, пустелі тощо:
Євроазійський степ, такий милий публіцистичному оку етнологів – одна
з таких плям. Бо прогресуюче людство (на відміну від традиційних
суспільств) не пристосовується й не пристосовувалось до довкілля, а
активно прагне на свій розсуд змінити його, пристосувавши до певного
рівня своєї комфортності. Ще до «неолітичного перевороту» довкілля
було все теоістично-символічно ж и в и м, а тому людина мала
догоджати, лишаючи собі певну другорядність. Згодом у часи розквіту
філософії, як осмислення світоустрою, дехто висловлював своє
захоплення «вільністю», а відповідно, і пересічною щасливістю свого
буття. Проте постійна «боротьба» і була виживанням. Гірко, що в цій
боротьбі людство призвичаїлось «все перемагати». Під «усе» слід
розуміти зростаюче брутальне ставлення до природного довкілля з
поступовим применшенням обожнення Природи.
Ще колись, на початку нашої доби, Л.А. Сенека, перший з
теоретичних ідеологів європейського християнства висловився
приблизно так: одвічна зима, похмуре небо гнітить їх, від дощу
ховаються вони в хижах з соломи та листя, й ніяких інших помешкань,
ніякого притулку, окрім того, що їм вдається спорудити для себе на час
гострого нестатку, немає в них. Задля прохарчування ловлять вони
диких тварин, проте і ця злиденна їжа дістається їм лишень з великими
труднощами. – Вважаєш чи ти їх вартими співчуття? Запитує він сам
себе й дає «вичерпну відповідь» – Не потрібно сумувати ні про що, що
зробила звичним сама Природа, бо те, що тобою вважається нещастя,
для інших народів є звичним життям. Остаточно закреслив обожнення
неолітичний «переворот», який змінив ідеологію, утвердивши
первинністю людність, а все інше – служіння їй. Приміром, рослини,
далебі зернові, виявилися поза культу пошановування богів, а
перетворилися на споживацький культ безупинного годування самих
себе, зокрема людей, щоб, кількісно збільшуючись, захоплювати терен,
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або ж жорстоко й брутально грабувати й принижувати насельників тих
теренів: волю сильного має відчувати й коритися їй слабший.
Залежно від ступеня розгортання генези людства деякі народи,
особливо землеробські, окультуривши багато зернових і городніх рослин
та плодових дерев не знали, як їх лікувати від хвороб та шкідників.
Природний імунітет ці рослини втратили, бо людина спрямовувала свою
увагу не на біологічну стійкість, а на масову родючість, що досягалася
втратою природного імунітету. Тож перебравши на себе піклування й
опікування долею рослини, збільшуючи її врожайність, щоб нагодувати
своїх пращурів, які масово тиражувались (на відміну від малозмінної
кількості богів), проте не знаючи як їй (рослині) допомогти,
землеробська людина ранішніх часів утвердження відтворюючого
господарства знищувала її. Через це левантська філософія «обдарувала»
перших землеробів трагічною долею Каїна, хоча те саме було і в
скотарів. Тому гуманістичною в узагальненому сенсі стає сучасна
людина і буде ще гуманістичнішою, бо людство розумнішає і
розумнішає. Сучасне людство вже спроможне виправити помилки
минулого. Проте якщо людство цього не зробить – Природа його просто
викреслить із загальної планетарної генези, наприклад, як динозаврів.
Засоби Природи ніколи не можуть бути вичерпаними, разом із
мистецтвом – «божественною» здібністю людини – вони завжди будуть
безмежними вихователями.
Якщо навіть якісь твори мистецтва і можуть бути призабутими, проте
певного часу вони обов’язково відродяться. Приміром, камерність («малі
голландці») робіт Й.Янсона, Я.Й. Ван Гойєна, Р. Ван Вріса, А. Ван
Кейленборха та ін. Нині робить можливим на противагу сучасним
оголено-могутнім від страждаючих ожирінням, дійсно Рубенсових
тілесів із палаючою Фройдовою надміною сексуальністю суспільства
ХХІ ст. побачити, замріяно відчути соковито-живий світ справжньої
Природи, осяяної сонцем, а ще приємніше – оповите воложистою імлою
довкілля, хмари, що мандрують небом, піщані дюни, лісові стежинки,
химерні тини й вкриті мохом тисячоліть каміння, якісь руїни замку,
дуби… треба ж то кудись утекти від брутальності «оскаженілого» в
своїх «…ізмах» сьогодення. Це все відчутне у призабутих голландців,
проте це ж саме й відчутне у ніколи не згадуваних українців –
Васильківського С., Левченка П., Костанді К., Орловського В.,
Пимоненка М., Ткаченка М. – малярів, проте, у них ще обов’язковою є
українськість і в природних пейзажах, провінційно-міському, київському
та південному колориті…
Негативізм Ніцше, як вважають фахівці, «мав відкрити нові шляхи» –
істина є процесом, людина є самою дією, філософ – творець і пророк, а
загалом вирок – «Бог помер», то в хаотичному Світі лише людина несе
значення, логіку, красу, мудрість. Дійсно лише людство «створило» і
Красу, і Мудрість (та й ще багато іншого). Проте «хаос» – це системність
іншого виміру, ніж той, у якому перебуває людина, а тому хаос чужий
для неї, і починаючи з нього людство прагне будувати лише ті системи,
що задовольняють її. Тож дійсно, а до чого тут Бог? Той, який є
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осмисленням як своєї «ідеї», так і свого «хаосу». Чужа ідея, якою б вона
не була привабливою, або «корисною», є чужа ідея.
Зокрема, причіплюванням до авангардного європеїзму, у якому
присмерк жаху від особистого бісексуального споглядання в шпаринку
із «життєвим простором», у якому вітчим ґвалтує пасинка, а мати живе з
онуком рідної сестри після відвідування ним недільної школи по
вивченню Святого письма, примушує художника бути захисником
моралі. От через те “типові для європейської культури цього часу
компоненти, такі як естетизм, думки й відчуття на грані дозволеного
мораллю, невротична сексуальність героїнь і самого тексту, написаного
в дусі шопенівського етюду, ставлять цей світ у відповідний культурний
контекст те, що І.Франко називав «западенством». За характером героїв,
стилем, ідеями «Valse melancolique» став маніфестом українського
мислення, несумісного з традиційно-народницьким”1. Оце нарешті хоч
щось: «Є рід любові в жінок… на якій мужчина ніколи не розуміється.
Вона для нього заширока, щоби зрозумівся на ній» (О. Кобилянська.
Valse melancolique) – унікальне в контексті української літератури
оповідання, яке ладне ну хоч якимось чином виправдати нас перед
естетизованим Заходом, бо ж страшно й уявити, як-то ми
виглядаємо…примітивно…, може, то й годі з отими
«Знайди у траві джерельце,
Торкнися його вустами.
Відчуй, як розквітне в серці,
Мов папороть – цвіт, кохання?!»
або ж і
«Манила, мов вода з джерельного струмка
Я воду пив…
Була вона вином,
Повітрям, сонцем, мрією й жагою.
То струменіла срібною габою,
То колисала піснею-журбою,
А то кропила згірклим полином…
Та я запраг ввійти у тую воду!»
Париж. Лише в ньому є краса, історичність, універсалізм,
планетарний трагізм, правдиве сексуальне, а не штучно-стерильне
«місто», де замість «ганусь» і «катрусь», і навіть «дзюні» є омріяний
онаністичний дискурс «Беатріче й Лаури»! бо ж Париж, як колись
Великий Рим увібрав у себе мільйони чужинців із їхніми
психологізмами і хворобливою відчуженістю від своїх терен, своєї
етноестетики, етногедеонізму, від своєї моральності… замість того чужа
«клітка», де загострена сексуальність, бо ж тхне пахощами гонів, де
відсутні «брами», а є лише дзеркала, калічені-перекалічені й забруднені
комахами та кішками – у павутинні, а ти, мандруючи чужими вулицями,
наступаєш на щурів, проте прагнеш великого великим коштом і хочеться
говорити про бридке й смердюче, називаючи його естетизмом,
1

Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999.
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«письмова поезія має цінність упродовж одного єдиного моменту, а
після того підлягає знищенню», у сподіванні дійти до хворобливої
крапки теперішнього визначального. Проте Ніцше попереджає, що ті,
хто, «судячи й знищуючи минуле, завжди становлять небезпеку і самі
перебувають під загрозою».
Як згадував один із визначних українських політичних діячів початку
ХХ ст., останній український гетьман Павло Скоропадський, в їхньому
будинку (у с. Тростянець Ічнянського району на Чернігівщині) всюди
висіли портрети гетьманів, політичних і культурних діячів України, а
серед них було декілька старовинних зображень «Мамая», а в
Тарновських у Качанівці та у Галаганів у Сокиринцях було зображень
козака не менше, якщо й не більше. Проте слід зауважити, що
зображення, аналогічні згадуваних гетьманом, існували не лише на
малярських полотнах, а й на всіх можливих і неможливих (приміром
вуликах) місцинах у селянських українських садибах, а ще обов’язково
на олив’яних чи срібних козацьких чарках, гаманцях тощо. Були вони
обов’язковими на Гетьманщині, Запоріжжі, Київщині, Черкащині,
Кубані й Дону, а також на поселеннях Сибіру, Зеленого Клину, навіть у
Маньчжурії в м. Харбін.
Мистецтвознавець Станіслав Бушак розповідає, що козак Мамай
дійсно існував, і як правдивий запорожець 1750 р. зруйнував містечко
Майни та інші маєтності польського князя Любомирського, ще й
здійснивши зухвалий напад на Смілянський замок. Російські війська під
орудою генерала Леонтьєва врешті-решт впіймали козака, мордували, а
відтяту голову повісили на мосту в Торгівці. Андрій Марченко шапку
загиблого одягнув та й оголосив себе нововтіленням (неоінкарнацією)
Мамая; і він загинув. Проте образ стає узагальненим образом-символом,
зокрема, сакральним зображенням. Прозаїчніше – національною іконою.
І хоча, як висловився Платон Білецький (дослідник цих творів):
«Мамаям не вклонялися, і не молилися як до ікон, але їх шанували як
своєрідні пам’ятки героїчних часів козацтва». Це справді всенародне
пошанування і хоча колінного поклоніння та паління лампадок за
християнською традицією не було… Проте було значно більше, аніж
пам’ять про героїчні часи козацтва.
Різноваріантні зображення Тараса Шевченка – це далеко не лише
висловлювання вдячності поету, що здійснив з українською мовою таке,
що писаними нею, його творами змогли зачитуватися й говорити і
посполиті, і ясновельможні. Не за це шанували як Батька Тараса, як і не
за те шанували Козака Мамая (хоч фахівці вважають його образ дуже
розмитим). Приміром, ніколи не було подолано сакральності чарівної
«Купальської ночі» (якщо б її дослідженнями зайнявся дідусь Фройд, ова… він би багато чого помітив та пояснив), а чи природного комплексу
«Великодніх свят». Так, ніколи не можна витіснити з європейської
свідомості українця духовної орієнтальності «Мамаїв», як і іншої
сакральної постаті – Великої Матері-Премудрості, втіленої в образі
святої Оранти-Софії. Найвидатніша історично-героїчна постать у
народній психотворчості – постать київського князя Святослава, сина
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київської княгині Ольги. Усі публіцистично-“історичні” намагання було
спрямовано, щоб представити його таким собі вікінгом, спадкоємцем
норманського клану Рюрика. Бо ж “історичний” канон стверджував, що
сакральність останнього до такого ступеня беззаперечна, що його
посланці із чистою совістю вбивають «не божих помазаників» Аскольда
й Діра, а довкільне суспільство ставиться із цілковитим «розумінням» і
спокоєм до цієї події. Проте в діях князя Святослава непомітно анітрохи
поривань «з греків та й до варяг»! Використовує він варягів,
норманських найманців, як високопрофесійних і найдосвідченіших
військовиків та ще й таких, що годі й казати відчайдухів й шибайголів,
особливо в морських походах. Ступінь шибайголівства тогочасних
морських військовиків може уявити лише людина, яка була в морі під
час шторму в якомусь човні. Святослав їх використав, бо вони мали
неабиякий досвід здійснення рішучих наскоків на інші народи по річках,
беручи в облогу й великі міста. Приміром, Париж та Лісабон, а із
Візантією вступаючи в сутички в Середземному морі та й за Сицилію з
іншими островами.
Проте сам портрет, єдиний мовний опис князя Святослава, не
свідчить про його західну чи північну прихильність, значно відчутнішою
є т.з. східність. Зокрема, є канон, що схід – у Палестині, Персії та в
«Дикунії». Проте для тих, хто щось пам’ятає з історичної географії:
східною частиною Східної Європи є Поазов’я і Надчорномор’я, а
південносхідною – нинішня Туреччина, що зветься Малою Азією в
Європі. Азію ж відмежовано Уральськими горами та Нижньою Волгою.
Зображення ж Козака Мамая, зроблені із ухилом західноєвропейським,
мають у собі штучність. Шовковиця ж за спиною у козака є родичем
смокви, стосовно якої жорстко висловився ще Ісус Христос з Галілеї,
проте вона ж є ще й ботанічним родичем фікуса. А один із його видів є
«деревом Будди», попід яким він і набув просвітління. Тож і атрибутика
й щось ще внутрішнє говорить про східність образу справді не
ісламського сходу, а такого, який для християн може бути язичницьким,
а для нас східноєвропейців – рідним.
Я вважаю, що на мистецьких зображеннях «Козака Мамая» є
священна постать героя-провідника, зокрема сакралізований образ князя
Святослава, як у буддизмі (бо він в такій само позі сидить) Сіддхарта
Гаутама, народною психологією спрощений і возвеличений. Бо ж
насправді він, тобто князь Святослав, і є засновником Чорноморської
Русі (Січі), аж коли-то з’явилися Байда Вишневецький та інші запорізькі
відчайдухи, а легіни Святослава на своїх чайках вже Х ст. “літали”
морями й річками від Азова по Каспію та українським Межиріччям до
Руського моря та Істру. На останнє ж ХХ ст. мав вплив мальований
сакралізований образ національного героя-провідника в очевидному
виявленні постаті Батька Тараса (Тараса Шевченка).
Нині ж етноестетичне світовідчуття із духовною пам’яттю – феномен
як культура: « В широкому розумінні цього слова культурою вважаємо
все, що має людина чи громада людей не від природи, а вже від власного
розуму і власної творчості як в царині матеріальній. Так і в духовній, в
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царині громадського життя, звичаїв та побуту» (Дмитро Антонович).
Культура ж і середовище живлять і виховують особистість. Проте
середовище може сприяти, щоб особина конала і не лише духовно.
Культура як і фізика (її багато хто вважає основою природознавства) –
галузь загальнолюдської діяльності. Проте це духовний аспект, тому,
приміром, рамці російської духовності мають своє світоглядне спертя, а
іранської – своє. Психоетнічна самобутність культури нині
відновлюється в різноманітних українознавчих студіях, які досліджують
не лише етнолого-лінгвістичні процеси, а й етноестетичні, що відбували
свого становлення відповідно до особливостей регіональної природної
естетики. Комплексний підхід психоетнічної екології, що є одним з
провідних у загальній українознавчій методології, безпосередньо вивчає
первні, що сприяють виникненню певних людських психотипів із
домінуванням оригінальних архетипів, що є основою у формуванні
етносів і їхніх унікальних особливостей та засад психічної діяльності у
безпосередній та найщільнішій сув’язі з самою Природою. Проте цей
феномен тому і є феноменом, що він надихає не кожен етнос і не кожен
мистецький напрямок, а чи певну малярську школу. Він є не
абстрагованою структурою, а національно виявною структурою –
націєфеноментальною.
В українців, як і в інших етносів із подібною психоетнічною
ідеологією суспільства, усе духовне є виявленням якогось явища, а все
загалом є часткою цілісного всеосяжного постійного духовного
організму, Простору і Часу недискретно з ним пов’язаним. Через це
сакральністю наділене все, бо містить у собі неосяжність всесвітнього
Духа. Святість різна, приміром: «гармонізація виявів зі Світом
уподібнення його круглій формі сприяють підвищенню його духовностісвятості, втіленню її у ці форми, а деструкції природного гармонійного
стану – знижують святість. За цими уявленнями оцінюються всі
природні вияви, за ними ж творяться і явища культури […], то
підвищеним рівнем святості володіють світлоподібні, тобто круглі,
форми землі – долини, гори, їх абсолютні розміри і рівень виявлення
округлості визначають рівень святості […] Священою є й усяка вода (і
земна, і небесна), але особливо високий рівень святості у води, яка
щойно витікає з надр священої землі – у джерел, що витікають з-під
священих гір, з-під священих дерев – вони стають суспільними
святинями […] Україна має величезну кількість таких природних,
освячених поколіннями святинь, свідчень одвічного священоподійства
етносу на цій землі своєрідних атлантів, що тримають над цим краєм
ідеологію святості – гармонії буття і спрямовують дії людини у це
річище»1. Не випадково, що нині високою пошаною користуються
трипільські агроміста, що мали колове планування, як і в легендарній
Атлантиді.

1
Удріс І. Роль української періодики початку ХХ ст. У формуванні концепції
вітчизняного мистецтва // Образотворче мистецтво. – 2002. – Ч. 1. – С. 23-25.
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Мистецтвознавча методологія – проаналізувати і дослідити
формально-змістові особливості українського стилю, який лишається чи
не єдиним засобом збереження нашої ідентичності у протистоянні
чужинецькому світогляду як у минулому, так і в сьогоденні диктату
соцреалізму та космополітичному болоту.
Далеко не заради цікавості допитується відомий мистецтвознавець
Г.Міщенко «чому так важливо саме мистцями осмислювати такі
поняття, як національна форма українського самовиразу, що такі первені
(архетипи), стилізація і стилізаторство, стильовий прийом та
індивідуальний стиль? […] Взагалі, навіщо потрібний аналіз
формотворчості, коли йдеться про пошуки «свого стилю» або розуміння
образотворчого процесу в цілому?»1 А тому, що сучасна Україна прагне
віднайти «свій стиль» у всьому: і в політиці, і в науці, і в історії, і в
мистецтві. Мистецтво – очі нації, ними вони бачать, завдячуючи цим
«очам» і її бачить світ.
За креаційною теорією, Творець створив Природу в завершеному
вигляді, й після процесу творення настав процес збереження та
підтримання його в ладу, не допускаючи погіршення через природні
процеси завмирання. Загальновідомо, що в Природі закладено
біологічний механізм самовідродження, саморозвитку. Згідно з
еволюційною теорією, світ досягнув організованості й ладу в процесі
природної генези. Ця суперечність властива європейському мисленню,
яке в своїй статичній поляризованості впадає з однієї крайності в іншу,
що в соціальному плані простежується на перепадах суспільної
свідомості від монархізму до демократії, від демократії до партократії
або олігархії. Ці антагоністичні виявлення політичної думки виникають
внаслідок антиеволюційних збурень у суспільствах, які відійшли від
природного ладу збереження життя й саморозвитку. Суперечність
європейської думки виформувалась у два непримиренних догмати –
теїстичний і атеїстичний (його ще визначають науковим). Цю
суперечність не здолала й діалектика Гегеля, який через свій
європоцентризм не зміг органічно засвоїти бінарну діалектику ведизму
давньоіндійської філософії, духовними надбаннями якої він скористався,
проте неосягнув в європейському розумінні.
Одвічні первні не руйнуються в протиборстві, а переходять один в
один, породжуючи у взаємодії гармонію процесу світотворення –
аграрна культура народів світу, щорічні космічно-земні акти зародження
клімату та нового життя в рослин, тварин і мікросвіту людей.
Світотворення й еволюція – два природні взаємодіючі вияви Всеєдиного
Буття – основа міфо-філософії українців. А.Свідзинський наголошує, що
«ПРОЦЕС САМООРГАНІЗАЦІЇ НООСФЕРИ Є КУЛЬТУРА». Значення
цієї ідеологеми «полягає передусім у тому, що вона стверджує важливий
і глибокий зв’язок між культурою як соціяльним феноменом і явищем
самоорганізації, яке ставить найзагальнішу і найхарактернішу рису
1
Міщенко Г. Від декоративізму до метафізики простору // Образотворче мистецтво. –
2002. – Ч. 1. – С. 10-11.
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нашого світу. […] Втім, у будь-які часи абсолютна більшість людей
ігнорувала теоретичні парадокси, якщо взагалі усвідомлювала їх, коли
проблема вибору поставала як нагальна життєва необхідність. У такій
ситуації для соціальної істоти, якою є людина, потрібне якесь надійніше
і тривкіше підґрунтя для думки і дії, аніж хаос її бажань, прагнень, які до
того ж повсякчасно вступали і вступають у суперечність із бажаннями
інших. Без такого підґрунтя існування людей перетворилося б на
хаотичну війну всіх проти всіх, оскільки система табу руйнується тим
ефективніше, чим вище розвивається здатність до абстрактного
мислення»1.
Як особистість творить свій неповторний і неперебутний за
духовною суттю внутрішній світ – мікрокосм – животворчу клітину
Всеєдиного Світу (макрокосму), так кожен народ на своїй питомій землі
творить з покоління в покоління, в динаміці геоетнічних процесів світ
неповторної етнічної культури, безвічний у всесвітній духовній вартості.
Проте вже очевидну легендарність (можливо і харизматичність
постатей батька Оря, а чи огнищанина Оседеня, волхвів укра Ухоріза і
брата його Ословеня, боярина Скотеня, венеда Святояра, воєводу
Бобреця та князя Боревлана або синів орієвих (Кия, Пащека та Горовато)
та інших відомо нам вже й достеменно із чарівних дерев’яних дощечок,
поіменованих «Велесовими». Не маю можливим для себе порівнювати їх
із чарівними «Мойсеєвими» скрижалями, проте зауважу, що і тих і
других доля сумна і все ж таки вони або тексти їх є сакральними для
кожного свого народу, бо священною є пам’ять того, що зафіксоване
було на них і передавалося з роду в рід носіями тієї сокровенної пам’яті
– духовно-патріотичного світовідчуття.
Серед українського люду побутує думка: доля митця з народження
позначена перстом Божим. А якщо згадати ще й вислів «доля мистця –
це доля його народу», то з’ява на світ справжнього таланту таки має
«своє призначення». Отже, все, що відбувається з митцем, вважалося не
випадковим збігом обставин – вони спрямовували його до мети2. Дякую
п. Г.Міщенку за ту влучність, якою він схарактеризував нашого митцясучасника, я ж на разі скористав для представлення Постаті з Постатей,
якою ми українці щасливо і радісно можемо визначати еру нашого життя
– Тараса, сина Оксани та Григорія Шевченків. Чи можемо ми
порівнювати його приміром із Абу-Алі аль Хусейн Ібн-Абдуллах ІбнСіною (Авіценна), Йоганном Вольфгангом Гете, Леонардо да Вінчі або
Михайло Васильовичем Ломоносовим? Можемо! Проте навіщо? Кожен
відповідає своєму часові і є втіленням свого терену, своєї нації –
«образом» національного світобачення.
Кольороподіл має свої психоетнічні особливості і це не є якоюсь
примхою,
а
цілком
ґрунтовною
ознакою
щонайдавнішого
світосприйняття певного етносу, однією із духовно-творчих засад
1

Свідзинський А. Самоорганізація і культура. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999.
Міщенко Г. Виборювати самих себе, жити і творити // Образотворче мистецтво. –
2002. – Ч. 2. – С. 74-75.
2
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етнічного світогляду. Зокрема Гюйо у книзі «Мистецтво з соціального
погляду» зауважує, що шлях вивчення суто естетичних проблем
мистецтва починається з соціологічних фактів. «…Мистецька спадщина
Тараса Шевченка залишається сьогодні елітарною у художньому
просторі суспільного споживання»1, проте прикро, що тепер це
відбувається через ганебну інертність із під духовного намулу минулого,
ієзуїтсько-більшовицького приховування чудового, проникновенно
українського митця від України, від великого вселюдного простору
сучасних молодих громадян. Багатьох наших сучасників закохують
мистецькі твори імпресіоністів, проте ми часто не маємо можливості
побачити шевченкові твори, які ніжно і міцно тримають у собі чарівнозамріяну імпресіоністичність українського традиційного світовідчуття.
Т.Шевченка було обрано першим академіком з графіки в Російській
імператорській академії мистецтв – його роботи можна порівнювати з
Дюнером, велетом західноєвропейського Відродження. Проте як
порівнювати твори велета українського Ренесансу, не порівнявши умов
життя? Т.Шевченко був чудовим психологом, це відчутно в портретах,
які є в експозиціях музеїв і які йому замовляла велика кількість
інтелігенції. Поезію, створену А.Пушкіном, читають росіяни усіх
прошарків, а поезію Шевченкову знали і розуміли від шляхетних осіб до
безграмотних…, хто береться в Світі вишукувати в житті митця,
особистому житті «брудке» і через сотні років засуджувати його? Хто
засуджує Анрі де Тулуз-Лотрека за те, що він жив у будинку розпусти і
там створив свої шедеври? Хто засуджує за психологічні особливості і
життєві примхи Вінсента Ван Гога, Поля Гогена чи П’єра-Огюста
Ренуара, або Веніаміна Хлєбнікова та лорда Джорджа Новела Гордона
Байрона або Володимира Володимировича Маяковського?!
Відомий російський письменник-психоаналітик Федор Достоєвський
у своїй творчості не обминув увагою «байстрюцький синдром», як тяжке
психічне захворювання. Найбільш ґрунтовно він його відтворив в образі
Смердюкова, його хворобливо-заздрісне ставлення до всього
довколишнього є патологічним через байстрюцький статус нерівності із
братами, «дійсними Карамазовими». Тож таке хворобливе ставлення до
співгромадян властиве різноманітним манкуртам. Приміром щурячу
діяльність яких по знеціненню сакральних символів (Велесова книга) або
харизматичних постатей (Тарас Шевченко, Леся Українка) в очах Світу і
в свідомості сучасних молодих українців ми «толерантно» по-українськи
нині спостерігаємо. Зокрема, аналогічне
духовно-патріотичне
байстрюцтво (малоросійство, шельменківщина) відбувалося й на початку
минулого століття і видатні українські неокласики давали йому через
літературу відсіч, бо були українською інтелігенцією з правдивим
духовно-патріотичним світосприйняттям. Треба на разі не приховувати
«Днєвнік» (Щоденник), написаний Тарасом Шевченком на засланні і
після заслання російською мовою, бо жив він у Російській імперії, а жив
1
Андрущенко Т. Відкриваючи творчість генія // Образотворче мистецтво. – 2002. – Ч. 2.
– С. 20-21.
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би у Великобританській імперії – можливо англійською. Бажано його
літературно перекладати і дати гарні примітки-пояснення, а не
«сором’язливо» приховувати на догоду байстрюкам. Мова йде про
«байстрюцтво» психологічне. Зокрема, таким слід визнати психологічну
позазаконність. Приміром, хазяїн Тараса Григоровича Шевченка у
кріпацтві був граф Енгельгард, так от саме ця людина була
позашлюбним сином графа Енгельгарда і хоча йому випала така
можливість користуватися і титулом, і маєтком, проте відчуття
ущербності (синдром «байстрюцтва») істотно дошкуляв йому, особливо
впадало в око, що котрийсь кріпак і чогось-то й вартий…
Психоаналітики завжди приміряють, особливо до творчих постатей,
«едипів комплекс», а тут «байстрюцький», притаманний багатьом
особам з античного пантеону богів. Тож і для них є характерні психози
чи неврози саме через цей комплекс. Він гнітить і багатьох емігрантів.
Саме «проблеми», викликані ними, призвели й призводитимуть до подій,
аналогічних «французьким» осені 2005. Та ж «проблема» і у т.зв.
«невизнаних геніїв».
Канон, зокрема, переконаність, що існує лише праве-ліве, день-ніч,
захід-схід, народництво-модернізм, романтизм-реалізм, неореалізмсоцреалізм тощо лише заважає і не дає можливості зрозуміти існування
окремо від, приміром, французької (парижування) літературної моди та
східних «арабесок» іншого, третього чи четвертого іншого світовідчуття,
довкілля усвідомлення та іншої ідентифікації – не виключно хлопськоукраїнської.
Погляньмо на природну ідею певної території (для більшості
мистецтво-літературознавців це нонсенс, далекий навіть від
психоаналізу), яку продукує геопсихологія, теорія ландшафту,
етногенеза через ідею мікролептонного поля тощо, вона є втіленням в
ідеологію етносу та виявленням в світоглядному баченні нації. Цінність
та значущість людської особистості завжди досліджувалася в
різноманітних узагальненнях, проте примусово, через суб’єктивізм подій
українці опинилися останнього сторіччя в такому ідеологічному полоні
ідейного поля більшовизму (варіанту імперської російської ідеологеми),
який одним із постулатів використав міф про соціалізм, навіть
нагородивши його різноманітними епітетами на кшталт «розвиненого»
та з «людським обличчям». Один єврейський філософ казав, що
соціалізм є арійською витівкою, а комунізм – іудейською. Гарна думка.
Націоналізм же в тому форматі, яким лякають західних європейців, є
витвором європейським і епітетами його нагороджують дивовижно
брехливими.
«Декоративність становить одну з найприкметніших ознак
українського художнього мислення. І якщо в Бароко не було б жодних
інших заслуг перед українським мистецтвом, воно все одно посіло б
почесне місце в його історії лише тому, що саме йому судилося
найповніше відтворити притаманний українському національному
характерові потяг до святковості, поетичності, смак до яскравих барв,
рясного рослинного орнаменту і, що не одразу впадає в око, відтінок
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легкої задуми, ледь відчутного суму, який виникає припустимо в травні,
коли видима краса світу буйно розквітає і водночас швидко зникає,
упадає, розвіюється […] У відчутті прекрасного є ще й легке
філософське забарвлення, яке надає йому розчуленості й
сентиментальності […], нав’язливе бажання отримати цю примхливу
красу, наситити нею життєвий простір […]. Але має Бароко й справжніх
ворогів – вже третє століття ведуть вони з ним непримиренну війну […],
вони багато чого досягли в справі як компрометації барокової
культурної традиції, так і нищення пам’яток барокового мистецтва»
(Анатолій Макаров. Світло українського Бароко).
«Безкорисливість – генетична в українській культурі. Художник
Києво-Печерської Лаври Алімпій ХІ ст. уславився байдужістю до
грошей. З «голяками» волів жити інший знаменитий киянин, філософ і
художник Сковорода – вік ХVІІІ. Висока духовна напруга О. Богомазова
також пов’язана з невибагливістю і неувагою до матеріальних благ. У
листі 1915 р. із закавказького селища він прохає дружину «узяти з
собою: 1) голок для машинки; 2) мила; 3) парфумів собі; 4) «Так
говорить Заратустра», Ніцше […] Уже за юних літ збагнув він
ненадійність інтелекту для поетичної діяльності: переповнений земним
інтересом вигоди, інтелект – бар’єр на шляху «в таємницю душі» […]
Знайти сю втрачену єдність, цю гармонію – завдання сучасного
мистецтва. Якщо раніше це удавалося стародавнім художникам, то лише
тому, що їхня психіка була примітивнішою, менш вимогливою, як наша»
(Дмитро Горбачов. Не для грошей народжений, або логіка краси). У
цьому уривку я не прагну робити наголос на грошах, як виразникові
користолюбства, а відсутності їх, як виразникові щирості та
користофобії. Бо розтлумачити це не має на меті ця стаття:
образотворчий, зокрема, малярський витвір немов би ніколи не
закінчується і твориться вічно, бо активно і пріоритетно діє права
півкуля мозку; дизайнерський твір є утилітарним витвором творчості в
чіткому початкові і повністю прагматичному його закінченні –
домінантною є лівопівкульна мозкова діяльність. Полотно чи скульптура
тощо в кінцевому своєму стані може бути немов би й незакінченою
ідеєю… Чайник чи верстат, шафа чи космічний корабель має визначені
доцільністю та регламентовані умовами параметри, а це і є психічний
прагматизм, якого і не вистачає нашому народу.
Гроші дійсно не можуть виступати як виразник ідей, проте і
заперечувати її теж, бо допоки ще не винайшли іншого показника оцінки
нашої праці. І годі вже виховувати, що не в грошах щастя…, а з милим і
рай в курені, носіїв більшовицько-колгоспної ідеї. Не лише в грошах
щастя! Бо ж піти до театру або на вернісаж, до концерту чи поїхати до
далекого-далекого села можливо лише, придбавши квитка за певні
кошти. Які ти не вкрав, не пограбував, видурив, поцупив тощо, а
заробив!
Заробив чесною працею, творчою працею. Творчість – це корисна
людству, планеті, собі й природі діяльність. Не лише мистецтво є
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творчістю, хоча воно є найяскравішим її виявленням, як і дизайн чи
вирощування рослин…

«Тепер чітко виявився з’єднуючий фактор між естетичним хвилюванням
художника та його результатом-картиною. Ми бачили, що підґрунтям цього
зв’язку слугує знак, живописний елемент. У сумі своїй, з одного боку, вони
прилягають до естетичного хвилювання художника, з іншого – до такого ж
хвилювання глядача за умови, що той сприймає картину. – Художник,
імітуючи своє хвилювання, елементами мистецтва створює картину. Глядач
же йде зворотним шляхом: відчуванням окремих елементів картини імітує
хвилювання художника. Тобто творчо проникає в суму співвідношень
елементів. Таким чином, шлях розвитку імітації хвилювання глядача полягає
в еволюції його розуміння як самих елементів мистецтва, так і їхнього
взаємозв’язку […] Творення картини глядачем спирається вже не лише на
співпадіння з оригіналом, але й на певну самостійність поєднуваних
елементів […], творчість глядача значною мірою переросла рамки об’єкта і в
ній починається еволюція визволення елементів картини від гіпнотизуючого
оригіналу […] Творчість глядача починає спиратися на самостійну цінність
імітуючого елемента мистецтва» (Олександр Богомазов. Картина – глядач).
Давні мислителі Діодор Сицілійський та Фукідід, Трогус, Юстин, Ефор
вважали скіфів щонайбільшим і найстарішим народом в Ойкумені; а дехто
возводив скіфів до рівня велетів і навіть богів. Це не абстраговане
повідомлення про т.з. скіфомовну людність, мова велась стосовно
скіфомовної геополітичної структури в часи функціонування її на
давньоукраїнському терені, зокрема, території нинішньої України.
Відповідно скіфи (наближеніше до самоназви – скити) не є нинішніми
українцями, проте осмислено відповісти ким було різноплемінне
(різноетнічне) угруповання людей, які користувалися офіційною т.з.
скіфською мовою, перебуваючи на наших теренах, певно є складно на
науковому рівні. Далебі Білл Клінтон, президент США, подарував нам
«право» на найдавніший народ і наймолодшу націю, вірогідно науковці в
США щось йому підказали. Високим рівнем «матері мов світу» визначав
українську Платон Лукашевич – видатний етнограф ХІХст., у ХХ ст.
совєтський академік Марр ціною свого життя засвідчив, що «ознакою
полісемантизму українська мова перевершує всі індоєвропейські мови
світу». Науковці Гонзеліус та Кірхмеєр вважали запозиченими латиною всі
корені слів із мови скіфів, майже тієї ж думки був і математик-філософ
Лейбніц. Платон же словами Сократа казав, що «усі імена предметів греки
запозичили у скіфів-варварів». Варвари є означенням «чужі», «не наші». А
щоб «перегукнутися» із сьогоденням, наведемо закон природи ім. братів
Капранових, який засвідчує, що “в усіх регіонах, де люди мають менше 5
бібліотек на 10 тис. виборців, підтримка Януковича практично тотальна” (з
газети ВВ №193 за 2005 р.).
Проте приміром, є така слушна думка, що «кожне покоління – це новий,
зовсім окремий світ. Від вступлення його починається неначе нове життя»
(М. Євшан. Боротьба генерацій і українська література). Для нас же це ще й
обов’язкове (ще з «книги Волоса») згадування про часи минулі (що важливо
– героїчні й моральні) й обов’язково – ренесанс. Тому нині, як ніколи
влучними є слова Миколи Міхновського: «Вперед! Бо нам ні накого
надіятись і нічого озиратись назад!» “Проте Степан Бандера гостро
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попереджав, що «більшовицька школа формування партійних кадрів
підготовляє такий елемент, який завжди і всяким засобами буде намагатися
захопити і втримати в своїх руках владу, а народ і все його життя – в неволі”
(С. Бандера. Перспективи української революції). Лише, на мій погляд,
мистецтво наше сучасне, молоде, спроможне завадити цій підступності і,
навпаки, посприяти утвердженню правдивого українського духовнопатріотичного світобачення з урахуванням як окциденту, так і орієнту, проти
свого оригінального світосприйняття, яке у нас одвічне.
Закінчу словами свого покійного друга М.Маричевського, головного
редактора часопису «Образотворче мистецтво»: «Шевченко усвідомлював,
що нації, котра не має своєї державності, без свого націоналізму не вижити
[…]. Шевченко не мислив свого буття поза болями, боріннями й змаганнями
нації; його творчість заклала нам оновлену ідеологію українськості, суттю
якої стало завоювати свій культурологічний етнопростір. Це питання є
найактуальнішим для нас і нині. Маємо утвердити цей простір, наповнивши
його національним духом»1.

Єрмашов Т.В. (Київ)
ДЕЯКІ ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ХАРАКТЕРОЛОГІЇ
У статті висвітлюються окремі аспекти формування українського
народного характеру. Аналізуються часові етапи становлення
етнічного психологічного типу, піднімаються питання історіографії
проблеми.
Те, що ми називаємо національною психологією, формувалося
упродовж віків під активним впливом різноманітних чинників –
історичних, культурних, антропологічних, соціальних, політичних тощо.
Ці елементи виступили каталізаторами національної генези, і, будучи
спочатку індивідуальними властивостями людини, розвинулися з часом
у типові для усієї етнічної групи ознаки.
Спроби пізнати та схарактеризувати український характер мають
вельми давню історію. Документально етногенез українського народу
сучасні дослідники простежують, починаючи з V ст. до Р.Х.
(найдавніший відомий опис України-Скіфії грецьким істориком
Геродотом)2. Пізніше свої свідчення про українців залишило багато
іноземців – арабських, візантійських, перських, італійських,
французьких, німецьких, англійських та інших купців, мандрівників,
державних діячів, дипломатів, вчених, донісши до нас своє бачення
нашого народу. Першою спробою синтезу таких джерел стала праця
1

Маричевський М. Шевченко і ми // Простір. – 2004. – № 1.
Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V ст. перед Христом. –
К.: Довіра, 1992. – 72 с.
2
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М. Грушевського “Виїмки”, надрукована на початку ХХ ст. коштом
НТШ у Львові. Прикметним у цьому плані є випущений у 30-х рр.
збірник В. Січинського “Чужинці про Україну”, перевиданий на початку
90-х1. Тривалий час ці документи були недоступні як дослідникам, так і
широкому загалові, і лише віднедавна маємо змогу оцінити їх.
З царини вітчизняної науки першими серйозними аналітичними
спробами є роботи М. Костомарова (“Дві руські народності”, 1861),
І. Нечуя-Левицького (“Світогляд українського народу”, 1878),
В. Антоновича (“Три національні типи народні”, 1888). Й досі не
втратили наукової цінності синтетичні розвідки Хв. Вовка про
українську антропологію й етнографію2. Подальша розробка теми велася
О. Кульчицьким, І. Мірчуком, Д. Чижевським, О. Пріцаком.
Початок формування менталітету українців нинішній науці
достовірно невідомий. Проте ще літописець Нестор, автор “Повісті
временних літ”, зафіксував відмінності у способі життя полян, до яких
належав і сам, та інших східнослов’янських племен. Поляни, згідно з
Нестором, “...бяху мужі мудрі і змисленні”, будують міста і
дотримуються добрих звичаїв, мають “стиденіе” до жінок тощо. “А
радимичі, і вятичі, сіверяни один обичай мали: жили вони в лісі, як ото
всякий звір, їли все нечисте і срамослів’я було в них перед батьками і
перед невістками.. І весіль не бувало в них, а ігрища межи селами...
Мали ж вони по дві і по три жони... Сей же обичай держали і кривичі, й
інші погани...” (“Літопис Руський”, с. 8-9).
Саме поляни на чолі союзу інших племен становили ту людність
(русь), у середовищі якої на кінець І тисячоліття н.е. інтенсивно йшов
процес формування українського народу. Разом формувалось і основне
підґрунтя українського етнонаціонального характеру (“української
душі”). Ця “душа” формувалася протягом тривалого часу існування на
українському терені автохтонної, з прадавньої трипільської доби,
землеробської агрокультури, котра створювала в етнічній самосвідомості
пращурів архетип “magna mater”, ласкавої, лагідної Матері-Землі, її
поетичне бачення, що ініціювало засади народної обрядовості3. Природа
стає символом життя, на відміну від поганського пантеїстичнодуалістичного трактування (як життя і як смерть – “мать – сыра земля”,
резонатором людської душі. Таке емоційно-шанобливе ставлення до
рідної землі, природи в цілому знайшло свій практичний вияв у
підвищеній працелюбності українців. На світоглядно-ментальному рівні
це виявилось у так званому принципі антеїзму (від давньогрецького
міфічного героя Антея). Згодом материнський культ, успадкований з
епохи матріархату, отримав своє продовження в часи козацтва, коли на
жінках залишалось не лише господарство, а й охорона дому.
1

Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 255 с.
Вовк Хв. Студії з української етнографії та антропології. – К.: Мистецтво, 1995. –
336 с.
3
Кононенко П., Сніжко В., Кононенко М. Україна: природа, людина, екологія:
Методичний посібник. – К.: Міленіум, 2005. – 98 с.
2
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Праця на родючих землях українського лісостепу і степу сприяла
формуванню малих соціальних груп, перешкоджаючи водночас
утворенню характерних для мешканців північних і північно-східних
земель великих патріархальних родин-племен, у яких особистість
нівелювалася, розчинившись у комунітарному, общинному, “хоровому”
(Д. Лихачов) началі. Звідси можна зробити висновок, що українська
національна психіка, якщо зробити її умовну проекцію на особистісну
площину, має структурний тип етико-інтуїтивного інтроверта,
обережного типового миротворця, компромісного і довірливого, але при
цьому передбачливого індивідуаліста. Така модель має свої серйозні
проблеми і не зовсім відповідає створеному романтиками міфічному
типу, т. зв. "la fatales”, тим більш, що в їх героях, попри бажання авторів,
все ж проявляються риси “жертви долі”, такої собі іграшки обставин.
Будь-які прояви екстравертності, героїчності одразу ж нещадно
забиваються “комплексом жертви”. На підтвердження можна навести
приклади хвилеподібних виявів “переродженої свідомості” народу:
піднесення духу у кінці 80-х – на початку 90-х та у 2004 і, при ознаках
найменших невдач – моральний занепад. І вкотре розлягаються
жалісливі треноси невдах над своєю “щербатою” долею, як точно
підмітив у вірші “Козак Мамай” Д. Павличко:
...Все в нього є: і кінь, і зброя,
І кобза, і капшук з грішми,
Але в очах – печаль ізгоя
(Цим, власне, і подібні ми).
Сентиментальний малорос!
Він лук і шаблю відкладає,
І грає тужно, тужно грає,
І віршики сумні складає,
І в небо скрушно поглядає,
І в свідки Господа волає,
І сповідається до сльоз!...
Це класична картина психічного стану негативної саморефлексії,
змальована художніми засобами, і ескалація такого стану може вилитися
у небезпечні для довкілля форми. Особливо, якщо суспільна група стане
керованою нонконформістськи налаштованими лідерами. В такому разі
реалізуються найгірші сценарії, як-от “пошук ворога народу” (як
правило, на цю роль призначають іншу націю або народ). Такий вияв
реактивної агресії – характерний наслідок загнаного у підсвідомість
комплексу меншовартості типових маргіналів. Поєднання цього
комплексу “національного самоїдства” (В. Лупейко) з найвищими
національними ідеалами яскраво ілюструє суперечливий характер
національної психіки. Загалом, емоційність української нації як стала
риса психологічної культури виступає серйозним деструктивним
чинником у житті народу і країни – кидання у крайнощі поховало вже не
одну корисну справу.
Соціопсихолог О. Кульчицький відзначає в історичній свідомості
нашого народу два типи: “vita heroica (maxima)” i “vita minіma”, тобто,
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типи героя та обивателя1. І вони не лише мирно співіснують в
українцеві, а й взаємодіють! За Е. Берном, це “справжній” та
“пластичний” типи людей. Академік О. Киричук2 у менталітеті українців
виділяє такі особливості: а) інтроверсивність вищих психічних функцій і
сприйняття навколишньої дійсності, що виявляється в зосередженості
особистості на фактах і проблемах внутрішнього, особистісноіндивідуального
світу;
б)
кордоцентричність,
виявлену
в
сентименталізмі, чутливості, любові до природи, обрядовості, фольклорі
тощо; в) як наслідок цього – перевага почуттів над раціональним
розумом і анархічний емоційний індивідуалізм ірраціонального
характеру. Адже, згідно з ученням філософа П. Юркевича, людське
сердце набагато швидше, аніж розум, рухається і доходить висновків.
Архетип “філософії серця” у П. Юркевича розкривається як прнцип
індивідуальності та джерело людяності, у Г. Сковороди – як мікросвіт,
вираження втіленого у “внутрішній людині” Бога, у Т. Шевченка – як
шлях до ідеалу та гармонії з природою, у П. Куліша – як орган надії,
передчуття, провидіння, у М. Гоголя – як ключ до “господарства душі”,
її потягу у сферу добра і краси. Кордоцентризм українців – це чиста
екзистенція, що виступає основою самого буття.

В історичному аспекті формування української психіки відбувалося під
впливом геополітичного розташування України – поміж Сходом і Заходом.
Засвоєння окциндентальних та орієнтальних цінностей, конфлікт
авантюрно-лицарського, активного та причаєного, хуторянського стилів
життя, світоглядів врешті витворили чудернацький, проте органічний
симбіоз – українську національну свідомість. Поступово відбулася
трансформація етнічної свідомості: обжиті цілинні території перестали
сприйматися як кочовища, а стали перманентним надійним прихистком.
Культурне начало – поселення-місто перестало дисгармоніювати з
загрозливим зовнішнім хаосом степу: всепримирююче материнське родове
начало природи звично розв’язало конфлікт цінностей.
На сьогоднішньому переломному етапі ми знов постаємо перед
необхідністю акліматизації в інваріантному мультикультурному просторі.
Це не потреба однозначного вибору між культурною законсервованістю і
згубною асиміляцією світом – адже існує неодноразово апробований шлях
пристосування себе до обставин і навпаки. “Те, що було довгими роками
нашою тугою і болем – вимушене розсіяння українців по світах, нині за
незбагненним промислом історії може і мусить обернутися нашою силою.
Життя і праця українців у середовищі інших народів, інших культур,
відкриває безліч каналів швидкого збагачення себе досвідом сучасної
цивілізації, виходи до якої були наглухо заблоковані упродовж століть”
(І. Драч). Проте для цього слід замінити власні негативні вияви суспільної
етнонаціональної свідомості прогресивними елементами, сформувати нове
національне мислення, переставши шукати міфічних стежин в обхід прямого
шляху – тим паче, що всі вони ведуть повздовж нього.

1
Кульчицький О. Риси характерології українського народу // Енциклопедія
українознавства: Загальна частина. – К., 1995. – Т. 2. – С. 708-718.
2
Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Генеза, 1996. – С. 753.
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Федоренко О.А. (Київ)
ГЕОПОЛІТИКА В УКРАЇНОЗНАВСТВІ
(план-проспект методичного посібника)
У методологічній розробці визначено особливості розвитку
геополітичних досліджень в українознавстві та окреслено основні
напрями української геополітичної думки у ХХ - на початку ХХІ
століть. Розкрито зміст і сутність основних понять геополітичної
проблематики.
Зміст
1. Геополітика
досліджень.

як

проблемний

напрям

українознавчих

Основні поняття:

Ідеологія – сукупність поглядів нації, класу, суспільної групи на їх
місце в світі, на розвиток історії людства та політичних процесів.
Держава – правова форма організації та діяльності політичної влади,
її внутрішніх і зовнішніх взаємовідносин.
Проблема – форма знання, змістом якої є те, що не пізнане людиною,
але потребує свого пізнання.
Національна ідея – духовно-політичне явище, що визначає
ідентифікацію людей з своєю нацією – її історією, мовою, державою,
культурою, долею.
Географічна політика – наука, що вивчає вплив географічних
факторів на політику держави та її міжнародні відносини, пояснює й
аналізує зовнішню та внутрішню політику держави залежно від її
просторового розташування, особливостей клімату, ландшафту
місцевості, забезпечення природними та іншими ресурсами.
Географічна стратегія – система напрямів діяльності держави в
міжнародних відносинах та внутрішній політиці. У політичній сфері:
вирішення проблем, пов’язаних з кордонами, територіальною цілісністю
та державним суверенітетом. В економічній сфері: використання
природних, фінансових, людських ресурсів. У воєнній сфері:
забезпечення реалізації стратегічних інтересів держави на основі
кількісних і якісних показників функціонування збройних сил. У сфері
екології: використання засобів та методів протидії техногенним і
екологічним катастрофам. У сфері психології: аналіз аспектів впливу
природного довкілля на формування психічних рис людини та
суспільства й становлення географічно-психологічної структури
суспільства з властивими людям адаптативними та психоетнічними
особливостями.
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Геополітична реальність – існування національної, державної,
міждержавної чи наддержавної структури, певних явищ чи процесів у
природному просторі.
Геополітичні чинники: а) географічне розташування території
(ландшафтні умови місцевості, гідрографічна сітка внутрішніх водойм,
наявність виходу до морських чи океанічних просторів); б) економічний
потенціал (корисні копалини, транспортні комунікації, умови розвитку
промисловості та сільського господарства); в) військово-промисловий
потенціал (наявність боєздатних сухопутних, повітряних і військовоморських військ, підприємств із виробництва зброї та військового
спорядження); г) демографічний потенціал (загальна чисельність
населення, наявність професійних і інтелектуальних трудових ресурсів).
1.1. Методологічна основа вивчення геополітичних проблем.
Теоретично геополітика визначається в двох якісних вимірах:
як наука пізнання закономірних зв’язків між географічними умовами
та політикою держав, властивих для всіх регіонів світу;
як ідеологія, що аргументує досягнення, здійснення та зміцнення
влади в конкретній країні.
У сферу практичних досліджень геополітики входять аспекти,
пов’язані з територіальними проблемами держави, кордонами,
раціональним використанням та розподілом ресурсів (природних,
фінансових, людських).
Термін «географічна політика» був введений у наукову термінологію
в 1916 р. для позначення зв’язку між географічним простором, певною
природною територією та політикою держав.
Автором цього терміна був шведський вчений-державознавець
Рудольф Челлен, який у книзі «Держава як форма життя» стверджував,
що у розвитку держав внутрішня і зовнішня політика є галузями єдиної
територіальної політики.
Геополітика визначалась ним як напрям знань про обумовленість
політики держав географічними факторами, такими як: географічне
становище, клімат, корисні копалини.
Основою розвитку геополітичної думки в європейських країнах є
погляди античних мислителів.
Видатний лікар Гіппократ дослідив у своїй книзі «Про повітря, води
та місцевості» вплив географічних факторів насамперед клімату, на
формування тіла людини й відмінностей у тілесній будові людських
спільнот.
Римський дослідник Стратон у праці «Географія» пояснював рівень
розвитку культури народів як закономірний результат впливу
географічних особливостей їх країн, зокрема, причиною величі та
могутності Риму вважав розташування території, що перебуває під
певним впливом повітря та клімату.
Античні погляди стосовно зв’язку між природою та суспільством
були продовжені у ХVІ ст. французьким державознавцем Жаном
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Боденом, який розглядав клімат як визначальну причину суспільного
розвитку.
У своєму головному творі «Шість книг про державу» він
рекомендував правителям для зміцнення влади враховувати географічне
становище місцевої території і фізичні та духовні особливості людей.
Послідовником Бодена був французький просвітитель Шарль
Монтеск’є, книга якого «Про дух законів» видана у 1748 р. Філософ
висловив думку про відповідність суспільних законів особливостям
клімату та землі, що визначають унікальність географічного становища
країни.
Вплив природи на розвиток народів досліджував і його сучасник –
німецький географ Карл Ріхтер. Він вважав, що вплив конкретних
ландшафтних територій на формування зовнішнього вигляду і
темпераменту людей є вирішальним чинником їхнього духовного й
культурно-мовного розвитку.
У середині ХІХ ст. англійський історик Генрі Бокль у
фундаментальній праці «Історія цивілізації в Англії» сформував вчення
про відповідність історії будь-якого народу географічним умовам певної
країни.
На початку ХХ ст. геополітичні ідеї стали ідеологічною формою
виявлення тактичних та стратегічних інтересів імперіалістичних країн.
Адмірал військово-морського флоту Сполучених Штатів Америки
Альфред Мехен у дослідній роботі «Вплив морської сили на історію»
визначав основними причинами могутності своєї країни узбережне
становище і протяжність території, кількість та характер населення.
Англійський географ Хелфорд Маккіндер у дослідженні
«Географічна основа історії» розробив теорію про географічне
роздвоєння світу на дві антагоністичні природні системи.
Він поділяв земний простір на чотири зони:
1. «Світовий острів» із континентальними частинами – Європа, Азія,
Африка.
2. Ядро «світового острова», «серце землі» – Євразія, територія якої
приблизно співпадає з територією Росії.
3. Ядро оточує пояс країн, розташованих поблизу морів та океанів, до
якого віднесені Європа, Передня Азія, східноазійські території
(Маньчжурія, Корея, Китай) і азійський архіпелаг (Японія, Тайвань,
Філіппіни, Індонезія).
4. «Зовнішній пояс», до якого віднесені Америка, Південна Африка
та Австралія.
Стратегічний зміст наукових думок цього вченого базувався на
ідеологемі неминучого панування у світі Великої Британії.
Х.Маккіндер вважав, що контроль над територією Східної Європи є
умовою для панування на світовому острові, а згодом володіння світовим
островом буде тим чинником, що забезпечить панування над світом.

Методологічною основою становлення географічної політики як
окремої наукової галузі стали праці німецького географа Фрідріха
Ратцеля «Антропогеографія» і «Політична географія».
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Ф. Ратцель досліджував аспекти географічної обумовленості
політичних процесів, зв’язків між державою і земною територією,
впливу географічного простору на формування зовнішньої політики
держави.
Погляди та ідеї Ф. Ратцеля, Р. Челлена, Х. Маккіндера, А. Мехена
були систематизовані в дослідженнях Карла Хаусхофера та інших
німецьких геополітиків.
Карл Хаусхофер та його послідовники в 1928 р. у збірнику
«Елементи геополітики» запропонували теоретичну модель геополітики
як науки. Геополітика була визначена як наука, що базується на
географічних знаннях про політичні просторові структури. Інший
німецький вчений, Адольф Грабовський, у статті «Простір як доля.
Проблема геополітики», яка була опублікована 1933 р., визначав
геополітику як метод дослідження, а не як окрему науку. Він
підкреслював фундаментальне значення таких факторів як простір і
клімат у становленні етнічних спільнот, історичному розвитку народів та
держав.
У 1951 р. у Німеччині вийшла друком книга Альбрехта Хаусхофера
«Загальна політична географія та геополітика». У ній геополітика
визначається як галузь географічних знань про взаємовідносини між
оточуючим людство простором та формами його політичного життя.
Геополітика як наука і навчальна дисципліна продовжувала
розвиватися і в другій половині ХХ ст.
Провідними науковими течіями геополітики у країнах Західної
Європи та Сполучених Штатів Америки були атлантизм та мондіалізм.
Атлантизм - це американістська геополітична концепція, що
обґрунтовувала гегемонію Сполучених Штатів Америки в Європі та
інших частинах світу.
Американські політологи С.Коен і Д.Мейніг обумовлювали перевагу
Сполучених Штатів Америки над іншими країнами, особливо над
Радянським Союзом, їх контрольним становищем у океанічних та
морських просторах.
Після краху соціалістичної системи та розпаду Радянського Союзу
відбувається трансформація атлантизму в «неоатлантизм».
В основу цієї течії була покладена стаття американського вченого
С. Хантингтона «Зіткнення цивілізації». Він визначав основною
особливістю
геополітичної
ситуації
в
світі
протистояння
євроатлантичної цивілізації з іншими цивілізаціями, насамперед з
китайською, ісламською, слов’янсько-православною, японською,
індуїстською, латиноамериканською й африканською.
Мондіалізм – геополітична концепція, що обґрунтовує створення
однієї загальносвітової системи цінностей.
У першій половині ХХ ст. на теренах Європи, Азії й Африки
відбувалася боротьба між чотирма мондіалістськими центрами:
комуністичним СРСР, фашистською Німеччиною, демократичними
США й імператорською Японією.
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Усі ці мондіалістські течії відрізнялися одна від одної, лише шляхом і
технологією досягнення однієї мети, тобто об’єднанням територій та
населення під керівництвом всесвітнього уряду.
Після розпаду СРСР і зникнення соціалістичного «табору», що
формувався під безпосереднім впливом комуністичної течії мондіалізму,
виник «неомондіалізм» у формі концепції «кінця історії» політолога
Ф.Фукуями.
Цей вчений вважає, що після розпаду Радянського Союзу людство
почало переходити до раціонального ладу, тобто ринковокапіталістичного з повсюдним пануванням ліберально-демократичних
цінностей.
Найбільш небезпечною для національних інтересів України й
української нації є російська геополітична течія євразійства.
У Росії фундаторами євразійського руху вважають Н. Трубецького,
П. Савицького, В. Флоровського і П. Сувчинського, які у 1921 р. почали
видавати різні збірники, у яких поступово формувалися основні
принципи євразійства.
Євразійці не відносили Росію ні до Європи, ні до Азії, ні до
слов’янського світу, вони розглядали її як особливе євразійське
утворення, вороже Європі й Азії, але об’єднує їх між собою і в собі.
Після розпаду СРСР і соціалістичного табору послідовником
євразійців став новітній російський імперіалізм. Геополітичну
проблематику в Російській Федерації розробляють такі відомі й досить
впливові наукові центри, як Російський інститут стратегічних
досліджень, Інститут Європи, Інститут світової економіки та
міжнародних відносин РАН, Рада з питань зовнішньої і оборонної
політики, Інститут національної безпеки і стратегічних досліджень,
Інститут стратегічних оцінок при Московському громадському
науковому фонді, Інститут діаспори та інтеграції (Інститут країн СНД),
Центр глобальних програм Горбачов-Фонд, Центр політичних
технологій.
Концептуальні питання російської геополітики викладено у двох
своєрідних книгах: О. Дугін «Основи геополітики. Геополітичне
майбутнє Росії» та К. Гаджієв «Геополітика».
О. Дугін розглядає геополітичну інтеграцію пострадянського
простору як єдину умову збереження етнічної ідентичності росіян. Він
стверджує, що нова російська експансія матиме не етнічний, а
геополітичний характер у зв’язку з тим, що росіяни виступатимуть як
єдина національна спільнота у процесі створення нової імперії.
К. Гаджієв вважає увесь простір колишнього Радянського Союзу
зоною російських інтересів, але відхиляє як несприйнятну для сучасного
російського суспільства євразійську месіанську ідеологію.
У цих концепціях Україні відводиться другорядна роль. У здійсненні
зовнішньої та внутрішньої політики вона має бути підпорядкована
Російській Федерації або контролюватися нею у наддержавних
об’єднаннях (Співдружність Незалежних Держав, Єдиний Економічний
Простір).
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У системі українознавства геополітика є одним із вирішальних
ідейних чинників державотворення.
Українознавство
є
методологічною
основою
масштабного
дослідження геополітичних процесів та етапів державотворення в
Україні, економічних та соціальних проблем, особливостей сучасного
становища України у світі.
Геополітичні дослідження в українознавстві здійснюються на основі
наукового опрацювання та структурування українознавчих та дотичних
до українознавства текстів українських та зарубіжних авторів.
Важливим напрямом дослідної роботи є вивчення та систематизація
ідейних і наукових поглядів українських вчених та громадських діячів,
які зробили вагомий внесок в етнонаціональне становлення Української
держави, збереження та розвиток українського буття.
Найбільш ґрунтовно висвітлив аспекти взаємовпливу природних
явищ і політичних процесів в українознавстві Павло Чубинський видатний географ і етнограф, поет, громадський і освітній діяч, автор
національного гімну.
Вірш Павла Чубинського «Ще не вмерла Україна» став символом
єдності українства. Автор зазначив у цьому унікальному поетичному
творі сакральні природні об’єкти українського терену: Чорне море;
Карпати; Степ; ріки - Дніпро, Дон, Сян.
П.Чубинський доклав багато зусиль до створення в Києві ПівденноЗахідного відділення Російського географічного товариства.
Дослідження П.Чубинського та інших вчених цього відділення були
надруковані в 1872-1878 рр. у семи томах «Трудов этнографическостатистической экспедиции в Западно-Русский край», що вийшли у
дев’яти книгах (перший та сьомий томи мали по два випуски).
У сьомому томі дається найбільш ґрунтовна етнографічна й
статистична характеристика національних меншин України (поляки,
євреї, німці, греки, чехи, цигани та інші), досліджується антропологія
українців, матеріальна культура й мова українського народу. Ця
фундаментальна праця була відзначена золотою медаллю Російського
географічного товариства (1873), золотою медаллю Міжнародної
виставки в Парижі (1875), Уваровською нагородою Російської академії
наук. П.Чубинський розробив програму збору матеріалів про народні
правові норми та звичаї і досліджував цю тему. Програму не було
виконано повністю, проте частково її результати опубліковані 1869 р. у
Санкт-Петербурзі під назвою «Очерк народных юридических обычаев и
понятий в Малороссии».
П.Чубинський задекларував у своїй роботі зі звичаєвого права, що на
основі природних моральних критеріїв та раціонального громадського
співжиття етнос здатен виробити такі правові норми, що регулюють
людські стосунки як у родині, так і в межах суспільства і здатні
виходити на міжетнічні взаємини.
Він зокрема зазначав, що «право не неизменно, оно развивается:
историческая жизнь, географические и экономические условия дают
характер обычаям и понятиям данного народа».
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1.2. Українознавчі засади вивчення геополітичних явищ та
процесів.
Процес осмислення та обґрунтування геополітичної проблематики в
Україні у ХХ ст. має свої етапи, часові періоди, напрями, позначені
впливом певних історичних подій.
Зміна суспільно-політичної ситуації у світі була й є визначальною в
науковій і дослідній роботі українських вчених та громадських діячів.
У першій половині ХХ ст. змістовність геополітичних досліджень
полягала у визначенні спроможності українців відновити національну
державу та утверджувати її геополітичні інтереси у протистоянні з
колоніальними імперіями – Росією, Польщею, СРСР, Німеччиною.
Наприкінці
ХХ ст. головним завданням українознавчих
геополітичних досліджень було осмислення державотворчих і
культурних традицій українського етносу.
У ХХІ ст. постало завдання обґрунтувати українознавчу геополітичну
концепцію національної Української держави та реалізації її
геостратегічних інтересів у міжнародних відносинах.
Об’єктом наукових досліджень в українознавстві є Україна й
українство як явища природно-космічні й загальнопланетарні.
Поняття Україна охоплює: територію, яку заселяв український етнос
у минулому та заселяє нині українська нація; природу етнічного терену з
його земними і водними ресурсами, особливостями екології; мову як
універсальний феномен буття і свідомості етнічної нації; суспільство й
державу в їх генезисі; матеріальну й духовну культуру (релігію,
філософію, мистецтво, освіту, науку, валеологію, право, військо,
міжнародні відносини), що розвиваються упродовж багатовікової історії
української етнічної нації та держави.
Поняття українство охоплює: українців як світовий феномен (в
Україні та зарубіжних країнах); етнонаціональні групи, що: а) займають
українські землі поза державними кордонами України з найдавнішого по
теперішній час; б) проживають у понад 60 країнах світу, але визнають
свою
етнонаціональну
ідентичність,
зумовлену
єдністю
етнонаціонального генотипу, долі, ментатальності, усвідомлення
історичної місії України й українців.
Українознавство є системою наукових інтегративних знань про
Україну й світове українство як цілісність, як геополітичну реальність.
Геополітичні дослідження в українознавстві є проблемним напрямом
дослідження внутрішніх і зовнішніх факторів становлення і розвитку
державних традицій українського етносу.
У контексті концентру «Україна – держава» в дослідній роботі
ставиться за мету виявляти й досліджувати особливості географічної
стратегії українського етносу, що формувалась як оборонна, набуваючи
в кожному історичному етапі нових трансформаційних ознак.
Символічні ціннісні орієнтири української географічної стратегії
систематизуються у чотири основні рівні:
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природні символи (Дніпро, Дунай, Чорне море, Карпати, степ);
магічні уявлення (культ Бика і Корови, коня та інших істот, пошана
до землі, сприйняття природного довкілля, шанування предків);
пам’ятки історично-культурної спадщини (Кам’яна Могила, скіфська
Пектораль, Пересопницьке євангеліє, булава Богдана Хмельницького,
«Кобзар» Тараса Шевченка);
базові ідейні цінності українського суспільства (українська мова,
національна українська культура, історично-політична традиція
державності та національно-визвольної боротьби, державні символи
України: прапор синьо-жовтий, герб-тризуб, національний і державний
гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського і музику
Михайла Вербицького).
Вивчення та систематизування цих символічних цінностей є
можливим контексті аналізу геополітичних чинників розвитку
українського етносу, а саме: розташування території, географічних та
демографічних особливостей окремих регіонів, природних ресурсів,
ментальності та поглядів населення.
Основною
географічно-стратегічною
особливістю
терену
українського етносу є просторова несумісність постання автохтонних, а
згодом національних державних формацій, з геополітичними інтересами
інших етнічних чи державних утворень щодо їх прагнень контролю над
територією та використання її природного і людського потенціалу.
Специфіка формування української географічної стратегії як системи
стратегічних напрямів внутрішньої та міжнародної діяльності держави
простежена у працях провідних українських вчених ХХ ст.
2. Основні напрями української геополітичної думки у першій
половині ХХ століття.
Основні поняття:
Природне середовище – зовнішня природа, що оточує суспільство і
відносно якої встановлено певний правовий режим: порядок
обов’язкової поведінки людей щодо природи як об’єкта права виключної
власності однієї держави, кількох держав або людства планети.
Простір – одна з основних ознак матеріальності речей, що фіксує їх
протяжність і порядок розташування.
Природні ресурси – елементи природи, що використовуються як
джерело засобів існування людського суспільства.
Територія – природна місцевість становлення етнічних і
національних спільнот, їхнього духовного й державного розвитку.
Геополітичне становище території – просторове відношення країни
до тих природних об’єктів, процесів, факторів, які впливали чи можуть
впливати на її зародження і розвиток як держави, на її політику,
державно-політичний устрій.
Геополітичний простір: а) територія становлення й розвитку етнічної
спільноти, її трансформації в націю; б) територія використання
природних, людських, фінансових ресурсів.
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Геополітичні інтереси держави – просторове відношення країни до
інших держав, військових блоків, політичних та економічних
міждержавних структур, потенційних союзників чи супротивників.
2.1. Впровадження методики геополітичних досліджень на
українознавчій основі.
Українські геополітичні дослідження мають власну історичну основу
і самодостатні позиції в світовій науковій думці.
У першій половині ХХ ст. дослідну роботу українських науковців
обумовлювали чотири специфічні критерії: розуміння природних та
історичних передумов становлення географічної політики держав;
визначеність у сприйнятті неперервності етнокультурної традиції
українства; здійснення наукових досліджень залежно від фаху,
професійного становища чи політичних поглядів; сприйняття
географічної політики як системи знань із структурою функціональних
зв’язків із іншими науками й політичною культурою суспільства та
держави.
За змістом поглядів та професійною належністю авторів усі
дослідження систематизовані в чотирьох напрямах: а) географічний –
наукові статті вчених-географів Степана Рудницького і Володимира
Кубійовича; б) ідейно-політичний – публікації громадських і політичних
діячів Миколи Міхновського, Дмитра Донцова, В’ячеслава Липинського;
в) історично-геополітичний – геополітичні праці науковців Юрія
Липи та Лева Биковського; г) політологічний – дослідницькі статті
політологів і філософів Івана Лисяка-Рудницького і Ольгерда
Бочковського.
Здійснювані вченими та громадськими діячами геополітичні
дослідження концентрувалися на двох методичних аспектах –
проблемному та дослідно-оціночному.
Застосовувались такі методологічні підходи: розкриття ролі та
впливу географічних факторів на внутрішню і зовнішню політику
державних утворень; визначення загальних закономірностей розвитку
держави та суспільства, необхідних для аналізу геополітичних явищ і
подій.
Першим в Україні науковцем, який здійснив системний розгляд
предмета географічної політики був Степан Рудницький.
Цей вчений-географ обґрунтував Україну як геополітичну реальність,
зокрема Україну як географічний простір, територія, народ і держава в її
етнічних землях.
Фундаментальні політичні, правові, соціально-культурні та
економічні завдання геополітичних досліджень визначені у його
програмових статтях.
Ці статті є першими в Україні систематизованими працями, у яких
викладено теоретичні та практичні основи географічної політики як
науки і прикладної галузі знань.
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У статті «Українська справа зі становища політичної географії»
обґрунтовуються фундаментальні принципи побудови держав як
природних й політичних структур людської цивілізації, аналізуються
актуальні для початку ХХ ст. проблеми відновлення та утвердження
української державності.
Система організації та здійснення геополітичних досліджень
проектується у статті «Завдання Українського Географічного інституту й
його видавництв».
Основні ідеї, викладені у цій статті, такі: розвиток географії, що
охоплює
комплекс
математико-географічних,
природничих
і
антропологічно-географічних дисциплін; географічне вивчення всіх
українських земель; розвиток географічного краєзнавства; всебічне
поширення географічних знань серед населення; організація підготовки і
видання монографій із загальної та описової географії; випуск науковопопулярних географічних видань: описів подорожей визначних
мандрівників минулого, краєзнавчих книг, монографій про природногеографічні явища, процеси та предмети.
С. Рудницький, подаючи у статтях і монографіях комплексну
характеристику буття української нації, розкриває сутність таких
аспектів її унікальної території: географічне й геополітичне
розташування; природні межі; склад і традиції населення; вплив
природного середовища на формування нації, її ментальності,
економічного потенціалу та господарських відносин.
Він обґрунтував геополітичне бачення зародження і становлення
самостійної суверенної Української держави на основі наукового аналізу
трьох важливих географічних факторів – території України, її
просторового розташування та природно-ресурсного потенціалу.
Для С. Рудницького в геополітичному положенні України особливо
важливим є аспект розташування її території на південному сході
Європи. Цією рисою географічного положення й обумовлювались
постійні впливи на українську територію Сходу і Заходу.
С. Рудницький ототожнював впливи Сходу з Росією, а із Заходу – з
Польщею. Вчений підкреслював фатальність географічно-політичного
впливу Росії на українську націю та її територію. Він бачив два аспекти
невигідності геополітичного положення України відносно Росії: постійне
прагнення Російської держави отримати вихід до Чорного моря,
Близького Сходу, Балканського півострова; природні ресурсні і
транзитні можливості української території.
Тому головною в його дослідженнях є проблема соборності України,
яку він розглядає як проблему єдності її етнографічних територій
(Галичина, Волинь, Слобожанщина тощо), і в загальному географічному
вимірі (Полісся, Лісостеп, Степ).
2.2. Використання українознавчого принципу у дослідній роботі.
Ґрунтовним геополітичним дослідником, який у контексті
цивілізаційного розвитку розкрив етапи українського державотворення,
був історик та культуролог Юрій Липа.
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Вчений у своїх працях, зокрема у відомій трилогії: «Призначення
України», «Чорноморська доктрина», «Розподіл Росії» визначає зміст
специфічних геополітичних понять та підходів, що використовувалися у
світовій науці.
Головне завдання його наукової роботи полягало у розробці
концепції розвитку Української держави на чорноморському і
середземноморському геополітичних просторах.
У виданнях очолюваного ним у 1940-1942 рр. Українського
Чорноморського інституту, визначені основи досліджень проблем
розвитку української державності та її політики після здобуття
самостійності.
Розкриті вченим принципи та структурні особливості взаємозв’язку
природного середовища, культури та політики стали концептуальною
основою для утворення після Другої світової війни українських
геополітичних науково-дослідних інститутів.
Послідовниками Юрія Липи було утворено такі дослідні установи:
Український морський інститут (програма роботи висвітлена у
науковому збірнику І. Шовгенова та В. Садовського «Український
Чорноморський Інститут», 1941); Український суходоловий інститут
(програма роботи визначена у праці Т. Олесіюка «Мапа Української
метрополії з поясненнями» 1944); Український океанічний інститут
(програма роботи розкрита у статті Лева Биковського «Україна над
океаном» 1946).
Загальною метою досліджень вчених цих інститутів було осмислення
України як універсального феномена в історично-культурному розвитку
людства,
вивчення
процесів
ментально-психологічного
та
державницького становлення українства.
Погляди Юрія Липи є актуальними і в сучасних умовах для розробки
варіантів функціонування української державної влади та її політики в
усіх галузях, зокрема – геополітики.
У дослідженнях вченого не тільки висвітлюється історія становлення
і розвитку Української держави, а й складні та суперечливі питання
відносин України і Росії як політичних і соціально-культурних систем.
Підтвердженням аналітичної змістовності, політичної актуальності і
прогностичної націленості ідей Юрія Липи є постійний інформаційний і
економічний тиск Російської Федерації на Українську державу від
1991 р.
Події українського політичного життя у 2002-2004 р. виявили
реалістичність концептуального висновку науковця про несумісність
співіснування двох природно-просторових центрів: Півдня (України) та
Півночі (Росії).
Ю. Липа заперечував позицію в середовищі українства стосовно
постійного вибору орієнтації розвитку. Не векторна орієнтація СхідЗахід, а Південь-Північ оцінюється як головна українська географічнополітична традиція встановлення контролю над узбережжям Чорного
моря з подальшим територіальним розширенням на північні простори.
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Становлення української спільності трактується як реалізація
морально-психологічної здатності українців до опанування внутрішніми
земельними теренами, зовнішньополітичної експансії, інтелектуальної та
культурної творчості.
Вивчення та аналіз поглядів Юрія Липи, Степана Рудницького та
інших українських вчених і громадських діячів визначається
необхідністю формування в нинішній час державницької та
інтелектуальної еліти української нації.
Ідейна спадщина дослідників першої половини ХХ ст. є вагомою
основою для здійснення сучасних геополітичних досліджень в
українознавчій науці.
3. Геополітичні дослідження в українознавстві.
Основні поняття:
Нація – спільність людей, що склалась історично на певній території і
характеризується самоусвідомленням власної належності до певного
етносу, спільністю мови, культури, побуту й звичаїв, історичних
переживань, психічного складу, антропологічних особливостей,
економічних інтересів у творенні матеріальних цінностей, території.
Культура – різноманітність видів, засобів і результатів активної
творчої діяльності людини, спрямованої на освоєння, пізнання й зміну
навколишньої реальності та самої себе.
Політика – діяльність органів державної влади й державного
управління, яка відображає суспільний лад і економічну структуру
країни.
Геополітика в українознавстві – напрям дослідження у концентрі
«Україна-держава» передумов становлення і розвитку Української нації
та особливостей впливу географічних факторів на політику держави.
3.1. Українознавство як ідеологічна основа державотворення.
Після проголошення незалежності України для українців
визначилися три основні проблеми: відтворення власної ідентичності,
знищеної комуністичною владою; визначення базових аспектів
взаємовідносин української держави з іншими націями та державами;
відродження культурних, соціальних та політичних традицій українства.
Українознавство – ідеологічна основа державотворення в Україні.
Воно є науковою системою знань, що поєднує історичні, культурні та
геостратегічні дослідження унікальних явищ українського світу.
Українознавство є синтезуючою системою наукових досліджень з
історії етносу, природи, мови, нації, держави, культури, міжнародних
відносин українців у цілісності як історично-космічний феномен із
власною долею і ментальністю.
Розвиток геополітичної думки наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. є
логічним продовженням українознавчих досліджень причинно491
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наслідкових зв’язків взаємозалежності природного середовища, етносу
та політичної структури влади.
Провідними вченими, які досліджують і аналізують геополітичні
проблеми є П. Кононенко, Т. Кононенко, В. Сніжко.
Осмислення подій та фактів поєднується науковцями з синтезуючою
оцінкою явищ та процесів, що обумовлює визначення геополітичних
проблем, аналітичних підходів до вивчення ідейних та культурних
цінностей української нації, окреслення орієнтаційних напрямів
державотворення.
У праці П. Кононенка і Т. Кононенка «Український етнос: генеза і
перспективи» розкривається процес розвитку автохтонного етносу від
початкових людських спільнот часів палеоліту та неоліту як природнобіологічного і духовного феномену у системі поєднання впливів
кліматичних, геологічних, соціокультурних явищ.
Українознавчими дослідниками пропонується комплексно-системний
підхід до вивчення проблеми розвитку й універсальності українського
етносу.
Методологія комплексного сприйняття явищ, їх аналіз і синтез
базується на застосуванні методів історизму, системності, наукової
доказовості.
Цілісний та системний підхід до проблеми генези і розвитку етносу
обґрунтовується в усіх його часопросторових координатах і
міжнародних сполуках.
Вчені визначають дві геополітичні епохи у становленні українського
етносу: «доісторична» – від V тисячоліття до н.е. до Х ст. н.е.;
«історична» – від Х століття н.е. до початку ХХІ ст.
Перша епоха характеризується перетворенням місцевих спільнот
людей в автохтонний етнос.
Важливими геополітичними подіями другої епохи, які мали
фундаментальний вплив на еволюцію українського етносу в націю,
вважаються: прийняття християнства князем Володимиром у 988 р.;
козацьке повстання на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким
1648 р.; битва українських козацьких військ на чолі з гетьманом Іваном
Виговським проти армії Московського царства під містом Конотопом
1659 р.; військово-політична коаліція гетьмана Івана Мазепи з Швецією
у 1708 р.; прийняття національними зборами у Львові 30 червня 1941
року Акта відновлення Української держави; прийняття Верховною
Радою УРСР 24 серпня 1991 р. Акта Проголошення Незалежності
України; референдум 1 грудня 1991 року про підтвердження Акта
Проголошення Незалежності України.
Здійснюючи в цій та інших працях науковий синтез українознавчих
знань, вчені акцентують увагу на споконвічному прагненні українців до
освоєння та оборони власного геополітичного простору на противагу
агресивно-експансивним наступальним діям іноземних держав – Речі
Посполитої, Московського царства, Російської імперії, Радянського
Союзу.
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Ці державні структури, які мали різні політичні модифікації,
отримували тимчасову перемогу над автохтонним українським
населенням.
Незважаючи на суб’єктивні силові фактори, активний опір українства
приводив їх в середині ХVІІ ст., у 1917 і 1991 роках до геополітичної
катастрофи.
Тому
науковці
аналізують
проблеми
взаємозв’язку,
взаємозумовленості і взаємодії на українському просторі таких
суспільних феноменів: людина, етнос, нація, держава.
В. Сніжко в наукових дослідженнях обґрунтовує психологічнополітичну концепцію походження і розвитку українства.
Важливим етапом у формуванні українського етносу він вважає
трипільську археологічну культуру, що існувала в V-III тисячоліттях до
н.е.
Цей період вчений вважає визначальним у пріоритетності українців
як найдавнішої етнічної спільноти Європи.
В. Сніжко аналізує особливості становлення господарської та
соціальної діяльності українського етносу, зокрема здійснює порівняння
історично-соціальних
моделей
трипільської
культури,
північноамериканської культури Пуебло, харапської культури в Індії,
культури Яншао в Китаї.
Осмислення українцями соціально-культурного довкілля та власних
етнічних особливостей, відтворених у природних і культурних символах,
визначається головною умовою утвердження сучасної Української
держави.
Результати дослідної роботи узагальнені вченим у монографічній
праці «Брама». Головним змістовним завданням цієї книги є
дослідження проблеми співіснування українського етносу з власним
природним простором.
Український етнос звеличується як автохтонний і титульний на своїй
території, як визначальний у становленні політично-духовної структури
- української нації. Саме цей аспект і вважається провідним у системі
українознавства для вивчення особливостей природного довкілля,
становлення українців як етносу, формування політичної нації та її
державності.
Матеріали книги – це узагальнені знання з ботанічних, географічних,
зоологічних, екологічних та інших аспектів сучасного масштабного
вивчення українського природного довкілля.
Автор використовує методику порівняльного аналізу для того, щоб,
простеживши подібності в інших галузях науки, зробити висновки, що
повинні бути основою для вивчення психологічних особливостей
українського етносу та його минулих і майбутніх стратегічних
геополітичних структур.
Дослідження В.Сніжка – це один з найактуальніших напрямів у
вивченні чинників, що впливають на формування державотворчого
мислення молодого покоління людей, їхньої активної громадської
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позиції стосовно природи, культурних цінностей та побутових традицій
етнічної спільноти.
Фундаментальна праця «Брама» є одним з базових українознавчих
матеріалів для формування в українців патріотичних поглядів та поваги
до своєї Української Батьківщини.
В. Сніжко насамперед зазначає, що загальне вивчення й
ознайомлення одного народу з іншим у минулому і в нинішній час є
достатньо істотним, проте воно потребує і певної психоетнічної
конкретики, зокрема, кожен народ, вивчаючи себе, творить і науку про
себе.
Так і українці, вивчаючи себе, творять українознавство, яке і
розпочинається саме з природного довкілля, де вони одвічно живуть і в
якому вони психічно сформовані.
Розкриваючи через природне довкілля історію, долю, характер
нашого народу, вчений розглядає Природу як середовище фізичного
буття людей, і як енергетичну систему, яка впливає на формування
світосприйняття і світорозуміння людини.
3.2. Використання результатів українознавчих досліджень у
суспільних відносинах.
Україна й українство є органічними частками людства (планети
Земля, всесвітньої цивілізації і культури), тому й українознавство постає
важливим складником знань про всесвітнє людське суспільство.
Основні проблеми геополітичних досліджень: а) генеза та
перспективи розвитку українського етносу; б) формування українського
геополітичного простору; в) використання природного потенціалу
території України.
Вивчення цих проблем здійснюється в таких методичних аспектах:
а) аналіз проблем в їх просторовому, територіальному, соціальному
вираженні; б) вивчення проблем на регіональному, державному,
світовому рівнях; в) врахування впливу різноманітних природних і
суспільних чинників на розвиток, структуру і функціонування об’єктів
дослідження.
Найголовнішим науковим завданням українознавчих геополітичних
дослідників на початку ХХІ ст. є розробка національної доктрини
розвитку суспільства.
Головними принципами цієї інтегруючої національної доктрини
можуть бути:
націоналізм – обґрунтування віковічної психоетнічної єдності
українців, історичного права на державність та розвиток матеріальної й
духовної культури;
державність – розвиток держави на основі традицій української
державності та національно-визвольної боротьби;
антиглобалізм – заперечення й розкриття змісту іноземних концепцій
громадянського суспільства,
громадянської освіти, політичного й
економічного глобалізму;
494

Україна – ментальність, доля, історична місія

антикомунізм – розкриття містичності теоретичних розробок
комуністичної ідеології та її практичних «досягнень» у вигляді
політичних режимів.
Підставою для обґрунтування зазначених принципів є базові ідейні
пріоритети українського суспільства: історично-політична традиція
державності та національно-визвольної боротьби; мистецькі та соціальні
явища культури; державні та національні символи; Конституція України
– основа політичної, соціальної і духовної єдності громадян держави.
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Недюха М.П., Лукашевич М.П. (Київ)
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ
ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ
У статті висвітлюється проблема перспектив створення єдиної
помісної церкви в Україні. Автори стверджують, що зміни в церковному
житті України неминучі, однак сценарій реалізації змін, зважаючи на
постреволюційний статус України, є невизначеним. Не виключається
можливість залучення держави до процесу врегулювання кризових явищ
в українському православ’ї.
Останнім часом в українській і зарубіжній науковій літературі
актуалізувалася тема державно-церковних і міжконфесійних відносин в
Україні, їх впливу на перебіг процесів формування політичної нації,
націєтворення в цілому1. Постановка багатьох питань обумовлена
змінами в громадсько-політичному житті країни, що відбулися після
останньої президентської виборчої кампанії, участю в ній окремих
релігійних організацій, а також у контексті підготовки та проведення
парламентських виборів 2006 року.
Виокремлюються принаймні три проблемні площини. Це, по-перше,
позиції основних конфесій (Української православної церкви
Московського патріархату (УПЦ МП), Української православної церкви
Київського патріархату (УПЦ КП), Української автокефальної
православної церкви (УАПЦ), по-друге, перспективи створення єдиної
помісної православної церкви з точки зору державно-церковних
1
Див., зокрема: Абрамов В.І. Духовність суспільства: методологія системного
вивчення. Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 236 с.; Українська політична нація: генеза,
стан, перспективи / За ред. В.С.Крисаченка. – К.: НІСД, 2004. – 648 с.; Курас І.Ф.,
Рибачук М.Ф., Кирюшко М.І., Фещенко П.І. Релігія і політика в сучасній Україні. – К.:
ІПіЕНД, 2000. – 272 с.; Пірен М.І. Основи політичної психології. Навч. посібник. – К.:
Міленіум, 2003. – 418 с.; Шуба О.В. Релігія в етнонаціональному розвитку України
(політологічний аналіз). – К.: Криниця, 1999. – 324 с. та ін.
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відносин за нової владної команди і, по-третє, вплив зазначених факторів
на процес формування політичної нації в Україні.
За умов зміни політичної еліти, що відбулися внаслідок виборів
Президента України, основні православні церкви демонструють різне
бачення перспективи подолання міжправославного протистояння в
Україні, неоднаково сприймають ідею створення єдиної помісної
православної церкви.
Можна стверджувати, що найбільш активну позицію у зазначеному
питанні займає глава УПЦ КП Патріарх Київський і всієї Руси-України
Філарет, покладаючись при цьому як на державну владу, так і на
Президента України.
Створення єдиної помісної православної церкви розглядається як
один із найважливіших факторів самоозначення й становлення
української нації, утвердження її ідентичності й єдності, стабільного
розвитку. У свідомості людей об’єднання православ’я тісно пов’язується
з поняттям соборності нашої держави, її духовною цілісністю. Задля
цього уявляється важливим налагодити діалог різних православних
конфесій, а також сприяти становленню демократичної і толерантної
духовної атмосфери в українському суспільстві.
Нещодавно оприлюднена Заява представників Константинополя про
те, що Вселенський патріархат визнає незаконним приєднання у 1686 р.
Київської митрополії до Московської викликало жваву дискусію у
православному світі, активно коментується ЗМІ, експертами,
аналітиками, знаходить підтримку вітчизняної наукової та політичної
еліти, представників національно орієнтованого духовенства, віруючих.
Скажімо, академік Іван Дзюба переконаний, що утворення єдиної
помісної православної церкви в Україні дасть змогу позбутися
політичного тиску з боку російської православної церкви як “авангарду
російського впливу в Україні”. Церква, за його словами, перестане бути
знаряддям антиукраїнської політики і зможе зосередитися на власних
питаннях.
У Зверненні УПЦ КП до православних християн та українського
народу (січень 2005 р.) Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
дав оцінку політичним подіям в Україні, закликав до початку діалогу про
створення єдиної помісної Української православної церкви,
наголосивши, що настав сприятливий час для цього1. Ця ж позиція була
підтверджена у Вітальній адресі Священного синоду, Українського
єпископату та всієї повноти Української православної церкви
Київського патріархату Президенту України В.Ющенку з нагоди
вступу на посаду Глави Української держави2. Остаточно позиція УПЦ
КП щодо питання об’єднання православ’я в Україні була пояснена на
1
Звернення до православних християн та до всього Українського народу // Українське
православ’я (http://www.uaorthodox.org. – 2005. – 7.01).
2
Вітальна адреса Священного Синоду, українського єпископату та всієї повноти
Української Православної Церкви Київського Патріархату Президенту України Ющенку
Віктору Андрійовичу з нагоди вступу на посаду Глави Української держави //
„Українське Православ'я” (http://www.ua orthodox.org. – 2005. – 23.01).
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спільному засіданні Священного синоду і Вищої церковної ради (ВЦР)
УПЦ Київського патріархату, що відбулося 21–22 лютого 2005 р. у Києві
під головуванням Патріарха Філарета. Під час засідання розглядалися
питання суспільного служіння церкви в нових державно-політичних
умовах, пошуку шляхів діалогу і співпраці з УПЦ МП та УАПЦ, а також
інші питання поточного життя церкви.
За підсумками роботи синоду і ВЦР Патріарх Філарет провів пресконференцію, де повідомив, що на засіданні Священного синоду і Вищої
церковної ради УПЦ КП було ухвалено два Звернення: до УПЦ МП і до
УАПЦ. У Зверненні до всього єпископату, духовенства і віруючих
УПЦ МП, Священний синод і ВЦР закликали, по-перше, припинити
розпалювання релігійної ворожнечі і не розділяти українців на
канонічних і неканонічних, православних і розкольників; по-друге,
розпочати діалог щодо духовного відродження українського
суспільства, а також відповідно до заклику влади допомогти державі
втілювати в життя духовні цінності; по-третє, створити в Україні єдину
помісну (тобто автокефальну) православну церкву на підставі
церковних канонів, зокрема 34 апостольського правила, згідно з яким
“кожний народ повинен знати свого першого єпископа” (патріарха або
митрополита), а також у зв’язку з утворенням Української держави”.
Щодо останнього наголошено, що діалог і контакти повинні
відбуватися на всіх рівнях – від загальноукраїнського до парафіяльного
й особистого, бо „ми є діти однієї Церкви Христової, одного
українського народу і громадяни однієї держави”.
У Зверненні до єпископату, духовенства і вірних УАПЦ
священноначаліє Київського патріархату закликало до відновлення
діалогу й об’єднання. Наголошено, що протягом 2000–2001 рр. між
УПЦ КП і УАПЦ за посередництва Константинопольського
патріархату відбулися переговори, підписані домовленості, спрямовані
на об’єднання двох церков в єдину помісну православну церкву. „Не з
вини Київського патріархату цей процес призупинився, але ми віримо,
що рано чи пізно єпископи, духовенство і віруючі наших церков
стануть дітьми єдиної помісної Української православної церкви на
чолі з Київським патріархом. Тому зараз нам необхідно на всіх рівнях
відновити діалог про єдність”, – наголошується в документі.
У Зверненні також сказано, що Константинопольський патріархат
виявляє бажання активно допомогати об’єднанню українського
православ’я.
Під час прес-конференції Філарет зажадав від УПЦ МП припинення
ворожнечі, яку вела ця церква з УПЦ КП за часів старої влади. Патріарх
Філарет також зазначив, що УПЦ МП повинна бути представлена як
„Російська православна церква в Україні”. Водночас УПЦ КП мають
бути надані не менші права, ніж УПЦ МП, зокрема, у тих регіонах, де
УПЦ КП не представлена фізично, тобто не має храмів, їй повинні бути
передані „об’єкти культового призначення, які не використовуються
іншими церквами”.
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Патріарх Філарет заявив, що УПЦ (КП) підтримує програму
українського уряду, який „проголосив моральне відродження України”.
Він зазначив, що церква, очолювана ним, співпрацюватиме з новою
владою у сфері відродження духовності. Разом з тим Філарет
поінформував, що на засіданні Священного синоду і ВЦР було
висловлено прохання в рамках законодавства сприяти реалізації бажання
православних віруючих мати в Україні єдину помісну українську
православну церкву1.
Натомість предстоятель УПЦ (МП) митрополит Володимир у
привітанні В. Ющенка з обранням на посаду Президента України нічого
не сказав про створення єдиної помісної православної церкви2.
У посланні глави Руської православної церкви (РПЦ) Патріарха
Московського і всієї Русі Алексія ІІ В. Ющенку у зв’язку з його вступом
на посаду Президента України висловлюється надія, що в роки
президентства В. Ющенка канонічна УПЦ буде мати можливість
безперешкодно виконувати свою місію всюди, де в цьому відчуває
потребу її численна паства, а також переконання в тому, що
відповідальна політика в релігійній сфері повинна виключати втручання
держави у внутрішньоцерковне життя, сприяти не розколу, а
консолідації суспільства, рішуче протистояти спробам маніпулювати
релігією в політичних цілях3.
Можна констатувати, що в привітальних документах вищих ієрархів
РПЦ проглядається деяке занепокоєння з приводу майбутньої долі УПЦ
(МП). Сказане підтверджується й висловлюваннями Алексія ІІ. Так, під
час зустрічі з представниками організації „Козаче військо Запорізьке
України” і Міжнародного жіночого козачого руху (грудень 2004 р.),
Алексій II з жалем відзначив, що серед тих, хто активно підтримував
обраного Президентом України опозиційного кандидата, були
„розкольники і уніати”. Предстоятель РПЦ висловив „побоювання, що
канонічна Українська православна церква в нових умовах зазнаватиме
певні труднощі й вступить у складний період свого буття”4.
Предстоятель РПЦ також підкреслив, що „майбутнє будь-якої країни
залежить від єдності її народу”, і висловив сподівання, „що у нового

1
Синод УПЦ КП підтримав програму уряду, запропонував УАПЦ об’єднатися та
закликав УПЦ (МП) припинити ворожнечу // РІСУ (http://www.risu.org.ua. – 2005. – 23.02).
2
Предстоятель Української Православної Церкви привітав Віктора Ющенка з
обранням Президентом України // Украина православная (http://www.pravoslavye.org.ua). –
2005. – 11.01; Блаженніший Митрополит Володимир у древньому соборі Святої Софії
привітав Віктора Ющенка зі вступом на посаду Президента України // Православіє в
Україні (http://www.orthodox.org.ua). – 2005. – 24.01.
3
Предстоятель Русской православной церкви поздравил избранного Президента
Украины В. А. Ющенко со вступлением в должность // Официальный сайт Русской
Православной Церкви (http://www.mospat.ru). – 2005. – 21.0.
4
Святейший Патриарх Алексий принял представителей „Казачьего войска
Запорожского Украины” и Международного женского казачьего движения // Официальный
сайт Русской Православной церкви (http://www.mospat.ru). – 2004. – 27.1).
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Президента України буде достатньо мудрості, щоб слідувати по шляху
єднання, а не конфронтації”1.
Стосовно ж звернення предстоятеля УПЦ (КП), яке патріарх Філарет
зробив 23 лютого 2005 р. на прес-конференції за результатами спільного
засідання Священного синоду і Вищої церковної ради УПЦ Київського
патріархату, то керуючий справами УПЦ, архієпископ ПереяславХмельницький Митрофан заявив, що УПЦ завжди прагне вести
дискусію „про наболіле питання відносно церкви та її майбутньої
цілісності, але тільки на канонічній основі, яка є своєрідною церковною
конституцією”. Тому, н ієрарх УПЦ, існує тільки єдиний шлях
примирення – покаяння й усвідомлення своєї провини перед
Вселенським Православ’ям. І лише після цього можна говорити про
єдину церкву з відповідним юридичним статусом.
Щодо можливого об’єднання УПЦ (КП) і УАПЦ, то архієпископ
Митрофан назвав це приватною справою Автокефальної церкви2.
Отже, узагальнюючи, можна зробити висновок, що УПЦ (МП)
демонструє
обережність
у
питанні
щодо
врегулювання
міжправославного протистояння в Україні. Не виключено, що це
зумовлено позицією керівництва УПЦ (МП) і РПЦ під час виборів
Президента і, відповідно, результатами самих виборів. При цьому
йдеться не тільки про підтримку провладного кандидата В. Януковича і
його поразку, а й про ті суперечності, які внаслідок вказаних дій
проявилися у середовищі найчисленнішої конфесії в Україні.
Відвертою підтримкою В. Януковича під час останніх виборів
Президента України УПЦ (МП) поставила себе в складне становище.
Подейкують про ідеологічний розкол у лавах як вірних УПЦ (МП), так і
в середовищі духівництва цієї конфесії. І хоча ця розбіжність поглядів
завжди існувала, нині настав момент, коли завжди політично пасивна
частина церкви заявила про свою незгоду з поглядами деяких владик, а
також з позицією таких організацій, як Союзи православних братств і
громадян, “Единое Отечество”, які донедавна монопольно формували
політичне обличчя УПЦ (МП). Саме завдячуючи зусиллям останніх
склалалася думка про проросійську політичну орієнтацію цієї церкви
загалом, що, на думку деяких експертів, не є правдою. Стверджувати про
завершений факт ідеологічного, а тим більше організаційного розколу
поки що немає підстав. Церковну спільноту об’єднує тема канонічності3.
1
Святейший Патриарх Алексий встретился с группой радиожурналистов для
традиционной записи Рождественского послания и ответил на их вопросы // Официальный
сайт Русской Православной Церкви (http://www.mospat.ru). – 2004. – 30.12.
2
Архієпископ Митрофан: „Існує тільки єдиний шлях примирення з Церквою –
покаяння і усвідомлення своєї провини перед Вселенським Православ’ям” (інтерв’ю
керуючого справами Української Православної Церкви, архієпископа ПереяславХмельницького Митрофана) // Украина православная (http://www.pravoslavye.org.ua). –
2005. – 1.03.
3
Антошевський Т. Вибір без вибору // РІСУ (http://www.risu.org.ua). – 2004. – 21.12;
“Головна проблема православ’я – врегулювання канонічного статусу Церкви”. Розмова з
Андрієм Юрашем, релігієзнавцем, кандидатом політичних наук (розмовляв Горун А.) //
Львівська газета (http://www.gazeta.lviv.ua). – 2005. – 13.01.
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Схожу точку зору висловлює головний редактор журналу „Людина і
світ”, доктор філософських наук В. Єленський. За його словами,
„беззастережна, всупереч догматам, канонам, соціальному вченню
православ’я і українським законам, підтримка священноначаллям УПЦ
В. Януковича на президентських виборах підірвала довіру до цієї церкви
в регіонах, де зосереджена більша частина її парафій, викликала розкол
та сум’яття серед її вірних й примусила їх інакше, ніж дотепер,
подивитися на суспільно-політичну роль своєї церкви в Україні”1.
У цьому контексті необхідно вказати на той факт, що за результатами
повторного голосування другого туру виборів Президента в одинадцяти
з сімнадцяти адміністративно-територіальних одиниць України, де
перемогу здобув В. Ющенко, УПЦ (МП) утримує більшість за кількістю
релігійних громад, статути яких зареєстровано2. Тобто на виборця
Московський патріархат фактично не вплинув – церковна бюрократія
виявилася нездатною керувати своєю паствою, більшість прихожан РПЦ
у Центральній Україні і навіть на Сході голосувала за західний проект, за
„помаранчевих”3.
У ситуації, коли в церковному середовищі УПЦ (МП) і УПЦ (КП)
мають місце різноманітні домагання, дуже важливою стає позиція
Константинопольського патріархату. Царгород щоразу наголошує, що
саме він, а не Москва, є церквою-матір’ю для України. Православна
еклезіологія недвозначно виходить з того, що територія однієї країни
православної культури не може бути поділеною між різними помісними
церквами; вона виходить з того, що удержавлена нація має право на
власну автокефальну церкву. Саме тому проблема помісної православної
церкви, стверджують експерти, має знову постати на порядку денному
українського православ’я4.
У свою чергу, якби Константинополь підтвердив свою позицію
п’ятирічної давності, коли він гарантував доволі швидке визнання
канонічного статусу за де-факто незалежним, тобто автокефальним
українським православ’ям за умови об’єднання більшої частини
української церковної православної спільноти, то тоді не викликає
сумніву, що не лише Київський патріархат, УАПЦ, а й значна частина
вірних Московського патріархату, зокрема, ті, хто мешкає в регіонах, де
1
“Споконвіку було Слово”: Любов до ближнього у контексті сучасних подій в Україні.
Щодо ситуації всередині Українського православ’я і перспектив її розвитку // “Радіо
Свобода” (http://ukraine.radiosvoboda.org). – 2005. – 8.01).
2
Дані про кількість релігійних громад в Україні, статути яких зареєстровано, можна
знайти
на:
http://www.orthodox.org.ua/page-976.html
(офіційний
сайт
УПЦ);
http://www.risu.org.ua/ukr /resourses/statistics /regions2004/
(РІСУ); інформацію про
підсумки голосування 26 грудня 2004 р. по регіонах України можна знайти на
http://www.cvk.gov.ua /elect/wp301pt001f01=502rej=1 [офіційний веб-сервер ЦВК].
3
"Революция закончилась. Да здравствует революция!" // Московский комсомолец
(http://www.mk.ru). – 2005. – 24.02; Портал-Credo.Ru (http://www.portal-credo.ru). – 2005. –
24.02.
4
“Споконвіку було Слово”: Любов до ближнього у контексті сучасних подій в Україні.
Щодо ситуації всередині Українського православ’я і перспектив її розвитку // Радіо
Свобода (http://ukraine.radiosvoboda.org). – 2005. – 8.01.
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домінує українська ідентичність, могли б утворити велику церковну
спільноту. „Можливо, на початках автономну під юрисдикцією
Константинопольського патріархату, а можливо, й одразу автокефальну.
У кожному випадку, за такого розвитку подій і такої конфігурації,
закономірним був би перерозподіл конфесійних симпатій в українському
православ’ї й утворення більшості, базованої не на проросійських
канонічно-церковних ідентичностях, а, власне, на проукраїнських”1.
На думку деяких оглядачів, фактично йдеться про т.зв. „естонський
сценарій” для України. Десять років тому православні Естонії
розділилися між двома патріархатами. Спочатку Московський
патріархат не визнавав „вторгнення Константинополя на свою канонічну
територію”, але потім був вимушений піти на компроміс, підписавши із
Вселенським патріархатом угоду про розподіл церковного майна. Але як
зазначають експерти, на відміну від Естонії поява константинопольської
юрисдикції в Україні призведе і до глобальної зміни балансу в
православному світі. Якщо нині найбільшою православною церквою
світу є РПЦ, то після приєднання хоча б частини українських приходів
до Константинополя лідером стає останній. У цьому випадку, вважають
експерти, УПЦ (МП) остаточно не припинить свого існування, але буде
локалізована в східних і південних регіонах України, де промосковські
настрої можуть посилитися у зв’язку з перемогою на президентських
виборах В. Ющенка2.
Варто звернути увагу і на той факт, що деякі православні діячі Сходу
України мають намір скористатися на території країни положенням
«Соціальної доктрини» РПЦ, де наголошується на допустимості – у
певних випадках – чинити церковний опір світській владі3.
Підтвердженням зростаючої серед оглядачів впевненості в тому, що
на православ’я в Україні у найближчий час чекають серйозні зміни, став
факт привітання напередодні Різдва архієпископом Константинополя –
Нового Рима, Вселенським патріархом Варфоломієм І В. Ющенка з
нагоди обрання Президентом України. Зокрема, у зверненні патріарх
висловив занепокоєння розколом в українському православ’ї.
Варфоломій І нагадав, що він неодноразово висловлював свою
готовність взяти участь у врегулюванні цієї складної ситуації і нині
готовий надати будь-яку допомогу4.
1
“Головна проблема православ’я – врегулювання канонічного статусу Церкви”.
Розмова з Андрієм Юрашем, релігієзнавцем, кандидатом політичних наук (розмовляв
А. Горун) // Львівська газета (http://www.gazeta.lviv.ua). – 2005. – 13.01.
2
Солдатов А. Геть московського попа! Похоже, что поражение на Украине потерпит
не только Виктор Янукович, но и Московская патриархия // Московские новости
(http://www.mn.ru).– 2004. – 24.12; "Эстонский сценарий" для Украины. Победа Ющенко
отразится на "конфессиональном раскладе" украинского общества // Портал-Credo.Ru.
(http://www.portalcredo.ru). – 2004. – 20.12.
3
Гудзик К. Нюанси світу цього // День (http://www.day.kiev.ua). – 2005. – 25.01.
4
Константинопольський Патріарх привітав Віктора Ющенка з перемогою на виборах //
Сайт Всеукраїнського Ставропігійного братства св. ап. Андрія Первозванного
(www.uaoc.kiev.ua/bratstvo). – 2005. – 4.01; “Споконвіку було Слово”: Любов до ближнього
у контексті сучасних подій в Україні. Щодо ситуації всередині Українського православ’я і
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Стосовно ж позиції Константинопольського патріархату щодо
проблеми православних церков в Україні, варто нагадати, що під час
зустрічі наприкінці минулого року в Константинополі Варфоломія І з
групою прочан з України, до якої входили народні депутати України та
клірики УПЦ, Вселенський патріарх наголосив, що в разі подолання
розколу в українському православ’ї він готовий обговорювати з
предстоятелем РПЦ патріархом Алексієм ІІ питання про новий статус
Української православної церкви у сім’ї помісних православних церков.
Варфоломій також сказав, що Вселенська патріархія не має наміру
втручатися у внутрішні справи Української держави й української
церкви і готова до відкритого діалогу навколо проблем, які виникають1.
Отже, позиція архієпископа Константинополя – Нового Рима,
Вселенського патріарха Варфоломія І щодо врегулювання проблем в
українському православ’ї фактично збігається з офіційною позицією
УПЦ (МП) у цьому питанні. Адже, як відомо, УПЦ (МП) не вважає за
можливе безпосередньо пов’язувати питання подолання розколу із
здобуттям автокефалії: спочатку має бути подоланий розкол, а потім –
обговорюватися проблема канонічного статусу2.
Щодо Української автокефальної православної церкви, яка також
розглядається як суб’єкт міжправославного протистояння, слід
наголосити, що після смерті патріарха УАПЦ Димитрія ця церква
фактично розкололася. Значна частина духівництва на чолі з керуючим
справами патріархії УАПЦ архієпископом Харківським і Полтавським
Ігорем (Ісіченком) перебуває в опозиції до предстоятеля УАПЦ
митрополита Мефодія (Кудрякова) і докладає зусиль, щоб визнавати
митрополита Константина, який очолює УПЦ у США, єдиним
легітимним главою УАПЦ як у діаспорі, так і в Україні. Через
об’єднання з УПЦ у США, що перебуває під омофором
Константинопольського патріарха, частина УАПЦ на чолі з Ігорем
(Ісіченком) сподівається реалізувати ідею про возз’єднання з повнотою
православ’я3. Проти цього виступає інша частина УАПЦ на чолі з
перспектив її розвитку // Радіо Свобода (http://ukraine.radiosvoboda.org). – 2005. – 8.01;
Варфоломей Первый благословил Ющенко // Главред. – 2005. – 18.01; Патриарх
Вселенской православной церкви Варфоломей Первый поздравил Ющенко с победой на
выборах президента // Подробности (http://www.podrobnosti.ua). – 2005. – 18.01;
Константинопольський Патріарх привітав Віктора Ющенка з перемогою на виборах // Сайт
Всеукраїнського
Ставропігійного
братства
св.
ап.
Андрія
Первозваного
(www.uaoc.kiev.ua/bratstvo). – 2005. – 4.01.
1
“Споконвіку було Слово”: Любов до ближнього у контексті сучасних подій в Україні.
Щодо ситуації всередині Українського православ’я і перспектив її розвитку // Радіо
Свобода (http://ukraine.radiosvoboda.org). – 2005. – 8.01; Варфоломей Первый благословил
Ющенко // Главред. – 2005. – 18.01; Патриарх Вселенской православной церкви
Варфоломей Первый поздравил Ющенко с победой на выборах президента // Подробности
(http://www.podrobnosti.ua). – 2005. – 18.01.
2
Див.: Заява Архієрейського Собору Української Православної Церкви // Православна
газета. – 2000. – серпень.
3
Див. наприклад: Про скликання Помісного Собору Української Автокефальної
Православної Церкви // Сайт Всеукраїнського Ставропігійного братства св. ап. Андрія
Первозванного (www.uaoc.kiev.ua/bratstvo). – 2005. – 8.02.
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митрополитом Мефодієм. Останній підтримує ідею, принаймні на
словах, створення єдиної помісної Української православної церкви. При
цьому митрополит Мефодій, як і глава УПЦ КП патріарх Філарет,
покладається в цьому питанні на Президента України1.
Однак загострення відносин усередині УАПЦ, про що свідчать
нещодавні події довкола приміщення патріархії УАПЦ у Києві, ставлять
під сумнів участь цієї конфесії у міжправославному діалозі.
Необхідно також враховувати і ту обставину, що врегулювання
проблеми міжправославного протистояння в Україні деякими
експертами пов’язується з необхідністю налагодження діалогу з
Римсько-католицькою церквою2. У свою чергу, це висуває на порядок
денний питання залучення до міжправославного діалогу Української
греко-католицької церкви.
Геополітичного виміру набувають відносини Української держави з
Ватиканом, про що, зокрема, може свідчити і той факт, що під час
нещодавньої дискусії щодо вступу до Європейського союзу Туреччини,
екс-держсекретар Ватикану кардинал Жан-Луї Торан і голова
Єпископської конференції Італії, кардинал Камілло Руіні запропонували
ЄС надати перевагу при прийомі до ЄС не Туреччині, а таким країнам,
як Україна чи Молдова3.
Не може не привертати увагу і факт інтенсифікації відносин між
Українською державою і державою Ватикан4.
Можна стверджувати, зважаючи на вищевикладене, що майбутнє
українського православ’я, зокрема, створення єдиної Української
помісної православної церкви значною мірою визначатимуть відповідні
кроки державної влади в цій сфері.
Не в останню чергу це зумовлено тим, що „у проблемі помісної
православної церкви політики значно більше, ніж канонічного права”.
Попри цілком демократичні постулати, що проголосила команда
В. Ющенка під час виборчої кампанії у сфері державно-церковних
відносин, новій владі навряд чи вдасться уникнути проблеми помісної

1
Привітання Віктору Андрійовичу Ющенку // Сайт УАПЦ (http://www.uaoc.info). –
2005. – 10.01; Усі провідники християнських Церков України благословили нового
Президента України // РІСУ (http://www.risu.org.ua). – 2005. – 24.01.
2
Див. наприклад: Хейрум Шагин. Религиозные разногласия между Киевом и Москвой.
Без серьезного и откровенного диалога между Москвой, Константинополем и Римом
разрешить православно-католические разногласия невозможно («Al Mustaqbal», Арабская
пресса) // ИноСМИ.Ru. (http://www.inosmi.ru). – 2005. – 12.01.
3
Сартори Ф. Ватикан предостерегает ЕС от ошибки // НГ-Религии
(http://religion.ng.ru). – 2005. – 2.02.
4
Ватикан очікує істотного розширення співробітництва з Україною в гуманітарній і
культурній сферах // РІСУ (http://risu.org.ua). – 2005. – 16.02; В Риме прошел обряд
освящения нового помещения Посольства Украины при Святом Престоле // ПорталCredo.Ru (http://portal-credo.ru). – 2005. – 21.02; Апостольський Нунцій в Україні
Архієпископ Іван Юркович: “Православна традиція – спільна риса, що об'єднує українців,
білорусів
і
росіян”
(записав
В.
Свистун
//
Украина
православная
(http://www.pravoslavye.org.ua). – 2005. – 1.03.
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православної церкви, яка так чи інакше знову постане на порядку
денному1.
До того ж деякі експерти стверджують, що нібито Президент України
В. Ющенко готовий і добиватиметься визнання канонічного статусу
Української православної церкви, що відповідає масовим настроям
українських виборців2.
Останні кроки нової владної команди і насамперед Президента
України В. Ющенка свідчать про те, що при дотриманні
конституційного принципу відокремлення церкви і релігійних
організацій від держави і не визнання жодної релігії як обов’язкової, у
сфері державно-церковних відносин обрана модель співпраці держави і
релігійних організацій є припустимою.
Формально об'єднавчі процеси у православ'ї започатковані, схоже,
травнем 2005 року, коли представник Української православної церкви
Київського патріархату митрополит Василій (Бондарчук) та
предстоятель Української автокефальної православної церкви
митрополит Мефодій (Кудряков) підписали Акт про початок
об'єднавчого процесу. Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
благословив укладання цього документа. Хоча й предстоятель УПЦ
Московського патріархату митрополит Володимир (Сабодан) до
об'єднавчого процесу навряд чи долучиться навіть у перспективі,
підписання документа має більше ніж символічне значення, оскільки
долає одну з суттєвих перепон на шляху до визнання автокефалії
українського православ'я – роз'єднаність церков. Однак варто
наголосити, що в Україні вже був прецедент, коли ті ж церкви – УПЦ
КП та УАПЦ оголосили про досягнення єдності, а згодом Заяву
дезавуювали. Існує також небезпека, що парафії, які контролюються
Архієпископом Харківським та Полтавським Ігорем (Ісіченком) не
увійдуть до об'єднаної церкви, оскільки останнім часом у Архієпископа
доволі напружені стосунки не лише з владикою Філаретом, а й зі своїм
формальним керівником Мефодієм.
М. Маринович, віце-ректор Українського католицького університету,
наголошує на можливих ризиках та очевидних загрозах становлення єдиної
помісної церкви, адже православ’я в Україні може бути поділене на
промосковське і проконстантинопольське. Однак зазначений факт не може
розглядатися як катастрофа для релігійного життя, оскільки, на його думку,
неадекватною для України є монополія Москви щодо вирішення українських
православних справ. Подолання розбрату в релігійному середовищі набуває
ознак національного значення, адже йдеться про формування в Україні
політичної нації, громадянського суспільства в цілому.

1
“Споконвіку було Слово”: Любов до ближнього у контексті сучасних подій в Україні.
Щодо ситуації всередині Українського православ’я і перспектив її розвитку // Радіо
„Свобода” (http://ukraine.radiosvoboda.org). – 2005. – 8.01.
2
Юраш А. "Виктор Ющенко готов и будет добиваться признания канонического
статуса Украинской Церкви, что соответствует общим настроениям украинских
избирателей" / Беседовал М. Жеребятьев // Портал-Credo.Ru. (http://www.portalcredo.ru). –
2004. – 24.12.
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Показово, що у випадку об'єднання УПЦ КП та УАПЦ та визнання
Константинополем, Російська православна церква (РПЦ МП) втратить право
називати себе «апостольською», бо Київ (місце, де побував Андрій
Первозваний) вийде зі складу канонічної території РПЦ. У цьому вбачають
одну з причин спротиву УПЦ МП утворенню єдиної помісної православної
церкви. Втім, як схильні вважати деякі представники духовенства і
віруючих, цей процес є незворотнім.
В Україні нараховується 27 500 зареєстрованих релігійних общин і 26
650 священнослужителів. Більше половини общин належать Українській
православній церкві Московського патріархату (10 310), УПЦ Київського
патріархату (3186) та Українській автокефальній православній церкві (1107).
Кожна п’ята община належить Українській греко-католицькій церкві (3 328)
та Українській Римсько-католицькій церкві (854). Всього в Україні близько
30 тис. релігійних організацій, у тому числі 365 монастирів, у яких понад 6
тис. монахів, 283 духовні місії, 163 духовні навчальні заклади, де навчається
майже 20 тис. людей. Богослужіння здійснюється в 20 тис. храмів, кожний
п’ятий з яких є пам’ятником архітектури.
Юридична складність питання щодо утворення єдиної помісної церкви
полягає в тому, що досі немає узгодженого, прийнятого усіма помісними
церквами механізму надання автокефалії й автономії. Вселенський патріарх
Варфоломій І стверджує, що ця прерогатива належить йому, тоді як
Російська православна церква вважає, що автокефалію має надавати Церкваматір, на території якої постає питання. Взагалі всі ці питання мали б
розглядатися на Всеправославному святому Соборі, який готується вже
майже тридцять років. Статус патріархату не дозволяє УПЦ КП увійти до
складу Вселенського патріархату, як це могла б зробити, скажімо, не така
чисельна Українська автокефальна православна церква. Але ж і
відмовлятися від статусу патріархату було б нерозумно: це, щонайменше,
мало відповідає сьогоднішньому міжнародному престижу України. До того
ж статус предстоятеля церкви України має бути анітрохи не нижчий, аніж у
предстоятелів церков Болгарської, Сербської та Румунської (усі ці церкви
очолюють, як відомо, Патріархи).
Вищенаведене дає підстави стверджувати, що зміни в церковному житті
України неминучі, однак сценарій реалізації змін, зважаючи на
постреволюційний статус України, є невизначеним, тобто таким, що може
народитися лише у контексті діалогу всіх зацікавлених сторін. Можливо,
налагодженню церковних контактів сприятиме зустріч Президента України з
членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, заклик до
участі в соціальних програмах, спрямованих на роботу з дітьми, інвалідами,
освітній і культурній сферах, роботі правоохоронних органів, Збройних сил,
пенітенціарній системі, інформаційному просторі тощо, так само як і
готовність Президента України виступити посередником у діалозі духовного
керівництва православних церков з питання створення єдиної помісної
православної церкви в Україні. Поза сумнівом, зазначене питання не може
вирішуватися неканонічним шляхом і залишається виключною
прерогативою церкви.
На шляху подолання протистояння, що склалося в українському
православ’ї, можна, безумовно, констатувати початок нового етапу,
пов’язаного, передусім, з характером, сутністю та наслідками
президентської виборчої кампанії в Україні. При цьому в нових суспільно-
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політичних умовах основні православні церкви дотримуються неоднакового
бачення майбутньої долі православ’я в Україні, і, відповідно, по-різному
оцінюють перспективи створення єдиної помісної православної церкви, а,
значить, і процесу формування політичної нації.
Найбільшу активність щодо створення єдиної помісної православної
церкви виявляє, як зазначалося, УПЦ КП. Очолювана патріархом Філаретом
церква спрямовує свої зусилля на налагодження діалогу насамперед з УАПЦ
і меншою мірою сподівається на допомогу Константинопольського
патріархату. При цьому, виходячи з нещодавніх висловлювань глави УПЦ
КП про необхідність представлення УПЦ (МП) як „Російської православної
церкви в Україні”, Філарет незацікавлений у наданні УПЦ (МП) широкої
автономії і тим більше автокефалії. Крім того, у питанні створення в Україні
єдиної помісної православної церкви УПЦ КП розраховує на сприяння
держави. Також є підстави вважати, що патріарх Філарет готовий втілити в
життя ідею „самолегітимації” УПЦ КП.
Натомість УПЦ (МП) більшою мірою дбає про налагодження
конструктивних взаємовідносин з новою владною командою і перш за все з
Президентом В. Ющенком. При цьому ієрархи УПЦ (МП) вбачають
необхідним поставити на порядок денний питання про надання цій церкві
статусу юридичної особи. Водночас фахівці відзначають, що на сьогодні
одним із ключових завдань для УПЦ (МП) є покращення іміджу в
суспільстві та збереження єдності конфесії. Щодо проблеми об’єднання
православ’я, то УПЦ (МП) виявляє готовність до дискусії, але лише після
„покаяння і усвідомлення своєї провини перед вселенським православ’ям” з
боку УПЦ КП.
Офіційна позиція Константинопольського патріархату щодо проблеми
православних церков в Україні фактично корелює з позицією УПЦ (МП) у
цьому питанні. Вселенський патріарх Варфоломій І готовий обговорювати
питання про новий статус Української православної церкви у сім’ї помісних
православних церков, але лише після подолання розколу в українському
православ’ї. Водночас деякі представники релігійних організацій та
експерти не виключають, що Варфоломій І може зайняти і більш активну
позицію в цьому питанні.
УАПЦ вже розпочала підготовку до міжправославного діалогу, у тому
числі і в частині подолання конфлікту всередині цієї конфесії, який з
особливою силою проявився в лютому 2005 р. Наприкінці травня 2005 р.
створена комісія, яка розглядатиме питання об’єднання в єдину помісну
православну церкву1. Експерти також не виключають можливості залучення
держави до процесу врегулювання кризових явищ в українському
православ’ї. Водночас останні кроки нової владної команди і насамперед
Президента В. Ющенка в цій сфері свідчать про те, що державна влада
намагатиметься дотримуватися конституційного принципу відокремлення
церкви і релігійних організацій від держави, що, однак, не виключає
варіанта, за якого держава буде сприяти розв’язанню міжконфесійних
проблем, але винятково в межах законодавства.

1

www.kievpatr.org.ua, 25.05.
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УКРАЇНА – НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ,
МІЖЕТНІЧНІ ВЗАЄМИНИ

Борисенко В.К. (Київ)
ПРАВДА ПРО ПОЛІЕТНІЧНІСТЬ УКРАЇНИ
У статті висвітлюються проблеми багатонаціональності України.
Аналізуються окремі питання співіснування автохтонного етносу й
національних меншин. Автор переконаний, що за нинішніх обставин
проблема розвитку й збереження культури українців в Україні потребує
урядової програми.
Наступне коло політизації етнокультурного розвитку України
пов’язане з виборчими амбіціями політиків, котрі задля вирішення своїх
особистих проблем ладні замахнутися на святиню кожної держави –
мову й культуру. При цьому притягуються за вуха різні чинники, аж до
апелювання до Хартії регіональних мов, яку інші європейські держави
не поспішають дотримуватися. І серед них саме Україна забезпечила
державну підтримку середньої і вищої освіти таким малочисельним
етнічним меншинам, які становлять менше одного відсотка від загальної
кількості населення. Це поляки, євреї, греки, гагаузи, угорці, румуни та
інші. Вони мають години на телебаченні і радіо, періодичні видання,
школи, факультети в університетах України. Під міфом поліетнічності і
полікультурності триває активне зросійщення населення України.
Міф про поліетнічність населення України набув найінтенсивнішої
пропаганди. На його підставі зазнали найжорстокішого утиснення
національні права автохтонного етносу українців. На святкування
незалежності України колишні керівники держави у перших рядках
своїх урочистих промов стверджували, що у нас проживає 140 народів.
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Кожного року ця цифра на десяток народів збільшувалася. Вже у 2000 р.
звучало аж 150. Ця міфічна цифра 150 народів України увійшла до
шкільних підручників, починаючи з книжечок для дитячого садочка. Хто
ж ці 150 народів? Чи зможуть їх перечислити керівники держави?
Мабуть, же треба знати своїх підданих.
На тему багатонаціональності українського суспільства написано за
останні десять років сотні статей, захищено десятки дисертацій,
створено наукові інституції, які займаються науковими дослідженнями
національних меншин України. І, власне, це можна було б вважати
позитивним фактором (бо кожна людина має право на задоволення своїх
національних почуттів, культурних запитів), коли б міфологізація
проблеми не спрямовувалася так, що кожна меншина має право на
національно-культурну автономію, але окрім українців. Будь-які спроби
до відродження культури українського етносу викликають одразу галас
серед “старшого брата”.
Для розуміння і вивчення проблем національних меншин в Україні
було видано у 1996 р. спеціальний довідник1. Його розрахунки і детальна
характеристика етнічних меншин ґрунтувалися переважно на матеріалах
останнього перепису населення ще в Радянському Союзі, який був
здійснений у 1989 р.
Згідно з ним в Україні було зафіксовано понад 120 представників
(підкреслення – авт.) різних етносів, що в той час перебували на
території України. Власне, ці окремі представники мігрантів з легкої
руки політиків виросли в міфічну цифру 150 народів України.
Переважна більшість мігрантів складає дуже незначне число і
розпорошено мешкає переважно в містах України. Згідно з етнічним
довідником до таких малочисельних представників окремих етносів
можна віднести: енці (1 особа), нганасани (1 особа), ороки (2 особи),
іжорці (9 осіб), негідальці (10 осіб), нівхи (10 осіб), орочі (19 осіб),
ітельмени (2 особи), кети (8 осіб), ліви (6 осіб), алеути (15 осіб), мансі
(37 осіб), коряки (52 особи), нанайці (39 осіб), саамі (19 осіб), евени (25
осіб), евенки (111 осіб), американці (11 осіб), белуджі (45 осіб), вепси
(169 осіб), дунгани (140 осіб), агули (78 осіб). Список етнікосів, які
мешкали в Україні на час перепису і складали чисельність до 200 – 300
осіб, можна було б значно продовжити. Це абазини, австрійці, алтайці,
голландці і ряд інших представників різних етносів.
При сучасних умовах більшої відкритості кордонів, з причини
військових дій на Північному Кавказі та Центральній Азії таких
малочисельних мігрантів очевидно й побільшало, хоча це не дає жодних

1

Етнічний довідник. Етнічні меншини. – К., 1996.
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підстав стверджувати про надмірну поліетнічність України та
проживання на її території 150 народів.
І слушно зауважує Іван Дзюба, що “Офіційна пропаганда активно
експлуатує визначення типу: ”народи України”, “Україна –
багатонаціональна республіка”. Сенс таких формул зрозумілий –
поставити під сумнів право українського народу вирішувати долю своєї
вітчизни”1.
За етнічною картою України, на її території, окрім основного
корінного (автохтонного) етносу українців проживають ще
представники 17 етнічних меншин. Це, передусім: росіяни, білоруси,
поляки, чехи, словаки, болгари, молдавани, румуни, греки, цигани, німці,
євреї, угорці, гагаузи, татари, караїми, кримчаки2.
Україна меншою мірою поліетнічна, ніж будь-яка країна Центральної
і Південної Європи. Хто ж насправді і відколи проживає в Україні?
Відповідь на це питання найкраще дана у працях етнолога, демографа
В. Наулка3.
Праці цього вченого ґрунтуються на широкій документальній основі і
багаторічних його дослідженнях у царині міжетнічних зв’язків українців
з іншими народами.
Згідно з дослідженнями і переписом населення (1989 р.) в Україні
проживало 37,4 млн. українців, що становить 72,6% від усього населення
держави, тобто переважаючу більшість (підкреслення – авт.)
Українці є одним з найбільших народів Європи, другий за
чисельністю серед слов’янських народів.
Серед них найчисельніша етнічна меншина – росіяни, які на 1989 р.
становили 11 мільйонів 356 тисяч (21,9%) від усього населення України.
Самоназва “русскіє”.
Російські дослідники, вивчаючи традиційну культуру компактних
етнічних груп в Україні і посилаючись ще на перепис населення 1970 р.
зазначали, що “У сільській місцевості України проживають групи
неукраїнського населення, що займають компактні території. Більше
всього росіян – 6,05%, інші національності (білоруси, угорці, болгари,
греки, молдавани, албанці, гагаузи, поляки та ін.) представлені долями
одного відсотку”4.

1

Дзюба І. Між культурою і політикою. – К., 1998. – С. 12.
Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. – К., 1998. – С. 33-35.
3
Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. – К., 1965; Його ж. Развитие
межэтнических связей на Украине. – К., 1975; Динаміка етнічного складу населення
України в ХХ ст. // Здоров’я та відтворення народу України. – К., 1991; Хто і відколи живе
в Україні. – К., 1998 та ряд інших.
4
Див.: Будина О.Р., Рабинович Н.Г., Чижикова П.Н. Введение // Материальная
культура компактных этнических групп на Украине. Жилище. – М., 1979. – С. 3.
2
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Звісно, що в сільській місцевості найбільш компактні групи росіян
проживають у порубіжній смузі та на Півдні України. За даними
російських етнографів, які робили підрахунки за Переписом 1970 р.,
серед сільського населення Запорізької області було 76,02% українців і
18,17% росіян, у Херсонській області – відповідно 86,83 і 10,93%,
Миколаївський області – 89,74 і 7,60%, в Одеській області – 64,48 і
9,82% росіян1.
За даними цього перепису росіяни в жодній з областей України
(окрім Криму – 67%) не мали більшості серед населення. Тільки у двох
областях їх кількість наближалася до половини населення. Це у
Луганській області (44,8%) та Донецькій (43,6%). Тобто і в цих областях
проживає понад 50% українців, які не мають змоги задовольнити свої
культурні запити, бо 95 – 97% навчання у цих областях проводиться
виключно російською мовою. То хто ж утиснений у своїх правах?
За переписом 2001 р. росіян у Криму – 58,31%, українців – 24,31%, у
Донецькій області українців – 56,86%, росіян – 38,22%, у Луганській –
українців – 57,96%, росіян – 39,04%, у Харківській – українців – 70,75%,
росіян – 25,62%. Не можна полишати поза увагою і той факт, що
відсоток росіян в Україні є значно перебільшеним. Відомо, що у 80-ті
роки зросійщення набуло великої сили. Це і доплата вчителям російської
мови, ведення документації, навчання у ВНЗ російською мовою. Часто
трапляються у міському середовищі такі реалії, як в одній сім’ї старші
діти записані українцями, молодші – росіянами. В останні десятиліття,
особливо у 1991 – 1993 рр. питома вага росіян в Україні почала спадати.
Це був початок переважання чисельності росіян-емігрантів над
чисельністю росіян-іммігрантів2.
Варто зазначити ще одну характерну обставину, що майже половина
росіян в Україні є мігрантами у першому поколінні3. Тобто близько 4
мільйонів не народилися в Україні, а прибули сюди замість виселених до
Сибіру і знищених фізично українців у повоєнний час. Отже, ці мігранти
мають мати особливу пошану до українців, оскільки ті поплатилися
своїм життям за місце прибульців під сонцем України.
Що стосується інших національних меншин, то всі вони становили
менше одного відсотка населення. Це за переписом 1989 р. – 0,9 євреїв,
0,8% білорусів, 0,6% молдаван, по 0,4% поляків та болгар, 2,8%
представників (підкреслення – авт.) інших національностей4.

1
Чижикова Л.Н. Русско-украинские этнокультурные связи в южных районах Украины
// Культурно-бытовые процессы на юге Украины. – М., 1979. – С. 3.
2
Чирков О., Винниченко І. Етнодемографічний розвиток України: історія, сучасність,
перспективи // Сучасність. – 2000. – № 7-8. – С. 120.
3
Русские в современном мире. – М., 1998. – С. 143.
4
Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. – С. 33.
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Варто й тут зауважити, що ці відсотки окремих меншин не
відповідають сьогоденню, оскільки відомо, що протягом останніх десяти
років чимало виїхало євреїв, німців з України. Свої національні
Товариства утворили лише представники 17 національностей і ця цифра
цілком реальна щодо кількості меншин.
У 2001 р., відбувся перший загальноукраїнський Перепис населення.
Етнічна карта України дещо змінилася в сторону збільшення українців із
72,7% у 1989 р. до 77,8% у 2001 р. Близько 80% автохтонів в Україні на
початку ХХ сторіччя є дуже високим показником для країн світу,
зважаючи на активні міграційні процеси минулого і нинішнього століть.
Звісно ж, представники різних етнічних груп проживали і тепер
проживають в Україні, де вони знаходять доброзичливе ставлення до
себе. Геополітичне становище України упродовж віків сприяло
виробленню толерантного ставлення до мігрантів, у ментальності
українців немає неприязні до інших народів. Це відображено, зокрема, у
традиції звертання старших за віком людей, до чужих, молодших –
“синку”, “доню”, як до рідних. Риси гостинності й доброти українців не
заперечують
представники
новоприбульців.Побільшало
у нас
азербайджанців у містах (0,1% за переписом 2001 р). Декотрі з них
проживають в Україні 10 – 15 років і основне пояснення їхньої осілості
зводиться до “українці – народ добрий”.
За переписом 2001 р. у нас проживають 17,3% росіян, білорусів –
0,6%, молдаван – 0,5% , кримських татар – 0,5%, болгар – 0,4%, угорців
– 0,3%, румунів – 0,3%, поляків – 0,3%, євреїв – 0,2%, вірменів – 0,2%,
греків – 0,2%, татарів – 0,2%. По 0,1% становлять: азербайджанці,
цигани, грузини, німці, гагаузи101. Решта 116 представників інших
народів складають лише біля 2% від усього населення, тобто соті й
тисячні долі. Серед них чимало таких, які становлять кількісно від однієї
особи (нганасани, енці) до ста осіб. Це, зокрема, ороки – 2 особи, іжорці
– 9, нівхи – 10, ліви – 6, орочі – 19, ескімоси – 3, саамі – 19, талиші – 11,
селькупи – 11, негідальці – 10, тофалари – 3, ітельмени – 2, юкагири – 12,
алеути – 6. Чи такі офіційні дані перепису дають підстави політикам
спекулювати на багатонаціональності України?
Отже, цілком очевидно, що міф про 150 народів в Україні – це явна
політизація етнічних процесів в Україні. Ще в 20-ті роки М.Скрипник
аргументовано заперечував формулу України як багатонаціональної
держави, справедливо вбачаючи в ній завуальовану спробу поставити
під сумнів право нашого народу на власну державу2. Можна говорити,

1
Національні меншини в Україні. Інформаційно-бібліографічний покажчик. – К., 2003.
– С. 12-17.
2
Дзюба І. Вказ. праця. – С. 12.
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що у нас проживає близько 17 національних меншин, яким всебічно
забезпечено державою культурний розвиток.
Навіть ті меншини, які становлять соті долі від одного відсотка
населення України мають свої середні й вищі навчальні заклади. В
Україні для єврейського населення відкрито гімназію та Соломонів
університет у Києві, єврейські школи є в багатьох областях
Правобережжя. Функціонують польські школи і полоністика вивчається
у
Київському,
Львівському
національних
університетах,
у
Тернопільському педагогічному та в приватному Слов’янському
університетах. Для греків створено факультет у Маріупольському
гуманітарному університеті, у місті Берегово Закарпатської області
функціонує Угорський університет. Румуни та молдавани задовольняють
свої культурні запити у молдавських і румунських школах, а вищу освіту
– на спеціальних відділеннях Чернівецького університету. На території
Буковини, де мешкає 100 тисяч румунів, працює 187 шкіл з румунською
мовою навчання; румуни мають 35 годин на місяць ефірного часу на
телебаченні і радіо, друкується за державною підтримкою більше десяти
періодичних видань румунською мовою. Проте в Румунії, де проживає
чимало українців, немає жодної української школи1.
Про те, що в Україні найкраще збережені права національних
меншин свідчать не тільки активна діяльність культурних національних
товариств, національних середніх і вищих закладів, видання книг і газет,
а й прийняті правові документи. Верховна Рада України 25 червня
1992 р. прийняла закон “Про національні меншини України”, що
регламентує статус національних меншин, їхні права, гарантії
задоволення національних прав людини й етнічних груп. Як зазначають
дослідники, закон дістав високу оцінку експертів міжнародних
організацій з прав людини та національних меншин2.
Україна підтримує Рішення Женевської конференції (1990 р.) по
пошанування державами прав національних меншин. Але нехтується в
Україні рішення, прийняте на тій же конференції про те, що й меншина
має бути готова до співпраці з державою, на території якої вона
проживає. Тобто поважати культуру, звичаї, мову українців.
Україна не є багатонаціональною державою, як Індонезія, Індія. Це
держава з переважно корінним населенням і національними меншинами,
яким надано рівні права у соціальному і культурному розвиткові.
Отже, політизація міфу про надмірну “поліетнічність”, без
урахування реальної ситуації в Україні, може спричиняти подальшу
руйнівну силу етнокультури українців.
Ще один міф про дискримінацію російськомовного населення в
Україні. Як відомо, 19 липня 2000 р. Держдума Росії виступила із
1
Баглей Б. За моє жито… Національні меншини у Північній та Південній Буковині, або
як живуть українці в Румунії та румуни в Україні // Українське слово. – 2001. – 15-21
лютого.
2
Калакура О. Правовий статус етнічних меншин України // Етнічна історія народів
Європи. – 2000. – № 4. – С. 109.
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необґрунтованими звинуваченнями в порушенні прав російської мови в
Україні. Такі заяви про захист “русскоязычных” висловлювалися
неодноразово. Міф цей межує з політичною безтактністю.
Оскільки вочевидь не тільки повне задоволення культурних запитів
росіян в Україні, а й денаціоналізація українського етносу на власній
землі.
Важко знайти у світі аналогічну ситуацію. Русифікатори вкладають
чималі кошти для асиміляції українців. Це явище прикривається
квазідемократичною тезою щодо розвитку мов в Україні.
При 17,3% російського населення в Україні працює 2399
російськомовних шкіл, у яких навчається 2 мільйони 106 тисяч дітей. Ще
майже така ж кількість змішаних українсько-російських класів, що
становить 51,3 відсотка від загальної кількості. У місті Запоріжжі, де
проживає 70,79% українців, а росіян 24,74 – російських середніх шкіл
131, а українських лише 17, у Донецьку – 1 українська школа.
Станом на 1 січня 1997 р., за даними Державного комітету України у
справах національностей та міграції, в Україні видавалося 1356
російськомовних газет і журналів, причому значна частина їх
отримувала державну підтримку1. На початку 1996 р. російською мовою
все ще навчалися 56,2% студентів вузів, а в Луганській, Донецькій,
Дніпропетровській і досі відсоток викладання російською мовою
становить 95 – 97% і не тільки не зменшується, а збільшується. Зокрема,
у Дніпропетровському університеті вже не ставляться вимоги викладати
історію державною мовою. Значно зменшилася кількість годин на
викладання історії України в усіх вузах, окремі взагалі обмежуються
лише політичною історією, а історію України не викладають. По суті
витіснили також такі предмети, як українознавство, етнологію,
народознавство.
В Україні російськомовними залишаються 35 театрів, а 36 існують як
змішані російсько-українські2.
Російські національно-культурні товариства, політичні партії “Союз”,
“Партія слов’янської єдності України” та інші не стільки опікуються
проблемами культури, скільки прагнуть скористатися етнічним
фактором для сприяння вирішенні тих політичних питань, у яких
виявляє зацікавленість Російська держава3.
В Україні 69 російських книг припадає на одну українську, і як
слушно зауважують дослідники, що відбувається деукраїнізація
масштабів, яким би позаздрили компартійні ідеологи Жданов і Суслов4.
Отже, проблема розвитку й збереження культури українців потребує
урядової програми, без суб’єктивного політиканства про поліетнічність і
полікультурність.
1

Майборода О. Російський націоналізм в Україні (1991 – 1998 рр.). – К., 1999. – С. 15.
Там само. – С. 15.
Там само. – С. 23.
4
Грабовський С. Гетто української культури. Українська книжка у рідній державі –
сирота чи господиня? // Українське слово. – 2000. – 14-20 вересня.
2
3
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Крисаченко В.С. (Київ)
СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕТНОДЕМОГРАФІЧНУ
СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ
У центрі уваги світоглядних і наукових інтересів Петра Петровича
Кононенка завжди були Україна, українство і українознавство. Його
душа завжди радіє успіхам українців і переживає їхні невдачі та біди.
Не в останню чергу це пов’язано з тим, що доля розкидала нас по
світах, а сама Україна була і нерідко є привабливим місцем проживання
для прийшлих людей. Саме цим проблемам – динаміці сучасного
населення України у світі та міграційним впливам на українське
суспільство і присвячена пропонована стаття.
Правові та методологічні питання
вивчення міграції населення в Україні
В етнополітичній стратегії Українська держава керується, передусім,
Декларацією прав національностей України, Законом України «Про
національні меншини в Україні», Законом України «Про біженців»,
Законом України «Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про
захист національних меншин», Законом України «Про правовий статус
іноземців», нещодавно ратифікованою Європейською хартією
регіональних мов і мов меншин.
Особливістю національного складу населення України є його
багатонаціональність. За даними Всеукраїнського перепису населення,
на
території
країни
проживають
представники
понад
130 національностей і народностей. Дані щодо найбільш численних
національностей, які мешкають в Україні, наведено у табл. 1.
Національний склад населення України
(за даними перепису 2001 р.)
У % до
Кількість,
підсумку
Національність
тис. осіб
2001 р.
1989 р.
Українці
37541,7
77,8
72,7
Росіяни
8334,1
17,3
22,1
Білоруси
275,8
0,6
0,9
Молдавани
258,6
0,5
0,6
Кримські татари
248,2
0,5
0,0
Болгари
204,6
0,4
0,5
Угорці
156,6
0,3
0,4
Румуни
151,0
0,3
0,3
Поляки
144,1
0,3
0,4
Євреї
103,6
0,2
0,9
Вірмени
99,9
0,2
0,1
Греки
91,5
0,2
0,2
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2001 р.
у % до
1989 р.
100,3
73,4
62,7
79,7
у 5,3 р.б.
87,5
96,0
112,0
65,8
21,3
у 1,8 р.б.
92,9
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Татари
Цигани
Азербайджанці
Грузини
Німці
Гагаузи
Інші
національності

73,3
47,6
45,2
34,2
33,3
31,9

0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,2
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1

84,4
99,3
122,2
145,3
88,0
99,9

177,1

0,4

0,4

83,9

У національному складі населення України переважна більшість
українців, чисельність яких становила 37541,7 тис. осіб, або 77,8 % від
загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису
населення 1989 року, кількість українців зросла на 0,3 %, а їх питома
вага серед жителів України – на 5,1 відсоткових пункти.
Друге місце за чисельністю посідають росіяни. Їх кількість порівняно
з переписом 1989 року зменшилася на 26,6 % і нараховувала на дату
перепису 8334,1 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній кількості
населення зменшилась на 4,8 відсоткових пункти і склала 17,3 %.
Мовний склад населення України за даними Всеукраїнського
перепису населення характеризувався такими даними (табл. 2).

Національність
Українці
Росіяни
Білоруси
Молдавани
Кримські татари
Болгари
Угорці
Румуни
Поляки
Євреї
Вірмени
Греки
Татари
Цигани
Азербайджанці
Грузини
Німці
Гагаузи
Інші
національності

Таблиця 2.
Мовний склад населення України
(за даними перепису 2001 р.)
Вважали рідною мовою, у %
мову своєї
іншу
українську
російську
національн
мову
ості
85,2
х
14,8
0,0
95,9
3,9
Х
0,2
19,8
17,5
62,5
0,2
70,0
10,7
17,6
1,7
92,0
0,1
6,1
1,8
64,2
5,0
30,3
0,5
95,4
3,4
1,0
0,2
91,7
6,2
1,5
0,6
12,9
71,0
15,6
0,5
3,1
13,4
83,0
0,5
50,4
5,8
43,2
0,6
6,4
4,8
88,5
0,3
35,2
4,5
58,7
1,6
44,7
21,1
13,4
20,8
53,0
7,1
37,6
2,3
36,7
8,2
54,4
0,7
12,2
22,1
64,7
1,0
71,5
3,5
22,7
2,3
32,6
12,5
49,7
5,2
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Українську мову вважали рідною 67,5 % населення України, що на
2,8 відсоткових пункти більше, ніж за даними перепису 1989 року.
Російську мову визначили як рідну 29,6 % населення, порівняно з
минулим переписом населення цей показник знизився на 3,2 відсоткових
пункти. Частка інших мов, вказаних як рідна, за міжпереписний період
збільшилася на 0,4 відсоткових пункти і становила 2,9 %.
Аналіз процесів міграції за участю України у всіх її формах
(легальна, напівлегальна та нелегальна міграція) та напрямках (еміграція
та імміграція), їх впливу на етнополітичну та демографічну ситуацію,
національну безпеку України в цілому пов'язаний насамперед із низкою
проблем: відтоком соціально-активної частини населення шляхом
еміграції, переміщенням частини працездатного населення шляхом
напівлегальної міграції в ближнє і далеке зарубіжжя, відтоком за кордон
жінок оптимального репродуктивного віку, напливом в Україну
численних груп біженців, напівлегальних та нелегальних мігрантів з
конфліктогенних зон Азії та Африки, негативним впливом на етнічну,
соціальну та економічну ситуацію в Україні, підвищенням
криміногенної ситуації в державі та ін.
Аналіз вихідних понять. Ефективність дослідження міграційних
проблем істотно залежить від чіткого визначення понятійнокатегоріального базису, базових понять та смислів, котрі визначають
інтерпретаційне поле осмислення феномену міграції.
«Словник української мови»1 термін «міграція» означає
«пересування, переселення, переміщення» і є запозиченням з німецької
або французької мови; у свою чергу, нім. Migration та фр. migration
походять від лат. «migration» – «перехід, переселення», пов'язаного з
«migro» – переходжу, переселяюся, змінююся». Дещо повніше смисли
терміна «міграція» визначає «Етимологічний словник», а саме як:
«1. Переселення народів у межах країни або з однієї країни в іншу...,
2. Пересування тваринних організмів з однієї місцевості в іншу у зв'язку
із змінами умов життя або з проходженням циклу розвитку...
3. Переміщення, перерозподіл яких-небудь елементів...»2. Очевидно, що
лише перший варіант стосується людських спільнот, хоча й дещо
звужено, оскільки мова йде лише про народи (етноси), а не населення в
цілому. Зрештою, будь-яке населення складається з представників різних
етносів, тому наведене визначення міграції може вважатися досить
коректним.
Отже, феномен міграції є процесом, пов'язаний з переміщенням людей
(етносів) у просторі (території) планети в цілому та її окремих
регіонах. Відповідно, можна вести мову про об'єкт та суб'єкт
міграційного процесу: першим завжди виступає людська одиниця
(одиниці), другим – зовнішні або внутрішні людські спонуки до зміни
території проживання. Саме останнє істотно визначає: є міграція
1

Словник української мови. – К.: Наук. думка, 1973. – Т. IV. – 724 с.
Етимологічний словник української мови: В 7 т. – К.: Наук. думка, 1989. – Т. 3. –
471 с.
2
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добровільною чи примусовою, цілеспрямованою чи стихійною. Інакше
кажучи, чи людина робить вибір сама, керуючись власними
особистісними цінностями та інтересами, чи вона є іграшкою у грі
соціальних та природних сил і стихій.
Основними учасниками і місцем міграційного дійства є світова
спільнота держав у цілому та кожна з держав зокрема, тобто світовий
геополітичний та соціокультурний простір. Елементарною одиницею
(мірилом) процесу міграції є окрема країна. При цьому можливі три
варіанти протікання міграційного процесу: 1) переміщення людності
всередині країни, 2) притік її ззовні, з-поза меж держави, 3) витікання,
виїзд населення за межі власної країни. Тобто мова йде про внутрішню
міграцію населення, еміграцію та імміграцію. У контексті аналізованої
проблеми для нас особливого значення набувають два останні явища –
виїзд та в'їзд людності відповідно «в» чи «з» України.
Термін «міграція», згідно зі згаданими «Етимологічним словником»,
також запозичено з французької чи німецької мови (відповідно,
«immigration» та «Immigration»), котрі спираються на лат. «immigratio»,
яке, у свою чергу, пов'язане з «immigro» – «вселюся, в'їжджаю,
проникаю», утвореного з префікса in-(im-) «в-, на-» і дієслова «migro» –
«переходжу, переїжджаю, переселяюся»1. Відповідно, «Словник
української мови» визначає «імміграцію» як в'їзд чужоземців до якоїнебудь країни на постійне проживання2. У цьому контексті іммігрантами
є чужоземці, які переїхали до будь-якої країни на постійне проживання,
тобто переселенці, а процес іммігрування є переїзд, переселення до якоїнебудь країни (у нашому випадку – до України) на постійне проживання.
Антиномічним «імміграції» є поняття і явище «емігрування»;
відповідний термін також походить від французького «emigration» чи
німецького «Emmigration», що походять від лат «émigration» –
«виселятися, переселятися», утвореного, у свою чергу, з префікса e-(ex-)
«з-, від-»; дієслова «migrate» – «блукати, вештатися, мінятися»3.
Виходячи з цього, термін «емігрант» тлумачиться як «особа, що
залишила батьківщину і виїхала в іншу країну для постійного чи
тимчасового проживання», а «еміграція» – як «переселення із своєї
батьківщини в іншу країну, зумовлене соціально-економічними,
політичними або релігійними причинами»4. Стосовно України,
зрозуміло, мова йде про відцентрові тенденції, переселення громадян за
її межі в інші країни.
Еміграція з України
Причини еміграції. Еміграції з теренів України відомі у різні часи.
Відомі еміграції автохтонного населення України VIII–VII ст. до н. е.,
коли праслов'яни-сколоти розширювали свій ареал на захід – за Віслу й у
Закарпаття та на Південь – у степові райони і Нижнє Подунав'я. Але
1

Етимологічний словник. – 1989. – С. 471.
Словник української мови. – 1973. – С. 20.
Етимологічний словник. – 1989. – С. 165.
4
Словник української мови. – 1972. – С. 477.
2
3
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найбільша міграція була пов'язана з розпадом праслов'янської спільноти
у середині I тис. н. е., коли вихідці з України у 2-й пол. VI – на поч.
VII ст. заселили північні та центральні Балкани, територію нинішньої
Чехії, Польщі і навіть Східної Німеччини. У VIII–ХII ст. руси заселяють
значну частину Східноєвропейської рівнини, створюючи окремі
поселення і за її межами, включно з Волгою та Каспієм.
Серед значних еміграційних хвиль нового і новітнього часу
необхідно виділити наступні: 1) соціально-економічна еміграція
українців з території Речі Посполитої на терени Московського царства
(нинішні Воронежчина, Курщина, Орловщина та інші землі середньої
смуги, пізніше – Нижнє Поволжя) з кінця ХVI ст. до початку ХVIІІ ст.,
зумовлена релігійним та економічним гнобленням, а також політичною
нестабільністю; 2) політична еміграція з України до Кримського ханства,
Туреччини та на Захід частини антимосковськи настроєного населення
після поразки Мазепи (ХVIІІ ст.), а також еміграція частини козацтва на
Кубань (кінець ХVIІІ ст.); 3) трудова еміграція кінця XIX – початку
XX ст., яка здійснювалася у двох головних напрямах – західному і
східному: на першому з них українське населення з'явилося у Північній
Америці (США і Канада), на другому – на євразійському континенті в
Росії (Поволжя, Сибір, Далекий Схід), а також у Казахстані; 4) політична
еміграція 20-х рр. XX ст., котра була індукована поразкою визвольних
змагань українського народу, і яка була спрямована в країни
Центральної та Західної Європи, а також Північної Америки і,
незначною мірою, в Китай та на Балкани, 5) трудова еміграція 30-х рр.
XX ст., котра здійснювалася з різних частин розчленованої України під
впливом місцевих факторів: з теренів, що перебували в складі Польщі,
Чехословаччини, Угорщини та Румунії, під тиском соціальних обставин,
еміграція здійснювалася в західному напрямку, головно в США та
Канаду, а також в Аргентину та Бразилію; з УРСР, яка знаходилася в
складі СРСР, масове переселення українців здійснювалося примусовими
(репресивними) та напівпримусовими (виїзд з метою уникнення
репресій) методами у Сході та Північний Схід Росії та в Казахстан;
6) Політична еміграція кінця 30–40-х рр. XX ст., викликана подіями
Другої світової війни, масовим переміщенням людей та формуванням
нової політичної мапи Європи: приєднання до СРСР Західної України у
1939–1940 рр. супроводжувалося масовою депортацією українського
населення Галичини, Волині та Буковини у глибини Росії та Казахстану;
сотні тисяч українців як «остарбайтери» потрапили на територію
Німеччини: мільйони безпосередніх учасників військових дій з обох
воюючих сторін були відірвані від рідного дому, а по війні,
облаштовуючи свою долю чи зазнаючи репресій від сталінського
режиму, багато з них опинилося знову-таки або в західних країнах або в
глибинах Росії; 7) трудова еміграція 50–70-х рр. XX ст. мала характер
переміщення громадян УРСР у межах СРСР у зв'язку з інтенсифікацією
промислового та аграрного розвитку низки регіонів СРСР: гірничої
справи у Донбасі та на Дону, сільського господарства у Казахстані,
будівництва промислових гігантів у Поволжі, на Уралі та в Кузбасі,
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освоєння Крайньої Півночі та Далекого Сходу, будівництва залізничних
шляхів сполучення, насамперед Байкало-Амурської магістралі тощо. Ця
еміграція мала своєрідний добровільно-примусовий характер, оскільки
ґрунтувалася на параметрах визнання суспільної та матеріальної
пріоритетності в суспільстві емігрантів-переселенців, з одного боку, і
збереженням напівкріпацького становища у колгоспах для громадян
УРСР, котрі не бажали покидати власні домівки, але робили це, щоб
вийти з такого становища шляхом «вербування на будови соціалізму».
Усі сім означених основних потоків міграції людності України у
переважній своїй більшості були досить масштабними (від декількох
сотень тисяч до мільйонів громадян) і торкалися головно
найактивнішої частини населення: працездатних жінок (причому в
оптимальному репродуктивному віці) та чоловіків. Внаслідок цього
змінювались (у негативну сторону) демографічні показники, насамперед
загальна кількість, вікова структура та репродуктивний потенціал
населення, а також пасіонарність українського етносу внаслідок
вилучення з його структури соціально найбільш активної частини
населення та інтелектуальної еліти.
З кінця 80-х років XX ст. і до нинішнього часу розпочався і триває
черговий, восьмий етап еміграційних процесів в Україні. Його
визначальною особливістю є те, що початок його припадає на останні
роки існування СРСР та часи незалежної Української держави і
пов'язаною з цим відносною демократизацією радянського суспільства і
особливо стратегічним орієнтиром нової України на побудову
громадянського суспільства, пошанування основних прав своїх
громадян. Інакше кажучи, поряд із зовнішніми, насамперед соціальнополітичними та економічними чинниками еміграції дедалі істотнішу
роль відіграє особистісний вибір громадян України, реалізація їх прав на
свободу пересування і вільний вибір місця проживання. Згадане право є
конституційною нормою, тобто зафіксоване в Конституції України,
конкретизовано в низці Законів України, Указів Президента України,
Розпорядженнях Кабінету Міністрів України, інших нормативних актах
держави. Важливою обставиною, що визначає характер і форми
еміграції, є сам стан суспільства, яке характеризується як суспільство
перехідного типу, причому в різних вимірах – політичному,
економічному, правовому тощо. Це накладає безумовний відбиток на
темпи та розмаїття еміграційних процесів, починаючи від цілком
законних і закінчуючи всілякими різновидами нелегальної міграції.
Звернемося до характеристичних ознак цього процесу.
Показовою вже є динаміка офіційної міграції в останні роки
перебування в СРСР та перші роки незалежної України. Ось показники
кількості громадян, котрі отримали дозвіл на виїзд за кордон на постійне
проживання (в дужках позначена доля ізраїльського напрямку як
домінуючого) (тис. чол.) (рис. 3). Зазначимо, що мова йде лише про
дорослих членів сімей, тому, з урахуванням дітей, загальний показник
законних емігрантів є ще більшим: так, наприклад, число емігрантів у
1990 р. перевищило 90 тис. чол., а в 1992 р. – 44,4 тис. чол.
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Рис.3

Таким чином, офіційна еміграція цього часу мала переважно
етнічний характер. Скорочення загальних її темпів, зокрема і в Ізраїль,
пояснюється як відносним вичерпанням еміграційного потенціалу
єврейської громади колишнього СРСР, так і зменшенням та повною
ліквідацією етнополітичного тиску на них з боку офіційної влади,
пов'язаного із постанням незалежної України. З цим, до речі, пов'язана і
зміна еміграційних орієнтирів громадян України: у 1991 р. переважна
частина емігрантів виїжджала до Ізраїлю (70 %), однак уже четверта
частина обрала своєю метою США (15364 чол.) та ФРН (2144 чол.). А
вже у наступному 1992 р. структура еміграційного потоку принципово
змінилася: до Ізраїлю виїхало 13,7 тис. чоловік (1/3 емігрантів), тоді як
більшість подалася у США (20 тис.) та ФРН (6,5 тис.).
Легальна міграція з України в країни далекого зарубіжжя у всі роки
незалежності перебувала приблизно на рівні 45–55 тис. осіб на рік,
переважаючи на порядок відповідні показники імміграції. Внаслідок
цього, в абсолютних показниках міграційні втрати народонаселення за
останні десять років наближаються до 0,5 млн, а набутки не
перевищують 50 тис. осіб.
Прикметною є зміна етнічної структури міграції з переважанням осіб
єврейської національності у 70–80-х рр. у загальному потоці міграції; з
90-х р. істотну частку почали займати емігранти у США, ФРН,
Великобританію, країни Центральної Європи тощо – росіяни, українці,
німці, поляки, чехи, словаки та ін. Тобто значно розширилось як коло
країн еміграції, так і етнічний склад мігрантів. Натомість імміграція осіб
з далекого зарубіжжя торкалася головно осіб українського та
російського походження. Особливо це стосується тих країн колишньої
соціалістичної співдружності, де з різних причин осідали громадяни
СРСР. Так, наприклад, з іммігрантів за 1999 р. (всього 4,1 тис. осіб), з
Азії прибуло – 2,5 тис., а з Європи – лише 0,8 тис. осіб.
521

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

Прикметно, що із здобуттям Україною незалежності, кардинальних
змін зазнала загальна структура виїзного потоку з України, особливо
серед категорій осіб, які діставали дозвіл на тимчасовий виїзд з України.
Так, за офіційними даними ВВІР МВС України, тимчасовий виїзд
громадян України за кордон протягом 1986–1991 рр. характеризувався
такими показниками (у тис. чол.) (рис. 4).
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Основний потік виїжджаючих ґрунтувався на матеріальнофінансових (торгівельних) інтересах і адресно коливався залежно від
особливостей ринку та стабільності в країнах Центральної Європи
(колишньої Югославії, Румунії, Чехословаччини і особливо Польщі).
Переважна більшість серед таких виїжджаючих складали дрібні торгівці
та трудові мігранти.
У цей час також постійно наростали масштаби виїжджаючих за межі
України за такими каналами, як службові відрядження співробітників
установ, організацій і підприємств України, а також з туристичною
метою. Чисельність відряджених стрімко зростала: у 1988 р. близько 70
тис. чол., у 1989 р. – 229 тис. чол., 1990 р. – бл. 365 тис. чол., 1991 р. –
608 тис. чол., 1992 р. – 913 тис. чол. Ще більш вражаючими темпами
розвивалася туристична індустрія: якщо у 1987 р. за кордон з
туристичною метою виїздило близько 130 тис. громадян України, то в
1991 р. вона досягла 3 млн чол., а в 1992 р. становила 2 млн 316 тис. чол.
Таким чином, не лише Україна відкрила себе світові як незалежна
країна, а й її громадяни відкривали світ для себе. Слід мати, однак, на
увазі, що саме категорія відряджених та туристів склала основну
соціальну базу для тимчасової трудової еміграції громадян України, а
також, що пов'язано з прямим порушенням міжнародного законодавства
– нелегальних мігрантів. Однак саме з такими видами зовнішньої
міграції пов'язані основні втрати людських ресурсів України, і є набагато
значнішими, аніж у випадку з легальною еміграцією. Дотично вони
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пов'язані також з формуванням негативного іміджу України у світі,
оскільки саме серед тимчасової трудової та нелегальної української
еміграції нерідко знаходять можливий ґрунт для свого розвитку
кримінальні структури.
Для порівняння: за даними Держкомстату України, сальдо міграції в
Україні, починаючи з 1994 р., залишається від’ємним, хоча й має
тенденцію до зниження – у 1999 р. цей показник був найнижчий і
становив – –44,8 тис. чол., причому левова пайка у цьому показникові
складає переважно відтік населення у країни далекого зарубіжжя
(–44,3 тис. осіб). В абсолютних показниках у 1999 р. у країни далекого
зарубіжжя вибуло 48,4 тис. осіб, з них у країни Азії – 23,1 тис., Америки
– 11,5 тис., Європи – 13,2 тис. осіб, причому серед причин еміграції
основними були родинні обставини (67,9 %). Серед вибулих у країни
СНД та Балтії переважають мігранти у Російську Федерацію (84,9 %),
Білорусь (6,8 %), Молдову (3,6 %). Загалом в Україні в 1994 р. на 1 тис.
населення прибуло 15,4, а вибуло 16,3 особи1. Професор І. Прибиткова
наводить наступні дані по легальній еміграції населення України за
кордон: у 1994 р. з України емігрувало 143,2 тис. чол., у 1995 р. –
94,5 тис., 1996 – 131,1 тис., 1997 – 115 тис. чоловік2.
Зрозуміло, що порівняння втрат населення України внаслідок
легальної еміграції, з одного боку, і реальних втрат від усіх інших
каналів виїзду за кордон – з другого, є неспівмірним: другі набагато
перевищують перші і відбуваються з порушенням міжнародного і
національного міграційного законодавства.
Так, за даними Держкомстату США, Україна є основним
постачальником «живого товару» до країн Заходу і Близького Сходу. Цю
інформацію фактично підтвердив (на запит кореспондента газети «День»
В'ячеслава Дарпинянца) перший заступник глави Держкомстату з питань
охорони державного кордону генерал-полковник Павло Шишолін: «За
останні десять років з території України було вивезено близько 400
тисяч жінок»3. Особливої ваги цим втратам надає та обставина, що
віднесена категорія нелегальних мігрантів з України належить до жінок
оптимального репродуктивного віку, що, крім прямих втрат населення,
має великий опосередкований негативний вплив на демографічну
ситуацію в Україні в цілому. Водночас за всі роки незалежності через
українські консульства вдалося повернути в Україну ледве десяту
частину таких емігрантів.
За даними експертів Центру Разумкова4, у 2000 році в Польщі
неофіційно працювало 60–100 тис. українських громадян, у Чехії –
близько 100 тис., у Словаччині – близько 50 тис. А газета «День» від
21.01.2001 р. наводить заяву на прес-конференції у чеському посольстві
1
Осауленко О.Г. Міграційні процеси у 1999 році // Експрес-доповідь Держкомстату
України. 25 квітня 2000 р. – № 135. – 416 с.
2
Прибиткова I. Сучасні міграційні процеси: теоретико-методологічні аспекти
дослідження // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 1. – С. 161-172.
3
Дарпинянц В. Гіркий пошук // День. – 2001. – № 156. – 6 вересня.
4
Національна безпека і оборона. – 2001. – № 11.
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в Києві посла Чехії в Україні Йозефа Врабеца: «У 1999 році 21 тисяча
іноземців отримала заборону на перебування в Чехії, з них половина –
громадяни України»; всього ж у Чехії наших нелегальних мігрантів,
пише Яна Риженко в газеті «День», десь 150 тис. чоловік1. На боротьбу з
цим чехи прийняли новий закон про імміграцію, який набрав чинності з
1 січня 2000 р. і спрямований на скорочення потоку нелегальної, зокрема
трудової імміграції зі Сходу.
Ще декілька показових прикладів. У 2001 р. німецьке посольство в
Києві видало 276 тис. туристичних віз, з яких, на думку фахівців, 70 %
«володарів» насправді їдуть на заробітки. А своєрідне обстеження
Держкомстату України з участю експертів з Ради з вивчення
продуктивних сил України НАН України, зроблене у восьми регіонах
України (шість західноукраїнських областей, Донецька та Луганська
області), виявило, що 204 тис. чол. перебувають за кордоном більше
трьох місяців за станом на березень 2001 р. Зрозуміло, що одержані дані
не відображають реальний стан ситуації, оскільки, на думку
багатьох дослідників, лише в московському регіоні (Москва і область)
нелегальна трудова українська міграція налічує понад 400 тис. осіб.
Останніми роками трудова нелегальна міграція з України розширює
свою географію. Традиційно стабільними залишаються східний
напрямок (Росія), а також країни Центральної Європи (Польща, Чехія,
Словаччина, Угорщина та ФРН). Однак багато з тимчасових мігрантів є
транзитними: візи в названі країни вони використовують для проїзду в
Італію, Іспанію, Португалію, Францію, країни Бенілюксу. Стійкий
інтерес як потенційні ринки праці зберігають Греція, Туреччина, деякі з
країн Близького Сходу (Ізраїль, Ліван, Сирія), а також Казахстан.
Імміграція в Україну
Імміграційні потоки в Україну вливаються чотирма основними
каналами: 1) легальні мігранти; 2) біженці; 3) напівлегальні мігранти;
4) нелегальні або незаконні мігранти. Якщо статус перших двох
категорій іммігрантів відносно чітко забезпечений міжнародним і
національним правовим полем, то стосовно двох останніх цього сказати
аж ніяк не можна, оскільки має місце відверте порушення існуючого
законодавства. Водночас кожна з категорій іммігрантів відіграє свою
специфічну роль у житті українського суспільства, динаміці соціальних
процесів, формуванні етнодемографічної структури української
політичної нації. На жаль, уся процесуальність цього явища, як і
сьогоднішній стан імміграційних проблем засвідчує відчутне, якщо не
сказати, повне переважання негативних наслідків для України над
позитивними.
Легальна імміграція. Сальдо міграції. Щодо темпів та масштабів
легальної міграції в Україну іноземних громадян можна стверджувати,
що мова йде про відносно невеликі показники, звичайно, порівняно з
усією Україною.
1
Риженко Я. Еміграційний бар’єр поставила Чехія перед Україною // День. – 2001. –
№ 2. – 12 січня.
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Розглянемо декілька показових років, котрі характеризують легальні
напрямки міграції в Україні за роки незалежності.
Так, у 1993 р.1 всього з України вибуло 356,6 тис. осіб, натомість
прибуло 307,0 тис. осіб; сальдо міграції, таким чином, виявилося
позитивним (49,6 тис. осіб). Це сталося за рахунок міграційного обміну з
країнами близького зарубіжжя; стосовно ж далекого зарубіжжя тенденції
виявилися прямо протилежними: прибуло в Україну 23,7 тис. осіб,
вибуло 62,6 тис., сальдо від'ємне – –38,9 тис. осіб.
У 1994 р.2 спостерігаємо дещо іншу картину: в Україну прибуло
202737 осіб, а вибуло – 345924 особи; сальдо міграції виявилося
негативним і досить значним – –143187 особи. Однак міграційні процеси
з далеким зарубіжжям виявилося схожими з попереднім роком: прибуло
в Україну 24694 особи, вибуло – 76275 осіб; сальдо міграції знову
виявилося негативним – –51581 особи. Стосовно переважання вибулих
над приїжджими у країни СНД, то в цьому випадку свою вирішальну
роль зіграло припинення військового конфлікту у Придністров'ї і
повернення назад до своїх домівок його громадян, які доти перебували в
Україні як біженці.
Цікаво з цими показниками порівняти міграційні масштаби останніх
років.
Так, у 1999 р. на всіх напрямках міждержавної міграції населення
зафіксовано 65794 прибулих осіб, натомість вибулих – 110589. З них у
країни далекого зарубіжжя емігрувало 48411 осіб, а прибуло звідти –
4155 осіб. Сальдо міграції знову негативне – –44256 осіб. Втім, як і в
попередні роки, позитивним воно залишалося із країнами Балтії – 252
особи: 522 – прибуло, 270 – вибуло3.
У 2000 р. міждержавна міграція також перебувала на рівні
попереднього року. Число прибулих склало 53712 осіб, вибулих –
100325 осіб. З них із країн далекого зарубіжжя прибуло 3965 осіб, а
вибуло – 44911 осіб. Сальдо міграції – негативне: –40946 осіб. З
країнами Балтії – практично без змін: прибуло – 445, вибуло – 221,
сальдо міграції – 224 особи; знову в Україну прибуло більше громадян з
Балтії, ніж вибуло до неї4.
Прикметною ознакою еміграції в далеке зарубіжжя є її високий
інтелектуальний потенціал. Ось лише кількість докторів наук, які
назовсім виїхали з України: 1991 – 39, 1992 – 57, 1995 – 59, 1996 – 83,
1997– 51, 1998 – 19; відповідно, кандидатів наук – у 2–3 рази більше5.
Натомість, в Україну повертаються люди, як правило, не облаштовані за
кордоном або похилого віку, або з патріотичних міркувань. Окремі
винятки (Ярослава Стецько, Омелян Пріцак, Роман Зварич, Мирослав
Гузар та ін.) не змінюють загальну картину.
1
Народне господарство України у 1993 р. Статистичний щорічник. – К.: Техніка, 1994.
– С. 263.
2
Статистичний щорічник України за 1994 р. – К.: Техніка, 1995. – С. 34.
3
Статистичний щорічник України за 2000 р. – К.: Техніка, 2001. – С. 358.
4
Україна у цифрах у 2000 році. – К.: Техніка, 2001. – С. 183–186.
5
Статистичний щорічник України за 1998 р. – К.: Техніка, 1999. – С. 440.
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Біженці. На початку ХХІ ст., за офіційними даними, оприлюдненими
у тижневику «Дзеркало тижня»1, статус біженця в Україні за станом на 1
липня 2001 р. одержали 2950 осіб, що, як зауважує автор огляду Тетяна
Силіна, більше, ніж у Російській Федерації, Білорусії та Польщі разом
узятих. На початок 2000 р., за даними Держкомстату, загальна кількість
біженців становила 2,7 тис. осіб: 1,9 тис. осіб – з Афганістану, 0,4 тис.
осіб – з інших країн Азії тощо. Таким чином, за півтора року кількість
біженців зросла щоледве на 250 чоловік, що для України є мізерною
величиною.
Водночас Україна знала набагато потужніші потоки біженців у
попередні роки, причому з країн близького зарубіжжя. Мова насамперед
іде про Молдову, зокрема конфлікт у Придністров'ї. Вже протягом
червня-липня 1992 р., у часи максимального протистояння сторін, в
Україну прибуло понад 60 тис. чол. У 1993 р. Україна приймає понад
17,3 тис. біженців2. Зауважимо, однак, що в даному випадку означеним
людям надано статус «біженця» на соціально-звичаєвому рівні, тобто як
таким, які вимушено і тимчасово покинули власні оселі і переселилися в
інше місце. Але вони не були оформлені як біженці згідно з вимогами і
нормами міжнародного права. Інакше кажучи, у даному випадку під
категорію біженців фактично потрапила така категорія осіб, як тимчасові
вимушені переселенці.
Стосовно таких мігрантів нерідко вживають таке поняття як «воєнні
біженці», маючи на увазі осіб, які вимушені полишити власні домівки
через військові конфлікти. Прикладів таких чимало – Боснія і
Герцеговина, Російська Федерація, Афганістан та інші країни. Права і
статус такої категорії мігрантів не викладені ні в міжнародному, ні в
національному законодавстві.
Очевидно, саме до останніх необхідно віднести близько тих 20 тис.
афганських біженців, які вже перебували в Україні ще до початку
антитерористичної операції США в Афганістані. Остання ж, за самими
скромними оцінками, зірвала з насидженого місця понад 1 млн афганців.
І попри те, що переважна більшість з них притулилася в сусідніх Іраці та
Пакистані, немає сумніву в тому, що хвиля цих мігрантів заторкнула й
Україну. На жаль, заторкнула як потік нелегальних мігрантів. Як
прогнозували експерти з Департаменту у справах національностей і
міграції після відомих подій 11 вересня 2001 р., після початку військових
дій в Афганістані слід було очікувати біля кордонів України до
півмільйона мігрантів-біженців з цієї країни, з яких приблизно п'ята
частина могла опинитися на території України3. І дуже важко достовірно
стверджувати, справдився чи не справдився зроблений прогноз, оскільки
число зареєстрованих біженців в Україні збільшується на сотні чоловік
за рік, але незареєстрованих, на жаль, – на порядки більше.
1

Силіна Т. Афганські хвилі // Дзеркало тижня. – 2001. – 13–19 жовтня.
Міграційні процеси в сучасному світі: Світовий, регіональний та національний
виміри. Енциклопедія / За ред. Ю. Римаренка. – К.: Довіра, 1998. – С. 819.
3
Силіна Т. Афганські хвилі // Дзеркало тижня. – 2001. – 13–19 жовтня.
2
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Зрозуміло, проблема біженців стоїть не лише перед Україною – то
загальносвітове явище. Від них особливо відчутно потерпають західні
країни, де, з одного боку, високий рівень життя, який є привабливим
практично для будь-яких мігрантів, а не лише біженців, а з іншого –
досить ліберальне законодавство, яке легітимізує суспільний статус
справжніх біженців, бере їх під охорону і на утримання держави. Вже у
1980 р. чисельність біженців у Західній Європі становила майже 10 млн
осіб, а через двадцять років, у 2000 р. вона становила понад 17 млн чол.
Якщо врахувати також істотне полегшення в набутті громадянства
Великобританії, Франції, Португалії та деяких інших західних країн для
мігрантів – вихідців з колишніх колоній цих країн, то зовсім не дивує та
обставина, що в них чисельність населення іноземного походження
складає 5–10 % і навіть більше загальної кількості населення. Нині,
наприклад, у Німеччині проживає 3 млн мусульман, у Франції – 2 млн, в
Італії – майже мільйон, половина мешканців Лондону – небілі люди, у
Франкфурті-на-Майні – третина, у Відні – кожен п'ятий тощо1. Не
випадково стурбовані цією обставиною західні країни, наприклад, ФРН,
ужорсточують міграційне законодавство, і псевдобіженцям (а їх
чисельність нерідко сягає 90 % всієї хвилі «біженців») не надають
статусу біженців і намагаються повернути їх на батьківщину або ж
принаймні в транзитні країни, через які мігранти потрапили на Захід. У
цьому для України, зокрема, криється небезпека не лише утримувати тих
біженців, які вже є на її території, але й отримати «назад», від Європи,
транзитних біженців, які різними шляхами подолали кордони України.
Це є можливим з огляду на положення т. зв. Дублінської конвенції, тобто
прийнятої Євросоюзом у 1990 р. «Конвенції, що визначає державу,
відповідальну за розгляд заяв про надання притулку, поданих в одній із
держав – членів Європейського співтовариства». Ця Конвенція в
принципі дозволяє повернути в Україну будь-якого біженця
(нелегального мігранта), якщо доведено, що він прибув у Євросоюз саме
з території нашої держави. Справа за «дрібницею» – ратифікація
Україною цієї Конвенції. І тоді міграційний потік до нас шугатиме не
лише зі Сходу, а й із Заходу.
Нелегальні мігранти. Нелегальні мігранти – категорія іноземців, які
проникли на територію України або перебувають на її території всупереч
існуючому законодавству.
Закон України «Про державний кордон України», введений у дію 4
листопада 1991 р., серед порушників державного кордону України
визначає, зокрема, осіб, «1) які перетнули або намагаються перетнути
державний кордон України будь-яким способом поза пунктами пропуску
через державний кордон України або в пунктах пропуску через
державний кордон України, але з порушенням правил його перетинання;
2) які проникли або намагаються проникнути на українські або іноземні
транспортні засоби закордонного прямування з метою незаконного
виїзду з території України» (розд. II, ст. 20).
1

Уткин А. Будущее Запада // Свободная мысль-ХХI. – 2003. – № 2. – С. 52–69.
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Відповідно Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня
1995 р. «Про Правила в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і
транзитного проїзду через її територію» унормовує відповідальність
української сторони щодо нелегальних мігрантів: «35. Юридичні і
фізичні особи в Україні не мають права приймати іноземців, які
незаконно в'їхали в Україну, втратили підстави для подальшого
перебування в Україні або пред'явили документи, оформлені з
порушенням цих Правил, та надавати їм послуги.
Надання стороною, що приймає, іноземцям житла, роботи,
транспортних засобів чи інших послуг не допускається, якщо це тягне за
собою порушення даних Правил.
36. Порушення цих Правил юридичними та фізичними особами,
зобов’язаними дотримувати їх вимог, тягне за собою відповідальність
згідно із законодавством України».
У цих Правилах також регламентовано підстави та порядок
видворення нелегальних мігрантів за межі України або ж їх
відповідальність – при небажанні це зробити.
Отже, законодавча база регуляції нелегальних імміграційних
процесів існує. Але чи є вона достатньою для недопущення такої загрози
національній безпеці України, якою є масовий притік і незаконне
перебування в Україні нелегальних мігрантів?
Висновки щодо кількості нелегальних мігрантів неоднозначні і часто
суперечливі, що й зрозуміло, оскільки відповідними питаннями
займається низка відомств та установ (Держкордон, МВС, МЗС, СБУ,
Міністерство праці, Митна служба, Держкомнац України та ін.), а також
тому, що значна (не буде перебільшенням сказати – переважна) частина
нелегальних мігрантів взагалі не зареєстрована, тобто перебуває у стані
«неіснуючих» мігрантів. А тим часом вони є, і Україна про них
дізнається опосередковано, часто через кримінальні та інші незаконні дії
таких осіб. Але спочатку звернемось до офіційної інформації.
Так, дані Держкомкордону України розкривають картину затриманих
Прикордонними військами України нелегальних мігрантів (рис. 5).
Зауважимо, що з 2000 р. Прикордонні війська до «нелегальних
мігрантів» відносять вихідців лише з деяких країн Азії та Африки; тому
справжня кількість означеної категорії осіб значно більша: затримано
понад 16 тис. порушників держкордону і не пропущено в Україну понад
7 тис. нелегальних мігрантів1.
Але наприклад, за ініціативи Укрзалізниці при взаємодії із силовими
структурами у 1999 р. у прикордонних районах затримано ще 11688
нелегальних мігрантів. У тому ж 1999 р. під час проведення цільової
операції «мігрант» органами МВС виявлено 8,1 тис. іноземцівпорушників Закону України «Про іноземців» та 2,2 тис. нелегальних
мігрантів. Тобто на державному кордоні затримують далеко не всіх його
порушників.
1
Березовський І.Б. Організована нелегальна міграція як різновид організаційної
злочинності в Україні // Політика і влада. – 2001. – № 6.

528

Україна – національні меншини, міжетнічні взаємини
16000

14646

14000
11444

11744

12000

10776
9787

10000

9086

8000

7224
5422

6000
4000
2000
148

789

0
1981 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Рис.5

До того ж лише за 1998–2000 р. до адміністративної відповідальності
за порушення правил перебування в Україні притягнуто 69594 іноземців,
2491 – скорочено термін перебування в Україні, а 5176 іноземців
вислано за її межі1. І це швидше фрагменти із загальної картини
нелегальної міграції, аніж більш-менш повний її вигляд.
Водночас за словами першого заступника голови Держкомкордону
України Павла Шишоліна, у 1999 р. із 14646 затриманих
Прикордонними військами України нелегальних мігрантів за її межі
примусово виселили тільки 369 чоловік2. Отже, абсолютна більшість
навіть виявлених нелегальних мігрантів залишилася на території
України, створюючи для неї низку фінансових, матеріальних,
економічних, соціальних та інших проблем.
У цьому контексті вельми показовими є слова тодішнього міністра
МВС України Юрія Смирнова, сказані ним на засіданні колегії МВС:
«Проведені міліцією і прикордонниками спеціальні заходи, покликані
скоротити потік нелегальних мігрантів в Україну, поки не приносять
1
Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правового статусу
іноземців // Право України. – 2001. – № 2. – С. 38-42.
2
Дзеркало тижня. – 2000. – 22-28 липня.
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відчутних результатів. Нелегали без особливих проблем проникають в
Україну через східний кордон і також спокійно добираються до
західного регіону країни». «Нелегали, – наголосив міністр, – юрбами
кочують Україною під «охороною» ДАІ»1.
Таким чином, корумпованість та продажність у структурі органів
внутрішніх справ України одним із «каталізаторів» мають нелегальну
міграцію.
Не менш спокусливими є спроби «підтримати» нелегальних мігрантів
і на державному кордоні з боку його працівників. Показовим у цьому
відношенні є Закарпаття – регіон України, чи не найпривабливіший для
нелегальних мігрантів з огляду на їх бажання найшвидше потрапити на
Захід2.
Так, за період з 1996 до 2000 р. кількість затриманих нелегальних
мігрантів на кордоні у Закарпатті зросла у 12 разів і склала 18607
чоловік. З них майже половину (7632) складає афганська спільнота, що
дає уявлення про зростання цієї етнічної меншини в Україні. Ці дані
оприлюднив тодішній голова Закарпатської обласної державної
адміністрації Геннадій Москаль під час зустрічі з Верховним Комісаром
ООН у справах біженців Руудом Люберсом. А в 2001 р. на території
Закарпаття вже було затримано 2497 нелегальних мігрантів. При цьому,
за даними начальників поліцій двох словацьких округів (Кошице і
Пряшів), у 1999 на їхній території затримано відповідно 1400 та 1000
нелегалів3. Отже, якимсь чином ці люди непомітно перетнули
українсько-словацький кордон.
Спроби і методи незаконного перетинання державного кордону
численні і різноманітні: лише упродовж 2001 р. слідчим відділом УСБУ
Закарпатської області порушено 62 кримінальні справи по 91
організатору нелегальної міграції. Для перевезення нелегальних
мігрантів використовують спеціально облаштовані схованки у
вантажних автомобілях та автобусах, на залізничному транспорті,
проводять через умовлені «вікна» на кордоні, легально проводять через
контрольно-пропускні пункти за угодою з прикордонниками та
митниками. На жаль, покарання за такі злочини обходяться їх
організаторам досить легко, що не сприяє поліпшенню кримінальної
ситуації. Бо ж переправа одного нелегала коштує до 5–6 тисяч доларів і
це є непоганим стимулом для зловмисників. Приблизно така ж сума
викладається за перевезення нелегальних мігрантів по українському
відтинку перевезень, а східноєвропейський маршрут коштує в цілому 7–
10 тис. дол. Свою визначену ціну має і кожен конкретний трансфер:
«Київ-Угорщина» – $ 570–950; «Київ-Братислава» – $ 1,2–1,7 тис.;

1
Сохар О. “Червона книга” українського перемитництва // Політика і культура. – 2001.
– № 40 (123). – С. 12-15.
2
Кучерук В. Скільки протримається останній форпост // Дзеркало тижня. – 2001. – 20–
26 жовтня.
3
Павлюк В. Не кожен нелегал дійде до Європи... Проте бажаючих тисячі // Дзеркало
тижня. – 2002. – № 12. – 29 березня – 5 квітня.
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«Київ-Варшава» – $ 1,8 тис.1. Загалом, перевезення нелегальних
мігрантів стає сферою діяльності організованих злочинних груп (ОЗГ).
Про їхню загальну кількість можна судити хоча б з того, що (за
даними Держкомкордону України) у 1999 р. виявлено і припинено
діяльність 42 ОЗГ, а в 2000 р. виявлено 108 і припинено діяльність
74 ОЗГ.
Таким чином, феномен нелегальної міграції породжує, а також
підтримує існування низки ОЗГ і, тим самим, погіршує криміногенну
обстановку в Україні в цілому.
Міграційні процеси, у т.ч. нелегальна міграція, суттєво впливають на
етнополітичну мапу України, етнічну структуру її суспільства.
Геополітичне становище України, географічні особливості її території
(відкритість кордонів), численні військові та політичні експансії щодо
неї створювали в минулі часи сприятливі умови для вселення на терени
України іноетнічних спільнот, формування численних етнічних меншин
та етнічних груп.
Саме зовнішня міграція (тобто імміграція), на думку етнополітика
Олега Чиркова, і є головною причиною наявності етнічно неукраїнської
людності в сучасній Україні2. Завдяки цьому ми маємо на своїй території
представників усіх 64 корінних народів Росії (51 азійських та 13
європейських), 27 народів Кавказу, численні етнічні групи з різних
частин Азії, Африки та Америки; принаймні одним представником
представлені в Україні представники майже 200 некорінних етносів.
Нині прийшлі етноси складають десь 1/4 всієї людності України.
Сучасна імміграція вносить свої корективи в етнічну структуру
українського суспільства, що зумовлено істотною зміною національного
складу спільноти нелегальних емігрантів. Типовою є картина етнічності
затриманих у 2001 р. нелегалів у Закарпатті: афганці – 54,5 %, індійці –
16 %, шріланкійці – 12 %, пакистанці – 4,5 %, китайці – 4 % тощо3.
Зустрічаються вихідці із зовсім екзотичних країн: за повідомленнями
прес-служби Держкомкордону України, 25 квітня 2002 р. біля
мукачівської ділянки кордону затримано групу з 6 пакистанців; 26 квітня
біля Житомира затримано мікроавтобус, у якому було 10 афганців, 5
сомалійців, 22 бангладешців, того ж дня на українсько-польському
кордоні затримано 6 чеченців; 3 лютого поблизу Іршави в автомобілі
«Урал» виявлено без документів 18 громадян Афганістану, 8 – Сомалі,
15 – Непалу. І подібні приклади можна продовжувати.
Мігранти нової хвилі – легальні, нелегальні і біженці, відчуваючи
матеріальну скруту, невлаштованість та соціальну ізольованість,
організовуються за національною ознакою і часто-густо вишукують
розв'язання своїх проблем у торгівлі, контрабандних операціях,
1
Сохар О. “Червона книга” українського перемитництва // Політика і культура. – 2001.
– № 40 (123). – С. 12-15.
2
Чирков О. Зовнішня міграція – головна причина наявності етнічно неукраїнської
людності в сучасній Україні // Дзеркало тижня. – 2002. – 26 грудня 2001 – 1 січня 2002 р.
3
Павлюк В. Не кожен нелегал дійде до Європи... Проте бажаючих тисячі // Дзеркало
тижня. – 2002. – № 12. – 29 березня – 5 квітня.
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незаконному промислі, шахрайстві та крадійстві, організованих
злочинних групах.
Мігранти з афро-азійських країн також є реальними або
потенційними носіями низки згубних хвороб, до боротьби з якими не
повністю готова ні система охорони здоров'я України, і не пристосована
імунна система людей помірної європейської смуги.
Мова йде про вірусний імунодефіцит, різноманітні лихоманки та
гепатити, хворобу Ебола тощо. Враховуючи саму суть нелегальної
міграції, зрозуміло, що про будь-який ефективний санітарний контроль,
профілактику та лікування таких хвороб не може бути й мови. Не можна
сказати, однак, що в цьому напрямку нічого не робиться. Так,
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило Наказ №171 від
04.05.2001 р. «Про затвердження заходів МОЗ України щодо виконання
програми боротьби з незаконною міграцією на 2001–2002 рр.». Неважко,
однак, помітити, що всі названі в Наказі заходи стосуються виключно
зареєстрованих іноземних громадян: студентів та аспірантів, пацієнтів
лікарень тощо. А мова ж іде про виконання указу Президента України
від 18.01.2001 р. №22 «Про заходи щодо посилення боротьби з
незаконною міграцією». Незаконною, а не легальною! Про який
ефективний медичний контроль може йти мова?
На зміну етнічної ситуації в Україні чималий вплив справляє також і
повернення в Україну депортованих етносів – кримських татар, греків,
вірмен, німців. На цей час в Україну вже повернулося майже 300 тисяч
кримських татар; до виїзду в Україну готові ще 90 тис. кримських татар з
Узбекистану, які вже отримали або можуть отримати громадянство
України. До того ж близькість Узбекистану до неспокійного регіону
(Афганістан) може спонукати, на думку експертів Парламентської
Асамблеї Ради Європи, до пришвидчення виїзду в Україну ще 20–30 тис.
кримських татар, фактично – біженців. В Україну повернулося також
уже майже 10 тис. чол. з числа інших депортованих народів. І потік
біженців та мігрантів зі Сходу – легальних і нелегальних – не
припиняється, а, навпаки має тенденцію до зростання.
Загалом, за оцінками експертів Ради Європи та Комісії ООН у
справах біженців, а також висновками експертів Центру Разумкова та
Центру з проблем міграції, в Україні нині чисельність нелегальних
мігрантів може складати від 0,7 до 1,2 млн чол. Безперечно, це створює
для України низку нагальних проблем, котрі їй самій вирішувати дедалі
важче: практично відкриті кордони для мігрантів на Сході і Півночі
(кордон з Росією і Білорусією до сих пір не повністю облаштований),
слабка матеріальна і фінансова база для утримання біженців і
нелегальних мігрантів, недосконале законодавство (національне і
міжнародне) тощо перетворюють сучасні міграційні процеси в загрозу
національним інтересам України.
Об'єднана Європа при розв'язанні проблеми біженців і нелегальних
мігрантів вишукує нові, ефективні насамперед для неї самої, регулятивні
механізми. Однак і ця, здавалося б, блага річ для України може
обернутися додатковим чинником посилення міграційного напруження
532

Україна – національні меншини, міжетнічні взаємини

на її території, перетворення її на своєрідний «бункер»,
«нагромаджувач» міграційної хвилі з неспокійних регіонів планети і, як
наслідок цього, створенням сприятливого середовища для діяльності
терористичних угруповань та осередків ісламського фундаменталізму.
Йдеться насамперед про стратегічні наміри країн Євросоюзу створити
своєрідний єврокордон, який проходитиме на західних рубежах України,
а для його охорони сформувати спеціальні європейські прикордонні
структури. Україна внаслідок цього в черговий раз може опинитися
перед штучним бар'єром у Європу, а сама вона – віч-на-віч з великою
множиною проблем.
На початку травня 2002 р. член Єврокомісії, португалець Антоніо
Віторіно представив проект посилення охорони кордонів Євросоюзу, за
яким на українсько-польському кордоні планується розмістити
прикордонників німецьких, французьких та з інших країн ЄС з метою
зміцнення охорони кордону. На думку автора, цей проект можна
реалізувати за 4–5 років1.
Подібний проект став логічним наслідком загальної стратегії ЄС
створити своєрідний єврокордон. Спираючись на досвід співпраці на
німецько-польському кордоні Курс Шельтер, міністр внутрішніх справ
Бранденбурга і Марк Бернацкі, міністр внутрішніх справ Польщі
прозоро натякнули2, що непогано було б цей досвід поширити і на
охорону українсько-польського кордону. А Єврокомісія вже у 2002 р.
виділила близько 15 млн євро для облаштування українсько-польського
та українсько-словацького кордонів. Названу стратегію концептуально
підтримав саміт країн Євросоюзу, який відбувся 21–22 червня 2002 р. у
Севільї (Іспанія).
Таким чином, еміграційні потоки з України всіх видів – легальні,
тимчасові, нелегальні тощо – засвідчують існування низки проблем для
України як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Насамперед йдеться про неврегульованість забезпечення міграційних
процесів,
необхідність
створення
ефективного
національного
міграційного законодавства, яке б не лише контролювало, а й захищало
права мігрантів з України за кордоном.
Необхідно завершити делімітацію та демаркацію державних кордонів
України з Російською Федерацією, Білоруссю та Молдовою; створити
надійну систему охорони та пропускних пунктів на кордонах з цими
державами.
Необхідно вести цілеспрямовану зовнішню політику з країнами ЄС
та Ради Європи з тим, щоб обґрунтувати доцільність створення на
східному та північному кордонах України ефективних механізмів
запобігання нелегальній міграції.
1

Грім В. Єдиний європейський прикордонник // Поступ. – 2002. – 9 травня.
Павлюк В. Не кожен нелегал дійде до Європи... Проте бажаючих тисячі // Дзеркало
тижня. – 2002. – № 12. – 29 березня – 5 квітня.
2
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Варто також досягти діючих політико-правових угод з Російською
Федерацією та Білоруссю, які б гарантували повернення нелегальних
мігрантів на територію цих країн, затриманих на кордоні та виявлених в
Україні як у країни вибуття мігрантів.
У політико-правовому полі важливою є потреба доповнення
національного законодавства системою юридично-економічних заходів
щодо компенсації емігрантами з України витрат держави на отримання
ними за державний кошт освіти та набуття кваліфікації. Слід розробити
спільно з країнами-реципієнтами трудової міграції з України політикоправове поле легалізації та захисту прав тимчасових мігрантів з України
в цих країнах. Важливим є створення діючого механізму рееміграції,
повернення в Україну як осіб з трудової міграції в цілому, так і
інтелектуальної еліти зокрема. Це – реальний канал надходження
валютних ресурсів в Україну, відновлення та поповнення її наукового
потенціалу. Досвід багатьох країн (Китай, Японія, Туреччина, Хорватія,
Польща, Чехія та ін.) засвідчує реальність та ефективність такого
підходу.
Необхідно також інтенсифікувати процес укладання дво- та
багатосторонніх угод з державами – потенційними реципієнтами
громадян України з метою нормалізації та офіційного забезпечення
перебування та захисту громадян України на їх територіях.
Зміна етнічної структури населення України, яка викликана
міграційними процесами, вимагає від Міністерства освіти і науки,
Міністерства культури, Державного комітету України у справах
національностей та міграції розробки та впровадження ефективних
освітніх та культурних заходів щодо прилучення мігрантів до
української культури та державної мови, а також задоволенню їхніх
національно-культурних потреб.
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Чирков О.А. (Київ)
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ
«ЕТНІЧНА БУДОВА ЛЮДНОСТІ УКРАЇНИ»
ТА ЙОГО МІСЦЕ В СИСТЕМІ ТЕРМІНІВ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті висвітлено зміст поняття «етнічна будова людності
України», його місце в українознавчій терміносистемі і значення для
українознавства. Автор вважає, що з метою плекання національної
самобутності системи термінів українознавства й розвитку її на
власній українській мовній основі з-поміж кількох вживаних сьогодні в
українознавчих працях понять саме «етнічній будові людності України»
варто віддавати перевагу.
Етнічна ситуація в українському суспільстві перебувала в центрі
уваги науковців Інституту українознавства від самого початку його
створення. Вивчення розвитку етнічної будови людності України та
систематизація відповідної ділянки українознавчої терміносистеми
здійснюється автором на виконання державної бюджетної теми
«Дослідження етнічної історії українського народу та науковометодичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі». Низка
термінів, пов’язаних із вивченням етнічної структурованості
українського суспільства, буде відображена в термінологічному
довіднику, який в даний час укладається у відділі української етнології і
має бути опублікований упродовж 2006 р.
У даній статті висвітлено зміст поняття «етнічна будова людності
України», яке віднедавна пропагується автором у наукових
українознавчих працях, стисло визначено зміст низки термінів,
пов’язаних із тлумаченням цього поняття, обґрунтовано доцільність
запровадження «етнічної будови людності України» замість вживаних
досі понять: «етнічна структура населення України», «національна
структура населення України», «етнічний склад населення України»,
«національний склад населення України».
Термін «етнічна будова людності» за змістом повністю відповідає
термінам: «національна структура населення» (якщо в прикметник
«національний» вкладено етнічний зміст) та «етнічна структура
населення», які не часто, але вживаються в українознавчих текстах ще
від СССР-івського періоду. Етнічна будова людності – це система
взаємопов’язаних етнічних складових людності певної території як
цілого – етнічних спільнот різного ієрархічного рівня та їх частин, що
мають групові етнічні відмінності. Такими складовими є племена,
етноси, групи споріднених етносів, а також субетноси, етнографічні
групи, мовні групи, мовно-культурні групи, етнорелігійні групи,
етнорасові групи тощо.
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Етнічна структурованість людства є його природним станом уже не
одну тисячу років. Етнічна будова людності нашої планети перебуває в
постійному русі, оскільки змінюється чисельне співвідношення різних
етнічних утворень, змінюються притаманні їм етнічні риси і навіть їхня
етнічна сутність. Головні, визначальні зміни в етнічній будові людності
становлять сутність її розвитку. Розвиток етнічної будови людства є
одним із найважливіших чинників його історичного поступу. Сучасна
політична карта світу сформувалася значною мірою у зв’язку з етнічною
структурою людності певних територій. У сучасному світі спостерігаємо
тенденцію формування таких суспільних умов, які забезпечують
відносно стійке відтворення різнобарвної етнічної палітри людства при
одночасному стиранні етнічних відмінностей, наявних між певними
частинами народів, та зменшенні етнічних відмінностей між різними
народами.
Поняття «етнічна структура населення» та «національна структура
населення» в УССР рідко вживалися, оскільки не були добре розробленими.
Натомість поняття «етнічний склад населення» чи «національний склад
населення» застосовували частіше, у тому числі для означення етнічної
будови людності. В статистиці й демографії України той чи інший «склад
населення» розкривається через вичерпний розподіл населення за певною
ознакою. Та все ж «етнічна будова» (певно як і «етнічна структура»,
«етнічна конструкція») на відміну від «складу» передбачає, крім переліку та
визначення кількісної характеристики етнічних складових частин людності,
більш глибоку структурну, функціональну, причинно-наслідкову її
характеристику – зокрема: з’ясування різноманітних зв’язків між її
етнічними складовими, а також між ними і соціальними інститутами,
виявлення ієрархії цих складових та їх групування і ранжування,
характеристику розвитку.

Визначається етнічна будова людності насамперед за ознакою
етнічної належності кожної особи, яку вона виявляє (у випадку з
немовлятами – яку батьки виявляють для них) під час переписів
населення, інших форм обліку людності чи спеціальних досліджень. В
Україні від кінця ХІХ ст. головним джерелом етнодемографічної
інформації є переписні таблиці загальних переписів людності, що
відбувалися на її території (у сучасних межах)1. Збирання,
упорядкування й часткова обробка первинної статистичної інформації
щодо етнічної будови людності України відбувається в межах
статистики населення2. Найбільш повно етнічна структура населення

1
Чирков О. Загальні переписи населення Австро-Угорщини, Росії, Румунії, Польщі та
Чехо-Словаччини як джерела дослідження розвитку етнічної структури населення України
// Вісник КНУ ім. Т.Шевченка.: Українознавство. – К., 2000. – Вип. 4; Чирков О. Переписи
населення СРСР 1920-1930-х років як джерело вивчення тенденцій розвитку етнічної
структури населення України // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і
документах: Зб. праць: У 2 ч. – К., 1999. – Ч. І; Чирков О. 100 років Першому загальному
перепису населення Російської імперії 1897 р. // Українознавство: Календар-щорічник. – К.,
1997.
2
Статистика національного складу і національних процесів // Статистика населення:
Підручник / С.Г. Стеценко, В.Г. Швець. – К.: Вища школа, 1993.
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визначається у тому разі, коли використовується не лише розподіл
населення за головною етнічною ознакою – за етнічною самосвідомістю,
що виявляється в етнічній самоназві, а за парним поєднанням ознак
(етнічної належності та рідної мови, етнічної належності та релігійної чи
конфесійної належності, етнічної належності й раси тощо) або ж за всією
сукупністю ознак, що мають етнічне навантаження у тій чи іншій
конкретній етнічній ситуації.
Чисельність етнічної спільноти є статистичним показником, що
характеризує кількість етнічної спільноти. Вона представляється числом,
яке, у даному разі, є кількісним вираженням суми всіх одиниць
сукупності – людей, які вже мають чи прогнозовано матимуть певну
етнічну самосвідомість. Чисельність етнічної спільноти дорівнює
кількості осіб, що визначають себе належними до неї під час переписів
населення (з урахуванням усіх обставин, пов’язаних з його проведенням,
що могли вплинути на невільне етнічне самовизначення людей). У
певних випадках чисельність етнічної спільноти визначається в
розрахунковий спосіб за переписними даними та матеріалами поточної
етнодемографічної статистики або приблизно, за опосередкованими
даними.
Чисельність мовних, релігійних, расових та інших груп, що
характеризує етнічну структуру населення, визначається або за
статистичними даними (коли вони є), або за результатами спеціальних
досліджень.
Частка представників певної етнічної спільноти серед людності
України є важливим кількісним показником для визначення стану і
розвитку етнічної будови. Частка (питома вага) певної групової етнічної
складової серед усієї людності є відносною величиною етнічної будови,
яка чисельно характеризує склад сукупності за певною етнічною
ознакою й обчислюється відношенням кількості складової частини до
кількості цілого. Саме на використанні часток ґрунтуються
порівняльний аналіз етнічних структур різних за обсягом сукупностей
людей та оцінка етноструктурних зрушень у часі. Одиницею виміру
різниці між частками є відсотковий пункт. Для оцінки інтенсивності
структурних зрушень у часі відношенням суми різниць часток на різні
дати до кількості складових сукупності обчислюють лінійний коефіцієнт
етноструктурних зрушень – середнє лінійне відхилення часток групових
етнічних складових.
У тому разі, якщо «українську людність» не розуміють як «етнічно
українську людність» на позначення етнічної будови людності України є
прийнятним вживання «етнічної будови української людності».
Сукупність людей, які живуть на території України, є людністю
(населенням) України. Але мова може йти про різні сукупності людей
різних територій, оскільки географічне значення назви «Україна» з
часом змінювалося, та залежно від того, який зміст вкладається в це
слово – етногеографічний чи політико-адміністративний. Раніше, до
усталення сучасних кордонів України, людністю України вважали ту
людність, яка мешкає на суцільній етнічній території українців, або ж
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людність адміністративно-територіальних одиниць найвищого рангу, у
яких українці становили більшість.
Коли йдеться про людність України в минулому, часто дається певна
часова та територіальна конкретизація, наприклад: «населення України
на початку XIV ст. (в межах сучасної території України)», «населення
УРСР 1926 р.».
Терміни «людність» та «населення» стосовно сучасної України в
географічному сенсі вживаються однозначно – на позначення
сукупностей людей, які живуть сьогодні, чи жили в минулому, чи
житимуть у майбутньому на території, яку обіймає сучасна суверенна
Українська держава.
Для означення сучасної та майбутньої людності України іноді
вживають інші терміни: українське населення, український народ, народ
України, український етносоціальний організм, українська нація,
українська політична нація, українське суспільство, українці тощо.
Проте перелічені терміни мають самостійні значення і не є тотожними
«людності України» («населенню України») хоча б тому, що
відображають лише певну якість людності України на минулому чи
сучасному етапі розвитку або уявний його стан у майбутньому.
Терміни «населення України» та «народонаселення України» є
тотожними за своїм змістом «людності України». Отже, «людністю»
називаємо насичену різноманітними внутрішніми зв’язками та
суперечностями сукупність людей (як представників біологічного виду й
етнічних спільнот, як носіїв духовної культури і суспільних відносин, як
головної продуктивної сили тощо), що від часу виникнення перебуває в
стані самовідтворення й розвитку.
Етнічна будова людності України та її окремих територіальних
частин була і залишається важливою стороною українознавчих
досліджень. Вагомий внесок до її вивчення зробили, зокрема, відомі
українські географи-історики: С. Рудницький, В. Кубійович, В. Наулко1.
Але досі для означення етнічної будови людності України вживають
інші терміни, зокрема, з прикметником «національний»: «національний
склад населення України», «національний склад українського
населення», «національна структура населення України», «національна
структура українського населення». Вивчення автором статті сучасних
наукових українознавчих текстів, сучасної мовної практики в
навчальних закладах та в українськомовних засобах масової інформації
дало незаперечний висновок – практика вживання прикметника
1
Див. праці: Кубійович В. Зміни національних відносин в Україні у ХХ ст. // Народна
творчість та етнографія. – 1996. – № 1; Кубійович В. Національні відносини // Енциклопедія
українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні. (Репринтне відтворення
видання 1949 р.). – К., 1994; Кубійович В. Територія й людність українських земель. –
Львів, 1935; Наулко В.І. Етнічний склад населення Української РСР. Статистикокартографічне дослідження. – К., 1965; Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на
Украине (историко-этнографический очерк). – К.: Наук. думка, 1975; Рудницький С. Огляд
національної території України // Чому ми хочемо самостійної України? – Львів: Світ,
1994.
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«національний» у значенні «етнічний» спричиняє плутанину і в
українознавчій терміносистемі і в світогляді людей, що є шкідливим для
остаточного завершення процесу формування української нації
сучасного типу.
На вивченні етнічної будови людності України ґрунтується пізнання
етнічної будови української нації, яке є необхідним для повноцінного
національного самопізнання. «Етнічна будова української нації» є більш
широким поняттям, крім етноструктурних компонентів людності воно
охоплює інші етноструктурні компоненти українського етносоціального
організму. «Етнічна будова людності України» є одним з найголовніших
понять, необхідних для характеристики минулої, сучасної та можливої
майбутньої етнічної ситуації на території України в історичному,
етнодемографічному,
етногеографічному,
етносоціологічному,
етнополітологічному, етнокультурологічному, етноправознавчому та в
інших сенсах.
Зовнішня міграція спричинила появу в Україні багатьох етнічних
груп сусідніх і віддалених народів1. У минулому питома вага окремих
етнічних спільнот у населенні України була значно більшою чи значно
меншою, ніж тепер. Частка етнічних українців суттєво коливалася під
час голодомору і Другої світової війни2. Тюркомовна людність
становила порівняно велику частку людності на території України (в
сучасних межах) до ХІХ ст., євреї, поляки і німці – від ХVІ–ХVІІІ ст. до
середини ХХ ст., а російська етнічна група сформувалася порівняно
пізно – переважно у 1860–1950-х роках. У ХVІІІ – І пол. ХІХ ст. частка
росіян серед людності України була відносно маленькою. Останніми
роками вийшло чимало публікацій, автори яких певною мірою
показують зміни, що відбулися в етнічній будові людності України3.
На підставі головних змін, що в минулому відбувалися в етнічній
будові людності України, робиться періодизація її розвитку4. Зіставлення
1
Чирков О. Зовнішня міграція – головна причина наявності етнічно неукраїнської
людності в сучасній Україні // Дзеркало Тижня. – 2002. – № 3 (378). – 26 січня – 1 лютого;
Чирков О. Вплив зовнішньої міграції V-ХХ ст. на сучасну етнічну мозаїчність людності
України // Українознавство. – К., 2002. – Ч. 1-2.
2
Чирков О. Зміни питомої ваги українців у населенні України (в сучасних її межах) від
кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. // Матеріали до української етнології. Зб. наук. праць. –
К., 2004. – Вип. 4 (7).
3
Етнографія України: Навч. посіб. / За ред. С.А. Макарчука. – Львів: Світ, 1994;
Рафальський О. Національні меншини України у ХХ ст.: Історіогр. нарис. – К.: Полюс,
2000; Романцов В. Зміни в чисельності та національному складі населення на українських
землях у ХVІІІ-ХХ ст. // Четвертий міжнар. конгрес україністів. (Одеса, 26-29 серпня
1999 р.): Доп. та повід.: Історія. – Одеса; К.; Львів, 1999. – Ч. 2: ХХ ст.; Романцов В.О.
Український етнос: на одвічних землях та за їхніми межами (ХVІІІ-ХХ ст.). – К.: Вид-во ім.
О. Теліги, 1998; Скляр В.М. Зміни національного складу та мовної структури населення
України за 1959-1989 рр. – К., 2001; Чирков О. Головні риси розвитку етнічної будови
української нації від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. // Україна і світ: етнічні, науковоінтелектуальні та освітні виміри. Зб. наук. праць. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2004;
Чорний С. Національний склад населення України в ХХ ст.: Довідник. – К.: ДНВП
«Картографія», 2001.
4
Чирков О. Періодизація розвитку етнічної структури населення України упродовж
ХХ ст. // Українознавство. – К., 2004. – Ч. 3-4.
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в часі головних етноструктурних змін із конкретними значущими
історичними подіями і загальноісторичним поступом України дає змогу
визначити причини тих чи інших змін, одержати уявлення про зміни в
етнічній будові української людності в період між переписами1.
В умовах підневільного стану українців етнічна будова людності
України (в сучасних межах) розвивалася в напрямку зростання її
багатоетнічності (поліетнічності) – формувалися чисельно досить великі
етнічні групи євреїв, росіян, поляків, німців. У ХХ ст., особливо виразно
від кінця 1920-х р., прискореними темпами зростала питома вага росіян.
Упродовж 1930–1940-х р. етнічна будова людності України набула ознак
двоетнічної – українсько-російської, при цьому частка українців
зменшувалася, а росіян – продовжувала зростати. У декількох областях
країни питома вага російської етнічної групи або вже впритул
наблизилася до питомої ваги етнічних українців (яка зменшувалася), або
впевнено наближалася до неї.
Частка осіб з рідною мовою російською зростала надто швидкими
темпами. Російщення української культури, мовне російщення українців в
умовах СССР зайшло так далеко, що існувала реальна небезпека етнічного
перетворення (трансформації) українців на субетнос росіян. Щось подібне
«маємо щастя» тепер спостерігати в Білорусі та в окремих регіонах України2.
Явище російщення України (й етнічних українців, зокрема) відбито в
українознавчій терміносистемі цілим блоком спеціальних термінів3.

1
Для цього використовуються найрізноманітніші джерела, зокрема такі: Антонюк О.В.
Формування етнополітики Української держави: історичні та теоретико-методологічні
засади. – К., 1999; Винниченко І.І. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, вислання. –
К.: Рада, 1994; Дашкевич Я. Єдність української нації не виключає її багатогранності //
Хроніка 2000. – 1999. – Вип. 31-32.; Єфіменко Г.Г. Національно-культурна політика
ВКП(б) щодо радянської України (1932-1938): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. –
К., 2001; Забловський А. Українсько-польська модель міжетнічних взаємин (ХІ-ХVІІ ст.) //
Народна творчість та етнографія. – 2004. – № 3; Крип’якевич І. Історія української
колонізації // Географія українських і суміжних земель. – Львів, 1938; Нагорна Л.П.
Національна ідентичність в Україні. – К., 2002; Національні процеси в Україні: історія і
сучасність. Довід.: У 2-х ч. / За заг. ред. В.Ф. Панібудьласки. – К., 1997; Онищенко О.Г.
Діалектика становлення українського етносу та нації (Етнополітичний аспект). – К.:
Четверта хвиля, 1997; Роговий В.М. Українсько – російські етнонаціональні відносини в
Україні в 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2001;
Семко В.Л. Українсько-російські етнополітичні відносини крізь призму Всеукраїнського
перепису населення 2001 р. // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. праць. –
2004. – Вип. 26; Шевчук Ж.А. Мовна політика в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр.
XX ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. –
Харків, 2001.
2
Про російщення України в минулому і тепер див.: Голубничий В. Дещо про нації та їх
«злиття» // Сучасність. – 1970. – № 1; Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.:
Видавничий дім «КМ Akademia», 1998; Діяк І.В. Українське відродження чи нова
русифікація?: Навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти. – К.: Гранослов, 2000;
Іванченко І. Русифікація // Мала енциклопедія етнодержавознавства / Редкол.: Ю.І.
Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Ґенеза, Довіра, 1996; Кравців Б., Кубійович В. Русифікація
// Енциклопедія українознавства. Словникова частина (Репринтне відтворення видання
1955–1984 р.). – Львів, 1998. – Т. 7; Мусієнко О. Український етноцид. – К.: Рада, 1994.
3
Чирков О.А. Явище російщення України у системі термінів українознавства // Збірник
наукових праць НДІУ. – К., 2005. – Т. VІ.
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В умовах демократизації СССР та в перші роки незалежності
напрямок розвитку етнічної будови людності України докорінно
змінився. Почала зростати частка етнічних українців, молох мовного й
культурного російщення на більшості території країни (крім Криму,
Донбасу та окремих індустріальних міст) суттєво зменшив оберти1.
Загальна кількість представлених сьогодні в Україні етнічних
меншин становить близько 150–200. Програма перепису населення
України 2001 р. передбачала розробку результатів перепису по значно
меншій кількості етнічних спільнот, а саме (написання етнічних назв
збережено): українці, кримські татари, караїми, кримчаки, абазини,
абхази, аварці, австрійці, агули, адигейці, азербайджанці, албанці,
алеути, алтайці, американці, англійці, ассирійці, афганці, балкарці,
башкири, белуджі, білоруси, болгари, буряти, в’єтнамці, вепси, вірмени,
гагаузи, голландці, греки, грузини, даргинці, долгани, дунгани, евени,
евенки, енці, ескімоси, естонці, євреї, євреї гірські, євреї грузинські,
євреї середньоазіатські, іжорці, інгуші, іспанці, італійці, ітельмени,
кабардинці, казахи, калмики, канадці, каракалпаки, карачаївці, карели,
кети, киргизи, китайці, комі, комі-перм’яки, корейці, коряки, кубинці,
кумики, курди, лакці, латиші, лезгини, литовці, ліви, мансі, марійці,
молдовани, мордва, нанайці, нганасани, негідальці, ненці, нивхи, німці,
ногайці, ороки, орочі, осетини, перси, поляки, росіяни, румуни, рутульці,
саами, селькупи, серби, словаки, табасарани, таджики, талиші, татари,
тати, тофалари, тувинці, турки, турки-месхетинці, туркмени, угорці,
удегейці, удіни, удмурти, узбеки, уйгури, ульчі, фінни, французи, хакаси,
халха, ханти, хорвати, цахури, цигани, черкеси, чехи, чеченці, чілійці,
чуванці, чуваші, чукчі, шведи, шорці, юкагири, якути, японці.
Деякі з перелічених назв, наприклад – «американці», «афганці»,
«канадці», відбивають не так етнічну належність осіб, як національну
належність, їхнє громадянство. Скажімо, етнічні спільноти Канади
(«англо-канадці», «франко-канадці», «українські канадці» та інші) на
підставі спільного для них громадянства об’єднано в одну статистичну
сукупність української людності під однією назвою «канадці», яка
насправді не є етнонімом. Частину різноетнічної української людності
було об’єднано під назвами «араби», «народи Індії та Пакистану», та в
групах: «інші національності», «національність не вказана».
Загалом народи України (етнічні українці, кримські татари, караїми,
кримчаки) в етнічній будові людності країни посідають провідне місце,
1
Чирков О. Поява нової тенденції розвитку етнічної структури населення України
наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. та можливий майбутній розвиток етнічної структури
населення України в І пол. ХХІ ст. // Молода нація. – 1999. – № 11; Чирков О. Розвиток
етнічної структури населення України впродовж останнього десятиріччя (1989-1998 рр.) //
Історія України. – 1999. – № 42 (154); Чирков О. Скільки кого є і буде в Україні? Розвиток
етнічної структури населення на період 1999-2019 рр. // Український форум. – 1999. – Ч. 7
(14); Чирков О. Сучасні тенденції розвитку етнічної структури населення України та її
регіонів // Українознавство: Календар-щорічник. – К., 1998; Чирков О. Центр ваги
поросійщених українських мас пересувається на Донбас (Російщення українців Донецької і
Луганської областей за 13 р. – від початку 1989 р. до кінця 2001 р. за статистичними
даними) // Українознавство. – 2005. – Ч. 1.
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але кримчаки і караїми, на жаль, перебувають на межі зникнення, а
кримські татари – на початку шляху до відновлення колишньої провідної
ролі на рівні кримського регіону. Головні етнічні складові етнічної
структури української людності на момент загального перепису
населення України показано в табл. 1.
Табл. 1. Розподіл української людності за етнічною належністю в
абсолютних числах (по корінних народах та 27 найчисельніших етнічних
групах), частки етнічних спільнот в населенні України, групування
етнічних спільнот відносно України як країни походження та їх
ранжування за чисельністю в групі. Таблицю укладено автором за
переписними даними, наданими Державним комітетом статистики
України Інституту дослідження діаспори.
Ранг
етнічної
спільноти в
групі

Назва етнічної
спільноти

Чисельність
етнічної спільноти
(в абсолютних
числах)

Уся людність

48 240 902

Частка
етнічної
групи в
населенні
України
(у %)
100,00

У тому числі група народів України:
1

українці

2

кримські татари

37 541 693

77,82

248 193

0,51

3

караїми

1 196

0,00

4

кримчаки

406

0,00

У тому числі група представників народів інших країн
(зарубіжних народів):
1

росіяни

8 334 141

17,27

2

білоруси

275 763

0,57

3

молдовани

258 619

0,53

4

болгари

204 574

0,42

5

угорці

156 566

0,32

6

румуни

150 989

0,31

7

поляки

144 130

0,29

8

євреї

103 591

0,21

9

вірмени

99 894

0,20
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10

греки

91 548

0,18

11

татари

73 304

0,15

12

цигани

47 587

0,09

13

азербайджанці

45 176

0,09

14

грузини

34 199

0,07

15

німці

33 302

0,06

16

гагаузи

31 923

0,06

17

корейці

12 711

0,02

18

узбеки

12 353

0,02

19

чуваші

10 593

0,02

20

мордва

9331

0,01

21

турки

8 844

0,01

22

литовці

7 207

0,01

23

араби

6 575

0,01

24

словаки

6 397

0,01

25

чехи

5 917

0,01

26

казахи

5 526

0,01

27

латиші
предст. інших
народів
особи, що не
зазначили
етнічну
належність

5 079

0,01

90 015

0,18

188 639

0,39

У територіальному розрізі народи України чисельно поступаються
представникам зарубіжних народів лише у межах порівняно невеликих
прикордонних районів та на території Кримського півострова1. Сьогодні
частка етнічних українців серед усієї української людності становить
понад 80 %. Українці тривалий час зазнавали російщення, через що в
середині українського етносу утворилися територіальні й соціальні
групи з різними рівнями мовної, культурної, конфесійної, світоглядної,
морально-психічної та іншої зросійщеності. Серед українців ще
збереглися залишки субетносів та етнографічних груп, головним чином

1
Чирков О.А. Чи відновлять народи України чисельну перевагу в Криму? (Сучасні та
можливі майбутні зміни етнічної будови людності Кримського півострова). – К., 2006.

543

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІ

у Карпатському регіоні та на Поліссі1. Близько половини відсотка
українського населення становлять кримські татари. Спільна кількість
караїмів та кримчаків не досягає 2 тисяч осіб.
Більшість чужоетнічної людності України становлять росіяни
(сьогодні близько 15 % усього населення), які значною мірою
складаються зі зросійщених українців, євреїв, білорусів та представників
інших народів колишнього СССР.
Останнім часом в українознавчих працях вживається прикметник
«етнонаціональний», що не одержав достатнього обґрунтування і
доцільність вживання якого в більшості випадків є надто сумнівною.
«Етнонаціональною структурою сучасного українського суспільства»
фактично означують навіть не етнічну будову української нації, а
етнічну будову людності України. Щоправда складові цієї будови
уявляють дещо інакше: «український етнос (українська етнонація);
етнічні групи – серед них є з невизначеним статусом (корінні народи /
національні меншини) та національні меншини; представники окремих
етносів». При цьому кримських татар, караїмів, кримчаків та гагаузів
вважають етнічними групами з невизначеним статусом2. Треба
зазначити, що групування складових етнічної будови людності України
відбувається за різними ознаками (етнічне самовизначення, рідна мова,
політично-правовий статус тощо) чи за їх комбінацією, але вони мають
бути названі й зрозумілі і тому, хто робить групування, і тому, хто читає
його результати.
Мовна, конфесійна, історична, світоглядна та інші сфери духовної
культури етнічних спільнот в Україні є важливими чинниками
внутрішньої і зовнішньої політики країни. Сучасна етнічна будова
людності України великою мірою визначає напрямок та інтенсивність
суспільно-політичних перетворень, що відбуваються в Україні після
розпаду СССР. Наявність чисельно великої етнічної групи росіян в
Україні, погано інтегрованої в українську культуру, а також велика міра
етнічної зросійщеності всього етнічно неросійського населення України
об’єктивно ускладнюють процес політичної консолідації української
нації, становлять небезпеку для територіальної цілісності країни,
гальмують рух України до політичних, економічних і військових
організацій Європи.
Очевидним є те, що поняття «етнічна будова людності України» та
«етнічна структура населення України» за формою є різними, а за своїм
змістом – ідентичними. То чи варто одному з них віддавати перевагу?
Якщо так, тоді якому саме?
При з’ясуванні цих питань важливим є те, що принаймні за своєю
формою поняття «етнічна будова людності України» є більш
1
Характеристику етнографічних груп за станом на 1 половину ХХ ст. див. в праці –
Кузеля З. Племінний розподіл і етнографічні групи // Енциклопедія українознавства.
Загальна частина. Перевидання в Україні. (Репринтне відтворення видання 1949 р.). – К.,
1994.
2
Етнонаціональна структура українського суспільства: Довідник / Євтух В. Б. та ін. –
К.: Наук. думка, 2004.
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українським, ніж «етнічна структура населення України» з огляду на
використання меншої кількості іншомовних запозичень. У парах
«структура»/«будова», «населення»/«людність» лише «будова» і
«людність» є цілком українськими термінами з давніми коренями (хоча
«людність» і має відповідник у польській мові). Глибока закоріненість
цих слів в українську духовну культуру надає «етнічній будові
людності» у порівнянні з «етнічною структурою населення» природної
глибини й більшої відповідності між терміном і означуваною ним
реальністю. А це таки має щось важити для сучасного термінологічного
планування в українознавстві.
Сучасна українознавча терміносистема потребує очищення від
наслідків тривалого російщення української мови і наукової
термінології, від невиправдано запозичених міжнародних термінів. І
якщо перейматися плеканням національної самобутності системи
термінів українознавства й прагнути розвивати її на власній українській
мовній основі, тоді саме поняттю «етнічна будова людності України»
треба віддавати перевагу при вживанні в українознавчих працях.
Отже, маємо змогу зробити наступні висновки:
1. «Етнічна будова людності України» є одним із найголовніших
понять, необхідних для характеристики минулої, сучасної та можливої
майбутньої етнічної ситуації на території України в історичному,
етнодемографічному,
етногеографічному,
етносоціологічному,
етнополітологічному, етнокультурологічному, етноправознавчому та
інших сенсах.
2. На вивченні етнічної будови людності України ґрунтується
пізнання етнічної будови української нації (українського суспільства,
України), яке є необхідним для повноцінного національного
самопізнання і самоусвідомлення. Поняття «етнічна будова людності
України» має бути представлене в змісті українознавчих навчальних
курсів вищої школи (у межах українознавства, політології,
культурології, релігієзнавства, демографії, історії, географії, соціології
тощо) і середньої школи (у курсі географії України, історії України,
українознавства тощо).
3. Зміст поняття «етнічна будова людності України» розкривається за
допомогою групи інших понять, серед них такі: «етнос», «етнічна
спільнота», «чисельність етнічної спільноти», «етнічна група», «частка
представників етнічної спільноти серед людності України», «мовна
група», «етнорелігійна група», «розвиток етнічної будови людності»,
«російщення етнічних українців».
4.
Поняттям
«національний
склад
населення
України»,
«національний склад українського населення», «національна структура
населення України», «національна структура українського населення»
часто надається таке ж значення, яке має «етнічна будова людності
України», але практика вживання прикметника «національний» у
значенні «етнічний» спричиняє плутанину і в українознавчій
терміносистемі, і в світогляді людей.
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5. Вживання «етнічної будови української людності» на позначення
етнічної будови людності України є прийнятним у тому разі, якщо
«українську людність» не розуміють як «етнічно українську людність»,
«етнічних українців».
6. Поняття «етнічна будова людності України» за змістом є
ідентичним іншому поняттю – «етнічна структура населення України».
Але за формою поняття «етнічна будова людності України» є більш
українським, ніж «етнічна структура населення України» з огляду на
використання меншої кількості іншомовних запозичень.
7. Поняттю «етнічна будова людності України» треба віддавати
перевагу при вживанні в українознавчих працях з метою плекання
національної самобутності системи термінів українознавства й розвитку
її на власній українській мовній основі.
Систематизації та стандартизації відповідної ділянки українознавчої
терміносистеми сприятиме укладання спеціальних термінологічних
словників та довідників.
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