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УКРАЇНА – ПОСТУП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Кононенко П.П. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКА ОСВІТА:  

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ  
В УКРАЇНІ І В СВІТІ 

 
У статті висвітлюються стан, проблеми та перспективи 

української освіти в Україні і в світі. Пропонуються концепційні основи 
і заходи по підготовці та проведенню Міжнародного конгресу 
«Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі». 

 
Віками людина прагнула щастя – і віками намагалася визначити 

найефективнішу дорогу до нього. Тому завжди хотіла осягнути: а що 
таке – щастя? І неодмінно приходила до усвідомлення вирішальної ролі 
пізнання загалом та освіти зокрема. 

Прагненням знань були заполонені австралійці й шумери, ацтеки та 
інки, індійці, єгиптяни і греки. З огляду на це, творили заклади 
приватного й державного, загальноосвітнього й філософсько-
релігійного, природничого й суспільно-гуманітарного спрямування. 
Відомо, що в основу життя свого народу клали процес освіти Володимир 
Великий і Ярослав Мудрий, митрополит Іларіон і Володимир Мономах. І 
скрізь освіта ставала могутньою підоймою розквіту особистості, 
цивілізації і культури, розкриття таємниць землі й неба, створення 
шедеврів мистецтва. 

Отже, освіта… 
Але  що  таке  освіта? 
Володимир Великий в ім’я суспільного прогресу запровадив 

загальноосвітні школи (тривіуми) для всіх: дітей посполитих і бояр. 
Батьки останніх, як зазначав літописець, ридали, але діти мали вчитися. 

Ярослав Мудрий сам вчився і вчив своє оточення, вважаючи, що 
освіта – джерело мудрості і благочестя, права й етики, справедливості і 
честі. 

Осмисленню  досвіду власного й суспільного, відповіді на питання, 
що є світ і хто є людина, як і для чого вони створені (отже, слідування 
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шляхом пізнання і самопізнання), тобто ролі освіти відводив значне 
місце автор «Поучення дітям» Володимир Мономах, а ролі засобу 
пізнання істини про закон і благодать – великий митрополит Іларіон. 
Особливою повагою стала користуватися освіта в еліти суспільства, тож 
закономірно, що Київська держава стала однією з найрозвиненіших і 
наймогутніших економічно й військово, культурно й духовно, а відтак – 
авторитетом у міжнародних відносинах. 

Пізнай себе самого! – з такою філософією буття і щастя прийшов у 
європейський світ Г.Сковорода, не тільки підносячи освіту, а й 
розвиваючи її особисто та мотивуючи своє кредо: кожна людина 
народжується обдарованою. Як багатоманітним є світ, так 
багатоманітними обдаруваннями наділені й люди. Кожен призначений 
для своєї місії, тому має і своє специфічне обдарування. Пізнай його – і 
ти пізнаєш шлях до щастя як повної самореалізації та найкращого 
служіння іншим, Батьківщині. Служіння свідомого, на рівні внутрішньої 
свободи та віри.  

Отже: освіта – це шлях пізнання й виховання людини, підготовка її 
до життєвого вибору та принципів життєдіяльності. 

На цих засадах розвивається вся система української освіти. Тому 
закономірний наслідок: у братських і козацьких школах Острозької, 
Мазепинсько-Могилянської академіях формуються гуманісти-патріоти, 
державники сильної волі і дії, які, подібно до Байди-Вишневецького, 
П.Сагайдачного, Б.Хмельницького, І.Виговського, І.Мазепи, П.Орлика, 
П.Могили, А.Барановича, П.Дорошенка, П.Полуботка, 
П.Калнишевського, звершують національно-революційні перетворення, 
відроджують державу, створюють воістину демократично-гуманістичну 
Конституцію, підносять на світовий рівень народно-академічну 
педагогіку й культуру. Беручи усе те до уваги, великий просвітитель  
Й.Г. Гердер пророкує Україні майбутнє нової Еллади. Митці Європи 
оспівують українську людину як істинний тип героя нового часу. 

Коли здалося, що агресивні сусіди-колонізатори – Польща, Росія, 
Австро-Угорщина – знищили дух світового Колоса і «лежить в могилі 
Україна», приходить Тарас Шевченко – автор не лише «Кобзаря», а й 
«Букваря», численних поетичних і прозових творів педагогічного 
спрямування, насиченого філософією освіти щоденника, який визначає 
освіту запорукою відродження нації і держави. І не менш важливо, що 
вкладає Великий Кобзар у поняття освіти. 

«Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя» – ось 
визначальна засада його послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним 
землякам…» І вона одразу ж кореспондує нас до традицій ще Київської 
Русі, світочі якої заповідали: освіта – любомудріє, виховання 
громадянина мудрого серця і доброго розуму, людини-гуманіста; це 
окультурення біологічно-родинного індивіда, піднесення його до вершин 
етногромадянської свідомості й віри. Шлях? «Чого не знаєте – вчіться, а 
що знаєте – не забувайте», – таким його бачив Мономах. Учітеся, брати 
мої, думайте, «читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь!» – 
розвиває Т.Шевченко цю ідею у нових умовах. Надзвичайно важливим є 
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розкриття змісту того «научання». У «Близнецах» – це оволодіння 
віковими традиціями народу, його світоглядом та ідеалами, рисами 
національного характеру, психіки, бо інакше продуктом виховання стане 
«якийсь французик або, не дай Боже, куций німець», адже без 
національного характеру кожен народ (індивід) – то «кисіль і кисіль 
дуже несмачний…». 

Для перспективного виховання-навчання потрібна мудрість. Але що 
таке мудрість та ще й своя? Найперше – найглибша, на рівні серця і 
розуму, спорідненість зі своїм народом, повна етнонаціональна 
самоідентифікація. І це тим важливіше, що в Україні незрідка панують 
національний нігілізм та відщепенство, маразматична психіка 
«кирпогнучкошиєнкових», які, «залазячи на небо», безсоромно 
декларують: 

І ми не ми, і я не я. 
І все те бачив, і все знаю,  
Нема ні пекла, ані раю,  
Немає Бога, тілько я! 
Та куций німець узловатий,  
А більш нікого… 

Особовий і соціальний егоцентризм, як і національний та моральний 
антипатріотичний нігілізм завжди йшли в супрязі. Вони деформували 
індивідів. Тож не випадково Т.Шевченко найбільш гротескно зображує 
тих «революціонерів»-антипатріотів, котрі «вільнодумствують в 
шинках», але в житті є бездумними і безпринципними, готовими 
визнавати навіть те, що вони «Моголи! Моголи! Золотого Тамерлана 
онучата голі». А в підсумку – «славних прадідів великих Правнуки 
погані!» 

Ліки від руйнівної хвороби? Освіта, навчання. Освіта, яка 
починається з виховання в колисці, коли вчителями-професорами стають 
мудрі, добрі, свідомі своєї народності батьки. Найперше, чому вони 
вчать: мудрості – досвіду роду, поваги й любові до сім’ї, природи й 
культурно-мистецьких традицій, людяності й самоповаги, честі й 
свободи. І вчать, передусім, власним прикладом. А паралельно – на 
прикладах славних синів роду й народу, світочів державного 
будівництва, національно-громадянського суспільства, освіти, науки, 
культури, лицарської доблесті. 

Великим учителем стає історія. Історія не деформована, не 
перелицьована, не псевдопатріотична, а мудра суворою правдою. 
Утверджувати правду буття орієнтували Іларіон та Мономах шляхом 
шукання істини про сутність людини і природи, добра і зла, закону і 
благодаті. Те шукання істини передбачає вивчення історії і долі народу 
обов’язково у зіставленні з долями інших народів, бо жоден народ, а 
особливо український, не розвивався ізольовано, однак через призму 
інтересів та принципів не чужих земель, а свого народу. Бо інакше 
досвід буде насичений інформацією, душа залишиться первісно-
байдужою, а то й порожньою. Ось чому:  

     Не дуріте самі себе,  
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  І чужому научайтесь 
  Й свого не цурайтесь. 
  Бо хто матір забуває,  
  Того Бог карає,  
  Того діти цураються… 
Ось чому і процес учіння (навіть професіоналізації) – частина 

виховання. А виховання обіймає сфери серця й розуму, досвіду і мрії, 
принципів та ідеалів, через призму яких і вибирається життєвий шлях, а 
синтез породжує мудрість, масштаби справжності та краси людини. 

І.Франко, Леся Українка, К.Ушинський, С.Русова, Б.Грінченко 
сприйняли і розвинули педагогічну шевченкіану. І освіта, передусім 
людино- та українознавча, стала могутнім резервуаром ідейно-
культурного розвитку українства ХХ ст. Настає нове національно-
державне та культурно-мистецьке відродження. Створюється наукова 
концепція системи національної освіти.  Як і царська, більшовицька 
імперська держава спочатку дискредитувала її, а далі й забороняла. Але 
хід історії – необоротний синхронно і з проблемою національної 
держави на чільну позицію виходить проблема національної системи 
освіти. 

Ще на межі 80-90-х рр. ХХ ст. директором Інституту українознавства 
(нині Міністерства освіти і науки) були визначені  її основи. 

Проблема національної моделі школи в Україні, як і в усій Європі, 
набирає особливої актуальності та чітко окресленої мотивації ще із 
ХVІІ ст., коли і окремі держави, і цілі імперії стають на шлях 
суверенного національно-державного розвитку, коли створюються три 
найперші національно-демократичні республіки: Англія, Нідерланди й 
Україна. Отже, коли націоналізацію школи зумовив об’єктивний 
історичний процес розвитку: націоналізація господарства, системи 
управління та на цій основі інтернаціоналізація міждержавних відносин; 
піднесення універсальної ролі національної ідеї, а на тому ґрунті – 
формування концепції національної школи як виразника й гаранта 
цілісної системи світосприйняття і світорозуміння, почуттів, мислення й 
діяння, інтересів та характеру розвитку кожного індивіда, соціальної 
верстви, мови й культури, історичної місії кожної нації. Ще тоді було 
визнано: освіта є фундаментом суспільного поступу. 

Національно-визвольна революція відродила великі традиції освіти 
Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха (його 
педагогіки, викладеної у «Поученні дітям»), митрополита Іларіона, 
Кирила Туровського, літописців, надала нової сили братським та 
козацьким школам, Замойській, Острозькій, Мазепинсько-Могилянській 
академіям, провідним релігійним центрам, сприяла синтезу наукової та 
народної педагогіки, на світовий рівень піднесла педагогічні концепції 
Г.Сковороди, Транквіліона-Ставровецького, Д.Туптала, Л.Барановича, 
І.Котляревського, чим зумовила визнання України як найосвіченішої 
держави Європи, що справила на інших славнозвісний другий 
загальнослов’янський вплив. 
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Знищення історично-державного феномена України розпочалося із 
знищення національної школи. У ХVІІІ-ХІХ ст. царизм репресіями й 
терором перетворив Україну на Руїну: її шкільництво згорталося й 
денаціоналізувалося, а народ від того деморалізувався. 

Переписи 1740 та 1748 рр. засвідчили, що в семи полках 
Гетьманщини, Чернігівської та Полтавської областей на 1094 села 
припадало 866 шкіл з навчанням українською мовою. У 1768 р. одна 
школа припадала вже на 746 мешканців, а через 100 років з вини 
царизму одна школа обслуговувала 17 143 жителі. У 1897 р. на 100 душ 
українців було не більше 13 письменних. Українці з найкультурнішого 
перетворювалися на один із малописьменніших народів. 

«Коли б ми вчились так, як треба, то й мудрость би була своя!» – 
звернувся до нації великий поет, мислитель і педагог Тарас Шевченко. 
Його філософія національної освіти розбудила народ. І на історичну 
арену приходять Харківський, Львівський, Київський університети; 
М.Максимович, О.Потебня, М.Шашкевич, М.Костомаров, І.Нечуй-
Левицький, М.Драгоманов, знамениті «Просвіта» та Наукове товариство 
ім. Т.Шевченка, могутній геній І.Франка, великий педагог К.Ушинський 
з їхніми ідеями-концепціями національної школи. Україна породжує не 
лише світового рівня педагогів-новаторів (як Б.Грінченка, С.Русову, 
В.Яніва, Г.Ващенка, С.Сірополка), а й нову національно-демократичну 
свідомість, революцію та державу. Інтегральними дисциплінами  в освіті 
визнаються українська мова та українознавство (за М.Грушевським та 
В.Вернадським – політика і філософія держави). Національна школа 
зумовлює історично вікопомний феномен, знаний як українізація, або – 
національне Відродження 20-х років ХХ ст. 

Розгром нової національної революції, держави, культури розпочався 
розгромом української національної освіти й науки сталіністами, 
народної інтелігенції. Замінниками стають спочатку т. зв. 
«пролетарська», а згодом т. зв. «інтернаціоналістська» школа й 
педагогіка. Запановує теорія і практика особової, соціальної, 
національної деперсоналізації. Завершення Другої світової війни  
ставить руба перед усіма народами планети питання: куди і як іти?! 

Японія, Німеччина, а далі й інші (тепер найбільш розвинені) країни 
відповідають: мета – розквіт кожної людини і нації; шлях – розвиток 
міжнародного рівня технологій та національної системи освіти. СРСР, а 
з ним вимушено й Україна, вибирають: військово-промисловий 
комплекс, інтернаціоналізацію свідомості та уніфікацію національних 
мов, культур, рівнів свідомості, що має досягатися уніфікацією освіти. 

Стандарт і денаціоналізація зумовлюють духовний колапс, розпад 
цілісності, повноти, гармонії світосприйняття, за якими логічно іде їхній 
одвічний супутник – деморалізація. Тому невідворотними постали як 
розпад СРСР, так і відродження національної школи. 

Що означає «національна школа»? 
Були спроби звести її до системи шкіл з етнонаціональними мовами 

навчання й виховання. Але світовий досвід засвідчує, що то – спрощений 
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або  звульгаризований підхід до розуміння феномена національної 
школи. 

Нація (від лат. natio – плем’я, народ) – спільнота, що формується 
історично на ґрунті спільної  території, економічної і державно-
політичної системи, культури, мови, біопсихології, історичної долі та 
місії. Отже, найспорідненішим поняттю «національна» школа є поняття 
«народно-державна». А це означає: та,  що охоплює всі верстви 
суспільства, орієнтується на його інтереси, історичні перспективи, мову, 
культуру, ідеологію, психіку, ментальність, міжнародну роль. 

З огляду на це в Концепції національної освіти, розробленій 
Інститутом українознавства МОН на початку відродження України як 
суверенної держави (Див.: Кононенко П.П. Концепція національної 
системи освіти. – Історія української школи і педагогіки. Хрестоматія. – 
К., «Знання», 2003), зазначалося: 1. До 1990 р. всі школи в Україні мали 
керуватися ідеологією і методологією імперської системи, що означало: 
орієнтацію на повну деперсоналізацію, дегуманізацію та 
денаціоналізацію; 2. Україна як суверенна держава потребує відповідних 
її статусу основ, зокрема, розвитку демократичної, правової, 
гуманістичної, національної школи. В Україні всі школи (виховні і 
навчальні заклади) та ВНЗ мають бути повною мірою (змістом і 
формами) українськими, отже – національно-державними, що 
досягається: єдністю державницької ідеології та наукової методології, у 
відповідності до Конституції, мети, інтересів, стратегії розвитку всього 
народу; пріоритетом державної мови. 

А домогтися цього можна шляхом синтезу народної і академічної 
педагогіки, вітчизняного і зарубіжного досвіду, великих національно-
державних традицій і найпрогресивніших інновацій; особливо – єдністю 
виховання і навчання за умови, що головною метою школи є 
формування патріотів-гуманістів, а тому основою системи освіти є 
виховання. Спеціальні середні й вищі навчальні заклади готують 
спеціалістів, але це має відбуватися на основі гуманістичної, 
патріотично-культурної наснаженості. Готують національну 
інтелігенцію (еліту), спроможну визначати, втілювати в життя і 
відстоювати істинно загальнонародні інтереси.  

Як зазначено в Конституції, всі громадяни та етноменшини мають 
право на задоволення своїх культурних потреб. Але всі вони є, 
насамперед, громадянами України, і школа (система освіти) має 
виховувати в них почуття єдності особистих та загальнонародних 
інтересів, відповідальності за спільну долю. Бо, як показує досвід 
Німеччини, Франції, Англії, тільки так можна домогтися єдності і 
розквіту суспільства. 

Ідея єдності виховання й навчання, гуманістично-патріотичних начал 
та провідної ролі національно-державницької філософії життєдіяльності 
зумовила і концепцію сучасної педагогіки та системи освіти. Основою 
виховання-навчання є школа-родина. Це означає: 

Першими вчителями кожного є батьки, котрі вчать на своєму 
життєвому досвіді й особистим прикладом. Тут зливаються почуття й 
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роздуми, мораль і етика, слово і діло, соціальні й патріотичні принципи, 
ідеали, орієнтації, воля і дія. Адже саме в родині дитина вперше 
прилучається до національної історії, культури і її ядра – мови. «Кров 
землі» і високість помислів неба, барви, кольори, запахи і мелодії 
довкілля, пісні, спогади, перекази, легенди, мрії батьків, зафіксовані у 
житті і в мистецтві, – все зливається в образ Батьківщини, що стає 
образом душі, найперше, в родині та з часом набирає вимірів та 
масштабів загальнонаціональних, а відтак – і загальнолюдських. 

Філософія родинності всіх представників громадянського суспільства 
як ідеал, як мета зумовлює особливу роль у системі освіти школи-
родини, а в діяльності педколективів спонукає приділяти особливу увагу 
співпраці з батьками, залучаючи до виховання та навчання, передусім, 
батьків, а також – до виховання педагогів не лише в особі батьків, а й в 
учнів. 

Наукою доведено: генотип людини кристалізується до 5-7 років. 
Тому відкрити, сформувати та спрямувати біопсихіку дитини можна 
лише в органічній співпраці батьків і педагогів, при реальному 
забезпеченні цього процесу з боку держави та органів управління 
освітою. Тільки спільними зусиллями батьків, школи, держави, 
громадськості можна створити гуманістично-патріотичну атмосферу у 
довкіллі: там діти практично реалізують принципи та життєві уроки, 
набуті у світі дорослих, там формують критерії і звички, риси характеру, 
якості волі, поняття честі й краси, прав і обов’язків, які пронесуть через 
усе життя, в єдності нерозривного часопростору. Як мислили 
Г.Сковорода, Й.Гете, Т.Шевченко, де б не бувала і що б не бачила 
людина, – скрізь вона пронесе передусім образ своєї Батьківщини. 

Чи не найскладнішим стає етап переходу від родинно-
індивідуального до колективно-громадянського способу життя, коли 
душа та інтелект дитини зазнають найбільших корекцій і випробувань, 
потребують особливо ефективних форм уваги, всебічного пізнання, 
індивідуального підходу, таланту у вихованні єдності спільного й 
індивідуального, типового й специфічного, до цільності характеру, 
неповторності обдарування, коли відбувається усвідомлення єдності з 
рідною землею, з батьками, поколіннями, з інтересами та правами 
співвітчизників. На цьому етапі особливо гостро постає проблема змісту 
роботи педколективу, проблема вибору предметів і форм, поєднання 
технологій і гуманістично-культурної спрямованості виховання і 
навчання; проблема наукової системи аналізу та спрямування 
внутрішнього зростання кожної дитини – як людини і громадянина-
патріота, засвоєння, що найголовнішим в освіті є патріотично-
гуманістичне виховання, принципи й ідеали, не так набуття, як 
здобування знань. 

Логічно, що безперервність життєвого руху дитини в національній 
системі взаємовідносин вимагає й цілісної педагогічної системи в 
державному стандарті, єдиних навчальних планів, а також програм, 
підручників і, зрештою, єдиної системи підготовки педагогічних кадрів. 
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Досвід педагогів-реформаторів зумовив те, що в затвердженому 
Кабінетом Міністрів 1998 р. Державному стандарті на чільні позиції 
було винесено українську (державну) мову, історію України та 
українознавство. Такий підхід підніс українську освіту на якісно вищий, 
суголосний системам освіти розвиненіших країн планети рівень: у 
сотнях ВНЗ і тисячах середніх шкіл та виховних закладів запанували 
ідеї, ідеали та педагогічні принципи національної освіти. Почала 
зростати й глибшати  національно-державницька самосвідомість та 
патріотична зрілість поколінь, їх життєва позиція. 

За умов, коли Україну силкуються членувати за етнічними, мовними, 
партійними, конфесійними, регіональними підходами та коли знову 
виявляються спроби реанімації фальшивого інтернаціоналізму або 
спорідненого з ним інтерглобалізму, розвиток освіти (а тим самим і 
культури, науки, державотворення) на засадах професійно-патріотичного 
спрямування став потужним засобом дійсного поступу. Особливо  
корисним виявився в цьому процесі приклад Києва.  

Відкривалися обнадійливі перспективи. Та несподівано спрацювала 
інерція реанімації старого, а то й  активна протидія новому. З вини 
частини функціонерів МОН, Державний стандарт 1988 р., без жодних 
причин та пояснень, було відкинуто на позиції 80-х років, система 
української освіти опинилася в лещатах кризи: без науково вмотивованої 
ідеології і методології; перевантаженою масою предметів часткового 
плану; перенасиченою предметами спекулятивної атрибутики (як-от: 
«світова географія», «світова історія», «світова культура», «світова 
література») при скороченні годин на гуманітарно-патріотичні курси; не 
забезпеченою ні технологіями, ні такими професійно-українознавчими 
феноменами виховання й навчання гуманітарних, суспільних, 
природничо-технічних предметів, як державна (українська) мова й 
українознавство. У ВНЗ до мінімуму зведено предмети суспільно-
політичного та гуманітарного циклів, мовби ми маємо готувати не 
національно-державницьку інтелігенцію, а вузькоспеціалізованих 
прагматиків, що й освіту та душі без жалю кинуть у котел ринкової 
економіки. Наслідок очевидний: господарями життя стануть не 
гуманісти, а технократи-торгаші. 

Первинно людина приходить у світ як індивід біологічний; сім’я, рід, 
шліфуючи його як коштовний камінь, збагачують до рівня індивіда 
родового, соціального, культурного, державно-політичного, 
біопсихічного і, як вивершення, до індивідуальності  національної. 
Національний тип (як образ англійця, іспанця, француза, німця, японця, 
індійця) є, як бачимо, особистістю багатогранною, вивершеною у своїй і 
неповторній, і загальнонародній сутності. Такі особистості формуються 
всіма чинниками природи й суспільства впродовж усього життя, а тому й 
спроможні збагачувати себе, свій народ, вселюдство і тим зберігати 
сутність вселюдства і всесвіту. 

З огляду на все те, національна система освіти базується на ідеї 
природовідповідності та безперервності, єдності всіх ланок виховання й 
розуміння мети освіти як гуманізації та окультурення людей, розвитку в 
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них гармонійної єдності індивідуальних особливостей та 
загальнонародних рис. Людина – це її характер; характер – це мета і 
воля, принципи досягнення мети. Тому першою академією формування 
характерів і постає школа-родина: батько і мати, сім’я, рід, довкілля, 
виховні заклади. Там універсальною формою пізнання світу (на всіх 
етапах розвитку народу) та самопізнання, творення й самотворення 
постає мова: як пам’ять віків, образ «мудрого серця і доброго розуму», 
досвіду, ідеалів, мрій поколінь, споріднених з матір’ю-природою. 

Перші чотири класи мають вводити у світ пізнання генеалогії сім’ї і 
роду, історії села і міста, пам’яток фольклору, писемної літератури, 
культури й мистецтва, таємниць рідної природи. Знання тут 
генеруються, передусім, чуттєвою сферою, мірою глибини серця – його 
любов’ю чи ненавистю. 

П’ятий клас – це етап, коли українознавство  набирає системного 
характеру, коли починається (як те апробовано в Києві) знайомством із 
столицею –матір’ю всіх міст і сіл, символом єдності народу в усьому 
часопросторі його розвитку. А паралельно – з містами всієї України та 
місцями життєтворення українських діаспор у Європі й Азії, Америці й 
Австралії, у країнах всієї планети. 

Засліплені «інтернаціоналісти» досі схиляють вивчати все українське 
як щось периферійне й часткове від «основного» – «загальнолюдського». 
Навіть намагаються історію поділили на «українську» і «світову», мовби 
«світова» існує без української і, навпаки, ніби «світову» історію ХХ ст. 
можна (як те рекомендується програмами) хоч би уявити, не те що 
осмислити, без Першої і Другої світових воєн, котрі відбувалися на 
терені України; без історії створення й розпаду більшовицької імперії – 
СРСР; або без голодоморів і Чорнобиля, без відродження суверенної 
України… 

Людина завжди бачить світ або з виробленої власним досвідом 
позиції, або чужими очима. Українцям століттями прищеплювали чуже 
бачення, а тому – ігнорування і своєї сутності, і своїх інтересів. Навіть 
церква настирливо накладала на українську душу і свідомість 
перфокарту чужинського життя. 

Як і мова українознавство не є просто одним з предметів. Мова як 
«душа народу» сповнює своєю універсальністю усі предмети. 
Філософією буття українства, політикою держави, наймогутнішим 
інтегратором почуттів, досвіду, інтелекту, аналізу, передбачення і 
пророцтва, архітектором держави як вічного, прекрасного, священного 
Храму виступає українознавство. 

Людина – цілісний і універсальний організм; цілісний 
універсальністю організмом є і народ, найвищою формою єдності та 
зрілості якого є нація. 

З огляду на це, Українознавство як феномен структурної єдності 
національної системи освіти постає взаємопов’язаною та 
взаємозалежною системою концентрів: Україна – етнос;  Україна – 
природа; Україна – мова; Україна – етнос, нація і держава; Україна – 
культура; Україна у міжнародних відносинах; Україна – ментальність, 
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доля; Україна – історична місія. Українознавство спирається на здобутки 
всіх гуманітарних, суспільних, природничо-технологічних наук, але не є 
ні замінником, ні сумою освітніх концентрів; українознавство – це 
цілісна система знання  про Україну та світове українство, і тому це 
наука самопізнання, самотворення і любові. Не є воно аналогом і суми 
елементів крає-, країно-, суспільство-, народознавства, бо то – лише 
частини історичної цілісності України – світового феномена, що був, є і 
має бути впливовим суб’єктом загальноцивілізаційного процесу, 
органічною частиною багатогранної сутності вічної Природи. 

Українознавство має викладатися і окремим предметом у всіх класах, 
і повинно бути ферментом почуттів та мислення під час вивчення 
кожного предмета. Маємо бачити світ і його вершини, проблеми й 
перспективи всебічно, і з точки зору нашої історії, нашої ментальності, 
наших інтересів, нашої філософії буття і поступу, бо це і природно, і 
зумовлено історичною реальністю: тисячоліттями ми були в епіцентрі 
розвитку вселюдства як самодостатній, впливовий суб’єкт історії. Маємо 
стати на рівень історичної місії і тепер. 

Здавалося б, справедливість торжествує. Та насправді все 
виявляється далеким не лише від ідеалу, а й від можливих за умов 
суверенного розвитку України здобутків. Реальним доказом стали 
матеріали Міжнародного конгресу «Українська мова учора, сьогодні, 
завтра в Україні і в світі» (жовтень 2005р.), які засвідчили: 

Українська мова є частиною не лише загальної проблеми 
внутрішнього розвитку України як нації і держави, культури, а й 
загальносвітовою проблемою. І тому, що на планеті майже у 100 країнах 
творить матеріальну і духовну культуру понад 20 мільйонів етнічних 
українців, котрі ідентифікують себе з українською нацією, і тому, що 
доля, проблеми та перспективи української мови є багато в чому 
ідентичними до мов інших народів світу. 

Увагу до проблеми ролі і долі національних мов засвідчили 
президенти Франції і Росії, королева Великобританії в указах про захист 
мов їхніх держав  у своїх країнах і зарубіжжі. 

В Україні грубо порушується Конституція як на рівні урядових 
структур, так і в освіті, науці, культурі, навіть у міжнародних 
відносинах. Давно не розглядалося на урядовому рівні становище 
української мови в іноземних середовищах. Належним чином не 
аналізувалось становище й української освіти. 

І це за умови, що проблема української освіти за рубежами 
Батьківщини як дуже давня, так і надто актуальна та гостра. 

І це визнається не лише в Україні. У Резолюції всеамериканської 
української вчительської конференції (Рочестер, Нью-Йорк, 17-19 
червня 2005 р.) зазначалося: належить – «надалі розвивати сітку 
українських шкіл на теренах США; постійно вдосконалювати навчальні 
програми і підручники з українознавчих предметів відповідно до нових 
вимог сучасного життя з урахуванням та поєднанням методів і форм 
навчання як у США, так і в Україні; налагодити співпрацю з 
Міністерством освіти України в справі визнання дипломів шкіл 
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українознавства в США при вступі їх випускників до вищих навчальних 
закладів України…» 

Суголосні резолюції приймаються і педагогами, громадськими 
організаціями, науковими інституціями Канади та Австралії, Росії і 
Польщі, Франції, Бельгії, Грузії, Казахстану, Латвії, Молдови, 
Придністров’я, Башкортостану та багатьох інших країн. 

І це закономірно: освіта в Київській державі Х-ХІІ ст. була на 
міжнародному рівні; ще у ХVІІ ст. Україна визнавалася найосвіченішою 
країною Європи; не лише вона засвоювала іноземний досвід, а і її 
здобутки на ниві педагогіки (братських і козацьких шкіл, академій) 
щедро засвоювалися Росією та всім слов’янським і неслов’янським 
культурним світом. 

У ХVІІІ-ХІХ ст. ще поглибилася та поширилася інтеграція в Європу: 
йшов інтенсивний обмін гуманістично-демократичними традиціями та 
інноваційними надбаннями народної і академічної педагогіки, 
серцевиною якої в період народно-визвольних революцій стала 
національна ідея, а відтак і філософія національної школи як мети та 
суспільно-державної практики. Українські педагоги виховували навіть 
таких світил, як Коперник, а в українських університетах вважали за 
честь працювати такі найавторитетніші європейські вчені, як Фіхте, 
Шад. О.Потебня оволодівав глибинами наук у німецьких мовознавців та 
філософів, а на підручниках та ідеології М.Максимовича, 
М.Драгоманова вчилися в Росії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Франції. 

ХІХ ст. дало світові цілу плеяду високоталановитих українських 
педагогів: продовжувача виховних ідей Г.Сковороди та 
І.Котляревського, великого не лише поета, художника, мислителя, а й 
педагога – автора «Букваря» та повістей («Близнята») Тараса Шевченка; 
його послідовників – М.Максимовича, М.Костомарова, М.Гулака, 
М.Драгоманова, М.Шашкевича, О.-Ю. Федьковича, І.Франка, 
Б.Грінченка, О.Потебню, П.Юркевича, П.Житецького, Лесю Українку, 
К.Ушинського, В.Антоновича, М.Грушевського… 

“Возвеличу малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло них поставлю слово”, –  
ось маніфест і поіменованих, і багатьох інших педагогів, котрі 

вважали: освіта – очі, почуття, розум, етика, естетика і мораль, совість і 
честь, дороговказ у житті людини, а наймогутнішим, бо 
найуніверсальнішим феноменом освіти є «рідне слово». Те слово, що, за 
переконанням Володимира Мономаха і Г.Сковороди, І.Котляревського і 
Т.Шевченка, є «од Бога» та від усіх глибин життя народного, є його 
історією і образом, волею і деміургом, гарантом незнищенності, бо поки 
живе мова в устах народу – живе і народ (К.Ушинський). 

Переслідувана царизмом, урядами Польщі й Угорщини, Румунії й 
інших сусідів-колонізаторів народно-національна освіта готувала не 
лише Україну, а й світове українство до нової національно-визвольної 
революції. І її ідеї та гуманістично-демократичні принципи поширилися 
по всій планеті. Тільки за перші кілька десятиліть українська трудова 
еміграція Європи, Азії, Америки побудувала понад 14 тис. шкіл, 
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бібліотек, хат-читалень, музеїв, храмів, науково-культурних центрів, 
здійснюючи тим самим традиційно високу культурно-гуманістичну 
місію за межами України. 

Спільними зусиллями вітчизняної і зарубіжної інтелігенції, товариств 
«Просвіти», Літературно-наукового вісника, Наукового товариства 
ім.Т.Шевченка (керованих М.Грушевським та І.Франком) було 
підготовано суспільно-політичну думку до звершення нової 
національно-демократичної революції, наслідком якої стали не лише 
держава нового типу (УНР, ЗУНР, Гетьманат, Директорія), а й 
національно-демократична система освіти. 

На суспільно-політичну арену виходить ціла плеяда поборників тієї 
системи: П.Куліш, М.Грушевський, О.Кониський, С.Єфремов, 
М.Старицький, Б.Грінченко, С.Васильченко, С.Русова, М.Лисенко, 
М.Коцюбинський, О.Кобилянська, В.Гнатюк, А.Свидницький, І.Нечуй-
Левицький, Панас Мирний, М.Заньковецька, І.Карпенко-Карий 
(Тобілевич), М.Пулюй, А.Кримський, І.Огієнко, Я.Чепіга, Д.Дорошенко, 
С.Сірополко, І.Стешенко, В.Вернадський, В.Винниченко, С.Петлюра. 
Найголовнішим для них стає втілення ідей народної педагогіки з її 
орієнтацією на основоположну роль сім’ї, національних традицій та 
інтересів, української мови, історії, культури. 

Перемога української національно-демократичної революції 
утверджує виношений століттями стандарт, генеруючими принципами 
та ідеалами якого стають українська мова та українознавство. Декому 
досі здається, що прихильниками останнього були лише люди суспільно-
гуманітарних професій. Та довести хибність такого уявлення достатньо 
прикладами В.Вернадського і М.Кравчука. Перший був геологом-
кристалографом, другий – математиком, але то – за професіями. За 
складом мислення і почуттів обидва були людьми універсальних 
інтересів і обдарувань, а тому перший став Президентом національної 
академії наук, а другий – видатним вченим і педагогом. Обидва – 
поборниками українознавства. І саме за їх ініціативою та за 
теоретичними розробками М.Грушевського і С.Єфремова 
українознавство було визнане «філософією і політикою держави», а в 
системі освіти починалося з української мови, географії, історії, 
культури й літератури, органічно поєднаних з соціальними та 
природничими предметами, що й стало ядром державного стандарту. 

Логічно, що українська мова та українознавство стали динамічною 
силою українського державно-політичного й національно-культурного 
відродження 20-х років. А нищитися вони почали водночас із нищенням 
української державності, культури, науки і її репрезентанта – 
Національної академії наук у всіх її напрямках: гуманітарному, 
соціально-економічному, природничо-технічному, правовому. 

Могла статися катастрофа, та на історичну арену вийшло світове 
українство: освітньо-педагогічні заклади й центри виникають в Японії і 
Китаї, Польщі, Чехії, Франції, Англії, Іспанії, Бельгії, Німеччині, Індії, 
Австрії, Канаді, Австралії, Бразилії, США… 
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Захисниками національної школи в Україні стають П.Тичина, 
М.Зеров, О.Довженко, М.Скрипник, В.Шумський, А.Кримський, 
долучаються вимушені вигнанці М.Грушевський, В.Винниченко, 
С.Петлюра, П.Скоропадський, Д.Донцов, Я.Чепіга, І.Огієнко, 
Д.Чижевський, Є.Маланюк, І.Багряний, Ю.Шевельов, Ю.Бойко (Блохин), 
Г.Ващенко, Ю.Лавріненко. І знову деміургом української системи 
виховання та освіти стають українська мова та українознавство. А 
творцями останнього – керівники закордонних центрів і філій УВАН та 
наукового Товариства ім. Т.Шевченка, УВУ (Українського Вільного 
університету) у Мюнхені, ВНЗ у Чехії та Франції, тисячі їх 
послідовників з-посеред педагогів-творців шкіл українознавства, 
невтомні подвижники «Енциклопедії українознавства», з яких і 
В.Кубійович та З.Кузеля були представниками природничих наук. 
Ученими і педагогами, які бачили Україну і як народ та державу, 
природу, мову, науку, культуру, мистецтво, і як феномен міжнародного 
розвитку, а тому українознавство не зводили до крає- чи народознавства, 
а бачили його саме як науку про Україну та світове українство в їх 
цілісності та еволюції у всій часопросторовій ґенезі. 

Злилися, як бачимо, три потоки: один – багатовікових вітчизняних 
традицій, які йшли іще від часу Київської великокняжої держави та 
Мазепинсько-Могилянської академії і ширили по Україні здобутки епох 
Реформації, Гуманізму, Просвітительства; другий – новочасних 
українських відкриттів у системі педагогіки; третій – освітніх тенденцій 
зарубіжних українських інституцій, що органічно поєднували дійсно 
новаторські іноземні здобутки (школи Я.Коменського, Монтессорі) з 
теорією і практикою українських емігрантських шкіл. При цьому добре 
знання чужого, утверджуваного в найрозвиненіших країнах Заходу, не 
тільки не витісняло на маргінеси свого, а ще й актуалізувало та 
увиразнювало його.  

Аналогічне спостерігається і у взаємодії педагогічних шкіл: 
величезною популярністю користуються освітянські концепції педагогів 
Львова і Харкова, Чернігівщини і Галичини, Буковини й Полтавщини та 
Черкащини, Закарпаття, Волині. Але і по всій Україні, і по всьому 
зарубіжжю незаперечною домінантною залишається роль Києва: тут 
перехрещуються всі потоки шукань та відкриттів, тут генеруються ідеї і 
концепції, звідси шириться синтезований всеукраїнський досвід, бо саме 
тут, у Києві, найактивніше діє педагогічна еліта, тут поєднуються 
зусилля держави «новочасної Еллади», суспільства, батьків та освітян, 
культурницьких сил. Київ і є, і визнається історичною українською 
столицею. 

20-ті роки ХХ ст. нагадують часи Ярослава Мудрого і Володимира 
Мономаха; часи перемоги національно-визвольної революції ХVІІ ст., 
коли освітою піклувалися гетьмани (від П.Конашевича-Сагайдачного до 
І.Мазепи) і полковники, митрополити і меценати, патріотичні громади, 
часи великого громадсько-політичного піднесення на межі ХІХ-ХХ ст., 
коли саме в Києві концентрувалися найактивніші і найпатріотичніші 
партії та рухи. 
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Особливо вагомим для зарубіжжя стає етап по завершенню Другої 
Світової війни, коли з України найпотужнішою хвилею виплескується 
українська інтелігенція, переслідувана, тероризована, нищена 
совітською імперією. Тоді українській національній школі в Україні 
завдається термоядерного удару: вона стає жалюгідним підголоском 
імперської політики та ідеології, а місію рятівника народних інтересів 
перебирає на себе українознавча освіта (в теорії і практиці) на зарубіжжі. 

Спочатку особливу роль відіграють емігрантські освітні заклади в 
Польщі. Надзвичайно  потужного розвитку набувають українська освіта 
й наука у Чехії, Франції, Німеччині, Бельгії. Завдяки урядовій підтримці 
там створюються школи, училища, навіть академії (як у Подєбрадах). Це 
зберігає інтелектуальний потенціал раніше сформованих професіоналів і, 
що особливо важливо, дає змогу готувати молоду генерацію української 
інтелігенції. 

Надзвичайно  корисною стала практика залучення української 
професури до викладання і загальноєвропейських освітньо-наукових 
предметів, і українознавчих у вищих навчальних закладах Австрії і 
Німеччини, Бельгії, Іспанії та інших країнах, у релігійних центрах Італії. 
Українська еліта виявляється гідним спарингпартнером педагогів і 
вчених європейських країн. Це сприяє тому, що творяться авторитетні 
кафедри, наукові центри в Австралії (в Мельбурні і Сіднеї) та Бразилії (в 
Ріо-де-Жанейро), Аргентині й Канаді (в університетах Саскатуна, 
Вінніпега, Торонто, Монреаля, Альберти), США (в Нью-Йорку, Нью-
Джерсі, Іллінойсі), Великій Британії (в Лондоні – Український 
католицький університет), Бельгії (Брюссель), у Франції, Італії, 
Німеччині. 

Надзвичайно важливу роль відіграє Український Вільний 
Університет у Баварії (Мюнхен), Українська Вільна Академія Наук ( у 
Нью-Йорку) та відділення Наукового товариства імені Т.Шевченка в 
Канаді (Едмонтон), США (в Нью-Йорку) та Франції (Париж, Сарсель), 
також Інститут українських студій у Гарвардському університеті (США), 
Інститут східних мов у Парижі та кафедри українознавства в 
університетах Італії, Польщі, Угорщини, Словаччини. 

Дуже важливо, що українські заклади діють і автономно, і в системі 
провідних центрів зарубіжних країн, у ВНЗ та Національних бібліотеках 
США (Вашингтон) і Англії (Центральний університет Лондона 
нараховує понад 100 тисяч українознавчих книжок), Італії, Швеції, Данії, 
Латвії, Грузії, Росії, – тим самим доводячи, беззаперечно, світовий рівень 
українських фахівців. 

Закономірно, що на фундаментальній науковій базі найширшого 
розвитку набувають  школи українознавства. Достатньо нагадати, що 
Шкільна Рада Сполучених Штатів (голова – академік Євген Федоренко) 
відзначила 50-річчя існування у США українських освітніх закладів 
різного типу, і  ці школи ефективно діють у співвіднесенні з досвідом 
державних шкіл США й Канади; ефективно діє і щорічний семінар 
педагогів шкіл українознавства у Союзівці (керівник – Є.Федоренко). 
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Особливо важливо, що чисельні зарубіжні заклади та центри, хоч і за 
умов специфічної конкуренції, діють достатньо успішно, і завдяки 
всебічній співпраці з освітянами України, насамперед Києва. Яскравим 
доказом є органічний зв’язок УВАН (президент О.Біланюк) та Шкільної 
Ради США (голова Є.В.Федоренко) з Науково-дослідним інститутом 
українознавства МОН України (директор П.П. Кононенко) та 
Українським гуманітарним ліцеєм (директор Г.С. Сазоненко), а разом з 
ними – із середніми школами Люботина Харківської області (директор 
М.Г.Вензель), Сімферополя (директор Н.І.Руденко), Львова (директор 
Г.В.Лопушанська), Черкас, Севастополя, міст Чернігівщини, 
Тернопільщини, Івано-Франківщини…  

При цьому важливо, що американські українознавчі школи зв’язані з 
канадськими, австралійськими і європейськими, а українські міські 
школи– з сільськими, – отже , вони охоплюють цілісний процес 
української освіти з його досвідом, проблемами, перспективами. При 
цьому важливо, що Інститут українознавства та УГЛ органічно 
співпрацюють із школами Латвії і Казахстану, Росії і Польщі, Грузії, 
Угорщини і Німеччини, Франції, Придністров’я, а для вивчення досвіду 
інституту й ліцею їхніх директорів та працівників запрошено до школи 
українознавства у США, в середні і вищі навчальні заклади Лондона й 
Санкт-Петербурга, Мюнхена й Тбілісі, Перемишля й Риги, Братислави і 
Будапешта. 

НДІУ МОН та Шкільною Радою розроблено і видано Програми з 
українознавства (І-ХІ класи), хрестоматію «Українська література ХХ 
століття» (для Х-ХІ класів), проведено Міжнародні конференції з 
українознавства та Міжнародний конгрес «Українська мова вчора, 
сьогодні, завтра в Україні і в світі» (2005), готується Міжнародний 
конгрес «Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в 
світі» (жовтень 2006 р.).   

Україна вивчає чужоземний досвід, а зарубіжжя опановує 
український. 

Природно, що  всі лінії і потоки перехрещуються на теренах Києва: 
тут сконцентрований досвід віків і поколінь. Зокрема, усвідомлення 
того, що український світ шматувався століттями, однак він залишився 
цілісним і незнищенним. І це виявляється як у могутній підтримці 
України зарубіжними українцями, так і в постійній підтримці діаспори з 
боку нашої держави. Ця підтримка особливо ефективна в системі освіти, 
науки, культури: з України постійно надходили хвилі педагогів і вчених, 
які несли на всі континенти планети українське слово, досвід історії, 
здобутки культури, науки, мистецтва, державотворення. А світове 
українство, поєднавши той досвід із досвідом зарубіжним, трансформує 
його у досвід всепланетарний, доводячи як істинним реформаторам 
української освіти, так і наївним плагіаторам «світової» географії, 
історії, культури, літератури, що поняття «світового» не географічне й 
чужоетнічне, не ідеолого-інтернаціоналістське чи інтерглобалістське, а 
критеріальне, є категорією якісного рівня розвитку, і в цьому розумінні 
найкраще українське (аналогічно французькому, німецькому, 
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англійському, російському) – і в Україні є світовим. Справжнє 
породжується не хитросплетіннями абстрактних понять, а реальним 
буттям народів. Тому енергією, деміургом поступу в усіх народів була і є 
національна ідея – найвищий гуманістичний ідеал. Синтез патріотизму й 
професіоналізму, народної й академічної педагогіки. 

Логічно, що і за кордонами України українське – як вітчизняне, так і 
зарубіжне – розуміється й кваліфікується, коли відповідає міжнародним 
стандартам, як світове.  

 Нині за кордоном – сотні українознавчих освітньо-наукових та 
культурологічних закладів і центрів. Це – Українознавчі кафедри та 
центри в Сіднеї і Мельбурні – в Австралії; Курси української мови та 
українознавства «Рідна школа» при українських культурних товариствах 
«Просвіта» і «Відродження» та Недільна школа при Єпархії Української 
католицької церкви – в Аргентинській республіці. Українське відділення 
Білоруського державного університету, Українське відділення 
Брестського державного університету, українські школи (недільні чи 
вихідного дня) у Бресті, Мінську та при Центрові української культури 
«Січ» – у Білорусі; Українська літня школа ім. А.Шептицького в Боснії і 
Герцеговині; Лінгвістичний центр Паранського федерального 
університету, коледжі «Імакулада Консейкао», «Альберто де Карвальо», 
«Жозе Орестен Прейма», «Сао Жозе», «Імакулада Віржем Марія», 
школи «Антоніо Ветчимишин», «Біспо Дом Жозе Мартинець», «Носса 
Сеньора ду Патросініо», імені Лесі Українки, недільна школа при 
Українській католицькій церкві, Курси української мови для членів т-ва 
«Соборність» та учасників фольклорної групи «Київ» - у Федеративній 
Республіці Бразилії; Недільна школа при Діаспорній асоціації українців 
«Журавлиний край» – у Грецькій Республіці; кафедра славістики 
Державного університету ім. І.Джавахішвілі, Зугдідська філія 
Державного університету ім. І.Джавахішвілі, кафедра славістики при 
Тбіліському університеті ім. Ш.Руставелі, Перша українська школа ім. 
М.Грушевського, Приватний ліцей «Євро-2000» (м. Батумі), Недільні 
школи при Першій українській школі ім. Грушевського, при Асоціації 
українців – мешканців Грузії, музей Лесі Українки в Сурамі – в 
Грузинській Республіці; Недільні школи при Українському земляцтві 
м. Сілламче «Водограй», при Осередку української культури – в Естонії. 
При Українському земляцтві м. Нарва, при Українському земляцтві 
«Вітчизна» (м. Пярну), при Українському товаристві «Просвіта» 
(м. Таллін) – в Естонській Республіці; Недільна школа при Українській 
асоціації – в Королівстві Іспанія; Український навчальний комплекс при 
Акмолінському обласному об’єднанні українців, при Актюбинському 
українському національно-культурному центрі «Оксана», при 
Алмаатинському українському національно-культурному центрі, при 
Карагандинському обласному товаристві української мови «Рідне 
слово», при Східно-Казахстанському українському центрі культури та 
обласному об’єднанні української культури «Світанок», міські школи 
національного відродження при Павлодарському товаристві української 
культури ім. Т.Г.Шевченка та при Північно-Казахстанському 
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українському культурному центрі – в республіці Казахстан; Кафедра 
українських студій при Оттавському університеті, Центр Канадських 
студій в Манітобському університеті, кафедра українських студій в 
Торонтському університеті, Канадійський інститут українських студій в 
Альбертському університеті, українські студентські клуби при 
Конкордійському університеті, Асоціація українських студентів 
МкГільського університету, клуби українських студентів при 
Кінгстонському університеті та Університеті Західного Онтаріо, 
Інститут П.Могили, Св. Володимира та східних слов’янських 
християнських студій Митрополита Андрія Шептицького, коледжі 
Св. Володимира та Св. Андрія, українські школи ім. Тараса Шевченка у 
Ванкувері та Вінстоні, Рідна школа ім. Вільяма Сарсука, Мовна школа 
української спадщини ім. Св. Ольги у Баррі та Ванкувері, Школа Ральфа 
Брауна і Р.Ф.Моррісона та у Вінніпезі, дитячий садок і початкова школа 
у Вінніпезі, школа «Щаслива мрія» у Манітобі, Громадська школа Берні 
Вольфа, середні й початкові школи в Оакбанті, Даупіні, школи 
ім. Маккензі та Сміта-Джексона, Кардинала Йосипа, Св. Демитрія, 
Св. Миколая, Св. Софії, Св. Петра  і Павла, Св. Йосипа, Св. Володимира 
і Ольги, дитячі садки «Перші кроки», «Свята мудрість», «Веселка», 
Св. Діви Марії, «Сім дубків», Св. Анни, Західна школа (Торонто), 
Українська двомовна програма для дошкільнят, Центр українських 
історичних досліджень Петра Яцюка, Український інформаційний центр, 
Українська науково-мистецька академія, Український культурно-
освітній центр «Осередок», Український центр користувачів 
комп’ютерів м. Монтреаля, Український католицький релігійно-освітній 
центр – у Канаді; Ризька українська школа, Недільна школа при 
культурно-просвітницькому товаристві м. Резекне  «Водограй» – у 
Латвії; кафедра слов’янських літератур Вільнюського університету, 
українська недільна школа у м. Вільнюсі, Українське відділення «Рідної 
школи» у м. Вісагінасі, Українські недільні школи при Клайпедській 
середній школі «Паюрес» та при Йонавській середній школі «Сантервес» 
– у Литві; відділ історії, мови і культури українців Молдови Інституту 
національних меншин АН РМ, кафедра української мови та літератури 
Університету ім. А.Руссо, школа № 18 (ліцей-гімназія), 
Республіканський український теоретичний ліцей, Українська середня 
школа № 1, Тираспольські середні школи № 16 та № 1 (Тирасполь), 
середня загальноосвітня школа № 2 ім. О.Стоєва (Григоріополь), 
Красногорська н.с. школа, Шибська середня школа, Колосівська н.с. 
школа, Маякська середня школа, глінянська н.с. школа, гімназія та 
середні школи № 2 та № 4 і № 5 у  Дубосарах, 9-а школа у м.Кам’янці, 
Українська недільна школа при Культурно-просвітницькому центрі 
Кишинева, Недільна школа при Товаристві української культури 
«Червона калина» м. Тирасполя – в Республіці Молдова; «Український 
вільний університет», Український інститут освітньої політики у 
Мюнхені, кафедра українських студій Інституту славістики 
Грайфсвальдського університету ім. Ернеста-Морітца, ін-ту Арндта, 
кафедра східнослов’янських мов Інституту славістики Лейпцизького 
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університету, Українське товариство «Рідна школа» (Мюнхен) – у 
Федеративній Республіці Німеччина; кафедра україністики 
Варшавського університету, Інститут східнослов’янської філології 
Ягеллонського університету (м. Краків), Інститут слов’янської філології 
Університету ім. Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін); Інститут 
українознавства в Перемишлі, кафедра україністики Університету 
ім. А.Міцкевича (м. Познань), Інститут слов’янської філології 
Вроцлавського університету, кафедра слов’янських мов Люблінського 
католицького університету, Інститут східнослов’янської філології Вищої 
педагогічної школи (м.Ольштин), Інститут східнослов’янської філології 
Вищої педагогічної школи (м. Зелена Гура), Центр преси та книжки 
слов’янських народів (м. Варшава), загальноосвітні ліцеї у Легниці та в 
Гурово Ілавецькому, початкові школи та загальноосвітні ліцеї в 
Перемишлі і в Білому Борі, початкові школи в Бартошицях, Банях 
Мазурських – у Республіці Польщі; Башкирське республіканське 
відділення спілки професійних українських учителів, Уфімський 
педагогічний коледж № 1, Українська республіканська базова середня 
школа № 9 м. Уфи, Українська народна школа ім. Т.Г.Шевченка м. Уфи, 
середні школи № 52, 60, Санжарівська, Золотоніська, Степанівська, 
Троїцька – у Башкортостані; загальноосвітні заклади у Воркуті, 
Сиктивкарі, Якутську, Казані, Абакані, Сочі, у Приморському і 
Хабаровському краях, у Волгограді, на філологічних факультетах 
Воронезького та Новосибірського університетів, Український 
гуманітарний університет, Історичний клуб у м. Москві, факультети і 
школи додаткової освіти в Омську, Оренбурзі, Орлі, Пензі, Самарі, 
Санкт-Петербурзі, Саратові, Свердловській і Томській областях, в 
Тюмені, Сургуті – у Російській Федерації; 75 навчальних закладів і 
українознавчих центрів у Румунії; кафедра української мови та 
літератури Пряшівського університету, кафедра слов’янських мов 
Університету ім. М.Бели (Банська-Бистриця), гімназія ім. Т.Шевченка, 
середня медична школа у м. Гуменному – в Словацькій Республіці. 
Худжанський державний університет ім. Б.Гафурова – в республіці 
Таджикистан; 5 освітньо-педагогічних закладів в Угорській Республіці; 
Українська недільна школа при школі-ліцеї № 100 ім. Т.Шевченка 
(Ташкент), Курси вивчення української мови при Українському 
культурному центрі «Батьківщина» – в Республіці Узбекистан; кафедра 
української мови Празького національного інституту східних мов і 
цивілізацій, Відділ славістичних студій Університету Париж VІІІ; відділ 
славістики Сорбонського університету  Париж ІV, Університет м. Бордо, 
Товариство «Рідна школа» при церкві св. Володимира, щорічні 
тритижневі курси українознавства (українська мова, історія, література, 
навчання співу і танцю), Наукове товариство ім. Т.Шевченка 
(Європейське відділення, Сарсель) – у Франції; українські центри в 
Хорватії (фінансуються державою), у Королівстві Швеція, в Союзній 
Республіці Югославії; Карловий університет (Прага), Державний 
університет ім. Т.Г. Масарика (м. Брно), Державний університет 
ім. Ф. Палацького (Оломоуц), недільна школа «Рідна школа» (Прага) у 
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Чеській Республіці; українознавчі центри в Центральному і Північному 
університетах Лондона, Український католицький університет – в 
Англії. Українська Вільна Академія Наук, Наукове товариство 
ім. Т.Шевченка, Інститут українознавчих досліджень Гарвардського 
університету, Центр українознавства в Іллінойському університеті 
(Урбана Шампейн), Школа українознавства (у Союзівці), «Шкільна 
рада» при УКК, що поєднує  сотні шкіл, молодіжних організацій і 
товариств, українське відділення Конгресової бібліотеки у Сполучених 
Штатах Америки. 

Українська вітчизняна та зарубіжна громадськість мало знає про 
величезну армію тих, хто поза межами Батьківщини, часом за не дуже 
сприятливих, а то й зовсім несприятливих умов, відстоює інтереси 
світового українства, підносить імідж України. Сьогодні очевидно, що 
не лише колонізаторські режими в Україні, а й певні зарубіжні держави 
робили й роблять все, щоб асимілювати українців, позбавити їх власної 
та національної самоідентифікації, а тим самим – долі та історичної місії. 
Навіть у неагресивних суспільствах, як у США чи Канаді, Бразилії чи 
Німеччині, українці (як і представники інших етносів!) зазнають 
постійного зовнішнього тиску й навіть зменшуються кількісно. І вже 
давно міг настати  національно-духовний колапс, коли б не воістину 
звитяжні працівники освіти, науки, культури, громадсько-політичних 
організацій і товариств. І в дні революційних перетворень на рубежі ХХ-
ХХІ ст. вони боролися за суверенну Україну, як допомагаючи її 
інтелігенції в середині країни, так і шляхом привернення до українських 
справ світової громадськості. І закономірно, що імена М.Грушевського, 
В.Винниченка, С.Петлюри як вигнанців, Є.Маланюка, І. Багряного, 
Ю.Шевельова, Ю.Бойка-Блохина, І.Огієнка, Г.Ващенка, Д.Чижевського, 
Ю.Лавріненка, А.Жуковського, В.Кубійовича, З.Кузелі, О.Оглоблина, 
О.Пріцака, Є.Федоренка, Л.Винара,  Т.Гунчака, А.Гумецької, 
Д.Штогрина, Я.Розумного, Яра Славутича, М.Павлишина, І.Кошелівця, 
М.Семчишина та багатьох їхніх соратників вписані золотими літерами в 
літопис світових здобутків української освіти та педагогіки. 

 Тож свідомо наводимо такий широкий перелік зарубіжних 
освітянських закладів і центрів: їх корисно знати всім українським, і, 
найперше, – столичним освітянам, бо ж, по-перше, через їх працю і 
творчість ми долучаємось до світових надбань вітчизняної і зарубіжної 
педагогіки і, по-друге, усвідомлюємо: досвід мудрих і мужніх освітян 
зарубіжжя має змусити й адміністрацію столиці України Києва, 
Президента, Верховну Раду та Уряд внести суттєві корективи у 
здійснення норм Конституції в Україні. А саме: якщо в Канаді і США, 
Німеччині і Франції, Румунії і Молдові, Польщі і Башкортостані можуть 
діяти десятки українських шкіл, інститутів, центрів, то чи допустимо, що 
в Україні, зокрема в Донецьку й Луганську, в Криму й Одещині… все 
українське – освітнє, наукове, мовно-культурне, навіть державно-
політичне – або занедбане, або переслідується, а державні органи 
миряться з тим? 
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Жити інтересами не вузько-місцевими, а всієї України і світового 
українства! – ось принципова політика зарубіжного освітянства, що 
переконливо засвідчують його плани, підручники, кадрові навчання, 
ухвали, зокрема ухвала американської вчительської конференції, де 
читаємо: 

Належить: «2. Директорам шкіл українознавства: 
ширше впроваджувати технічні засоби навчання в школах 

українознавства (Інтернет і аудіовізуальні засоби); 
у системі виховної роботи на основі духовних вартостей 

християнської етики і моралі формувати в учнів національну гордість за 
приналежність до української нації; 

налагодити зв’язок з урядами штатів у справі надання кредитів у 
вищих навчальних закладах США випускникам шкіл українознавства. 

3. З метою збереження ідентичності та генофонду української нації 
конференція закликає українські родини, широку громадськість, 
дипломатичний корпус України у США посилати дітей до шкіл 
українознавства та постійно підтримувати їх. 

4. Редакції журналу «Рідна школа» періодично друкувати матеріали 
методичного характеру для допомоги вчителям, проекти вдосконалених 
навчальних програм з українознавчих предметів і християнської етики, 
біографії сучасних українських письменників та уривки з їх творів. 

5. Конференція вчителів висловлює своє занепокоєння 
новопредставленими законопроектами, якими передбачається надання 
російській мові статусу другої державної мови в Україні, намаганням 
перекручувати факти з історії України у шкільних підручниках, вводити 
у школах обов’язковий предмет етики замість християнської етики. 

6. Всеамериканська українська вчительська конференція в США 
звертається з проханням до Міністерства освіти, Уряду і Президента 
України наполегливо впроваджувати українську мову як державну в усіх 
сферах суспільного життя, сприяти розвиткові українських засобів 
масової інформації, українських книг, які формують національну 
свідомість співтворців української держави». 

Освіта і як форма підготовки поколінь до життєвого вибору, набуття 
професії, успішної життєдіяльності, і як могутній чинник формування 
ідеалів, національно-державних орієнтацій, гуманістичних принципів 
життя в громадянському суспільстві та в міжнародних відносинах, і як 
боротьба за ідеали миру й свободи, за збереження українства як 
активного суб’єкта світового розвитку – ось орієнтири українських 
освітян зарубіжжя. Звідси і настанови на роботу з кожним школярем чи 
студентом, надання пріоритетів пізнанню й самопізнанню, творенню й 
самотворенню, єдності гуманістично-професійного і патріотичного у 
вихованні та навчанні, культ любові до України та загальноукраїнських 
інтересів. 

Усім зазначеним і зумовлено те, що Науково-дослідним інститутом 
українознавства МОН на жовтень 2006 р. заплановано проведення 
Міжнародного конгресу на тему: «Українська освіта: стан, проблеми, 
перспективи в Україні і в світі». 



 

Україна – поступ 
 

 27

Основою підготовки і проведення Конгресу мають стати наукові 
принципи збору й аналізу матеріалу, синтезу та прогнозу, а об’єктом 
дослідження мають стати сім’я, дошкільні, середні й вищі навчальні 
заклади (всіх форм власності), урядові та громадські інституції. 

Вже розіслано по світу документи, де викладено концепційні основи 
Конгресу та заходи по його підготовці й проведенню, а також анкети 
такого змісту: 

Концепційні основи і заходи по підготовці та проведенню 
Міжнародного конгресу «Українська освіта: стан, проблеми, 
перспективи в Україні і в світі» 

І. Стан і рівень освіти відображає і визначає стан, рівень, характер та 
перспективи розвитку людини, суспільства, держави, її місця у 
міжнародних відносинах. 

ІІ. Українська освіта до 1990 р. спрямовувалася на задоволення 
потреб імперської системи, що орієнтувало її на особову, соціальну, 
культурну, мовну деперсоналізацію, а тим самим – на денаціоналізацію і 
деморалізацію суспільства. 

ІІІ.  Розвиток України як суверенної республіки вимагав: 
      а) вироблення відповідної до нового статусу держави та до 

Конституції України державної політики у сфері освіти; 
     б) розробки відповідної до державної політики філософії, 

ідеології, методології освіти; 
      в) глибокого, всебічного, об’єктивного вивчення реального стану, 

проблем, педагогічних основ та перспектив розвитку української освіти; 
     г) на основі підсумків вивчення та аналізу-розробки теоретичних 

концепцій та науково виважених програм втілення їх у сфери виховання 
й навчання; 

     ґ) найпильнішої уваги до проблеми національної школи, отже: до 
створення системи освіти, яка враховувала б і тенденції сучасного 
міжнародного розвитку, однак ґрунтувалася на єдності: 1) тисячолітніх 
(принаймі од Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха) вітчизняних 
традиціях та інноваційних тенденціях; 2) виховання й навчання з 
пріоритетною роллю виховання; 3) вітчизняного й зарубіжного досвіду; 
4) народної та академічної педагогіки; 5) великих здобутків світочів 
української педагогічної думки та творчої практики педагогів-новаторів і 
реформаторів; 6) громадянсько-патріотичних, гуманістичних і 
професійних засад у діяльності як теоретиків, педагогів-практиків, так і 
освітян-управлінців; 7) досвіду вітчизняних і зарубіжних українознавчих 
центрів та шкіл. 

IV. Система національної освіти вимагала принципової зміни: 
1) структури Державного стандарту; 2) змісту навчально-виховних 
програм, підручників і посібників. 

V. Мала бути розроблена і втілена в життя відповідна до інтересів 
України концепція та програма підготовки й підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів. 

VI. Необхідною була б принципово нова політика щодо 
управлінських кадрів. 
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VII. Українська школа потребувала належного матеріально-
технічного, фінансового, технологічного забезпечення. 

VIII. Процес глобальної перебудови потребував: а) державних і 
суспільних зусиль для піднесення ролі освіти й підвищення статусу і 
матеріального становища педагогів; б) єдності зусиль з виховання 
поколінь демократично-правового громадянського суспільства з боку 
батьків, виховних і навчальних закладів усіх типів (на засадах філософії 
школи-родини); в) утвердження політики та філософії, згідно з якими всі 
виховні й навчальні заклади в Україні є українськими як за змістом, так і 
за формами життєдіяльності. У зв’язку з цим, інтегративними для всіх 
закладів і предметів виховання й навчання в системі Держстандарту 
мали стати українська мова (як державна мова, мова єднання всього 
суспільства) та українознавство (як наука пізнання України в системі 
всесвіту та самопізнання, творення життя та самотворення у світлі 
найвищих патріотично-гуманістичних ідеалів, у відповідності до 
історичної місії України й світового українства). 

ІХ. Представники етно- і нацменшин мають усі права для 
задоволення своїх культурних потреб, адже вони всі є громадянами 
однієї країни, підлягають однаковим конституційним правам і 
обов’язкам, а тому на перший план мають ставити загальнонародні 
інтереси, закони, освітні орієнтири, бо це найефективніший шлях 
задоволення їхніх індивідуальних та етнонаціональних інтересів. 

З урахуванням усього зазначеного, необхідно всебічно й об’єктивно 
проаналізувати: 

1) реально існуючий стан української освіти співвідносно з 
вимогами й викликами ХХІ століття та особливостями розвитку й 
інтересами сучасної України; 

2) прийняті державою та освітянськими з’їздами й органами 
управління концепційні та законодавчі документи, програми, 
рекомендації; 

3) фахово проаналізувати зміст і спрямування Державного 
Стандарту освіти; 

4) проаналізувати рівень професіоналізму, патріотизму, гуманізму, 
відповідності сучасним технологіям а) виховних і навчальних програм, 
підручників і посібників; б) системи набору, підготовки і перепідготовки 
педагогічних кадрів; в) системи управління освітою, її зв’язку з 
державними, громадськими, культурно-мистецькими органами, 
закладами виховання й освіти зарубіжних країн; ґ) стану вивчення та 
пропаганди досвіду педагогів-новаторів та закладів реформаторського 
типу з боку АПН і керівних органів освіти; д) співпраці педагогічних 
закладів з батьками; е) міри впровадження в системи виховання й освіти 
інтегруючих предметів – української мови та українознавства, їх 
взаємозв’язку з усіма предметами системи освіти; є) міри участі учнів та 
студентів у виховному та навчальному процесах. 

5) Вивчити й оцінити стан взаємозв’язку освіти із телебаченням, 
книговидавничою сферою, ЗМІ. 

 



 

Україна – поступ 
 

 29

АНКЕТА 
1. Ваше розуміння змісту поняття освіти. 
2. Концепція і структура системи освіти. 
3. Які з відомих концепцій освіти Ви вкладаєте в основу своєї роботи?  
Ваше ставлення до концепції філософії освіти Інституту українознавства 

МОН, згідно з якою:  
1) система освіти – це єдність виховання й навчання;  
2) генеруючою основою є виховання, навчання є його опорною частиною; 
3) основою освіти є народна й академічна (вітчизняна і зарубіжна) 

педагогіка;  
4) освіта – це процес від колиски до кінця життя;  
5) першими педагогами людини є батьки, а першою школою є родинна 

(«материнська»);  
6) особливе значення відіграє синтез теорії і практики, традиції і новизни;  
7) мета освіти – розвинена дитина, основа школи – педагог;  
8) успішною може бути лише та школа, в якій співпрацюють батьки, діти і 

педагоги, коли спочатку педагоги вчать дітей, а згодом і вчаться у них, коли 
освіта стає справою всього суспільства, політики держави;  

9) в Україні є освітні заклади і педагоги світового рівня, однак в цілому 
українська система освіти в стані глибокої кризи: і методологічної, і фінансової, і 
технологічної, і структурно-управлінської, і кадрової та підручникової. 
Перебороти кризу можливо лише на шляху творення системи правової, 
демократичної, гуманістичної, національної освіти;  

10) мета і зміст освіти визначають її форми та державний стандарт;  
11) криза української освіти має системний характер і може бути переборена 

лише кардинальними заходами, відповідними викликам часу та пріоритетам 
української держави;  

12) надати інноваційної сутності українській освіті може лише цілісна 
система виховання й навчання всіх ланок системи – від родинної до вищої 
школи, а її основою стануть інтегративні феномени – українська мова й 
українознавство. 

4. Як Ви оцінюєте стан української освіти: 
 а) як високий; 
 б) задовільний; 
 в) кризовий? 
    Аргументи на підтвердження Вашої оцінки. Які причини зазначеного Вами 

стану, можливість (і наявні) наслідки? 
5. Як Ви оцінюєте стан і перспективи сільської української школи? Причини 

того стану. 
6. Як Ви оцінюєте стан взаємовідносин і рівні розвитку: 
 а) сільської і міської шкіл;  
 б) вітчизняної і зарубіжних українських шкіл?  
 Причини, наслідки, перспективи. 
7. Чи здійснено перебудову старої радянської системи та ідеології освіти в 

дусі завдань й інтересів суверенної України?  
– Так. 
–  Ні.  
Докази, причини, наслідки. 
8. Досвід яких світочів вітчизняної педагогіки та сучасних інноваційних 

українських закладів Ви використовуєте у своїй практиці? 
9. Які праці АПН (інших академій) сприяють Вашій роботі? 
10. Які найвпливовіші тенденції сучасного виховання й навчання:  
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– позитивні;  
– негативні?  
Причини і наслідки. 
11. Яке ваше ставлення до Державного стандарту освіти:  
– позитивне;  
– нейтральне;  
– негативне?  
Причини, Ваш варіант ДС. 
12. Чи відповідають вимогам навчальні програми та підручники для різних 

типів закладів, чи узгоджені між собою підручники середньої і вищої школи? 
Наведіть приклади, причини, пропозиції.  

13. Чи відповідають сучасним вимогам методи й рівні підготовки та 
перепідготовки кадрів педагогів? Назвіть причини, пропозиції. 

14. Яка роль преси, телебачення, кіно в розвитку української освіти? 
15. Чи є оптимальними:  
а) державна програма розвитку освіти в Україні;  
б) система управління освіти? 
16. Чи згодні Ви, що природні якості й риси дитини виявляються й в основі 

формуються до 4-7-річного віку? Чи спроможна сучасна українська сім’я 
здійснювати місію пізнання й формування дітей? 

17. Яка роль «вулиці» (довкілля) й дитячих виховних закладів у формуванні 
поколінь? 

18. Ваша оцінка : 
 – стану вищої школи;  
 –  її тенденцій розвитку, проблем?  
 – які шляхи піднесення до викликів сучасності?  
19. Ваша оцінка професійності:  
а) підручників вищої школи;  
  б) кадрів педагогів.  
20. Чи можуть належно забезпечити виховний процес:  
 а) програми;  
 б) підручники; 
 в) кадри середньої та вищої школи? 
 Докази позитиву й негативу. Ваші пропозиції щодо піднесення їхнього 

професійного, гуманістичного й   патріотичного рівня. 
21. Ваше ставлення до приєднання України до Болонського процесу: 
 – які позитиви?  
 – які можливі негативи? 
22. Чи є корумпованою українська освіта? У чому це проявляється? 

Наслідки. 
23. Чи готує українська освіта національну еліту? 
24. Чи є в Україні державна політика у сфері освіти? Якими є і мають бути її 

принципи? 
25. Чи стала національна ідея основою системи виховання й навчання? 
26. Чи відображений на рівні правди стан освіти в системах преси, 

телебачення, радіо, у мистецтві й літературі? 
Неважко помітити, що відповіді на запитання мають бути не 

спонтанними, а виношеними й виваженими, спиратися на  досвід і 
спрямовані на перспективу, оскільки вони будуть передані не лише 
Міністерству освіти та Академії педнаук, у згоді з якими готується цей 
Конгрес, а й Президентові, Уряду та Верховній Раді задля їх належного 
реагування та прийняття рішень. 
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УКРАЇНОЗНАВСТВО У СТРУКТУРІ НАУК  
В УКРАЇНІ 

 
Аналізується особливість соціокультурних підстав інституціо-

налізації українознавства як науки, простежуються його зв’язки із 
функціонуючими в Україні науками та основні принципи взаємодій між 
ними. З аналізу виводиться висновок, що Україна повинна мати 
Академію українознавства. 

 
Загальна особливість будь-якого нового напрямку творчості полягає в 

тому, що засновники його змушені знаходити собі місце серед усього 
впорядкованого і безладного, котре вже існує в суспільстві, стало в 
ньому визнаною умовністю та звичкою. Через це суб’єкт нового 
напрямку змушений конкурувати в соціально-інституційному плані з 
уже існуючими інститутами, потребує представлення своєї творчості 
узаконеною (легітимною) в суспільстві й державі установою. 
Узаконення нової установи ущільнює соціокультурний простір, 
змушуючи інститути, тобто функціонуючі соціальні суб’єкти, 
потіснитися. Причому для інституціоналізації нового напрямку наукової 
творчості вирішальну значущість має, як обґрунтовано підкреслює 
П.Гнатенко, “внесок видатних учених у певну галузку науки. Саме цей 
внесок нерідко перетворює галузку наукового пізнання в самостійну 
науку”1.  

                                           
1 Гавалешка О. Українська наука: перехід від військових завдань до вирішення мирних 

проблем, зумовлених економічною доцільністю // Українське суспільство на шляху 
перетворень: західна інтерпретація. – К.: “КМ Академія”, 2004. – С. 4. 
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Сказане стосується й українознавства як галузки наукової творчості, 
основні інституційні форми якого склалися в Україні, по суті, тільки 
впродовж 90-х рр. ХХ ст. Безумовно, нами враховується і той факт, що в 
теоретико-пізнавальному аспекті українознавство започатковується 
досить давно, що переконливо показав у своїх працях директор Науково-
дослідного інституту українознавства МОН України П.Кононенко. 
Проте, сталої інституційності воно набуває лише протягом 20-х – 30-х 
років ХХ ст. в українській діаспорі – в Чехії, Німеччині, Франції, Канаді 
тощо, словом, за кордоном, а не в самій Україні. Адже саме в ті роки 
більшовицько-радянською владою в Україні був репресований 
С.Єфремов. Разом з іншими дослідниками світового становища 
українського народу він прагнув надати українознавству провідного 
соціально-інституціонального статусу в системі Академії наук України 
(перетвореної нині на Національну академію наук) та в суспільстві.    

Інституціоналізація у 90-х рр. ХХ ст. українознавства як науки, 
існуючої серед інших наук, зрозуміло, внесла корективи у науково-
дослідний, політико-пізнавальний і науково-педагогічний простір 
України. Особливості цих коректив суперечливо визнані на рівні 
державного й наукового офіціозу. Виразно це проявляється в тому, що 
утворився як автономна установа Науково-дослідний інститут 
українознавства МОН України, але створені останніми роками кафедри 
та інші українознавчі установи, по суті, являють собою осередки 
україністики, тобто знавців історії, етнографії України, української мови 
й літератури тощо.  

Більше того, українознавство як навчальний предмет і як методологія 
навчально-виховного процесу не передбачене навчальними планами 
більшості вузів і загальноосвітніх шкіл. Значною мірою це пов’язане з 
тим, що залишається невизначеним статус українознавства у структурі 
функціонуючих в Україні наук, хоча співробітники НДІУ навели 
достатньо аргументів для того, щоб навіть “останній український 
нетяма” збагнув, що українознавство – це й давня, і одночасно новітня 
наука про український народ. Так, у теоретико-пізнавальному аспекті, і 
це було відзначене вище, українознавство являє собою синтез знання про 
український народ, що вказує на давність українознавства як науки. 
Проте, інституційне українознавства визначення в Україні у 90-і роки 
ХХ ст. вказує на те, що для сучасного суспільства воно є новою наукою. 

Враховуючи відзначене вище, окреслимо соціокультурні підстави 
інституційного становлення українознавства як науки, котрі лишаються 
ще мало висвітленими в науковій літературі, а також розглянемо його 
місце та принципи взаємодії в системі існуючих в Україні наук. 

1. Соціокультурна ситуація формування українознавства. 
Сучасна європейська, в тому числі й українська, філософія виходить 

із того, що суб’єкт будь-якої науки представлений безпосередньо 
існуючою соціальною спільнотою, котра має особливий предмет 
(об’єкт), знаряддя і способи діяльності та створює суспільно значущі 
результати (знання). Окрім цього, особи, що входять до складу  
спільноти науковців, уміють навчати, отже, передавати (транслювати) 
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створене знання в суспільство. Тобто наука як соціальна установа не 
обмежується групою людей, які тільки досліджують предмети (об’єкти), 
бо до суб’єкта науки належить і група людей, котрі навчають, передають 
наукові знання іншим людям. Таким чином, суб’єкт науки соціально 
складний, а завдяки тому, що він має мету забезпечувати суспільство 
достовірною інформацією, його діяльність утворює осереддя, стрижень 
пізнавальної системи суспільства.  

Причому головною турботою науки, в її класичному філософському 
розумінні, є не “виробнича”, “моральна” чи “естетична” функція, а 
пізнавання світу і його складових – суспільства, природи, різноманітних 
стихій тощо. Завдяки тому, що  вчені “щось” досліджують, пізнають, а 
вироблені ними знання поширюються, в суспільстві створюються і 
тиражуються зразки, схеми, закони найрізноманітнішої раціонально 
вмотивованої діяльності. Повторення, копіювання, віртуозність 
відтворення зразків – це процес виробництва, результатом якого є 
вироби, тобто стандартно-серійні вжиткові речі, схеми речей та ситуацій 
діяльності. Такі зразки довершені й завершені, тому в суспільстві вони 
оцінюються ще й естетично, отже, визнаються красивими. Перевершити 
зразок – це значить створити щось “краще”, тобто новий зразок і тим 
самим нову схему краси.   

Разом із тим, доречно зауважити, що протягом ХХ ст. постав 
значною мірою відмінний від класичної доби спосіб конституювання 
науки. Мовиться про те, що в минулому столітті науки формувалися не 
стільки  на основі “практики”, як це було за класичного періоду ( і майже 
до кінця ХІХ ст.), а внаслідок виявлення під час досліджень нових  
методів і предметів для досліджень. Нерідко це вимагало від учених 
поєднання знань, раніше розділених між різними науками, та утворення 
нових методик дослідження. Інтеграція, котра одночасно вела до 
диференціації наук, найповніше проявилася в ХХ ст., протягом якого 
наука утвердилася як самодостатній соціальний інститут, що набув 
підстави для свого існування в самому собі. Наука стала масовою 
професією і сегментом суспільства-системи.   

Якщо взяти до уваги вказані вище особливості утворення наук у 
новітні часи, а також інституціоналізацію українознавства, то можемо 
стверджувати, що  це справді нова наука. Вона синтезувала в собі знання 
про один об’єкт – український народ, включивши в себе суголосні з 
основами української культури філософсько-методологічні засади його 
ж таки дослідження. Наявність цих засад підкреслює, що 
українознавство – це не “інтегративне знання про Україну”, тобто це не 
“купа відомостей” про “країну”. Українознавство, перш за все,  є 
діяльністю суб’єкта системно представленої науково-дослідної роботи, 
котрий пізнавально освоює Україну як конкретний об’єкт і має власне 
філософське самоусвідомлення, сформоване в процесі дослідження 
українців як народу серед народів світу. 

Інституційно українознавство в цьому смислі постало як “межова” 
наука, суб’єкт якої враховує єдність сучасної національної та глобальної 
соціокультурної ситуації. Бути “межовою” наукою означає, що 
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українознавство як синтез наукового знання про буття українства у 
глобальному соціокультурному просторі народів є дещо “більше” за ті 
нескінченні уривки знань, які відтворюють “історію України”, пов’язану 
із сумішшю фрагментів знань, що утворюють “світову історію”. До речі, 
торкаючись питань освіти, котра є не що інше як соціокультурне 
самовідтворення українського народу, слід ураховувати, що 
українознавство в пізнавально-методологічному аспекті належить до 
визначальних чинників змісту освіти в Україні, функціонуючи в ній 
“синтезуючим ферментом, її філософією і методологією”1. 

Таким чином, стимулюючи конституювання українознавства як 
науки, сучасні соціокультурні обставини мають два основні пізнавально-
наукові виміри – національний та глобальний. Причому національна 
інституціоналізація українознавства припадає на політико-соціальну, 
економічну і морально-художню реалізацію в Україні з кінця 80-х рр. 
ХХ ст. розроблених у США та інших державах Заходу опорних 
принципів глобального (тотального) лібералізму. Спочатку це 
проявилося в ситуації “горбачовськой перестройки”, коли лібералізм  
істотно потіснив і частково зруйнував, глобалістичні тенденції 
комунізму, посприяв реанімації та модернізації багатьох релігійно-
архаїчних міфологем, запропонував постколоніальній та 
посткомуністичній суверенній Українській державі долучитися до 
створюваного ним нового світового порядку. Одночасно це виявило 
інноваційну слабкість України, чому “заважає дуже слабка гуманістична 
спрямованість економічних і політичних реформ, витиснення науки на 
узбіччя життя, нестримна ресакралізація суспільства, що суперечить 
тенденціям цивілізованого розвитку”2. 

Соціокультурними умовами глобального ліберального порядку стали:  
1) новий міждержавний правочин (розширення участі України у 

міждержавних об’єднаннях), який посилював монополію ліберальної 
(демократичної) держави на насильство в суспільстві;  

2) ринок (фінансово-торгова система), який утворив економічну 
основу державного насильства нового типу (державне регулювання 
конкуренції як соціальної форми особистої та групової свободи);  

3) політична (постколоніальна й посткомуністична) легітимна й 
нелегітимна фізична репресія (приватизація, регулярна фальсифікація 
виборів влади, убивства подібні до вбивства Г.Гонгадзе, І.Александрова 
і т.д.);  

4) символіко-ідеологічна репресія з метою гармонізувати 
функціонування соціальної структури на основі нових (ліберально-
ринкових) правил справедливості. Спочатку такі правила були 
оголошені відсутніми в Україні, з другої половини 90-х рр. ХХ ст. стали 
вважатися порушеними “кучмізмом”,  а з початком 2004-го року  – ще й 
умисно не виконаними попередньою “злочинною” владою. 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – С. 25. 
2 Наука в “суспільстві знань” // Урядовий кур’єр. – 2004. – 2 листопада. 
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Загалом же суть опорних принципів тотального лібералізму 
зводиться до занадто суперечливої тези про необхідність мати “більше 
ринку і менше держави” у національно визначених суспільствах. Дана 
теза іноді переформульовується політиками, котрі гадають: “Головне 
завдання – істотно зменшити залежність регіонів від державного 
бюджету”1. Висловлена цією тезою соціокультурна тенденція 
проявилася в Україні, передусім, у формах вимог міжнародних 
фінансових структур забезпечити пріоритет дерегламентації державного 
управління суспільством. Натомість акцентувалася необхідність 
загального домінування приватно-державної фінансово-банківської 
системи при одночасному анархічному декларуванні захисту прав і 
свобод кожної людини від втручання організованої – державної 
(“демократичні вибори”, “приватизація”, “майдан” і т.п.) і недержавної 
(мафіозно-кримінальної, корумпованої та ін.) –  влади. 

Специфічно реалізовуючись у різних країнах світу, глобальна 
соціокультурна тенденція лібералізму постала в Україні також у формах 
вимог привілеїв і свобод для регіональних еліт, “мережних” підприємств 
(“закритих економічних зон”, акціонерних товариств із міжнародним 
промисловим капіталом і т.д.), окремих спільнот і “категорій” осіб 
(професійних, вікових, територіальних, функціональних та ін.). Навіть 
уряд під керівництвом Ю.Тимошенко як одна з кількох владних груп у 
державі почав після “помаранчевого майдану” вимагати від 
конституційно-засадничої влади (Президент, Верховна Рада, Суд) 
особливих прав і свобод для реалізації своїх утопічних марень типу “всіх 
зробити заможними”, “правильно переділити власність”, “вийти 
назустріч людям”  і т.д.  

Загалом же основна соціокультурна тенденція глобального 
лібералізму постає в Україні, перш за все як апологія нового майнового 
капіталізму. Вона закріплює в державі владу тимчасових “нових 
команд” акціонерів-власників  укупі з найвпливовішими в державі 
бюрократами. Будучи “власниками” державних законів, бюрократи 
опікуються переділом існуючого в суспільстві майна та політичним 
забезпеченням панування чистогану над промисловим капіталом, тобто 
слугують владі фінансово-торгового капіталу, забезпечуючи його 
“законну” зверхність над виробництвом майнового капіталу. 

 Разом із тим виникла в Україні з 90-х рр. ХХ ст. соціокультурна 
ситуація постколоніалізму й посткомунізму, в якій глобальний 
лібералізм, як і його попередник глобальний комунізм, проігнорував 
національно-культурний український дискурс, актуалізувала потребу 
визначення суті цього дискурсу на ґрунті вітчизняних науково-
філософських досліджень. Дана потреба посилювалася тим, що 
тотальний лібералізм ставить наголос не на бутті українського народу 
серед народів світу, а на космополітичній моралізаторсько-
благодійницькій організації допомоги інтелектуальним пролетарям, 

                                           
1 Коновалюк В. Пріоритетність економічного розвитку – шлях до порятунку України // 

Голос України. – 2005. – 7 жовтня. 
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люмпенізованим і особливо нужденним людям. Підміна державної 
соціальної політики, заснованої на дослідженнях потреб українського 
народу, благодійництвом (меценатство, “спонсорство”, закордонне 
фінансування “демократії”, державний патерналізм тощо) створила в 
Україні чисельну групу бідних, поглибила прірву нерівності як у 
соціальних стосунках, так і в доступі до здобутків культури, спрямувала  
увагу не стільки на “боротьбу з бідністю”, скільки на напрямки, де 
безпосередньо й швидко “роблять гроші” імітатори благодійництва.  

Тому замість пошуків і впровадження у систему національно-
культурного відтворення власних засад, наприклад, замість науково-
технологічної компенсації втрат, що несе суспільство від сучасної 
демографічної “ями”, вища влада в Україні з 90-х років минулого 
століття формувала “тимчасові партійні команди” (про таке ганебне 
“революційне явище” писав іще М.Драгоманов у другій половині 
ХІХ ст.). Повторюючи космополітичні міфологеми тотального 
лібералізму, ці “команди” не володіли  і не володіють ні методологією 
української філософії життя, ні науковими методами й знаннями. Через 
це у посткомуністичній соціокультурній обстановці українського 
суспільства посилювався соціально-економічний дисбаланс, який 
ліберальна влада сама не могла пояснити. Свідченням цього є часта 
зміна урядів, що відбувалася без переконливих аргументів, крім одного: 
“не справилися із поставленими Президентом завданнями”.  

Саме в цій непростій соціокультурній ситуації українознавство 
(спільнота українознавців, а не “україністів”) конституюється як наука 
про українське суспільство. Вона від самого початку (див. праці І.Бичка, 
І.Дзюби, М.Жулинського, П.Кононенка, Є.Крисаченка, А.Погрібного, 
Ю.Шилова тощо) набуває статусу науки про українство та його світовий 
терен. Отже, в соціокультурному аспекті українознавство інституційно 
від самого початку формувалося як наука, покликана висловити 
світоглядно-філософські, політичні, освітні, моральні, природознавчі, 
художні, загалом всі життєтворчі засади й цінності українства. Адже 
тільки при наявності такої науки українське суспільство й українська 
держава набувають можливості спиратися на власну самосвідомість (на 
“національний інтерес”) у системі сучасних глобальних тенденцій, 
викликів і загроз. Українознавство утвердилося, таким чином, як наука 
про легітимність українського суспільства в умовах ліберальної 
тоталітаризації. Лібералізм вимагає відмовитися  від здобуття 
безкінечної мети “будівництва комунізму” і перейти, знов-таки, до 
здобуття невизначеної мети “бути європейцями” в Європі, створивши в 
Україні “європейське” споживання в неясних обсягах та в хиткій 
обстановці планетарної сировинно-енергетичної кризи.  

Потрібно зазначити й те, що реалізація принципів тотального 
лібералізму дезорганізувала в Україні всю попередню систему 
соціальних відносин. Створена в добу “комуністичного будівництва” 
денаціональна структуризація суспільства в контексті марксистського 
вчення про відмирання націй та їхню заміну “міжнародним робітничим 
класом” була зруйнована. Вперше виявилося, що в Україні функціонує 
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мультинаціональне (а не “багатонаціональне”!) суспільство. Тобто таке 
суспільство, в якому прибулі різними шляхами представники інших 
народів утворили мозаїку власних соціокультурних вкраплень на 
Батьківщині українського етносу. Більше того, окремі політизовані 
групи національних меншин (головним чином “русские”, а не 
“россияне”) забажали приєднання частин території Батьківщини 
українського народу до міфічної “общей родины”.  

Все це також зумовило появу наукової потреби по-новому осмислити 
статус українського етносу у своїй Вітчизні з урахуванням 
функціонування в культурі України мультинаціонального фактора. Цей 
фактор є нині супутником урбанізації кожного індустріалізованого 
суспільства, котре раніше було мононаціональним.  

Одночасно представлена в Україні “підприємствами-мережами” 
глобалізація також стимулювала потребу в цілеспрямованому вивченні 
буття українців у себе на Батьківщині та у світі. Адже такі підприємства, 
хоча й існують нині у просторі України, по суті, майже не перебувають в 
юрисдикції нашої держави. Тобто в сучасній соціокультурній ситуації 
виникли такі питання (взаємовідносини українців як “титульної” нації із 
національними меншинами, влади української держави і влади 
міжнародних корпорацій (підприємств-мереж), української культури із 
мозаїкою “вкраплень” культур інших народів, із сегментами 
представлених в Україні неукраїнських національно-екзистенціальних 
світів тощо), котрі адекватно могли вирішуватися тільки внаслідок 
наукового дослідження життя всього українства. 

Таку потребу могла задовольнити лише наука про систему світобуття 
українців як народу, якою і стало сучасне українознавство. Тим більше, 
що мультинаціональність у політико-правовому аспекті означає, що в 
сучасній Україні можна створити унітарну державу, але неможливо 
створити мононаціональну державу, тому що “традиційна держава-нація 
не є вже єдиним володарем загального інтересу”, бо “вона змушена бути 
більше стратегом, який втрачає частину своєї влади і мусить входити в 
міжнародні мережі, користуючись своїм впливом”1. 

Більше того, науковці висувають вагомі докази правдивості 
твердження про те, що вимоги створення держави-нації соціокультурно 
втратили сенс. Держава-нація, або “політична нація”, нині визнається як 
уявне місце абстрактного патріотизму західноєвропейської 
(французької) людини Декларації 1789 р. Тобто вимога відновити 
державу-націю нині вважається реанімацією утопічних вимог 
відновлення держави міських санкюлотів (пролетарів) як “відщепенців 
цивілізації”2. Реально така держава рівна нації типу СРСР, де проживав 
би денаціоналізований, але русифікований “єдиний радянський народ”, 
будувалася не стільки силами  й інтелектом “санкюлотів”, скільки за 

                                           
1 Мартен Домінік, Мецжер Жан-Люк, П’єр Філіп. Соціологія глобалізації. – К.: “КМ 

Академія”, 2005. – С. 93. 
2 Там само. – С. 202. 
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рахунок селянства, котре становило більшість націй, підданих владі 
СРСР.  

Крім того, саме тенденція Української держави  до посилення 
солідарності із світовою спільнотою вимагає, щоб український 
“електорат” стабільно підтримував політику своєї держави. Разом із тим 
така солідарність означає, що влада в Україні вирішуватиме досить 
парадоксальну задачу. Під формулами патріотизму вона домагатиметься, 
від більшості українських громадян космополітичної, тобто 
глобалістично-ліберальної ідентичності, але при цьому ще й 
національно-культурної визначеності. Це ще раз засвідчує, що сучасне 
українознавство розгортається не стільки на традиціях націоналізму, 
який був альтернативою інтернаціоналізму ХІХ ст., скільки на ґрунті 
сучасної, більш радикальної, напруженої та багатопланової  суспільної 
суперечності.  

Суть цієї суперечності полягає в тому, що глобалізація, в яку 
включене українське суспільство, вимагає соціокультурної 
універсалізації внаслідок зростання соціокультурної 
мультинаціоналізації. Але одночасно діє антиглобалістична тенденція 
збереження ідентичності України як однієї і єдиної, отже, неповторної 
Батьківщини української нації. Безумовно, українознавство враховує 
зміст цієї суперечності, акцентуючи при цьому планетарну унікальність 
буття українського народу та особливості його наукового дослідження. 

2. Українознавча визначеність науки. 
Мовлячи про систему наукового дослідження українства, треба 

казати й про місце в ній українознавства. У зв’язку із цим, варто 
підкреслити, що національні особливості науки найвиразніше 
проявляються в міжнародних та міждержавних культурно-освітніх 
відносинах. Саме на цьому рівні яскраво визначається специфіка 
національно-культурної диференціації, передусім, об’єктного поля тих 
наук, які можуть мати одну й ту саму назву. Так, для культури однієї 
країни, наприклад, агрономія постає як наука, об’єктом якої є 
вирощування тропічних рослин, тоді як у культурі іншої країни 
агрономія може розумітися, скажімо, як наука про культивування 
рослин, що ростуть тільки у приполярній зоні нашої планети. Тобто, 
маючи одну й ту саму назву, інтерпретація структури об’єктів науки в 
цілому може виражати особливості різних конкретних національних 
суспільств. Причому інтерпретація науки включає також прямі або 
опосередковані вказівки на те, на що даний народ звертає основну увагу, 
що вважає суттєвим, а що – побічним; що він може визнавати істотним 
та істинним, а що – помилковим чи навіть хибним. Національні 
відмінності науки проявляються також у ментально-мовних 
особливостях, у міжнародних наукових дискусіях тощо.  

Отже, світова наука функціонує, не тільки як теоретико-уявна 
сукупність творчо-безладних (ініціативно-свободних) досліджень, але і 
як нескінченний діалог спільнот учених із різних країн, що мають 
оригінальні погляди на події, явища і речі. Вперше в Європі це 
масштабно проявилося в дискусіях ХVІІ ст., що йшли між британським 
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емпіризмом, французьким раціоналізмом, єврейським монізмом 
(спінозизмом), німецьким монадологізмом і схоластично-
космополітичним глобалізмом томізму. 

Разом із тим, система національної науки завжди однобічна й 
обмежена. Адже вся нація не складається тільки з учених, та й буття 
кожної нації геополітично спеціалізоване, тобто зосереджене на певній 
частині планети. Через це в національній науці можливі піднесення, коли 
активізується суспільна діяльність у різних напрямках і зростає потреба 
пізнавати й привласнювати нові предмети і явища. Можливі також 
застої, кризи та занепад інтелектуального потенціалу, якщо 
життєтворчість народу стає одноманітною і тим самим завмираючою. 
Обсяг, стан і зміст об’єктів науки в цьому смислі репрезентує глобальну 
життєспроможність нації. Річ у тім, що соціокультурне  становище нації 
у світі в цілому адекватне станові її пізнавальної системи, насамперед 
науки, котра утворює осереддя, інституційний центр цієї системи. Прямо 
це виражається в обсягах витрат із державного бюджету на дослідницьку 
й навчальну роботу.  

Загалом же (і це нині визнано у всьому світі) не сума перебуваючих у 
володінні людей виробів, а саме наука є найвищим національним 
надбанням. Вироби можуть бути втрачені, але їх виробництво може 
відновитися, якщо в суспільстві функціонує наука, котра задовольняє 
виробничо-споживацькі потреби нації. Одночасно із цим наука 
конституює в суспільстві й дещо більше, ніж задоволення виробничо-
споживацьких потреб. Таким значнішим є саморозуміння, яке завжди, а 
особливо тепер, необхідне кожній нації для самовизначення в умовах 
розгортання сучасного глобалізму. Причому значущість саморозуміння 
для українського народу, який тільки щойно набув державної 
самостійності, полягає в усвідомленні власної соціокультурної 
спроможності управляти самобуттям, не допускаючи керівництво собою 
з боку інших держав чи народів. 

Доцільно підкреслити й те, що в умовах глобалізму концентрованим 
виразом стану національної науки є не чисельність дослідників та 
використаних новацій. Трансформуючи індустріально-урбаністичне 
суспільство в “суспільство знань”, сучасний суспільний процес пізнання 
дає достатньо свідчень, на основі яких можна твердити: чужі 
інтелектуальні новації в добу інформаційного глобалізму можна легко 
запозичати й використовувати. Так, за даними 2000-го року, завдяки 
функціонуванню “Інтернету” 35% населення Великобританії, 25% –  
Словенії, 22% – Естонії, 15% – Франції користується науковою та іншою 
світовою інформацією1, але фактичний внесок вчених Великобританії та 
Франції багатократно перевищує внесок учених Естонії та Словенії у 
світову науку.  

Загалом наукові відкриття й використання наукових знань вказують 
не стільки на стан науки в державі, скільки на наявність у нації талантів, 

                                           
1 Еріксен Томас Гілланд. Швидкий і повільний час в інформаційну добу. – Львів: 

Кальварія, 2004. – С. 25. 
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спроможних принаймні ставити (формулювати) наукові проблеми та 
запозичати знання для розв’язання проблем, вирішених наукою інших 
націй. Конретне національне, в тому числі й українське, суспільство, 
таким чином, технічно може засвоїти значний обсяг створених за 
кордоном наукових здобутків. Реальний же стан науки в ньому 
виражатиметься все-таки не вмінням “задавати питання” і запозичати 
“відповіді” на них у інших народів, а систематизацією знань, створених 
науковцями даної нації. Варто нагадати, що ці системи були переважно 
абстрактно-філософськими, хоча й створювалися для задоволення 
інтелектуальних запитів відповідної нації. Така системність, крім усього 
іншого, вказує на рубежі створених і освоєних знань, тоді як навички й 
уміння користуватися здобутками чужого інтелекту виражають тільки 
обсяг національного прагматизму.  

Зауважимо, що в Україні спроби систематизації наукових знань були 
ще у ХVІІІ ст. (науково-навчальна робота професорів Києво-
Могилянської академії та Чернігівського колегіуму), проте належним 
чином вони не реалізувалися. Перепоною стали, на наш погляд, 
обставини політичного характеру (втрата Гетьманщиною незалежності й 
деформація у зв’язку із цим національної науково-освітньої системи,  
російський експансіонізм, політико-науковий тиск Польщі й Австрії 
тощо). Суттєвих надбань у справі наукової систематизації не було в 
Україні й протягом перебування у складі СРСР, хоча велике наукове 
значення мало створення, наприклад, “архіву знань” (“Української 
радянської енциклопедії”), який в цілому мав імперсько-космополітичну 
(комуністичну) інтерпретацію.  

Інші спроби наукової систематизації, представлені в основному 
різними “історіями”, а не різними енциклопедіями, також являють собою 
своєрідну механічну збірку знань (довідок). До таких “історій” знання 
можна додавати до безмежності й так само безкінечно виключати все 
“неактуальне” зі складу інформації. Вправи по додаванню й відніманню 
“історичних” знань, до речі, – одне з найпоширеніших занять та 
“історицистичних” суперечок, які точаться тепер серед громадськості в 
Україні. 

Все це дає й нам підставу, вслід за зробленими ще в 30-х рр. ХХ ст. 
висновками Д.Чижевського, твердити, що в Україні продовжує 
залишатися гостра потреба в такій системній науці, котра б надала 
множині функціонуючих спеціалізованих наук нової якості, тобто такого 
теоретико-методологічного та досвідно-фактологічного синтезу, завдяки 
якому й утворюється національна наука не в розумінні присутності наук 
“на Україні”, а в розумінні особливостей філософської та 
соціокультурної інтерпретації наук.  

Зазначимо, що європейська культура знає спроби наукового синтезу, 
про що свідчить, наприклад, енциклопедизм І.Канта, Г.Гегеля, О.Конта, 
деякою мірою Г.Спенсера, О.Богданова, космополітизм філософії науки 
ХІХ – ХХ століть тощо. Проте, поки що такі спроби методологічно мало 
придатні для осягання національної (в тому числі української) системи 
науки саме тому, що вони ігнорували національну специфіку. Це 
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проявлялося, головним чином, у спробах пояснення такої суто людської 
справи, якою є наука, втручанням у неї “божественого”, тобто міфічно-
поетичного уявлення, або ж у “гносеологізмі”, котрий  повністю нехтує 
тим, що вчені мають свої національні батьківщини і, отже, особисто 
причетні до функціонування національних культур. Міфічно-поетичний 
та гносеологічний способи систематизації наук зводяться або до 
вирішення питань пізнавальної взаємодії абстрактної, денаціоналізованої 
“людини” із абстрактним глобалізованим світом (із “світом взагалі”), або 
до розуміння науки як провіденціальної реалізації “вищого помислу” 
через дії окремих осіб чи дослідницьких спільнот.  

Тобто в цих (та й у багатьох інших) випадках наука не пов’язується із 
національним буттям учених. Через це реальним інституційним 
синтезатором науки уявлялася і тепер уявляється держава (“міністерство 
знань”), котра глобалізованій “національно нейтральній” науці 
номінально надає деякого національно-символічного прикриття. Тому й 
тепер в українському суспільстві висловлюється глибоко хибне, але 
політично амбітне переконання ХVІІ ст., ніби “сама істина однозначна, і 
вона визначається пріоритетами держави”1.  

Міркування такого змісту хибують саме тим, що зовсім не беруть до 
уваги існування істин принаймні двох типів: істини дослідницької та – 
“наглядової, коли вона виконує поліцейські функції”2.  Крім того, 
політика, як і держава, – явище перемінне, а наукова діяльність, як і 
виробництво засобів життєзабезпечення, здійснюється при будь-якій 
державній політиці. Тобто дослідницький процес, будучи різновидом 
людської творчості, хоча і  дискретний, проте, з погляду часу й простору 
національно визначеного суспільства, функціонує безперервно. Але не 
тому, що вчені проводять дослідження нібито вдень і вночі, а тому що 
тяглість їх науково-дослідного буття прив’язана до неперервності 
батьківщини того народу, до якого вони належать. По суті, це та сама 
ситуація, коли людина може бути слюсарем, продавцем, лікарем або 
представником іншої професії, будучи одночасно німцем чи поляком, 
українцем чи греком. Отже, людина може бути професіоналом-
науковцем і одночасно репрезентувати світові конкретну національну 
особистість. 

Розгортаючись у різних національних культурах на визначених 
державно (або іншим способом) територіях, наука – прямо чи 
опосередковано – враховує зв’язок учених з обставинами й умовами 
їхнього життя. Причому цілеспрямоване дослідження такого зв’язку, як 
би хто його не уявляв, буде функцією науки про народ і батьківщину 
вченого. Така наука одночасно дає знання й про те, як діяти та “просто 
жити” у своїй країні. До цих наук, власне, і належить українознавство, 
що досліджує Україну як Батьківщину українського народу і навчає 
раціональним засадам і цінностям, на яких ґрунтується його 

                                           
1 Зарубінський О. Про застосування ума і такту… // Голос України. – 2005. – 30 

вересня. 
2 Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – С. 70. 
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життєдіяльність. Це означає, що українознавство є не просто наука серед 
наук, а своєрідний синтезатор та інтерпретатор тих наук, які 
функціонують в Україні1.  

Річ у тім, що розглянуті в регіонально-культуротворчому сенсі стихії 
(неживе), природа (живе) і суспільство (національне) – це 
фундаментальні складові змісту Батьківщини українського народу, що 
одночасно постають об’єктами наукових досліджень. Безумовно, нині 
українці проводять дослідження навіть в Антарктиді, бо для цього 
створені відповідні засоби й умови, яких, наприклад, століття тому не 
було. Проте предмет досліджень в Україні – це все наявне в ній як у 
Батьківщині українського народу, отже, все те, що становить “спадок 
віків” або національну спадщину. Тобто українські вчені досліджують, 
перш за все, землю, воду, повітря (гази), енергетичні ресурси, рослинний 
і тваринний світ, а також суспільство своєї Батьківщини. Оскільки ж 
українознавці вивчають те, що є (множинну визначеність речей і подій) і 
як є (якість або способи існування речей і подій) в Україні, остільки 
вони творять і науку, що у структурі вітчизняної науки свідомо виконує 
евристично-синтетичну функцію.   

Спроможність українознавства бути інтелектуальним синтезатором 
системи наук в Україні зумовлюється тим, що до свого змісту воно 
включає національну, тобто українську, філософію. Будучи теорією 
мудрості, ця філософія спирається на “мудрість віків” буття 
українського народу, утворююючи логіко-методологічні й світоглядні 
засади інтерпретації, систематизації та використання  наук і мистецтв, 
здобутків усієї української культури загалом. Більше того, окремі 
науковці вважають: “Українознавство, у набільш широкому розумінні 
цього поняття, це – дійсно філософія, методологія суспільного розвитку, 
державотворення, системи освіти, виховання українського народу”2.  

Поділяючи такий погляд, ми вважаємо, що українознавство 
філософсько-методологічно забезпечує розкриття, дослідження і 
розуміння функціонування наук у системі самобутності українського 
народу. Все це проявляється саме в українознавчо-філософському аналізі 
ставлення до національної науки, котра, як сукупність і система наук 
адекватно виражає і витлумачує сутність (образ, картину)  
функціонування українського світу та властивого йому суспільства.     

Оскільки ж український світ, як світ Батьківщини українців, є тільки 
сегментом глобальності, що виражає сув’язь кордонів перебування 
народів світу і тим самим інші національні світи, остільки кордони 
України єднають українську спільноту з усім світом, а функціонуюча в 
ній наука слугує для українських вчених як інформацією про свою 
Батьківщину, так і ключем зв’язків із світовою наукою. Адже всі 
предмети досліджень в Україні – стихії, природа й суспільство – 

                                           
1 Там само. – С. 33. 
2 Баранівський В.Ф. Релігійні чинники в системі українознавства і вищої школи 

України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 
2005. – Т. VІ. – С. 39. 
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продовжуються і набувають регіональної специфіки в різних країнах  
планети. Тому, системно-цілісно виражаючи українські культурно-
наукові та світоглядно-філософські особливості, українознавство слугує 
теоретико-евристичним містком, котрий усвідомлено пов’язує 
українську науку із світовою наукою. 

Системно-синтезуюча функція українознавства щодо існуючих в 
Україні наук особливо важлива в сучасній соціокультурній національній 
і глобальній ситуаціях. Справа в тім, що нині наявна криза системного 
тлумачення реальності. Причому ця криза зумовлена втратою надійного 
пізнавального потенціалу філософських вчень, побудованих на ґрунті 
спрощених теоцентричних уявлень про перетворення, якими є вчення 
про розвиток і прогрес. Як повчав Аврелій Августин у V ст., “прогрес” – 
це порядок “розмежування і відділення одне від одного як по часу, так і 
по місцю” різних суспільств таким чином, що “з кінцем першого 
співпадає початок другого”1. Тому нині, коли філософія звернула увагу 
на нелінійність, безладність, синергізм не тільки в суспільстві, але й у 
науці, все постало складним, складеним, хаотичним. Увірвалися в науку 
випадок, складність, індетермінізм, котрі до останніх десятиліть 
відкидалися як щось аномальне, бо і тепер всюди вишукується сумнівна 
“регуляторність”. 

Прикро говорити, але і тепер в Україні наголос часто-густо ставиться 
на системах минулих століть, які втратили свою актуальність. Нині, як і 
у ХVІІІ чи ХІХ ст., високопоставлені можновладці вишукують 
“причинно-наслідковий зв’язок у розвитку” там, де немає і ніколи не 
було розвитку. Намагаються знайти якийсь “механізм” (впровадження 
іноді найдикіших  “політично доцільних” дурисвітських вигадок і т.п.), 
прирівнюють суспільство до тварини чи бактерії, бо вважають і його, і 
планетарний світ “живим організмом”. Звичайно, теологічно-лінійне й 
міфічно-поетичне тлумачення реальності системами минулих століть, 
від яких відмовилася сучасна наука, вимагають збереження кризи в 
науці. Адже довготривалість такої кризи  гарантує стабільний попит на 
“гороскопну” архаїку вкупі з різними “покровами” з боку “вченого 
незнання”, в той час як українознавство намагається визначити 
соціокультурні умови й наукові способи її подолання.  

Одним із них, на нашу думку, принаймні в Україні, має бути 
забезпечення взаємодії наук на ґрунті спільної українознавчо-
філософської інтерпретації, якщо під наукою розуміти сукупність 
спеціалізованих досліджень, багато з яких взагалі виявляються 
предметно й методично несумісними. Адже розум, пізнавально-
дослідницький процес залежить не від стану мозкових нейронів людей, а 
від їх організації у мережі національного і глобального буття. Суттєвим 
аспектом методології забезпечення такої організації науки якраз і є 
українознавство як вчення про українство, що має своїх учених-
дослідників, у тому числі й таких, які зробили значний внесок у 
міжнародну науку. 

                                           
1 Августин Блаженный. О граде Божием. – Минск; М.: Харвест –АСТ, 2000. – С. 903. 
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Важливим чинником зв’язків наукової громадськості України із 
зарубіжжям є, знов-таки, наявність власної Батьківщини, сталість її 
території і соціокультурних традицій. Саме сталість території мешкання 
української спільноти (що довів іще в ХІХ ст. П.Куліш) започатковує 
своєрідну національну “протонауку”, котру протягом століть вивчали 
люди. Такою була початкова “батьківська наука” і “материнська наука”, 
які обов’язково засвоювалися молоддю. Це була та “природна наука”, 
що змалку навертала людину до  дослідження Батьківщини і як культури 
власного народу, і як природного довкілля, і як освоєного та 
привласненого ландшафту. 

Знання про природну (“дику”) предметність, способи її освоєння, де 
наукове дослідження постає провідною ланкою, та про міжлюдські 
відносини в межах національної території давало можливість українцям 
підноситися до поглядів на світ та знання про нього з точки зору своєї 
Батьківщини. Національно орієнтована наука в цьому смислі ставала 
чинником, необхідним для вільного самоствердження українського 
народу як у своїй країні, так і за її межами, а подальше зміцнення 
свободи в Україні вимагало розширення й поглиблення науково 
обґрунтованих знань.  

Зв’язки між знаннями і свободою в межах життєдіяльності людей на 
території Вітчизни надавали стійкості відтворенню пізнавальних 
інтересів, що проявлялося в інституціоналізації різних напрямків 
науково-дослідної діяльності. Результати цієї діяльності – завдяки 
предметно-територіальній та соціокультурній оригінальності буття 
українців – викликали й викликають інтерес до української науки серед 
зарубіжної вченої громадськості. Зокрема, сучасні українознавці 
відмічають, що за кордоном найчастіше цікавляться дослідженнями в 
галузі ракетно-космічній, керованих ядерних процесів, літакобудування, 
зварювальної техніки тощо1. Про інші, особливо гуманітарно-
суспільствознавчі, дослідження, що проводяться в Україні, за рубежем 
знають мало, на що є відповідні пояснення, котрі виходять за межі мети 
даної статті. 

Отже, українознавство як наука про спосіб та образ життя 
українського народу, дійсно функціонує як національно орієнтована 
науково-філософська система в системі наук в Україні. Розкриваючи 
зміст буття, в тому числі й науково-пізнавальну діяльність українського 
народу в межах власної Батьківщини, українознавство надає змістові 
наук національної специфіки, що проявляється у присутності в ньому 
такого тлумачення предметного поля наукових досліджень, яке 
утворюється розмаїттям структури змісту України як об’єкта вивчення і 
зумовленої цим розмаїттям сукупності напрямків і галузей наукових 
досліджень. Образно кажучи, як природничонаукові, так і соціальні й 

                                           
1 Гавалешка О. Українська наука: перехід від військових завдань до вирішення мирних 

проблем, зумовлених еокономічною доцільністю.// Українське суспільство на шляху 
перетворень: західна інтерпретація. – К.: “КМ Академія”, 2004. – С. 117-119. 
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гуманітарні знання в Україні змістовно прив’язані до речей і процесів, 
які в ній існують і вивчаються.  

3. Принципи взаємодії українознавства і спеціальних наук. 
Теоретико-методологічне дослідженя, що розкриває і встановлює 

місце українознавства у структурі національної системи наукової 
діяльності, включає в себе і з’ясування логіко-пізнавальних начал 
(принципів) його зв’язку із спеціалізовано-конкретними науками. 
Безумовно, в даній статті можна окреслити тільки вихідні, базові начала, 
тому що докладніше висвітлення  цього питання потребує більшого, ніж 
це можна зробити в межах статті. Але відразу слід зауважити, що 
дослідження принципів взаємозв’язку українознавства із 
функціонуючими в Україні науками навряд чи доцільно спирати на 
апробовану в західноєвропейській культурі доби Ренесансу формально-
змістовну структуру тези, що твердить: науки – це ніби “рідні діти” 
філософії, бо вони логічно утворюються буцімто завдяки поділу 
філософії, котра вважалася “матір’ю наук” або “наукою наук”, на окремі 
науки.  

Логіко-структурно цей погляд на утворення науки загалом несе 
відбиток платоністичних уявлень про світовий Логос-Пневму (Ідею-
Душу світу) та аристотелівських уявлень про існування “загальної 
мудрості”, представленої філософією, і “часткової мудрості”, 
представленої науковими знаннями про окремі сутності. Платонізм, 
зокрема, вважав, що Душа світу неспинно творить і відділяє від себе 
окремі специфічні Логії-Ідеї, що опредметнюються і безпосередньо, 
тобто без втручання людей, і опосередковано – завдяки втручанням 
людей. Будучи прообразами (архетипами) речей, подій і відношень між 
ними, Логії-Ідеї виражаються також символами і мовленням. Проте в 
обох трактуваннях – платоністичному й аристотелістичному – 
визначальним є припущення містико-дедуктивної еманації знань з 
якогось надлюдського “резервуару знань”. 

Саме в межах такої теоретико-методологічної структури в добу 
європейського Ренесансу було витлумачене й становлення наук. Тобто 
вважалося, що всесвітня мудрість властива Богу й універсально 
представлена “християнською філософією”, тобто богослов’ям. Воно, як 
давно відомо, являє собою суміш міфічно-поетичних та філософських 
уявлень. Окремі ж люди, яким “благодать Божа” дається тільки в частках 
талантів, однобічно долучаються до універсальної мудрості. Саме це 
долучення здійснюється у нібито наперед визначених Богом формах 
знань, котрі утворюють окремі науки, які, з погляду теології, наче 
наближають людей до мудрості Бога. 

Ренесансне тлумачення філософії як “науки наук”, від якої 
відщеплюються “приземлені” науки, таким чином, цілком 
узгоджувалося із пануючим у середньовічній Європі розумінням 
філософії як універсального знання, включеного до богослов’я з метою 
аргументації домінуючого суспільного становища церкви. Вказані вище 
трактування утворення наук намагалися знайти місце і в новій 
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соціокультурній ситуації, прагнули аргументованого пояснення генези 
наук.  

Справжнє становлення європейської науки відбулося, по суті, в І пол. 
ХVІІ ст., тобто після Ренесансу, з початком культури Модерну. 
Облишивши священникам простір для “філософствування” в межах 
богослов’я (або  “вченого незнання”, як нарік богослів’я в період “другої 
схоластики” кардинал М.Кузанський)  і акцентуючи увагу на діяльно-
практичній природі людини, Ф.Бекон  обґрунтував визначальну роль 
експериментальних доказів у дослідницькій роботі. Експеримент, а не 
відповідність богословській доктрині, з 1-половини ХVII ст. став 
розглядатися в Європі як основоположний і універсальний науковий 
метод, що забезпечує істиність предметного пізнання світу. З того часу 
утверджується глибоке переконання, що тільки завдяки 
експериментальному дослідженню людське знання набуває силу, а 
людина стає господарем і розумним працівником у майстерні 
“Природа”. 

Отже, завдяки усвідомленому використанню експерименту як методу 
досліджень, європейці збагнули, що науки постають не завдяки містико-
ірраціональним еманаціям від Логосу-Бога і, не завдяки логічному 
відокремленню від філософії як “матері наук”. Науки утворюються 
внаслідок предметно-експериментального осягання світу й привласнення 
(фіксації, збереження, використання тощо) знання, створеного під час 
такого осягання.  

У зв’язку із цим варто нагадати, що на Сході, зокрема в Китаї та Індії, 
становлення науки також не вважалося продуктом еманації чи 
відчуження знань від світового “резервуару знань”. На Сході 
досліджувалася “воля Неба” (природні й суспільні процеси) чи способи 
існування людини на “шляхах свободи” (вивчення властивостей людини, 
основ гуманності й вироблення методик її реалізації в життєдії людей), а 
перше й друге вважалися найважливішими в людському бутті. Звичайно, 
відмінності в поглядах на науку й філософію не заважали філософським 
взаємовпливам та запозиченням предметних (наукових) знань між 
Сходом і Заходом, але це не заперечує і відмінності у трактуваннях 
обставин і умов появи наук на Сході й Заході.  

Як зазначалося, в Європі поширилася теоцентрична версія існування 
первинної й універсальної “науки наук”, котра потім розділилася на 
окремі науки. Дослідження ж предметного розмаїття світу на Сході (на 
відміну від європейських уявлень про еманацію “логій”) спиралося на 
потреби знати залежність між буттям людей та устроєм і властивостями 
природи. Згодом, через визнання в добу Модерну експерименту 
основоположним способом творення знань, дослідники Європи повільно 
звільняються від теоцентризму, починають розуміти науку як досвідно 
обґрунтовану систему вироблених людьми знань.  

Побіжно окреслені відмінності трактування утворення наук у 
культурі Сходу й Заходу мають істотну значущість для розуміння 
принципів взаємодії українознавства з існуючими в Україні науками. 
Адже знання про Україну створювалося віками, репрезентуючи 
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предметну й соціокультурну тотожність змісту українського буття, в той 
час як науки утворювалися в Україні, так би мовити, в екзистенціальних 
“межових ситуаціях”, тобто у формах поєднання знань, створених 
частково в Україні, а частково – за її межами.  

Українознавство, у зв’язку із викладеним вище, не може вважатися 
якимсь “загальним знанням”, із котрого потім утворюються “одиничні” 
(спеціальні) науки. Українознавство у певному, а саме – 
етноцентричному теоретико-пізнавальному розумінні, утворюється тоді, 
коли починається пізнання українського народу як етнічної цілісності, 
маючи на увазі спосіб існування й виокремлення у світі української 
спільноти, пізнання, що відбувається незалежно від вирішення питання 
про існування математичних, біологічних, фізичних, технічних та інших 
наук в Україні, що по відношенню до українознавства постають як 
автономні аспекти наповнення й оновлення його змісту. Вони не 
являють собою “одиничні” різнопредметні “відщеплення” від якогось 
“загального” знання про Україну. Тобто відношення між 
українознавством і функціонуючими в Україні науками не будуються ні 
дедуктивно (коли принципи вважаються уніфікованими, а кожна наука 
“аспектом принципу”), ні індуктивно (коли сума наук методом 
визначення подібного приводиться до встановлення нібито загальних 
принципів, спільних для всіх наук). Якщо брати до уваги зміст 
української літератури, починаючи принаймні від часів Київської Русі, 
то можна твердити, що відношення між українознавством та іншими 
науками вибудовуються, насамперед, як єдність сущого і сутностей, 
котра суголосна принципу єдності мікрокосму і макрокосму в грецькій (і 
західноєвропейській) світоглядно-культурній традиції.  

 Залежно від того конкретно-предметного аспекту, що досліджується, 
така єдність теоретико-понятійно виражається по-різному. Так, у 
суспільствознавстві вона набуває форми єдності людино- і 
етноцентризму, де належність до конкретного народу і його 
Батьківщини (етноцентризм) множиться та індивідуалізується 
життєвими світами людей, що утворюють даний народ. Тому в 
сучасному українознавстві цілком слушно проводиться думка про те, що 
лише в єдності мікро- і макрокосму, антропо- і етноцентризму ми 
розуміємо Україну як феномен, тобто як ідею, до змісту якої треба 
ставитися не стільки як “до суми фізично-духовних явищ, скільки як до 
цілісності, кожна частина якої має рівновартісне значення. Бо тільки так 
зможемо осягнути себе в Україні і Україну в собі, уроки тисячоліть, 
усвідомлення яких може відкрити шлях до омріюваного майбутнього”1.  

Визнання того, що засадничу значущість у зв’язках українознавства 
із науками має принцип єдності сущого і сутностей (мікрокосму і 
макрокосму), представлений єдністю людино- і етноцентризму, а зміст 
цього принципу утворюється зв’язком національно індивідуалізованих 
осіб із своїми націями, означає також, що українознавство не вибудовує 
свої зв’язки із функціонуючими в Україні науками на ґрунті 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Либідь, 1996. – С. 32. 
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реалістичного принципу єдності буття і мислення, рішення і результату. 
Ці зв’язки в українознавстві вибудовуються на визнанні відмінності 
буття і мислення, розбіжності рішення і результату.  

Така розбіжність проявляється в тому, що українознавство виражає 
Україну як індивідуальне суще, тобто як єдиний об’єкт, знання 
сутностей (частин) якого утворює систему або цілий мікрокосм знань. 
Окремі ж науки (знання про притаманні Україні стихії, природу, 
суспільство) мають, таким чином, справу із цими частинами як із 
конкретними сутностями. Разом же з українознавством вони виражають 
зміст ідеї “Україна” (тобто “національної ідеї”), або макрокосм знання 
України як єдиного сущого. Тому нетотожність, змістовна відмінність 
українознавства та інших функціонуючих предметно спеціалізованих 
наук, є саме така, яка властива зв’язку відмінних між собою мікрокосму і 
макрокосму знань про суще і сутності, з яких воно складається.    

Необхідно спеціально наголосити на тому, що викладені вище 
міркування про специфіку основного принципу зв’язку українознавства 
та функціонуючих в Україні наук не є довільними. Вони спираються на 
тривалу тенденцію етноцентрично-філософського осягання буття “в 
Україні” та буття України “серед інших”. Зокрема, вже в “Изборнику 
Святослава 1073 р.” укладач цього збірника Іоан звертає увагу на те, що 
існує, насамперед, суще (складне), утворене із сутностей (частин), через 
що знання про події потрібно будувати з урахуванням вимог принципу 
співвідношення сущого і сутностей. Це означає, що вивченню 
підлягають, перш за все, стале й непорушне та перемінне й плинне. 
Тобто треба вивчати спосіб буття єдиного (України) і численні 
властивості існування складових частин його як сущого. 

Пізніше, тобто починаючи з ХVІ – ХVІІ ст., українське буття також 
тлумачиться в контексті єдності принципу сущого і сутностей, взаємодії 
мікросвітів та макросвіту. Зокрема, вважається (Л.Баранович, 
І.Галятовський та ін.), що в єдиному світі “духовної України” безладно 
виникають і зникають, народжуються і помирають “світики”, тобто 
окремі люди із своїми уявленнями та знаннями про обставини й умови 
життя в межах цілого – української спільноти. Причому макрокосм 
українського буття інтерпретується значною мірою як метафоричне 
“море”, сутності якого (світи окремих людей) постійно перемішуються, 
хвилюються, взаємодіють між собою різними способами аж до 
взаємного знищення.  

Тому українознавча оповідь про Україну “в цілому” постає з ХVІІ ст. 
як погляд на неї з позиції “людини-світика”, що не вичерпує “великий 
світ”, складений із сукупності суперечливих та взаємно доповнюючих 
знань багатьох людей. Проводилася при цьому високопатріотична й 
героїко-моральна думка, згідно з якою оволодівати знаннями про “весь 
світ” та вміти їх красномовно викладати українську молодь закликає 
сама “батьківщина, що так часто зазнавала спустошень”1. 

                                           
1 Прокопович Теофан. Філософські твори. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 1. – С. 103. 
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Зрештою, під кінець ХІХ і в перші десятиліття ХХ ст. в 
українознавстві були сформовані сучасні тлумачення взаємовідношень 
сущого і сутностей, мікрокосму й макрокосму, цілісного знання про 
українське буття та знань про окремі його фізичні, географічні, 
соціокультурні, політичні, антропологічні та інші складові частини. 
Таким тлумаченням стало вчення про поступ, основи якого створили 
М.Драгоманов, І.Франко, С.Подолинський та інші українські мислителі 
вказаного періоду. В наш час це вчення певною мірою модернізувалося 
й набуло форми вчення про концентричність перемін.   

Принципове значення вчень про поступ і концентризм полягає в 
тому, що завдяки їм українознавство набуло теоретико-методологічної 
завершеності в системі наук. Адже воно виробило оригінальну 
концепцію перетворень у природі й суспільстві, а наявність такої 
концепції підкреслює також суть загального сприйняття світу в межах 
українознавства.  Витоки ж цього вчення, знову-таки, пов’язані із 
інтерпретацією взаємовідношення сущого і сутностей як поступу, що 
зустрічається ще у творах часів Київської Русі: зокрема питання 
“пошестя” людей і сутностей аналізувалися вже в “Изборнику 
Святослава 1073 года”, а питання “поступування” серед стихій та 
людських світів належали до провідних тем українознавчо-філософської 
думки ХVІ – ХVІІ ст. Далі, у творчості Г.Сковороди, “світ світів” 
зображується диференційованим на окремі світи народів та осіб, котрі 
формуються і функціонують навколо свого “серця”. Український світ, як 
і інші національні світи, вчив Г.Сковорода, також має власне “серце”, 
або центр. Кожен “малий світ” при цьому є “колом”, яке зчеплене з 
іншими “колами”, через що “світ світів” мислиться Г.Сковородою як 
сув’язь “сердець” разом із своїми “колами”.  

М.Драгоманов аналізує суспільне буття у контексті відношень 
“Україна і центри” (центри цивілізацій і держав), в яких кожен “центр” 
впливає на інші “центри”. Спираючись на такі погляди, І.Франко вважав, 
що буття народів, як і окремих соцільних груп, являє собою “поступ”, 
тобто своєрідний неспинний рух “хвиль” впливів та взаємовпливів, що 
виходять із різних центрів планетарного буття людей. Вже у 30-і роки 
ХХ ст. С.Русова вважала, що будучи переміною в розумінні та 
привласненні сутностей, поступ започатковується, як правило, окремою 
творчою особистістю, захоплюючи у свій теоретико-діяльний обшир все 
нових і нових людей. Тому-то поступ і набуває форми концентризму, бо 
весь час зосереджує увагу на пізнанні взаємодій сущого і сутностей, 
єдиного і його частин, мікрокосму й макрокосму, зрештою,  
різноманітних центрів і концентрів. 

Загальна особливість учення про поступ, таким чином, виражається 
змістом і знанням принципу єдності сущого й сутностей. Важливою 
особливістю його змісту, крім інших, вказаних вище, є те, що ця єдність 
представлена етноцентрично, тобто як існування конкретного народу, в 
якому неможливо виділяти і протиставляти теоретичне і практичне 
ставлення до дійсності без того, щоб не втратити розуміння принципу. 
Будучи етноцентричним, а не мультинаціональним, українознавство, як і 
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будь-яке вчення про конкретний народ, враховує, що існування нації – 
це не “сталий” або “непорушний” розвиток, а постійні “мандри”, тобто 
перебування в найрізноманітніших екзистенціальних ситуаціях. Тим 
самим в українознавстві враховується, що дійсний і справжній 
національний світ – це не “країна”, а Батьківщина, Материзна і терен 
буття українства, всього, що ним створене свідомо і неусвідомлено, що 
присутнє й набуло науково-раціонального пояснення.  

Українознавство в цьому розумінні утворює науково-філософський 
мікрокосм, який досліджує суще (Україну та українство), не поринаючи 
в гадання про те, що “може бути” або що людям мріється. Тому 
спільнота українознавців домагається від своїх досліджень і від інших 
наук лише правдивості. Адже українознавче, тобто цілісне наукове 
розуміння сущого, – це не копія наявного, а саме правда. Вона 
утворюється як екзистенціально-пізнавальна розбіжність між уявленням 
про те, що нібито “має бути”, й інформацією про те, “що вже було”.  

Специфіка відносин українознавства із функціонуючими в Україні 
науками проявляється, у зв’язку із зазначеним вище, в тому що воно 
одночасно принижує і підносить значущість наукових пояснень як 
відбулого, так і майбутнього. Адже те, що відбулося і що виражене 
знанням про відбуле, не відповідає на питання про те, як далі бути, хоча 
відбуле завжди присутнє “тепер” як нерухома основа буття та предмет 
досліджень. Також і майбутнє, як учив іще М.Драгоманов, – це не 
більше, як різновид “тьми”, предмет гадань, а не переконань та 
розрахунку, що можливе тільки за наявності відомих і визначених умов.  

Через це в українознавчо-етноцентричному розумінні поступу 
головним є не увага до непорушної предметності й маєтності, котрі, 
насамперед, цікавлять науку та культурознавчо-етнографічну 
україністику, а “дороги”, тобто сам спосіб існування українства. Таким 
чином ураховується, що предметність і власність (“пам’ятники 
культури”) – це не тільки основа буття українства у своїй Батьківщині та 
у світі, але й чинники, котрі перешкоджають, затримують, консервують 
його поступ.  

Це яскраво видно на прикладі природної та технологічної 
обмеженості енергоресурсів України, що, безумовно, не суперечить 
безмежним можливостям будівництва “історичних пам’ятників”. 
Освоєна й присвоєна предметність є чинником, який сприяє 
прискоренню поступу в тому чи іншому напрямку серед численних 
світових “доріг”, бо в Україні є дещо таке унікальне (наприклад, поклади 
марганцевої руди), що відсутнє у інших народів. Тому й дороги поступу 
як в Україні, так і України у світі, являють собою безмежний лабіринт, 
де повно різноманітних закутків безвиході. Конкретні науки в цьому 
смислі особливі саме тим, що вони досліджують фрагменти (уривки) 
напрямків дій, знання про які необхідні для корегування тих доріг, на які 
помилково, без належної аргументації, можуть указати українознавці. Не 
обговорені стратегічно й глобально висновки можуть спрямувати поступ 
у нікуди й запропонувати українству “успішно” здобувати бездонну, 
наприклад, порожнечу “антикорупційної боротьби” можновладців.. 
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Отже, коли українознавство обґрунтовує зміст принципу єдності 
сущого й сутностей як поступ, тобто як безладдя перемін, то йдеться не 
про метафору, а про констатацію факту, згідно з яким в українстві і його 
оточенні відбуваються різновекторні переміни. Причому особливість 
науково-раціональних перемін така, що вони реалізують здобутки 
пізнання становища українства у себе на Батьківщині та у світі, котрі 
доповнюються ще й ірраціональними аспектами діяльності людей. Але 
якщо змінюється щось на основі науково виважених аргументів, то 
зроблене відчужується від тих, хто діє. Отже, в суспільстві створюється 
не лише нове, але й дещо недоладне, нераціональне й ірраціональне.  

Саме тут і виявляється, що не “маса народу”, а тільки окремі люди, 
які володіють науково-раціональними методиками, можуть існувати 
самостійно в загальній ситуації суспільного безладдя. Такі люди 
досліджують українство, перебуваючи “в гущі подій”, але саме 
дослідження нібито ставить їх “вище подій”, тобто ніби відчужує від 
подій. Таке дистанціювання, спроможність бути серед подій і одночасно 
вище їх, також характеризує статус українознавства у структурі наук.  

Як учення про єдине (Україну), українознавство, функціонує у 
відношеннях з науками, що є в Україні, зрештою, як вітчизняне 
теоретико-методологічне дзеркало, в яке пильно вдивляються вчені 
різних професій, котрі усвідомлюють Україну як свою Батьківщину, з 
якою вони перебувають у нерозривному особистому зв’язку. Воно – це 
теоретичне дзеркало – розщеплюється під поглядами вчених на такі 
особливо важливі соціокультурні й предметні моменти, без яких 
конкретні науки не спроможні раціонально адаптуватися до архетипів та 
змісту українського самостійного світобуття.  

Враховуючи таку непересічну значущість українознавства у системі 
національної науки України, його  виняткову теоретико-методологічну 
функцію в системі української культури, цілком очевидно, що суверенна 
Українська держава повинна мати Академію українознавства. 
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УКРАЇНА – ОСВІТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ягупов В.В. (Київ) 
 

ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  
ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІДЕАЛУ  

ВИХОВАННЯ  ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджується зміст ідеалу виховання 

військовослужбовців, акцентується увага на його наповненні духовними 
цінностями українського народу та його війська.  

 
В умовах затвердження в українському суспільстві демократичних 

цінностей і широкомасштабного реформування Збройних сил України 
актуальною є проблема поступової відмови від догматичних підходів до 
виховання українських громадян взагалі та військовослужбовців 
зокрема, першочергового обґрунтування вимагають методологічні 
проблеми виховання. Серед них визначальним є ідеал українського 
виховання, який безпосередньо визначає орієнтири та основні цілі 
виховання військовослужбовців Збройних сил України, наповнює 
конкретним смислом цілі, методику, організаційні форми та результат 
виховної роботи командирів (начальників).  

Слово “ідеал” грецького походження, означає вид, образ, 
першообраз, уявлення, поняття. Ідеал – це поняття моральної свідомості, 
категорія етики, це – уявлення про досконале суспільство чи особистість, 
що визначають спосіб мислення і діяльності людини та суспільства. 
“Ідеал (грец. ίδεα – уявлення, ідея) – 1. Моральний – поняття моральної 
свідомості, у якому моральні вимоги, що висуваються до людей, мають 
вигляд образів морально досконалої особистості, це уявлення про 
людину, яка втілює в собі високі моральні якості (доброчесності)... На 
відміну від моральних норм, що визначають поведінку людей у 
повсякденних життєвих ситуаціях, ідеал указує на кінцеву мету 
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морального виховання і самовиховання людини, дає їй вищий взірець, до 
якого вона має прагнути”1.  

“Кожен народ, – наголошував видатний український педагог 
Костянтин Ушинський, – має свій, особливий ідеал людини і передбачає 
відтворення цього ідеалу у вихованні окремих осіб. Ідеал кожного 
народу відповідає його характеру, визначається громадським життям, 
розвивається відповідно до загального розвитку”2.  

Навіщо потрібні ідеали? Люди створили їх, щоб потім реалізувати на 
практиці та зробити власне життя кращим, досконалішим і щасливішим. 
Ідеали відіграють надзвичайно велику роль у системі духовних 
орієнтацій кожної людини та формуванні її світогляду. Важко 
переоцінити їх вплив на духовний світ особистості військовослужбовця, 
на спонукальні сили його життєдіяльності, оцінювання навколишньої 
дійсності та гуманного характеру військово-професійної діяльності, 
вибору варіантів поведінки в екстремальних ситуаціях бойової 
діяльності.  

На формування ідеалу особистості впливають певні чинники. Це 
– відношення, цінності і настанови, що культивуються в сім’ї; професія 
та коло інтересів батьків; загальнолюдські та національні цінності; 
соціальне середовище й атмосфера місця проживання; освітній рівень; 
характер власної життєдіяльності; уподобання; обрані література та 
кінофільми; рівень матеріального достатку; особистісні життєві 
настанови та ціннісні орієнтації, а також багато інших факторів3.  

Провідними серед них є, на нашу думку, цінності і настанови, яких 
дотримуються у сім’ї, особистісні життєві настанови та ціннісні 
орієнтації кожної людини, бо вони пов’язані з основними прагненнями 
та перспективами особистості. Не можна також забувати, що ідеали 
молоді базуються, як правило, не стільки на знаннях, скільки на емоціях, 
почуттях і переживаннях.  

Підтвердження цих думок стосовно військового виховання в історії 
українського війська ми знаходимо в основних положеннях, цінностях і 
завданнях козацької педагогіки, яка втілює в собі “національну 
психологію, характер, правосвідомість, мораль та інші компоненти 
національної свідомості, духовності народу”4. 

Наприклад, основними завданнями козацької педагогіки було: 
виховання фізично загартованих з міцним здоров’ям, мужніх воїнів-

захисників рідного народу від чужоземного поневолення;  
виховання у підростаючого покоління українського національного 

характеру і світогляду, національних і загальнолюдських цінностей; 
формування високих лицарських якостей, пошани до старих людей, 

прагнення до милосердя та допомоги іншим; 

                                           
1 Словарь по этике / Под ред. И.С. Кона. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1983. – С. 99.  
2 Ушинський К.Д. Твори: В 6 т. – К.: Рад. шк. 1954. – Т. 1. – С. 83.  
3 Військове виховання: історія, теорія та методика: Навч. посіб. / За ред. В.В. Ягупова. 

– К., 2002. – С. 95.  
4 Українська козацька педагогіка // Освіта. – 1992. – 1 вересня. 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 54

виховання громадян, які б розвивали культуру, економіку та інші 
сфери життєдіяльності народу, власної самостійної держави на 
світовому рівні.  

А неписані закони кодексу лицарської честі передбачали: 
виховання любові до батьків, рідної мови, вірності у коханні, дружби, 

побратимства, шанобливого ставлення до України; 
готовність захищати слабших, турбуватися про молодших, зокрема 

дітей; 
шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі; 
непохитну вірність ідеям, принципам народної моралі та духовності; 
відстоювання повної свободи та незалежності особистості, народу, 

держави; 
турботу про розвиток народних традицій, звичаїв, обрядів, бережливе 

ставлення до рідної природи, землі; 
прагнення робити пожертвування на будівництво храмів, навчально-

виховних і культурних закладів; 
цілеспрямований розвиток власних фізичних і духовних сил, волі, 

можливостей свого організму, уміння завжди та всюди вчиняти 
шляхетно, виявляти інші чесноти. 

Низка цих завдань є актуальною й для сучасної української 
педагогіки. У зв’язку з цим цікавим є кодекс лицарських звитяг:  

готовність боротися до загину за волю, віру, честь і славу України; 
нехтування небезпекою, коли це стосується життя друзів, побратимів, 

України-неньки; 
ненависть до ворогів, прагнення звільнити рідний край від 

завойовників, героїзм, подвижництво в праці та бою. 
Слід мати на увазі й такий аспект: будь-яке суспільство як система 

може функціонувати тільки на основі загальних норм і цінностей, які 
формують ціннісні орієнтації підростаючих поколінь, та здатності до 
інтеграції, до включення в суспільну систему нових поколінь. 
Наприклад, ідеї, що підсилилися в другий пол. 80-х років ХХ ст. у СРСР 
щодо розмивання соціалістичних ідеалів, переорієнтація масової 
свідомості на загальнолюдські цінності, на ідеологію індивідуалізму 
серйозно підірвали довіру людей до старих соціальних структур. Останні 
вже не могли виконувати свою стабілізуючу роль. Нездатність 
керівництва країни привести основні структури у відповідність з 
обновленою системою цінностей визначила розпад Союзу РСР і 
наступну духовну нестабільність та втрату ідеалів виховання у країнах 
СНД. Таким чином, можна говорити про те, що стійкість суспільства 
забезпечується лише тими соціальними структурами, нормами та 
цінностями, що користуються довірою і підтримкою населення. 

Суттєвим є також те, що духовну основу функціонування Збройних 
сил України складають загальноприйняті цінності і норми поведінки, 
спілкування та діяльності в українському суспільстві. Водночас, Збройні 
сили як специфічна сфера суспільства, може існувати як ціле, як бойова 
організація тільки за умови усвідомлення всіма військовослужбовцями 
необхідності суворого дотримання загальноприйнятих у військовому 
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середовищі єдиних правил, норм, цінностей поведінки, спілкування та 
діяльності. 

Отже, в обґрунтуванні ідеалу виховання в українському суспільстві 
слід намагатися знайти загальну рису, яка об’єднує всіх громадян 
Української держави. Великий американський соціолог Т. Парсонс 
слушно визначав суспільство як систему відносин між людьми, яка 
зміцнюється і тримається завдяки нормам і цінностям. “Стрижневою 
національною ідеєю стає конкретна, реальна, притаманна переважній 
більшості населення спільна ознака. Такою стрижневою ознакою-
вартістю, наприклад, в американців є свобода особистості, в англійців – 
аристократизм, джентльменство, шляхетність, у німців – 
упорядкованість, добробут, у японців – досконалість, філігранна 
довершеність у всьому. Всі ці ознаки споріднені, а наповнення 
національного ідеалу загальнолюдськими вартостями, виховання твердої 
волі втілювати їх у реальні стосунки – необхідна і першочергова умова 
всілякого прогресу та процвітання народів”1.  

Цінність – це властивість того чи іншого суспільного предмета, 
явища задовольняти потреби, бажання, інтереси людей. Цінності 
формуються внаслідок усвідомлення людьми своїх потреб у 
співвіднесенні їх із предметами навколишнього світу, тобто внаслідок 
ціннісного ставлення, реалізованого в акті оцінки. “...Духовне 
формоутворення, що існує через моральні та естетичні категорії, 
теоретичні системи, утопічні образи, суспільні ідеали, і виступає 
критерієм оцінки дійсності людиною”2. 

У систему цінностей особистості можуть входити такі цінності: 
1) смислоутворюючі (представлення про добро і зло, щастя і смисл 

життя); 
2) універсальні: а) вітальні (життя, здоров’я, особиста безпека, 

благополуччя, родина, родичі, освіта, кваліфікація тощо); б) суспільного 
визнання (працьовитість, соціальний стан, соціальна роль, імідж, 
авторитет тощо); в) міжособистісного спілкування (чесність, 
безкорисливість, доброзичливість, ввічливість, тактовність); 
г) демократичні (воля слова, совісті, національний суверенітет та ін.); 

3) партикулярні: а) прихильність до малої батьківщини, родини; 
б) фетишизми (віра в Бога, прагнення до абсолюту). 

На їх основі формуються ціннісне ставлення та ціннісні настанови. 
Перше виступає необхідним компонентом у формуванні ціннісної 
орієнтації, діяльності і відносин кожної людини та виражається в 
ціннісній настанові, яка є своєрідною програмою проектованої 
діяльності, спілкування, зв’язаної з можливістю вибору варіантів 
діяльності і поведінки, і являє собою соціально-детерміновану 
схильність людини до заздалегідь визначеного ставлення до певного 

                                           
1 Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 7.  
2 Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навч. словник-довідник / Укладачі: 

В.М. Піча, Ю.В. Піча, Н.М. Хома та ін.; За заг. ред. В.М. Пічі. – К.: Каравела, Львів: Новий 
Світ-2000, 2002. – С. 422.  
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об’єкта, речей, людей, явищ, подій тощо.  
Ціннісні настанови виробляються суспільством у процесі суспільно-

історичної діяльності і передаються індивідами і наступними 
поколіннями в процесі соціалізації: навчання, виховання тощо. Вони 
орієнтують людину в соціальній дійсності, направляють і стимулюють її 
діяльність. Усвідомлення людьми їх змісту створює мотив діяльності, 
який дає змогу соціальному суб’єкту співвідносити конкретні ситуації, у 
яких він діє із системою цінностей, якими він керується у своїй 
поведінці та діяльності. 

Ціннісне ставлення має самостійне існування у вигляді соціальної 
норми, яка є тим засобом, що наближає цінності до життя, до 
повсякденної практики.  

Соціальні норми – це історично зумовлені суспільним буттям вимоги 
до конкретного виду діяльності і відносин людей, соціальних груп, 
класів і суспільних інститутів, що виражає суспільну необхідність 
організації діяльності і відносин відповідно до об’єктивних умов їх 
професійної діяльності. Відповідно, можна виділити національні, 
конфесійні, професійні субкультури організацій, соціальних груп тощо.  

Поняття “національна культура” застосовується для визначення 
символів, вірувань, цінностей, норм і зразків поведінки, що 
характеризують суспільство тієї чи іншої країни, держави. У державі, 
однорідному в лінгвістичному й етнічному відношенні, може бути одна 
національна культура. На базі цієї спільності формується спільність 
символів, цінностей, ідеалів і зразків поведінки. Відповідно, ми 
говоримо про культуру українського народу.  

Професійна субкультура створюється на основі загальних символів, 
цінностей, норм і зразків поведінки, прийнятих тією чи іншою 
професійною групою. Вона тісно пов’язана зі змістом роботи і роллю, 
що у суспільстві відіграють її представники. На неї впливають 
професійна освіта і підготовка. У соціальних нормах більшою мірою, 
ніж у цінностях, є присутнім наказовий момент, вимога діяти певним 
чином. Наприклад, цей аспект у жорсткій формі притаманний 
військовим формуванням у воєнний час.  

Ця система гарантує типову поведінку військовослужбовців, 
погоджує і направляє в чітке русло їхні певні прагнення, встановлює 
способи задоволення їхніх потреб, розв’язує міжособистісні конфлікти, 
що виникають у процесі повсякденного життя і службової діяльності, 
забезпечує стан рівноваги і стабільності у військових колективах і 
Збройних силах у цілому, й найголовніше – їх функціонування як 
бойової одиниці.  

Наявність цих соціокультурних елементів ще не забезпечує 
функціонування соціального інституту – Збройних сил України. Для 
того, щоб він працював, необхідно, щоб вони стали надбанням 
внутрішнього світу особистості кожного військовослужбовця, були 
сприйняті ними в процесі військово-професійної соціалізації, втілилися у 
форму соціальних ролей і статусів. Інтерналізація військовослужбовцем 
всіх соціокультурних елементів, формування на їх основі системи потреб 
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його особистості, ціннісних орієнтації й очікувань є другим 
найважливішим елементом інститутціоналізації.  

Третім найважливішим елементом інститутціоналізації є 
організаційне оформлення соціального інституту, який зовні має певну 
структуру і виконує конкретні функції у суспільстві. Так, ВВНЗ 
складається з великої сукупності складових: командування, науково-
педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу, змінного складу 
(курсанти, слухачі, ад’юнкти тощо), які для своєї діяльності мають певні 
матеріальні цінності (будинки, фінанси, бойова техніка та озброєння 
тощо).  

Одна з важливих особливостей впливу соціальних норм на діяльність 
військовослужбовців і суспільні відносини у військовому середовищі 
полягає в тому, що їх виконання і розпорядження забезпечуються 
різними формами примусу – моральними та нормативними. Конкретним 
втіленням соціальних норм у формі вимог і нормативних правил 
поведінки у Збройних силах України є Загальновійськові і Бойові 
статути, що визначають конкретний алгоритм поведінки, спілкування і 
діяльності різних категорій військовослужбовців у стандартних 
ситуаціях повсякденної і бойової обстановки. Синтетичною формою 
культури поведінки військовослужбовців є зразки поведінки: обряди, 
звичаї, традиції, що разом називаються військовим етикетом.  

Молода людина стає військовослужбовцем, повноправним членом 
військової організації держави, фахівцем у міру своєї професійної 
соціалізації, тобто освоєння військово-професійних знань, навичок, 
умінь, символів, цінностей, норм, звичаїв, традицій поведінки, 
спілкування і діяльності у військовому середовищі. Рівень професійної 
культури особистості військовослужбовця визначається її 
соціалізованістю – рівнем залученості до військово-професійного 
досвіду людства, а також ступенем розвитку індивідуальних здібностей 
у військово-професійній діяльності. Ця культура, звичайно, асоціюється 
з розвитими творчими здібностями, високою ерудицією, науковим 
розумінням різноманітних військових явищ, акуратністю, увічливістю, 
самовладанням, високою моральністю, мужністю, дисциплінованістю, 
відданістю Батьківщині – Україні тощо. Усе це досягається в процесі 
професійної підготовки майбутнього офіцера у ВВНЗ, а призовника – у 
процесі військової служби.  

У процесі військово-професійної соціалізації військовослужбовця 
цінності, ідеали, норми і зразки поведінки, спілкування та діяльності у 
військовому середовищі стають частиною його самосвідомості. Вони 
формують і регулюють його поведінку. Можна сказати, що військова 
культура в цілому визначає ті рамки, у яких може і має діяти 
військовослужбовець. Культура регулює його поведінку в родині, на 
виробництві, на службі, у побуті, бо вона містить систему розпоряджень 
і заборон. Порушення цих розпоряджень і заборон пускає в хід певні 
санкції, встановлені нормативними документами і підтримуються силою 
суспільної думки і різних форм інституціонального примусу (наприклад, 
у Збройних силах України – це Дисциплінарний статут Збройних сил 
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України). Отже, соціальні цінності, ідеали, норми, встановлені у 
військовому середовищі, забезпечують стійкість існування і 
функціонування Збройних сил України як соціального інституту. 

Таким чином, на формування ідеалу українського 
військовослужбовця суттєвий вплив має багато чинників, серед яких 
найважливішими є:  

стан суспільно-економічного, політичного і духовного життя нашого 
суспільства;  

функціонування всіх суспільних інститутів та ідеологічної системи;  
загальнолюдські, національні та військово-професійні цінності;  
призначення Збройних сил України як гаранта Української держави.  
Слід мати на увазі один суттєвий аспект. А власне – вартості народу 

повинні не нав’язуватися, вони мають прийматися добровільно. Тому 
заповзяте нав’язування українському народові його найсвятіших 
цінностей – національну гідність, незалежність і суверенність України, 
патріотизм – можуть викликати негативну реакцію. У нинішніх складних 
економічних умовах України це так і відбувається, коли політична еліта 
не дотримується етичних норм і правил поведінки та професійної 
діяльності, коли у суттєвої частини населення бракує мінімальних 
засобів для нормального фізіологічного існування і не має впевненості у 
нормальному майбутньому, коли молодь неспроможна отримати 
пристойну освіту і знайти своє місце у житті. “Безробіття, відчуженість 
від суспільних цінностей, втрата життєвих смислів та перспектив на 
майбутнє відкидають багатьох молодих на узбіччя суспільного життя, 
занурюють у маргінальні стани. Сучасні українські маргінали – це не 
обов’язково алкоголіки, наркомани чи жебраки. Скільки їх переживають 
самотність і соціальну полишеність, навіть в оточенні небайдужої 
родини, і чекають на кращі часи, чекають на зміни”1. На жаль, 
українська система виховання не вказує чітких шляхів розв’язання цих 
актуальних проблем населення України і тому вартісна порожнеча у 
національній системі виховання не заповнена.  

А моральний дух військового підрозділу або частини можна підняти 
до високого рівня тільки тоді, коли солдати керуються високими та 
безкорисними ідеалами. Якщо вони їх позбавлені, то моральний дух 
буде нижчим за моральний дух певної частини солдатів, індивідуумів, а 
в результаті страждатиме вся армія. Англійський військовий психолог 
Норман Коупленд справедливо зазначив, що в наш час масових армій 
війська навряд чи мали б високий бойовий дух, якби його не поділяла 
вся нація. Якщо моральний стан нації недосконалий, падає і моральний 
дух армії. І навпаки, армія може захищати державу з таким запалом, що 
її неможливо перемогти. Наймогутніша зброя армії – її ідеали, проте цей 
вид зброї, як і інші, повинна створювати саме нація. 

На жаль, сьогодні в українському суспільстві склалася ситуація, коли 
відбулася руйнація старих ідеалів, а побудова нових, навпаки, йде вкрай 

                                           
1 Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. – К.: Віра ІНСАЙТ, 

2000. – С. 299. 
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повільно. Це призводить до зростання злочинності та смертності, 
зниження рівня добробуту, зменшення чи надмірного збільшення 
політичної активності та моральності у поведінці громадян, втрати 
моральних критеріїв поведінки. Негативні наслідки цих явищ 
відбиваються також у Збройних силах України. 

У зв’язку з цим проблема формування ідеалу виховання українських 
військовослужбовців та його наповнення найкращими цінностями 
нашого народу є актуальною проблемою. Також слід мати на увазі те, що 
ідеал належить до форм випередженого відображення вихованцем 
дійсності. Сама можливість його виникнення і формування пов’язана із 
здатністю особистості ставити перед собою певну ціль та усвідомлювати 
її. Визначення ідеалу передбачає визначення мети, що є необхідним 
компонентом будь-якої діяльності, у тому числі й військово-професійної. 
Без визначення мети, без постановки та реалізації загальних цілей 
життєдіяльності розмова про ідеал неможлива. 

Мета й ідеал виховання перебувають у діалектичному взаємозв’язку. 
“Перебудова життя, – пише О.Вишневський, – а в царині освіти – 
навчально-виховного процесу – це, передусім, перехід до віри в інші 
ідеали, а відтак і до життя, зорієнтованого на них. Ідеал – це вічний, 
досконалий, але недосяжний взірець. Він є стимулом для особистої і 
громадянської діяльності, він живить наше буття, зміцнює моральні 
устої, підтримує сумління. Сила ідеалу – нездоланна, а тому “ідеалісти” 
легко переносять труднощі буденного життя”1.  

Мета виховання – це наперед передбачувані результати в процесі 
формування, розвитку і постійного самовдосконалення особистості, яких 
намагаються досягти під час виховання. Гуманістичний підхід 
передбачає у вихованні оптимальне сполучення у цілях виховання 
суспільних і державних інтересів з інтересами особистісного 
становлення людини та її самоактуалізації в суспільному та особистому 
житті. При цьому у центрі формування естетичних цінностей і 
визначення цілей виховання в українському суспільстві має стояти 
людина, “...і не просто людина, а українець. Спиратися насамперед треба 
на те, що завжди відрізняло українців з-поміж інших народів. Але брати 
з багатьох національних якостей треба ...лише ті, що мають значення 
сьогодні й матимуть у майбутньому. Від тягаря когутських, хутірських 
цінностей хотілося б звільнитися назавжди. Слід відмовитись і від 
багатьох збанкрутілих гасел, що закликали до нівелювання індивіда та 
відмови від мирських благ. Не варто бездумно приставати і до ринкових, 
капіталістичних цінностей. Індивідуалізм, конкуренція, 
підприємництво... довели свою руйнацію і безперспективність”2.  

Будь-який ідеал є метою, а не навпаки. Існує умова трансформації 
мети в ідеал: мета стає ідеалом тоді, коли в свідомості особистості 
продукт військової діяльності розглядається в площині досконалості, 

                                           
1 Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – Львів, 1996. – 

С. 55. 
2 Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна шк. – 2000. – № 2. – С. 17.  
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завершеності, тобто коли результат максимально повно відповідає 
інтересам, потребам, бажанням воїна та суспільства. 

У зв’язку з цим з метою виховання особливий акцент слід робити на 
прищепленні громадянського духу, формуванні почуття любові до 
України як Батьківщини, вірності Українській державі, працьовитості1. 
А “основною метою виховання в українському суспільстві є формування 
у вихованців наукового світогляду, прищеплення їм комплексу 
загальнолюдських, національних і професійних норм, правил, цінностей 
та ідеалів поведінки, професійної діяльності”2.  

Бути досконалим – означає перебувати на найвищому ступені 
розвитку, володіти у повному обсязі всіма людськими достоїнствами. 
Ідеали мають велику цінність для військовослужбовців, адже в них 
відображається не просто майбутнє, а таке, у якому всі позитивні 
характеристики доведені до рівня досконалості та з яким порівнюється 
нинішній стан речей. Ідеали – це еталони, зразки предметів, явищ, 
вчинків військовослужбовців, суспільних відносин взагалі. 

Вихідною основою, фундаментом, що призводить до виникнення 
ідеалів, є дійсність, де функціонують вихованці, тобто навколишнє 
соціальне середовище у всій багатогранності свого прояву. Саме реальне 
буття вихованців як система суспільних відносин, їх форми і види 
життєдіяльності обумовлюють необхідність здійснення конкретних 
вчинків, визначає основний напрям поведінки, що неможливий без 
визначення мети. Різні умови індивідуального і колективного буття, 
особливості життєдіяльності тієї або іншої соціальної групи породжують 
специфічні, характерні лише окремому об’єднанню людей завдання, що 
усвідомлюються в конкретних цілях та ідеалах. Про такий факт 
необхідно завжди пам’ятати, особливо коли мова йде про 
цілеспрямований вплив на духовний світ молодих вихованців, 
формування ідеалів виховання українських військовослужбовців. 

“Педагогічна система кожної історичної епохи висуває свій 
оригінальний або вже відомий актуальний образ людини. Кардинальні 
зміни у житті суспільства вносять відповідні корективи у виховний 
ідеал. То ж цілком закономірно виникає питання сучасного 
педагогічного ідеалу національного родинно-громадсько-шкільного 
виховання в Українській державі”, – писав Мирослав Стельмахович3. 

Що ж відображається в ідеалі? Потреби – незадоволення суб’єкта 
відсутністю конкретних предметів, умов діяльності тощо. Усвідомлення 
потреби веде до виникнення бажання, прагнення діяти з метою її 
задоволення. Саме потреба виступає висхідним моментом активності 
військовослужбовця. 

Хоча формування ідеалів неможливе без потреб, самі вони 

                                           
1 Орієнтовний зміст виховання в національній школі: Метод. рекомендації. – К., 1996. – 

С. 6-7.  
2 Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2002. – С. 50.  
3 Стельмахович М.Г. Теорія і практика українського національного виховання. – Івано-

Франківськ, 1996. – С. 50.  
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безпосередньо ідеали не формують. Потреби лише зумовлюють 
виникнення ідеалів через інтерес. Дуже важливо, щоб 
військовослужбовець адекватно усвідомлював власні інтереси. Інакше 
його діяльність може мати протилежний власним потребам і інтересам 
напрям. Але зводити ідеал лише до інтересів військовослужбовця не 
можна. Крім інтересів, в ідеалі відображається також навколишнє 
соціальне середовище, у якому живе вихованець, це навіть не просто 
дійсність, а її тенденції, можливості, цінності та настанови. Насправді, 
ідеали детерміновані умовами людського буття. 

Ідеал – один із центральних, принципово важливих компонентів 
світогляду особистості. В ідеалі світогляд ніби концентрується, він є 
стрижнем, навколо якого об’єднуються в єдину систему всі інші 
компоненти свідомості та самосвідомості воїна. Світогляд – це бачення 
світу перш за все з позицій певного створеного ідеалу. Ідеал, а інколи й 
система ідеалів, виступає ядром світогляду, його методологічним 
принципом і визначає характер ставлення особистості 
військовослужбовця до свого минулого, теперішнього і майбутнього. 

Ідеал визначає спрямованість духовної орієнтації особистості, 
формує пріоритети повсякденної та професійної діяльності. Особистість 
свідомо здійснює життєдіяльність таким чином, щоб у підсумку 
відбулася реалізація ідеалів. Вплив ідеалів на такі орієнтації виявляється, 
перш за все, у перевазі одних цінностей над іншими, у визначенні 
основних, стратегічних напрямів духовних орієнтацій. Інакше і бути не 
може, адже ідеал сам по собі виконує роль найвищого духовного 
орієнтира, що вказує особистості напрям життєвого руху, і тому має для 
неї надзвичайно велику цінність. 

Основні форми прояву ідеалу:  
найвищі моральні вимоги, вірогідна реалізація яких дасть змогу 

особистості досягнути досконалості; 
прояв найціннішого і величного в людині; 
критерій відокремлення добра і зла. 
Але в якій би формі не виступав ідеал, у ньому втілені, передусім, 

мрія (надія, сподівання) про єдність і братерство людей та безумовна 
вимога людяності (альтруїзм, гуманізм) у взаєминах. Частіше за все 
ідеал розглядається не тільки як заперечення недосконалої дійсності, а й 
як метод її духовного подолання. 

Ідеальний образ – найвища ціль, до якої прагне особистість, певна 
соціальна група, клас або суспільство. 

Суспільний ідеал – образ досконалого суспільства, у якому 
сконцентровані прагнення певної соціальної групи, її уява про найвищу 
справедливість і найкращий суспільний устрій. 

За своїм значенням для суспільного розвитку ідеали можуть бути: 
негативними (індивідуалізм, егоїзм, безжалісний розрахунок, 

прагнення досягати власних корисних цілей будь-яким чином); 
позитивними (колективізм, взаємодопомога, людяність, високе 

усвідомлення громадського і військового обов’язку). 
Рівень узагальненості ідеалу визначає його структуру. Наприклад, 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 62

для людини ідеалом є конкретна особистість чи сукупність рис окремих 
особистостей, узагальнених у єдиному образі. 

Дієвість ідеалу проявляється у ступені його впливу на поведінку 
людини, характер її діяльності, на вибір змістовних життєвих орієнтирів 
особистості та намаганні їх реалізовувати. Разом усі характеристики 
ідеалу знаходять свій прояв у функціях. Ідеал виконує такі функції: 
світоглядну, виховну, регулятивну, нормативну, ціннісну та 
прогностичну. 

За змістом ідеали поділяються на релігійні, моральні, політичні, 
естетичні, професійні (наприклад, військові) тощо. 

Мета морального виховання – найбільш повне наближення до 
морального ідеалу. Розглянемо його детальніше. 

Моральний ідеал не ілюзія. Хоча ми часто кажемо “хибний ідеал”, 
“утопічний ідеал”, він, проте, має об’єктивний характер. Існують різні 
типи морального ідеалу, що відповідають конкретній суспільній 
практиці, інтересам людей, історичній ситуації. Об’єктивний зміст 
закладений у самій структурі морального ідеалу. 

Зміст, який вкладає вихованець у поняття “моральний ідеал”, – це 
також і спосіб розуміння його смислу. Зміст ідеалу має характер 
особистісного значення, хоча і не зводиться до констатації наявної 
практики соціального життя. Виникає своєрідний діалог між тим, що 
вихованець може мислити в ідеалі, і його реальними уявленнями, які 
набувають особистого звучання.  

Григорій Ващенко обґрунтовано вважав, що ідеал не може бути 
сталим, він має постійно вдосконалюватися: “Розв’язуючи питання про 
цілі виховання сучасної української молоді, ми мусимо враховувати не 
лише наші традиції, а й ті завдання, що ставить перед нами сучасне і 
майбутнє, а також брати до уваги психічні властивості нашого народу – 
як позитивні, так і негативні. Перші треба розвивати, другі усувати або 
принаймні послабляти”1.  

Отже, на формування ідеалу українського виховання в Збройних 
силах України великий вплив мають процеси державотворення, 
демократизації, гуманізації та гуманітаризації національної системи 
освіти та виховання, стан суспільно-економічного, політичного і 
духовного життя українського суспільства, дії всіх суспільних інститутів 
та ідеологічної системи в цілому, загальнолюдські, національні та 
конкретні професійні цінності. Їх перетворення в ідеал виховання 
українських військовослужбовців також залежить від здатності 
вихованця усвідомлювати та сприймати їх, а згодом творчо 
трансформувати суспільний ідеал в особистісний і військово-
професійний.  

На долю сучасного покоління вітчизняних науковців випала 
відповідальна місія – обґрунтування ідеалу виховання в українському 
суспільстві та його наповнення конкретним змістом. Для цього 

                                           
1 Ващенко Г. Виховний ідеал: Підр. для педагогів, виховників, молоді і батьків. – 

Полтава, 1994. – С. 162.  
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необхідно такі заходи:  
по-перше, здійснити критичний аналіз ідеалів виховання, які мали 

місце в українському суспільстві минулого, у наукових доробках, 
роботах і творах видатних вітчизняних філософів, педагогів і 
літераторів, зробити об’єктивні висновки та визначити шляхи творчого 
застосування їхніх провідних думок в обґрунтуванні сучасного ідеалу 
українського виховання в Збройних силах України;  

по-друге, об’єктивно оцінювати кризу сучасної системи 
національного виховання й освіти як наслідок ілюзорних 
заполітизованих ідеалів виховання у Радянському Союзі та, на жаль, 
частково в сучасній самостійній Україні;  

по-третє, визначитись із філософською методологією сучасної 
української педагогіки, обґрунтувати її гуманістичну парадигму, втілити 
цю парадигму у суспільну свідомість і зробити провідною мотивацією 
професійної діяльності українських педагогів;  

по-четверте, дати ґрунтовну відповідь на основне запитання: у чому 
полягають мета та смисл існування людини взагалі та в Українській 
державі – зокрема?  

Отже, ідеал українського виховання має включати в себе уявлення 
про найвищу соціальну досконалість, що формувалась у свідомості 
громадян України протягом багатьох століть на шляху становлення 
Української держави. Основою такого ідеалу мають бути, з одного боку, 
корінні суспільні інтереси українського народу – створення незалежної 
Української держави та забезпечення її самостійності й недоторканності, 
а з другого – людина: духовно багата, розумово розвинута, професійно 
підготовлена, фізично досконала особистість українського громадянина. 
При цьому, щоб не повторювати помилок минулого, не допустити 
формування в українських громадян рабської психології споживацького 
патріотизму, а перевагу у змісті ідеалу надавати тільки людині, яка 
знаходиться “...на шляху пізнання Бога і самої себе”1.  

На думку Івана Підласого, “ідеал виховання – людина. ...Людина, 
здатна зрозуміти, що відбувається з нею і навколо неї. Людина, жадібна 
до знань, людина доброзичлива, людина щаслива. Такий виховний ідеал 
вказує нам наш великий предтеча Григорій Сковорода. І якби ми 
набралися трохи мудрості і сили та пішли за ним, він і довів би нас до 
славної істинної людини. Вона є воскресіння і життя наше. Повторимо за 
мудрецем його ж словами: “Куди тебе біс жене? Повернися в дім свій!”, 
“Шляхи твої всередині себе закінчиш”, “У тобі джерело життя”2. 

Необхідно оптимально сполучати загальнолюдські, національні та 
професійні цінності в ідеалі виховання українських 
військовослужбовців, надаючи перевагу першим. Але в той же час, 
джерелом обґрунтування ідеалу їх виховання має бути сам народ, його 
історія, дух, традиції, цінності та менталітет, найкращі риси: На думку 
Івана Підласого, визначальною українською рисою є працьовитість: “Без 

                                           
1 Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 12.  
2 Там само.  
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вагання називаємо її – працьовитість. Людина працьовита – найвище 
творіння Бога. Гріх нам сьогодні не спробувати через цей стрижень 
відродитися як велика нація”1. 

Ідеал військового виховання – уявлення про зразок військової 
поведінки і стосунків між воїнами, що виходить із розуміння мети 
військової діяльності та майбутньої життєдіяльності вихованців. 
Провідним фактором формування ідеалу військовослужбовця виступає 
зміст виховання у Збройних силах України. При цьому важливою є 
наявність ідеалів у вихователя. Надважливе значення для формування 
ідеалів мають почуття, у тому числі – моральні. Саме вони дають 
можливість військовослужбовцю не тільки піднестися над реальними 
обставинами, а й переживати можливе і належне – як реальне. Ідеї, 
уявлення, пропущені крізь почуття, стають ідеалами. У зв’язку з цим 
вихователь повинен перш за все звертатися до почуттів своїх вихованців 
у процесі формування ідеалів. 

У вже завершеній стадії ідеали військовослужбовцю не даються і не 
можуть засвоюватись як готові істини. Звичайно, існує певна світоглядна 
модель, у якій реалізуються суспільно напрацьовані поняття про добро, 
справедливість і життєві цінності. Мова йде про ідеї добра, правди, 
краси, що сприяють оновленню, історичному виправданню тих норм, 
правил, оцінок, що існують у реальному житті. Але кожен 
військовослужбовець окремо будує свій ідеал у процесі активної 
повсякденної та професійної діяльності. 

Таким чином, ідеал військового виховання має включати в свій 
зміст уявлення про найвищу військову досконалість, що формувалася у 
свідомості громадян України впродовж багатьох століть. Основою 
такого ідеалу мають бути:  

по-перше, формування духовно багатої, національно свідомої, 
фізично досконалої, професійно підготовленої особистості українського 
військовослужбовця, суб’єкта повноцінної суспільної життєдіяльності та 
військово-професійної діяльності;  

по-друге, корінні суспільні інтереси українського народу – створення 
незалежної Української держави та забезпечення її самостійності й 
недоторканності;  

по-третє, реалізація основних цінностей і життєвих настанов 
українських громадян, що забезпечує їхню повноцінну та творчу 
самоактуалізацію у військово-професійній діяльності.  

Отже, цінності, мета й ідеал виховання знаходяться у діалектичному 
взаємозв’язку: “З ідеалу виводяться загальні та конкретні цілі виховання. 
Якщо він дуже віддалений, абстрактний і розмитий, то цілі виховання з 
нього вивести важко, а то й неможливо. При значній конкретизації, навпаки 
– ідеал підмінює цілі і втрачає свою привабливість взірця. Тому вживається 
поняття практичного (реального) ідеалу – узагальненого зразка вихованості 
відповідно до існуючих уявленнь про виховану людину”2.  

                                           
1 Там само. – С. 10.  
2 Там само. – С. 4. 
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При цьому необхідно оптимально сполучати загальнолюдські, 
національні та професійні цінності у виховному ідеалі у Збройних силах 
України, надаючи перевагу першим. Але в той же час джерелом 
обґрунтування ідеалу виховання українських військовослужбовців має 
бути сам народ, його історія, дух, традиції, цінності, менталітет і 
ментальність. “Людина на шляху пізнання Бога, Людина – єство і 
сутність України – ось наш ідеал”1. 
 
 
 

Серветник Р.М. (Київ) 
 

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ  
ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ОФІЦЕРА 

 
У статті досліджуються теоретичні аспекти моделювання 

формування особистості офіцера у процесі його підготовки, 
аналізуються основні його види.  

 
У сучасних умовах розвитку незалежної держави на перший план 

виступає необхідність підготовки для Збройних сил України (ЗСУ) 
компетентних військових фахівців-професіоналів, здатних до ефективної 
професійної діяльності в умовах різких змін у воєнному мистецтві та 
ведення сучасної війни, стрімкого оновлення бойової техніки й 
озброєння. У зв’язку з цим слід забезпечувати формування творчої 
особистості офіцера та створення оптимальної передумови розвитку 
його особистісних і професійних якостей, формування у нього основних 
видів компетентностей щодо майбутньої військово-професійної 
діяльності. 

Національна доктрина розвитку освіти ставить важливі завдання 
перед військовою системою освіти. Вони співзвучні з завданнями, які 
були визначені у доповіді Жака Делора на Міжнародній комісії “Освіта 
ХХІ століття”. Це – навчати навчатися, навчати працювати, 
навчати бути, навчати жити.   

“Навчати навчатися – це формувати учнівські вміння оволодівати та 
оперувати найрізноманітнішою інформацією, які стверджують молоду 
особистість у ролі учня і, що не менш важливо, у ролі майбутнього 
вихователя. Адже коли свого часу сьогоднішні вихованці самі стануть 
батьками, вони мають передавати набуті знання та досвід своїм 
нащадкам та спадкоємцям. 

Навчати працювати – забезпечувати не тільки здатність ефективно 
оволодівати професійними навичками, а й вміння знаходити вихід у 
найнепередбачуваних виробничих ситуаціях, вміти співпрацювати в 
колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими ролями та 
ефективно їх виконувати. 

                                           
1 Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна школа. – 2000. – № 4. – С. 7. 
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Навчати жити – це утверджувати цілісний світогляд і 
світосприйняття, допомагати учням віднаходити особистісний сенс 
життя, досягати моральної та духовної зрілості, ставати відповідальними 
як за особистісну долю, так і за долю загалу. 

Навчати бути – це прищеплювати й розвивати талант до 
налагоджування соціальних, дружніх та родинних стосунків, виховувати 
здатність до емпатії, персоніфікованих взаємин з іншими людьми”1. 

Водночас відбувається орієнтація системи військової освіти на 
європейський освітній простір. Як відомо, на черговому саміті міністрів 
освіти Європи в Бергені (Норвегія) у травні 2005 р. Україна офіційно 
приєдналася до європейського інтеграційного процесу в галузі вищої 
освіти – до “Болонського процесу”. Це дасть змогу Україні стати 
частиною європейського освітнього та наукового простору. У процесі 
входження України в цей простір має бути до 2010 р. сформована 
система вищої освіти, узгоджена з європейською моделлю вищої освіти. 
У зв’язку з цим Болонський процес має для нас не просто освітнє 
значення, він визначає напрями роботи в найближчий час у сфері 
удосконалення системи вищої освіти, у тому числі її військової 
складової. 

Європейська інтеграційна модель вищої освіти визначена 
документами Болонського процесу, основними її ознаками та рисами є: 

1) триступенева система вищої освіти; 
2) європейський додаток до диплому бакалавра і магістра; 
3) кредити ECTS в якості одиниць обліку трудомісткості навчальної 

роботи; 
4) модульна система навчання; 
5) єдині європейські оцінки; 
6) комплексне управління і моніторинг якості вищої освіти та ін. 
Відповідно, пріоритетними завданнями стають: 
1. Розроблення оновленої Концепції військової освіти з метою 

впровадження структури вищої освіти військових фахівців. 
2. Розроблення нового переліку напрямів, спеціальностей підготовки 

та кваліфікацій військових фахівців.  
3. Проведення наукових досліджень зі Стандартизації вищої освіти 

військових фахівців відповідно до нової структури рівнів, Переліку 
напрямів і спеціальностей їх підготовки та змісту військової освіти. 

4. Розроблення галузевих стандартів вищої освіти для підготовки 
офіцерів оперативно-тактичного рівня з терміном навчання 1 рік тощо. 

Оптимальне їх розв’язання та наповнення конкретним змістом дасть 
можливість гарантувати якість підготовки військових фахівців, яка 
відповідатиме державним та європейським стандартам освіти і 
здійснювати тим самим вагомий внесок у підтримання необхідного рівня 
воєнної безпеки держави. 

Для цього необхідно визначити чітку методологічну основу її 

                                           
1 Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. – К.: ВіРА ІНСАЙТ, 

2000. – С. 210.  
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розвитку. В основі обґрунтування має бути ідея забезпечення 
суб’єктності курсанта (слухача) у військово-дидактичному процесі 
ВВНЗ та майбутній професійній діяльності, формування 
загальнонаукового, військово-професійного та управлінського видів 
компетентностей. Це оптимально досягається шляхом комплексного 
використання провідних ідей, методик і технологій особистісно-
орієнтованого, проблемного і діяльнісного навчання майбутніх офіцерів: 
“Хоча і повільно, але з кожним роком впевненіше серед вітчизняних 
дослідників зміцнюється розуміння комплексного підходу до створення 
сучасної дидактичної системи як головного методологічного принципу. 
Тільки та дидактична система буде придатною для рішення цього 
завдання, глобального освітнього завдання всебічного і гармонійного 
розвитку особистості, яке спирається на всю сукупність сучасних знань 
про механізми навчання, цілі і мотиви пізнавальної діяльності. Таку 
систему можна було б назвати ідеальною”1. 

Пошук сучасних теоретичних засад підготовки офіцерів дає змогу 
констатувати, що військово-педагогічна наука як галузь педагогіки 
професійної освіти, розвивається досить успішно. Останнім часом 
проводяться дослідження, які тим чи іншим чином торкаються проблем 
професійної підготовки та діяльності офіцерів. Вони присвячені 
визначенню педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів 
(О.М. Аксьонова, О.В. Торічний); проектуванню процесу виховання 
військовослужбовців (Є.Ю. Литвиновський); педагогічній оцінці 
управлінської діяльності офіцерів та готовності до неї (О.В. Бойко, 
М.В. Руденко); процесу вдосконалення організаційних форм і методів 
навчання майбутніх офіцерів і його оцінювання (Л.В. Боровик, 
В.В. Корнещук, Ю.І. Сердюк, І.О. Томків, Ю.Г. Юрчук); адаптації 
курсантів до навчальної та професійної діяльності (Г.І. Васильєв, 
С.О. Казьмірчук); різних компонентів педагогічної культури майбутніх 
офіцерів (В.В. Гриньков, О.М. Гомонюк, С.В. Капітанець, Ю.В. Кудінов, 
В.С. Маслов, С.М. Морозов, В.П. Печенізький); системі підготовки 
організаторів виховної роботи в умовах університетської освіти 
(О.С. Автушенко); особистісно-орієнтованої підготовки військових 
фахівців (В.В. Ягупов); розвитку військової освіти України 
(М.І. Нещадим) та ін. 

Ці дослідження, безумовно, зробили свій внесок у розвиток 
військово-педагогічної науки в Україні. Але в той же час, практично 
відсутні праці, у яких досліджуються проблеми формування особистості 
українського офіцерів, зокрема моделювання процесу формування 
готовності до професійної діяльності у майбутніх магістрів військово-
соціального управління (ВСУ).  

Отже, обґрунтуванню моделювання процесу формування такого виду 
готовності у майбутніх магістрів ВСУ в Національній академії оборони 
України ми поставили за мету цієї статі. Воно має відбуватися в руслі 

                                           
1 Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. пед. вузов: В 2-х кн. – М.: 

ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – С. 307-308. 
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наукових, методичних і технологічних вимог сучасних дидактичних 
систем, що характеризуються такими особливостями: 

1. Їх методологічну основу складають об’єктивні закони та 
закономірності філософії пізнання, матеріалізм, гуманізм і гуманістична 
психологія, завдяки яким сучасна дидактика спромогла подолати 
односторонній підхід до аналізу та інтерпретації процесу навчання у 
різних освітніх системах, характерний для філософських систем 
прагматизму, раціоналізму, емпіризму, технократизму.  

2. У них сутність підготовки офіцерів не зводиться ні до передачі 
готових знань, ні до самостійного подолання труднощів, ні до власних 
винаходів, бо “життя вимагає створення такої дидактичної системи, яка 
б давала змогу слухачам не тільки засвоювати більшу суму знань, умінь і 
навичок (сама по собі вона буде недостатньою), а й формувати в них 
уміння швидко орієнтуватися в тій чи іншій галузі знань, знаходити 
потрібну інформацію, тобто систему, яка готувала б учнів до 
самоосвітньої діяльності”1.  

3. Вона має ґрунтуватися на оновленій науково-педагогічній 
методологічній парадигмі, спрямованій “...на реалізацію проектних форм 
взаємодії педагогів і школярів, на вдосконалення культури спілкування 
вчителів, їхньої здатності коректно розв’язувати складні навчальні і 
позанавчальні ситуації”2. Технологічною формою реалізації цієї 
парадигми є суб’єкт-суб’єктна парадигма взаємодії між військовими 
педагогами та слухачами. 

4. Вищезазначені особливості сучасної дидактичної системи 
передбачають зміну стратегії системи військової освіти, яка має 
стосуватися, на думку Г.О. Балла, стратегії “розвитку освіти” і стратегії 
“самої педагогічної діяльності”. 

“Смисл і ціль освіти – людина у постійному розвитку, її духовне 
становлення, гармонія її відносин з собою і іншими людьми, зі світом. У 
такий спосіб освіта на державному рівні створює умови розвитку – 
саморозвитку, виховання – самовиховання, навчання – самонавчання 
всіх і кожного. ...Система освіти створюється для людини, функціонує і 
розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і 
в ідеалі її призначення – щастя людини”, – слушно зазначає стратегію 
розвитку освіти в сучасних умовах І.А. Зязюн3. 

Щодо стратегії педагогічної діяльності військового педагога, то в 
руслі гуманістичної парадигми освіти “можемо зафіксувати бажаність 
існування в ній навіть трьох планів: суб’єкта безпосередньої взаємодії, 
“вчителя життя” (виховання) і “вчителя премудрості” (власне вчителя, 
викладача)”, щодо стратегії слухача, то йдеться “про смислове 
наповнення знань та інших навчальних здобутків, забезпечення стійкої 

                                           
1 Ярмаченко М.Д. Основні педагогічні категорії // Педагогіка і психологія. – 1998. – 

№ 4. – С. 11.  
2 Кремень В.Г. Педагогічна наука: час методологічної рефлексії // Педагогіка і 

психологія. – 1998. – № 2. – С. 15.  
3 Зязюн І.А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні // Педагогіка і психологія 

професійної освіти. – 2000. – № 1. – С. 14. 
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внутрішньої мотивації учіння, стимулювання творчості”1.  
5. Наступний важливий момент – підвищення самостійності та 

відповідальності курсантів (слухачів) як суб’єктів навчальної діяльності. 
На думку В.В. Ягупова, системоутворюючою якістю особистості є 
суб’єктність, тому можна стверджувати, що освітній процес, який 
максимально сприяє розвитку суб’єктності, можна назвати особистісно-
орієнтованим2.  

Відповідно, основним завданням змісту військової освіти в сучасних 
умовах є, по-перше, її переведення “...у внутрішній світ особистості. Для 
цього необхідно організувати психологічно обґрунтовану діяльність 
двох рівнозначних у відношеннях суб’єктів: учитель – учень, прагнучи 
актуалізувати формування в учнів внутрішньо-особистісної мотивації 
при задоволенні їхніх сутнісних (існуючих і формованих) потреб. 
Йдеться про освітню технологію – внутрішню організацію змісту, тобто 
про логіку і структуру змісту в контексті взаємовідношень учасників 
освітньої, зокрема і педагогічної дії”3.  

По-друге, підготовка військового фахівця до творчої діяльності у 
швидкоплинних умовах функціонування ЗСУ, кардинальної зміни їх 
призначення та функцій. 

По-третє, формування основних видів компетентностей офіцера.  
По-четверте, формування всебічної його готовності до розв’язання 

службових функцій за призначенням.  
Отже, у процесі моделювання підготовки сучасних офіцерів 

обов’язково слід враховувати обставини, які будуть сприяти її 
оновленню, особистісному, професійному та технологічному 
збагаченню, її виходу на рівень європейських освітніх стандартів.  

Система навчального процесу, яка створює сучасну модель 
підготовки офіцерів для Збройних сил та інших військових формувань 
України – це цілісна множина сукупності її основних складових. 
“Модель… в логіці і методології науки – аналог (схема, структура, 
знакова система) певного фрагмента природної або соціальної дійсності, 
продукту людської культури, концептуально-теоретичного утворення і 
тому подібного – оригіналу моделі”4.  

Педагогічне моделювання, на думку О.А. Дубасенюк, “...виконує роль 
провідного регулятора всієї системи дій протягом усього періоду 
діяльності. Педагог моделює програми розв’язання стратегічних задач, 
допомагає вихованцям визначити власні проблеми і за допомогою 
процесу моделювання, спроектувати способи їх досягнення. Тобто 

                                           
1 Балл Г.О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності // Педагогіка і психологія. – 

1994. – № 2. – С. 9-10. 
2 Ягупов В.В. Суб’єкт-суб’єктні взаємини в навчальному процесі // Зб. наук. пр. 

Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко (Педагогічні науки). – 
Запоріжжя: ВПК “Запоріжжя”, 1999. – № 3-4. – С. 5-10.  

3 Зязюн І.А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні // Педагогіка і психологія 
професійної освіти. – 2000. – № 1. – С. 15. 

4 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев. – 2-е изд. – М.: 
Советская энциклопедия, 1989. – С. 374.  
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діяльність педагога має випереджальний характер і виступає у двох 
формах – передбачення та цілепокладання...”1 

Результати дослідження Т.Д. Мишковської підтверджують, що 
педагогічне моделювання є таким видом діяльності у ВНЗ, який має 
дуже сильні зв’язки з іншими видами його функціонування та визначає 
ефективність педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників 
взагалі2.  

Характерною особливістю моделювання, на думку В.В. Давидова, є 
не вивчення того, що вже існує, а створення нових продуктів і одночасне 
пізнання того, що може лише виникнути3. 

Моделювання представляє суттєвий елемент професійної діяльності 
офіцерів Збройних сил України. Проведені нами дослідження щодо 
основних видів навчальної діяльності офіцерів підтвердили 
обґрунтованість цього положення. З узагальнених даних (табл. 1) можна 
з’ясувати дві провідні тенденції. Це – практичне здійснення навчальних 
заходів і організаційна робота офіцерів, які практично не можуть 
відбуватися без попереднього проектування, моделювання, планування 
своєї професійної діяльності. Вони практично забирають у них до 50% і 
більше службового часу.  

 
Таблиця 1. Важливість і обсяг службового часу,  

які забирають у офіцерів основні види їх навчальної діяльності 
Обсяг службового часу, який цей 

вид забирає  (%) 
Види навчальної 

діяльності офіцерів 

Ступінь 
важливості для 
здійснення 
ефективної 
навчальної 
діяльності 

до 10 до 20 до 30 до 50 

діагностична 3-4 12,24 11,73 1,02 1,02 
орієнтовно-
прогностична 6 12,75 10,2 2,04 0,51 
конструктивно-
проективна  7 12,24 8,67 3,06 1,02 
комунікативно-
стимулююча 5 9,69 11,73 1,53 3,06 
організаційна 2 4,59 4,08 5,1 12,24 
практичне здійснення 
навчальних заходів 1 2,55 11,73 1,53 17,34 
аналітично-оціночна  3-4 11,22 11,22 1,53 2,04 
дослідницько-творча 8 11,22 8,16 1,53 2,55 

 

                                           
1 Дубасенюк О.А. Основи теорії і практики професійної виховної діяльності. – 

Житомир: Житом. держ. пед. ун-т ім. І.Франка, 1995. – С. 179.  
2 Мишковська Т.Д. Формування дослідницько-педагогічних умінь студентів в умовах 

модульної організації процесу навчання: Дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тернопільський 
держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 1999. – С. 55. 

3 Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М., 2001. – 
С. 202. 
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Модель – це знакова система, за допомогою якої можна відтворити 
дидактичний процес як предмет дослідження, показати у цілісності його 
структуру, функціонування і зберегти цю цілісність на всіх етапах 
дослідження. Шляхом моделювання можна відтворити не тільки статику 
процесу підготовки офіцерів, а й її динаміку. Наявність науково 
обґрунтованої моделі підготовки офіцерів – магістрів ВСУ дає змогу 
прогнозувати її розвиток, своєчасно вносити в цей процес необхідні 
корективи та нововведення тощо. А це особливо важливе для освітнього 
процесу, бо у ньому обов’язково слід передбачати й прогнозувати 
майбутній позитивний результат. Військова освіта підготовлює курсанта 
(слухача) до майбутньої військово-професійної діяльності, тому вона має 
бути динамічною, своєчасно реагувати на соціальні запити, враховувати 
призначення, специфіку функціонування та бойової діяльності 
військових підрозділів і частин у сучасних умовах та підготувати 
офіцера як активного суб’єкта діяльності до самоактуалізації у 
військовому середовищі.  

Сучасна військова освіта надзвичайно складна і багатогранна за своїм 
змістом, має багато характеристик, проявів і аспектів. Вона саме на 
основі наукового моделювання здатна формувати творчу особистість 
офіцера, підготувати його до ефективної військово-професійної 
діяльності, а також до дій в екстремальних умовах. Тому вона, по-перше, 
має бути, з одного боку, адекватною до вимог сучасної війни, а з іншого 
– врахувати процеси гуманізації та демократизації всіх сфер освіти в 
українському суспільстві; по-друге, має випереджати військову практику 
та сприяти її розвиткові; по-третє, формувати творчу особистість 
офіцера – компетентного та здатного ефективно розв’язувати професійні 
завдання.  

У військово-навчальному процесі ВВНЗ можна використовувати 
різні моделі підготовки майбутніх офіцерів. Це може бути структурою, 
основні компоненти якої стисло проаналізуємо.  

Цільовий компонент. Загальні цілі підготовки офіцерів ми 
визначаємо так: навчати ефективно вчитися; виховувати в процесі 
навчання, прищеплювати потребу в постійному творчому 
самовдосконаленні; озброювати курсантів (слухачів) загальними та 
професійними знаннями, навичками та вміннями, які необхідні для 
успішної професійної діяльності. 

Стимулюючо-мотиваційний компонент. Дійсно, мотив військової 
служби та конкретної професійної діяльності виникає у повному обсязі 
лише тоді, коли є певні стимули значущої діяльності.  

Змістовний компонент містить усе те, що становить поняття “зміст 
освіти”, під яким розуміється сукупність тих професійних знань, 
навичок і вмінь, яка входить у всебічну професійну підготовку офіцера. 
Основними джерелами змісту професійної освіти є освітньо-
кваліфікаційні характеристики випускника ВВНЗ, освітньо-професійні 
програми підготовки відповідних військових фахівців.  

Змістом операційно-діяльнісного компонента є організація 
практичної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів з 
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опанування навчального матеріалу. Цей компонент є одним із головних. 
Контрольно-регулюючий компонент спрямований на з’ясування 

ефективності функціонування всієї моделі, вивчення результативності 
дій кожного її компонента, своєчасне внесення оптимальних коректив. 

Оціночно-результативний компонент є завершальним. Він 
передбачає оцінювання опанування навчальної програми, освоєння 
певної сукупності професійних знань, формування практичних навичок і 
вмінь, визначення рівня їх особистісного і професійного розвитку, 
сформованості у них мотивації навчальної та професійної діяльності, 
дієвості як усього процесу навчання, так і окремих його компонентів 
тощо.  

Б.С.Гершунський наголошував на тому, що освіта повинна 
опікуватися насамперед становленням особистості, плекаючи її 
освіченість, професійну компетентність, культуру і ментальність. 
“Результат освіти врешті-решт повинен оцінюватися не тільки за 
безпосередніми очевидними… параметрами ефективності педагогічної 
діяльності, на рівні ментальних пріоритетів і вподобань конкретного 
суспільства, але і з урахуванням динаміки загальнолюдських цінностей 
та ідеалів, критеріїв матеріально-духовного прогресу людини і 
суспільства, що змінюються”1.  

На думку М.Міндера, освіта має надати знання, навички та вміння 
діяльності (озброюючи методологією постійного самовдосконалення); 
життєвий досвід (з опорою на демократичні загальнолюдські цінності)2.  

І.А.Зязюн кінцевим результатом освіти вважає “...внутрішній стан 
людини на рівні потреби пізнавати нове, здобувати знання, виробляти 
матеріальні й духовні цінності і допомагати ближньому, бути 
добротворцем”3. 

Також існують інші моделі. Наприклад, динамічна модель на відміну 
від структурної враховує фактор часу, дає можливість передбачати 
результати навчальних дій у динаміці. За допомогою таких понять, як 
фази навчального процесу, її тривалість, інтенсивність, темп, ритм, стан, 
зворотність, напрям можна охарактеризувати військово-навчальний 
процес та його результат, процес викладання і процес навчальної 
діяльності, інші якісні й кількісні характеристики процесу підготовки 
офіцерів. Для їх підготовки особливо актуальними є тривалість, 
інтенсивність і темп навчання, бо в умовах дефіциту навчального часу їх 
слід підготувати як військового професіонала. Проблема надзвичайно 

                                           
1 Гершунский Б.С. Философия образования. – М.: Совершенство, 1996. – С. 62.  
2 Minder M. Champs d’action pedagogique. Une encyclopedie des domaines de l’education. – 

Paris, 1997. – S. 13.  
3 Зязюн І.А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні // Педагогіка і психологія 

професійної освіти. – 2000. – № 1. – С. 15. 
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складна, яку не можна розв’язувати без урахування основних факторів 
військово-дидактичного процесу у ВВНЗ.  

Факторна модель військово-дидактичного процесу – це ті чинники, 
які мають безпосередній і опосередкований вплив на цей процес. 
Підготовка офіцерів детермінована багатьма чинниками, одні з них 
піддаються контролю, а інші – ні, одні безпосередньо визначають цілі, 
смисл, зміст і результат цього процесу, інші тільки опосередковано 
впливають на його протікання. Всі ці фактори можна класифікувати на 
три групи:  

1) внутрішні й зовнішні;  
2) позитивні й негативні;  
3) безпосередні й опосередковані1.  
Соціально-технологічна модель військово-дидактичного процесу у 

ВВНЗ передбачає аналіз отриманих результатів, що особливо важливий 
для оптимізації цього процесу. Результат може бути фактичним (той, що 
реально досягнутий) і очікуваним (той, що передбачений цілями 
навчання військовослужбовців). До результатів особистісно-
орієнтованого військово-дидактичного процесу, на нашу думку, слід 
віднести:  

світогляд офіцера, його світосприйняття, світорозуміння та ставлення 
до військово-професійної діяльності;  

професійні та індивідуально-психічні якості особистості офіцера;  
систему професійних знань, навичок і вмінь офіцера, їх глибина, 

міцність, гнучкість і фундаментальність;  
уміння творчо мислити, ефективно керувати своїми почуттями та 

волею в складних умовах мирного і воєнного часу;  
уміння вчитися, потреба самостійно набувати і постійно творчо 

поповняти свої загальнонаукові та військово-професійні знання, 
вдосконалювати практичні та інтелектуальні навички та вміння;  

професійну та морально-психологічну підготовленість і готовність до 
виконання службових і бойових завдань в умовах мирного та воєнного 
часу. 

Суттєвою характеристикою цих моделей є те, що вони окремо не 
діють, а доповнюють одна одну, разом сприяють ефективності 
підготовки офіцерських кадрів для Збройних сил України.  

Реалізація наукових досліджень і моделювання процесу формування 
особистості українського офіцера, що виконується на плановій основі за 
допомогою процесу моделювання, зможе забезпечувати, на нашу думку, 
ефективність їх підготовки. З огляду на те, що запровадження 

                                           
1 Ягупов В.В. Моделювання військово-навчального процесу // Психолого-педагогічні 

основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі і вузі: Матеріали міжнар. наук.-
практ. конф. – Рівне: Волинське обереги, 2002. – Вип. 3.– С. 155-158.  
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педагогічної науки у практику військово-професійної діяльності є 
цілеспрямованим процесом, можна стверджувати, що управління – це 
обов’язкова умова застосування моделювання у підготовці офіцерів. Із 
втратою управління втрачається й сутність моделювання.  

Процес моделювання формування особистості офіцера та його 
трансформація у процес їх підготовки містять такі етапи: 

процес моделювання військово-професійної діяльності у військово-
навчальному процесі ВВНЗ;  

формування моделі військово-професійної діяльності майбутнього 
офіцера у його навчальній діяльності; 

створення моделі; 
впровадження створеної моделі в практику підготовки офіцерів. 
Отже, актуальною є проблема моделювання процесу формування 

особистості офіцера та його подальша орієнтація на гармонійний 
розвиток усіх основних сфер його психіки: смислової, ціннісної (життєві 
принципи, домінантні цінності на основі загальнолюдських, 
національних і військово-професійних ідеалів), інтелектуальної 
(розвиток інтуїції, абстрактного мислення, логічного мислення, пам’яті), 
емоційно-вольової (розвиток емоційної культури, вольових якостей) та 
фізичної.  

Моделювання в умовах посилення професіоналізації військової 
служби стане в недалекому майбутньому одним із ефективних засобів 
покращення підготовки офіцерів до військово-професійної діяльності. У 
педагогіці більше за інші галузі науки потрібен діалектичний підхід: 
пошук нового, оновлення старого, використання найкращого досвіду, 
відмова від того, що себе не виправдало. Саме такий підхід зможе 
забезпечувати вибір оптимального шляху моделювання процесу 
формування особистості українського офіцера, гарантуючи реалізацію 
зв’язку підготовки військових фахівців з життям військ. 
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Дубровинський Г.Р. (Київ) 

 
МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ  
АДАПТАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО УМОВ  

СЛУЖБОВО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Розглядаються теоретичні передумови побудови моделі оптимізації 

соціальної адаптації курсантів до умов навчання, які фокусуються 
навколо особистісно-орієнтованих підходів до навчання та виховання 
та передбачають використання таких напрямів роботи, як соціально-
рольові тренінги, розвиток творчих якостей курсантів, формування 
механізму вольового самоконтролю. 

 
У державних документах України з проблем освіти підкреслюється 

необхідність кардинальної зміни змісту навчання та виховання 
майбутніх офіцерів з орієнтацією на гуманізацію взаємин, а також 
зазначається, що військова освіта, яка забезпечує відтворення 
інтелектуального потенціалу військової галузі та сприяє зміцненню 
обороноздатності держави відповідно до Конституції та законів України, 
є складовою частиною загальнодержавної освітньої системи. 

У наш час в Україні розгортається процес реформування Збройних 
сил (далі – ЗС), що мають відповідати стандартам армій розвинутих 
країн світу. Один з аспектів реформи українських ЗС пов'язаний із 
процесом підготовки військових фахівців, офіцерів, які мають 
відповідати сучасним умовам функціонування військової системи, бути 
професійно компетентними, багатогранно розвиненими, творчими 
особистостями, які характеризуються високою відповідальністю і 
патріотизмом.  

Офіцери, які складають кадрове ядро ЗС, є найбільш важливим 
началом військової машини (у якій людський фактор здавна відігравав 
вирішальну роль), оскільки вони не тільки організують ЗС у єдину 
монолітну функціональну систему, а й у разі потреби, як свідчить досвід 
громадянської війни в Росії після Першої світової війни, можуть 
формувати окремі бойові підрозділи. 

Усе сказане вище визначає актуальність проблеми підготовки 
військових фахівців у вищому військовому навчальному закладі (далі – 
ВВНЗ). Один з важливих аспектів такої підготовки пов'язаний із 
соціальною адаптацією курсантів до умов навчальної діяльності у 
вищому навчальному закладі, що є важливим моментом підготовки 
військових фахівців.  

Актуальність проблеми адаптації курсантів ВВНЗ обумовлюється 
новими підходами у формуванні взаємовідносин у військовому 
колективі, пошуком продуктивних форм пристосування індивіда до 
установок, правил і норм нової спільноти, розширення діапазону 
соціальних ролей, привласнення воїном нової психологічної реальності 
та трансформації вже існуючої.  
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Соціальна адаптація, є, з одного боку, процесом інтеграції індивіда в 
систему певних соціальних відносин, а з іншого, – результатом зміни 
соціальних, соціально-психологічних, економічних та демографічних 
відносин між людьми1, постає необхідною умовою оптимальної 
організації навчально-виховного процесу й одночасно одним з його 
аспектів. 

У системі ВВНЗ ведеться активний пошук нових освітніх концепцій 
та підходів, які б дали змогу адекватно вирішити проблему адаптації 
курсантів до багатогранних умов навчання. Важливим внеском у 
розробку особистісно орієнтованих підходів до вирішення освітніх 
проблем у ВВНЗ є дослідження, проведені в рамках педагогічної 
психології (Васильєв Г.І., Іщенко Д.В., Кікоть В.Л., Сафін О.Д., 
Симоненко О.В., Юрченко Я.Я.), які присвячені насамперед питанням 
ефективного управління пізнавальною діяльністю курсантів, 
формуванню у них якостей, необхідних професійному 
військовослужбовцю. Проблеми адаптації студентів до навчання у ВНЗ 
знаходять висвітлення у працях О.В. Барабанщикова, В.І. Брудного, 
О.В. Іванової, К.І. Кедрової, Ю.Е. Колесникова, Г.П. Медведєва, 
М.І. Сметанського, Б.Г. Рубіна, Б.А.Рудова, М.Ф. Феденка, 
Ю.В. Чуфаровського, В. Я. Яблонка та ін2.  

Досліджуються також різні аспекти готовності військовослужбовців 
до екстремальних ситуацій в умовах бойової діяльності, до військової 
служби у різних видах ЗС, проблемі адаптації курсантів до навчальної, 
службової та суспільної діяльності, соціально-психологічної адаптації 
молодих воїнів, фахової адаптації молодих офіцерів до умов професійної 
діяльності. 

Останнім часом, у зв'язку з процесом демократизації українського 
суспільства і військовою реформою змінюються умови підготовки 
військових фахівців, а отже, змінюються й особливості процесу 
соціальної адаптації курсантів до умов навчальної діяльності.  

З одного боку, у деяких ВВНЗ з'являються факультети, де готують 
цивільних фахівців (наприклад, у Житомирському військовому інституті 
радіоелектроніки імені С.П. Корольова), а з іншого, – деякі ВВНЗ 
входять до складу цивільних ВНЗ (наприклад, Військовий інститут 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка).  

Підготовка військових фахівців за умов інтеграції військової і 
цивільної освіти тепер може проходити в такому змішаному військово-
цивільному середовищі, а самого курсанта тепер можуть називати 
студент-курсант, або військовий студент.  

                                           
1 Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и 

стратегии). – Ереван: Изд. АН Армянской ССР, 1988. – С. 17. 
2 Сатросян К.О. К вопросу адаптации первокурсников // Психологические и 

социально-психологические особенности адаптации студентов. – Ереван, 1973. – 214 с.; 
Степанова С.И. Биоритмологические аспекты проблемы адаптации. – М.: Наука, 1986. – 
241 с.; Сасонько Е.И. Личностная адаптация студентов к условиям обучения в вузе и ее 
роль в академической успешности. – М., 1977. – 146 с. 
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У роботах, присвячених вивченню процесу соціальної адаптації 
майбутніх військових фахівців, найменш розробленою є проблема 
адаптації курсантів до умов навчання у змішаному курсантсько-
студентському середовищі в процесі їхньої професійної підготовки. З 
цього випливає актуальність нашої статті, завданням якої є обговорення 
теоретичних передумов побудови моделі оптимізації соціальної 
адаптації курсантів до умов навчання. 

Оптимізація соціальної адаптації – передумова активної навчальної, 
службової та майбутньої військово-професійної діяльності курсанта, 
необхідна умова його успіху без відчуття дискомфорту, напруженості та 
внутрішнього конфлікту з професійним і соціальним оточенням. 

Соціальна адаптація як постійний процес активного пристосування 
індивіда до умов соціального середовища, прийняття суспільних вимог 
до майбутньої військово-професійної діяльності та одночасно процес 
трансформації, зміни цього середовища входить у контекст більш 
загального процесу адаптації індивіда у всій його психосоматичній 
єдності до умов свого існування.  

Така загальна адаптація як цілісний, інтегральний процес теоретично 
аналізується як багатоскладний, багатофакторний феномен, що 
складається з різних форм, видів, рівнів адаптації, які вивчаються 
різними науковими дисциплінами. Так у біології адаптація розуміється 
як певна система внутрішньої самоорганізації організму, що включає 
його пристосування до вищих біологічних, екологічних та інших систем. 
Процеси адаптації вивчаються також медициною та фізіологією, де 
адаптація аналізується у площині пояснення пристосованості будови та 
функцій організму до умов змінюваного середовища. Адаптація як 
процес підтримання гомеостазу тут може розглядатися як загальна 
реакція всього організму на зміни навколишнього середовища за 
провідної ролі будь-якої з фізіологічних функціональних систем. 
Психологічні дисципліни вивчають психічну адаптацію, принциповою 
відмінністю якої є наявність механізмів свідомого саморегулювання 
поведінки.  

Психологічна адаптація щільно пов’язана з іншими видами адаптації: 
соціальною адаптацією та її соціальною проекцією – соціалізацією. Тут 
також можна виокремлювати такі види адаптації, як соціально-
психологічна (що зумовлює активне пристосування курсанта як 
особистості до військово-соціального середовища, побудову 
міжособистісних взаємин у курсантських групах, формування 
індивідуального стилю суспільної поведінки, спілкування та діяльності у 
специфічному (військовому) середовищі), навчально-службова (вона 
зумовлює пристосування до змісту, умов та самостійної організації 
навчальної та службової діяльності), професійно-фахова (вона зумовлює 
пристосування до умов спочатку навчальної, а згодом – військово-
професійної діяльності), онтогенетична адаптація як процес взаємодії 
індивіда з відповідним соціальним середовищем, у ході якого через 
вирішення проблемних ситуацій у сфері міжособистісних відносин 
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індивід розвиває механізми та набуває норми соціальної поведінки, 
формує себе як особистість. 

Розглянемо деякі істотні теоретичні передумови побудови моделі 
адаптації, оскільки соціальна адаптація як процес інтеграції індивіда в 
космос його соціального буття виявляє декілька проблемних аспектів, 
що визначають певні принципові підходи до побудови моделі 
оптимізації соціальної адаптації курсантів до умов навчання.  

Соціальна адаптація містить у собі характеристики й особливості 
згаданих вище форм адаптації і не може розглядатися ізольовано від них. 
Це визначає попередній, найбільш істотний принцип побудови моделі 
адаптації, що повинна включати з тим або іншим ступенем повноти усі 
види адаптації особистості до умов її життєдіяльності (так званий 
багатошаровий процес адаптації1.  

Загалом можна говорити про загальну адаптацію, яку ми розуміємо 
як процес оптимальної інтеграції людини як цілісної істоти у цілісне 
середовище свого існування, що передбачає досягнення стану 
адаптованості як оптимального взаємного функціонування людини та 
середовища, що на рівні соціальному передбачає орієнтацію на певні 
цілі, що виявляє телеологічну функцію такої адаптації.  

Аналіз процесу загальної адаптації передбачає розчленування як 
людини, так і середовища на окремі елементи, що є взаємопов’язаними 
та можуть мислитися як дискретні аспекти тільки в теоретичному 
наближенні.  

Стан адаптованості досягається внаслідок двобічного процесу, у 
якому можна виокремлювати змінені внаслідок адаптації параметри та 
особливості як середовища, так і самої людини.  

Загальна адаптація може диференціюватися на окремі 
взаємопов’язані типи (наприклад, психологічна, соціальна), що постають 
відносно окремими, тому можна говорити про перехідні типи адаптації, 
наприклад соціально-психічна. 

Таким чином, аналіз соціальної адаптації передбачає аналіз усіх 
інших типів адаптації, з якими соціальна адаптація складає 
феноменологічний контекст цілісного процесу адаптації чи загальної 
адаптації.  

Проаналізуємо особливості загальної адаптації та деяких її 
конкретних типів, що дасть нам змогу сформулювати теоретичні 
передумови побудови моделі оптимізації соціальної адаптації курсантів 
до умов навчання. 

1. Розуміння адаптації особистості тільки як пристосування, звикання 
до окремих умов не повністю відображає зміст взаємодії особистості і 
соціального середовища. Пристосування виступає лише частиною, 
однією із форм адаптації особистості, яку можна назвати пасивною. 
Другою активною стороною цього процесу є перетворення впливу 
особистості на середовище з метою його зміни в особистих інтересах, що 

                                           
1 Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и 

стратегии). – Ереван: Изд. АН Армянской ССР, 1988. – С. 15-16. 
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дає підстави говорити про такі аспекти адаптивних змін, як алопластичні 
й автопластичні зміни. Це дає змогу розрізняти два різновиди адаптації: 
а) алопластична адаптація здійснюється тими ж змінами в зовнішньому 
світі, що людина робить для приведення його відповідно до своїх 
потреб; б) автопластична адаптація забезпечується змінами особистості 
(її структури, умінь, навичок тощо), за допомогою яких вона 
пристосовується до середовища1. 

Отже, соціальна адаптація індивіда може розглядатися як процес 
діалектичної єдності процесів пристосування людини до умов 
соціального середовища й одночасно перетворення, зміни людиною 
цього середовища (що знайшло вираження в понятті "локусу 
контролю"). Тому розуміння адаптації як процесу пристосування 
зазвичай доповнюється таким розумінням адаптації, де важливим є 
процес активного перетворення людиною середовища свого існування. 
Відповідно, у самому дослідженні процесів адаптації варто 
застосовувати діагностики, подібні до діагностики локусу контролю, за 
допомогою яких вивчають особливості соціально активної поведінки 
індивіда.  

2. Якісна градація адаптації, у тому числі й соціальної, тобто 
диференціація соціальної адаптації на кращу і гіршу, більш і менш 
адекватну, оптимальну і неоптимальну з позиції гуманістичної, гештальт 
психології, а також деяких інших психологічних напрямів може 
вважатися застарілим поглядом на феномен адаптації, оскільки негативні 
результати адаптації у вигляді різних психічних і соматичних розладів 
людини можуть вважатися позитивними ресурсами людської психіки, 
продуктивними пристосувальними реакціями її організму до 
несприятливих умов життєдіяльності й існування в цілому 
(С.М. Давиденков, Р. Леїнг)2.  

У цьому випадку оптимізація процесу соціальної адаптації може 
передбачати не тільки створення умов для ефективного і відносно 
безболісного процесу інтеграції індивіда в його соціальне оточення, а й 
виявлення пов'язаних з адаптивними процесами психічних і соматичних 
розладів особистості (які також слід розглядати в нерозривній єдності), 
що варто кваліфікувати як цілком адекватні пристосувальні реакції. Це 
передбачає певну коригуючу роботу – "відпрацьовування", 
"відреагування" і рефлексію певних розладів, їх інтеграцію в більш 
"досконалі" форми пристосувальних реакцій за допомогою певних 
психотерапевтичних заходів і психотехнік (що можуть бути реалізовані в 
руслі таких підходів, як метод негативного впливу К. Дулнопа, метод 
парадоксальної інтенції В. Франкла й ін.)3. 

                                           
1 Hartmann H. Ego Psychology and the Problem of Adaptation. – N-Y., 1958. – Р. 26-27. 
2 Давиденков С.Н. Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии. – Л.: 

Изд. Воен. мед. акад., 1947. – 382 с.; Laing R.D. The Voice of Experience. – N. Y.: Pantheon, 
1982. – 334 p. 

3 Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – С. 334-351. 
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Захисні механізми особистості також можуть розглядатися як 
позитивні елементи соціальної адаптації, тому їх інтеграція в більш 
досконалі, продуктивні форми пристосувальних реакцій не повинна 
завдавати шкоди психічному здоров'ю індивіда й обмежувати 
пристосувальні ресурси його психіки.  

3. У процес соціальної адаптації включається цілісна особистість 
людини (яка перебуває в стані перманентного становлення, постійного 
формування)1. Тому, досліджуючи цей процес, варто враховувати всі 
аспекти цілісної особистості й наріжні особливості особистісного 
зростання та самоствердження, такі, наприклад, як Я-концепція (сфера 
самосвідомості і рефлексії), мотиваційна, афективно-перцептивна сфери, 
система ціннісних орієнтацій, соціально-рольовий репертуар особистості 
й ін. Суттєво, що соціальна адаптація, як інтеграція індивіда у соціум, 
передбачає розвиток головних аспектів особистості, від яких залежить 
оптимізація процесу такої інтеграції. Так афективно-перцептивна сфера, 
а в більш конкретному розумінні – особливості функціонування 
сенсорних каналів сприйняття дійсності, як їх розуміє НЛП (аудіального, 
візуального, кінестетичного) багато в чому зумовлюють характер 
сенсорної інтеграції людини в її оточення і, таким чином, впливає на 
характер самого процесу соціальної адаптації.  

4. Соціальна сфера (а в більш конкретному змісті навчальне 
студентсько-курсантське середовище), у яку інтегрується особистість у 
процесі адаптації, у силу філософського принципу єдності світу, сама 
інтегрована в складну ієрархію середовищ, таких як еколого-природне, 
космопланетарне та ін. Тому процес соціальної адаптації в широкому 
розумінні передбачає адаптацію людини до цілісного середовища свого 
існування, виокремлювати з якого соціальний (і навчальний) компонент 
можна тільки в теоретичному наближенні. У сферу аналізу соціальної 
адаптації варто включати не тільки темпераментальні, характерологічні 
та ін., а й біоритмологічні чинники й особливості людини, як і 
особливості функціонування несоціальних сфер її життєдіяльності.  

5. Соціальна адаптація – це мінливий, плинний процес (внаслідок 
напруженої особистісної і соціальної динаміки), тому під час вивчення 
цього процесу варто враховувати не тільки результати і цілі соціальної 
адаптації, а й механізми адаптації, що повинні ефективно функціонувати 
в динамічному середовищі існування індивіда, екстраполювати всі 
несподівані метаморфози подій у динамічних умовах індивідуального і 
соціального буття (гнучкість та ефективність при зустрічі з новими та 
потенційно небезпечними умовами). Виходячи з цього можна зробити 
висновок, що найбільш оптимальні і гнучкі механізми адаптації можуть бути 
сформовані за рахунок розвитку творчого, спонтанного початку особистості, 
відкритого невизначеності і надситуативності2.  
                                           

1 Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и 
стратегии). – Ереван: Изд. АН Армянской ССР, 1988. – С. 18-20. 

2 Кудрявцев В.Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе: опыт логико-
психологического анализа проблемы // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – № 1. – 
С. 16-30. 
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6. Процеси соціальної адаптації перебігають не тільки в просторі 
індивідуальних особливостей особистості, її акцентуацій, а й 
закономірностей онто- і філогенетичного розвитку людини, одним із 
істотних моментів якого є сенситивні періоди, фази розвитку, що 
визначають внутрішню орієнтацію адаптаційних реакцій, актуальні 
сфери їх реалізації, коли людині проблематично адаптуватися до тих 
соціальних умов, на які вона не готова реагувати. Врахування 
сенситивних фаз розвитку людини є важливим процесом соціальної 
адаптації.  

7. Процес соціальної адаптації зумовлюється соціальним 
замовленням, коли суспільство як цілісна динамічна система вибудовує 
адаптаційні моделі, у які можуть входити особливості соціокультурних 
процесів, стереотипи та норми поведінки (стереотипні реакції на ті або 
інші впливи), традиції, засоби зняття стресів (алкоголь, нікотин і ін.), 
системи виховання, вимоги, пред’явлені особистості системою 
професійної підготовки й ін. У процесі побудови оптимальної моделі 
адаптації особистості варто враховувати зазначені адаптаційні моделі 
соціуму, а також з метою формування особистісних адаптаційних 
ресурсів слід розвивати в людині усвідомлення певної відносності, 
культурно-історичної, соціально-економічної зумовленості цих моделей.  

8. У процесі соціальної адаптації важливе місце займають 
ірраціональні аспекти соціуму (архетипи колективного безсвідомого, 
особливості соцієтальної психіки)1 та особистості (неусвідомлювані 
психічні процеси, психологічні установки, поведінкові автоматизми і 
т.д.). При цьому слід розуміти, що такі особливості особистості, як 
підсвідома автоагресія, суїцидальні нахили, інші психічні розлади є 
результатом функціонування певних адаптаційних механізмів і тому 
певною мірою є продуктивними пристосувальними реакціями2.  

Робота з неусвідомленими моделями поведінки включає складну 
корекційну психотерапевтичну діяльність і виявляє актуальність 
розвитку в людини вольових умінь, навичок контролю та рефлексії 
автосугестивних процесів, здатності протистояти маніпуляційним 
впливам. Останнє є важливим для військовослужбовця, який через 
специфіку своєї діяльності повинний характеризуватися сформованими 
уміннями вольового самоконтролю.  

9. Важливий механізм соціальної адаптації розкривається в 
онтогенетичному аспекті адаптації, що передбачає вирішення 
проблемних ситуацій у сфері міжособистісних відносин. Кожен процес 
подолання проблемних ситуацій можна вважати процесом соціально-
психічної адаптації особистості, у ході якого вона використовує 
придбані на попередніх етапах свого розвитку й соціалізації навички й 

                                           
1 Донченко Е.А. Социетальная психика. – К.: Наук. думка, 1994. – 207 с. 
2 Cousins N. Anatomy of Illness: As Perceived by the Patient. – N. Y.: W. W. Norton and 

Company, 1979. – 256 p.; Dunbar H.F. Psychosomatic Diagnosis. – N. Y.: Hoeber, 1943. – 
234 p.; Lerner V. Social Psychology of Justice and Interpersonal Attraction // Foundation of 
Interpersonal Attraction. – N.Y., 1874. – P. 46–94. 
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механізми поведінки або відкриває нові способи поведінки й вирішення 
проблемних завдань, нові програми і плани внутрішньопсихічних 
процесів1.  

Таким чином, важливими заходами з формування ефективних 
адаптивних механізмів можуть бути соціально-психологічні тренінги, де 
на основі соціально-рольового підходу мають відпрацьовуватися 
актуальні проблемні ситуації. 

10. Процес адаптації можна аналізувати у площині теорії катастроф, 
синергетики руйнувань, кібернетики, оскільки цей процес передбачає 
взаємодію двох систем (людської та соціальної), які реагують одна на 
одну на рівні позитивного (ідентифікація, конформізм та ін.) та 
негативного (негативізм, інтернальний локус контролю та ін.) 
зворотного зв’язку та зазнають певних руйнувань. Важливим тут є також 
урахування таких психічних феноменів, як фазові стани психіки, що 
передбачає використання певних суггестопедичних методик навчання та 
виховання. 

11. Важливим аспектом соціальної адаптації є аспект ціннісно-
мотиваційний, що підводить адаптаційні механізми на рівень рефлексії, 
переконань, Я-концепції, сповнює процес адаптації ціннісними 
орієнтаціями.  

Суттєвою тут є традиція особистісного підходу до проблеми 
мотивації, що пов'язується з дослідженнями С.Л. Рубінштейна, котрий 
запропонував розглядати її як вияв певних “внутрішніх умов”, коли сам 
механізм формування мотивів передбачає закріплення ефективних 
поведінкових стратегій, що виробляються у процесі взаємодії 
соціальних, ситуативних і внутрішніх особистісних чинників, та 
перенесення їх на інші види діяльності й у внутрішній план свідомості. 
Таким чином, можна говорити про "внутрішню мотивацію" (поняття 
введене у науковий обіг Е. Дісі та Р. Раяном), що виявляє два рівні 
розвитку – ситуативний та ціннісний2.  

На ситуативному рівні внутрішня мотивація визначається 
структурою певної ситуації і залежить від здатності цієї ситуації 
задовольнити потреби людини у самодетермінації, компетентності та 
значущих міжособистісних стосунках. У той час як ціннісний рівень 
мотивації виявляє те, якою мірою внутрішня мотивація стала 
особистісним надбанням та набула ціннісного сенсу. На ціннісному рівні 
внутрішня мотивація проявляється як особистісне новоутворення, вона є 
ознакою ціннісної детермінації життєдіяльності.  

Важливою у розумінні цих феноменів є концепція надситуативної 
активності В.А. Петровського, завдяки якій можна дійти висновку, що 
активна неадаптивність (надситуативність) є суттєвим показником 

                                           
1 Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности (формы, механизмы и 

стратегии). – Ереван: Изд. АН Армянской ССР, 1988. – С. 17. 
2 Климчук В.О. Розвиток внутрішньої мотивації // Синергетика: процеси 

самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем: Матеріали Першої Всеукр. 
наук. конф. – Житомир, 2003. – С. 75-78. 
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розвитку внутрішньої мотивації на ціннісному рівні. Зазначений 
висновок випливає з точки зору, згідно з якою виокремлюються два види 
активності – адаптивної та неадаптивної. В той час як адаптивна 
стратегія полягає в пристосуванні до ситуації та близька до потребового 
рівня детермінації діяльності, неадаптивна активність переносить акцент 
на вплив суб’єкта на ситуацію та її зміну. Тому В.А. Петровський 
стверджує, що в фактах активно-неадаптивного виходу людини за межі 
відомого і заданого проявляється суб’єктність, тенденція людини діяти в 
напрямку самовипробування, оцінки себе як носія “вільної причинності. 
Надситуативний мотив В.А. Петровський характеризує такими 
спонуками, які є надлишковими з точки зору задоволення потреб і 
можуть знаходитися на протилежному полюсі, коли прийняття 
надситуативної мети не випливає з безпосередніх вимог ситуації1. 
Суттєво, що саме ці характеристики (вихід за межі потребово-
ситуативної детермінації) описують формування внутрішньої мотивації 
на ціннісному рівні.  

У контексті розглянутих механізмів внутрішньої мотивації важливим 
є висновок про те, що пов’язаним з внутрішньою мотивацією та 
надситуативною активністю є феномен творчої діяльності. 
Д.Б. Богоявленська і В.Т. Кудрявцев виявили особливу творчу 
активність, що не стимулюється ні зовнішніми чинниками, ні впливом 
внутрішніх оцінок, але характеризується виходом за межі заданої мети 
та високим рівнем творчості2.  

Таким чином, можна дійти висновку, що внутрішня мотивація на 
ситуативному та ціннісному рівнях визначається відчуттям 
самодетермінованості, компетентності та значимих стосунків з іншими. 
При цьому, якщо на ситуативному рівні людська особистість є об’єктом 
впливу певної ситуації (а задоволення чи фрустрація базових потреб 
визначається структурою діяльності), то на ціннісному рівні внутрішня 
мотивація стає диспозиційним утворенням, коли самодетермінованість, 
компетентність та значимі стосунки з іншими мають тенденцію до 
інтеріоризації, переходу в ціннісну сферу, де детермінують стратегію 
поведінки людини. Відповідно, формування внутрішньої мотивації до 
певного виду діяльності випливає з розвитку творчої складової 
особистості, в той час коли і процес формування творчої особистості 
може розумітися головним моментом у кристалізації внутрішньої 
мотивації поведінки.  

12. Велике значення у процесі побудови моделі оптимізації 
соціальної адаптації слід приділяти середовищу, його умовам, до яких 
людина адаптується. Тут слід вивчати головні особливості 

                                           
1 Петровский В.А. Личность в психологии: парадигма субъектности. – Ростов-на-Дону: 

Изд-во “Феникс”, 1996. – 512 с.; Петровский В.А. Психология неадаптивной активности. – 
М., 1992. – 223 с. 

2 Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов-
на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 1983. – 173 с.; Кудрявцев В.Т. Выбор и надситуативность в 
творческом процессе: опыт логико-психологического анализа проблемы // 
Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – № 1. – С. 16-30. 
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функціонування середовища (у нашому разі це змішане навчальне 
середовище) та вимоги, які середовище висуває до людини. З іншого 
боку, ці умови окреслюються не тільки актуальними особливостями 
існування середовища, а й потенційними, проективними цілями його 
буття, тобто тим, що очікує середовище від людини у майбутньому й що 
виявляється у вигляді ціннісних орієнтацій та телеологічних (цільових) 
функцій. У нашому разі такі орієнтації пов’язані з метою існування 
навчального середовища – професійною компетентністю, творчим 
рівнем розвитку майбутнього офіцера. Отже, навчальне середовище 
очікує від курсанта не тільки адаптації до особливостей його 
функціонування, а й адаптації на мотиваційно-ціннісному рівні до цілей 
його функціонування. Ці цілі можуть отримати психічну інтеріоризацію 
як у вигляді переконань особистості, так і її ідеалів – всеохоплюючих, 
домінуючих переконань, що стосуються перспективи індивідуального чи 
соціального розвитку.  

Слід зазначити, що умови навчального середовища не обов’язково 
виявляють у всій повноті цільовий аспект свого існування (професійну 
компетентність), коли навчання може розглядатися як самоціль. 

13. Велике значення у контексті проблематики статті має динаміка 
процесу соціальної адаптації, що виявляє послідовну зміну психічних 
станів та передбачає вироблення продуктивних знань, умінь та навичок у 
сфері тієї або іншої адаптивної (проблемної, фруструючої) ситуації1. Тут 
важливим є не тільки механізм адаптації, а й механізм закріплення 
позитивних результатів адаптації, що виявляють стан адаптованості.  

Серед механізмів адаптації можна відзначити психологічну теорія 
Е. Еріксона, який обґрунтував адаптивні здібності людини. Він 
розглядав Его як автономну структуру особистості, основним напрямком 
розвитку якої є соціальна адаптація. Загалом процес такої адаптації 
описується формулою: суперечність – тривога – захисні реакції індивіда 
в середовищі – гармонійна рівновага чи конфлікт. 

У феноменологічній психології зміст адаптації особистості у 
середовищі можна виразити такою формулою: конфлікт – загроза – 
тривога – механізми захисту. К. Роджерс стверджував, що поведінка 
людини узгоджується з її Я-концепцією.  

Психологічний процес адаптації особи можна відобразити за 
допомогою такої формули: оперантна реакція – стимули – підкріплення. 
Отже, дослідження адаптованості в теорії оперантного навчання (за 
Б.Скінером) пов’язується з позитивним результатом оперантної реакції, 
а неадаптованість – з негативним стимулом і підкріпленням.  

Узагальнення теоретичних положень щодо адаптованості-
неадаптованості представників когнітивної психології дає змогу 
відобразити сутнісний психологічний зміст процесу адаптації 
особистості за такою формулою: когнітивний дисонанс – дискомфорт – 
реакція пристосування. 

                                           
1 Dunbar H.F. Psychosomatic Diagnosis. – N. Y.: Hoeber, 1943. – P. 18. 
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Отже, модель оптимізації соціальної адаптації курсантів до умов 
навчання як інструмент оптимізації самого навчання має будуватися на 
розглянутих теоретичних передумовах та принципових положеннях, з 
яких випливають такі моменти:  

1. Мета та завдання соціальної адаптації. Вона може розумітися як 
оптимальна інтеграція курсанта в навчальне середовище, яке покликане 
створювати умови для ефективної підготовки компетентного, творчого 
військового спеціаліста. Мета, яка має бути закладеною в моделі, має 
також містити завдання з вироблення системи психолого-педагогічних 
впливів на особистість курсанта у такому напрямку, щоб його інтеграція 
в навчальне середовище приводила до удосконалення, оптимізації 
самого навчального середовища. 

2. Психолого-педагогічні умови, детермінанти, шляхи оптимізації 
соціальної адаптації курсантів до умов навчання, серед яких можна 
виокремити контроль функціонування процесу оптимізації соціальної 
адаптації, розвиток рольового репертуару, творчих якостей, розширення 
афективно-перцептивної сфери (сенсорних каналів – аудіального, 
візуального, кінестетичного), розвиток механізмів вольової 
саморегуляції, рефлексії, самоусвідомлення (Я-концепція), 
удосконалення інтерактивних комунікативних механізмів соціальної 
взаємодії, розвиток системи ціннісних орієнтацій, психологічна корекція 
особистості та ін. 

3. Теоретичні передумови, принципи, принципові положення 
соціальної адаптації. 

4. Характеристика навчального середовища та курсанта (їх 
структурні, функціональні особливості).  

5. Механізми функціонування соціальної адаптації, що включають 
психологічний опис соціальної адаптації (як процесу вирішення 
проблеми та прийняття рішення, процесу когнітивного дисонансу, 
механізмів психологічного захисту та ін.). 

Усі зазначені вище моменти можна узагальнити у вигляді 
компонентів моделі оптимізації соціальної адаптації. 

Емоційно-мотиваційний компонент включає в себе дві 
взаємопов’язаних сфери особистості: емоційну та мотиваційну. Зміст 
емоційно-мотиваційного компонента нашої моделі найбільш повно 
визначає суть особистості курсанта, визначаючи його потреби, шляхи їх 
задоволення, почуття і настрої.  

Змістовний компонент містить у собі сукупність уявлень, понять, 
суджень цінностей, якими збагачуються військовослужбовці в ході 
навчально-службової діяльності. Як уже зазначалося, зміст процесу 
оптимізації соціальної адаптації залежить від поставленої мети, а також 
спрямований на всебічний розвиток особистості військовослужбовця. 
Він повинен забезпечувати єдність навчання, виховання, розвитку, 
психологічної підготовки та самовиховання курсантів. 

Зміст процесуального компонента складають принципи, методи, 
форми, засоби здійснення процесу оптимізації соціальної адаптації та 
форми взаємодії курсантів з оточуючими. Цей компонент є одним із 
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головних складових процесу оптимізації пристосування курсантів до 
умов навчально-службової діяльності, який ще можна назвати 
методичним та дієвим.  

Контрольно-оцінювальний компонент являє собою контроль 
функціонування процесу оптимізації соціальної адаптації, який повинен 
здійснюватися регулярно, систематично, змістовно, об’єктивно і всебічно. 
Здійснення контролю проводиться з метою аналізу та оцінки процесу 
загалом, а також для своєчасного втручання, при необхідності регулювання 
функціонування процесу оптимізації. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що теоретичні передумови побудови 
моделі оптимізації соціальної адаптації курсантів до умов навчання 
фокусуються навколо особистісно-орієнтованих підходів до навчання та 
виховання і передбачають такі напрямки роботи, як соціально-рольові 
тренінги, спрямовані на вирішення проблемних ситуацій, розвиток творчих 
якостей курсантів, формування механізму вольового самоконтролю, певну 
корекційну роботу, розвиток усіх аспектів особистості, задіяних у процесі 
адаптації. Проте зазначені висновки потребують подальших 
експериментальних підтверджень. 

 
 
 

Овдійчук Л.М. (Рівне) 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ  
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ  

ПОЧУТТІВ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ 
 

У статті розглядаються ознаки та властивості естетичних 
почуттів з психологічної точки зору, а також розкриваються 
педагогічні аспекти формування вищих людських почуттів, методичні 
прийоми та засоби впливу на естетичні почуття старшокласників у 
процесі вивчення літератури. 

 
Перші уявлення про почуття розглядалися у філософському вченні 

про душу ще від античних мислителів і вважалися властивістю 
нераціональної сфери, душі. У XIX ст. естетичні почуття є предметом 
дослідження психології. Класики психології (В. Вундт, М. Грот, 
У. Джемс) розглядали їх як психічні процеси, що мають певні 
властивості: інтенсивність, тривалість.  

З подальшим розвитком психологічної науки виникло розмежування 
термінів почуття й емоції у зв’язку зі специфікою цих явищ. Емоція 
трактується психологами як елементарне психічне явище, ситуативне 
переживання, викликане певними подіями, явищами, предметами і 
виявляють ставлення до навколишнього. Почуття – це відносно сталі 
психічні стани чи процеси, що виникають внаслідок багаторазового 
переживання однієї й тієї ж емоції, і відображають емоційну сторону 
духовного світу людини, її суб’єктивне переживання подій, явищ, 
емоційне ставлення до них. Хоча ці терміни мають різне значення, вони 



 

Україна – освіта 
 

 87

належать до таких класів явищ, які мають певні загальні властивості, а 
тому їх можна позначити, за висловом Я. Рейковського, загальним 
терміном “емоційні явища”1. 

Емоційні явища, зокрема почуття, розглядалися багатьма 
психологами як факт свідомості, з чим ми цілком погоджуємося. 

Разом з тим емоційні явища, як специфічний вид фізіологічних 
процесів, є предметом наукових досліджень Ч. Дарвіна, У. Джемса, 
К. Ізарда, І. Павлова, С. Рубінштейна.  

У. Джемс вважав, що почуття й емоції характеризують особистість 
фізичну, соціальну і духовну. Останню він розумів як “повне об’єднання 
окремих станів свідомості, конкретно взятих духовних здібностей і 
властивостей”2. Визначаючи серед розмаїття емоцій більш витончені: 
інтелектуальні, моральні та естетичні, психолог все ж стверджує, що 
“людська емоція, позбавлена всякої тілесної підтримки, є порожнім 
звуком”, вважаючи її “неуявлюваною”. Джемс наводить приклади того, 
як ми сприймаємо описані у романах переживання героїв, тонкі 
спостереження, які “прикрашають сторінки роману” і “негайно 
знаходять у нас відгук почуття”, що хвилюють нас, дають насолоду. 
“Слухаючи вірш, драму, героїчну повість, ми нерідко із здивуванням 
помічаємо, що по нашому тілу пробігає несподівано, як хвиля, 
тремтіння, чи серце наше стало сильніше битись, а із очей раптом 
полились сльози. Те ж саме у ще більш відчутно дотиковій формі 
спостерігається під час слухання музики”3. За теорією У. Джемса, кожна 
емоція є результатом поєднання в один комплекс психічних елементів, 
кожен із яких обумовлений фізіологічним процесом. Складові елементи 
будь-якої зміни в організмі є результатом рефлексу, викликаного 
зовнішнім подразником . 

На відміну від інших теорій, що з’ясовували, до якої сфери належать 
емоції, їх зовнішні прояви, вчений уперше на психо-фізіологічному рівні 
намагався з’ясувати причини емоцій, у тому числі й більш тонких, 
естетичних. Не заперечуючи, що естет може спокійно, без будь-якого 
тілесного збудження, суто інтелектуально оцінити художній твір, Джемс 
вказував, що той же твір здатен викликати надзвичайно сильні емоції в 
іншої людини. Він слушно зауважує, що у витончених вразливих натур 
тонкі емоції завжди пов’язані з тілесним збудженням, яке проявляється у 
звуках голосу, виразі очей. Тому якщо людина не відчуває такого 
збудження, то це є інтелектуальне сприйняття, тобто цей процес можна 
швидше віднести до пізнавальних, ніж до емоційних духовних процесів. 

Інший аспект естетичних почуттів досліджували вчені шляхом 
вивчення психології особистості.  

Психологія особистості – це сукупність взаємозв’язаних, 
взаємообумовлених психічних якостей та психічних процесів.  

                                           
1 Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций / Пер. с польск. и втуп. ст. 

В.К. Вилюнаса; Общ. ред. О. В. Овчинниковой. – М.: Прогресс, 1979. – C. 24. 
2 Джемс У. Психология / Под ред. Л. А. Петровской. – М.: Просвещение, 1991. – С. 86. 
3 Там само. – С. 280. 
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“Почуття – ядро особистості, орган індивідуальності”, – 
підкреслював О. В. Запорожець1, тим самим вказуючи на роль почуттів у 
становленні особистості. Про це писали у своїх працях Б. Ананьєв, 
А. Асмолов, Л. Божович, І. Кон, Є. Крупник, В. Крутецький, визначаючи 
структуру особистості та вплив мистецтва на неї, і вважали однією з 
важливих проблем педагогічної психології розробку психологічних 
основ наукової організації виховного процесу, що дає змогу добитися 
повноцінного формування особистості кожної дитини.  

Саме під таким кутом зору естетичні почуття та їх формування 
розглядали Л. Виготський, П. Якобсон, К. Ізард, Б. Додонов. Цих учених 
можна вважати класиками психологічної теорії естетичних почуттів.  

Л. Виготський висунув теорію “вершинної психології”, відповідно до 
якої домінуюче значення для духовного розвитку особистості мають 
вищі почуття, сформовані в процесі діяльності суб’єкта як соціальної 
істоти, члена суспільства, який засвоїв моральні й естетичні цінності, 
норми, ідеали. Звертаючись до проблем психології сприйняття 
мистецтва, Л. Виготський зазначав, що естетична реакція виступає як 
форма людської активності, а  

мистецтво є засобом перетворення особистості. Він дослідив, що 
звичайне почуття відрізняється від естетичного тим, що останнє 
завершується посиленою діяльністю фантазії, і воно є “розумною 
емоцією”. 

Відомий психолог П. Якобсон, спираючись на вчення І. Павлова про 
різні типи нервової системи, зазначав, що від її особливостей залежить і 
емоційна реакція. Основою для виникнення естетичних почуттів, на 
думку автора, є сприймання навколишнього (природи, мистецтва) за 
естетичними принципами краси і прекрасного. Основою для виникнення 
естетичних почуттів П. Якобсон вважав мистецтво у широкому значенні 
слова. Вчений-психолог визначає критерії прекрасного і вказує на особ-
ливості естетичних почуттів, коли емоційне ставлення реципієнта до 
предметів мистецтва супроводжується думкою, що ним сприймається не 
життя, а його відображення у свідомості художника.  

Піднімаючи у своїх працях проблему формування естетичних 
почуттів, П. Якобсон зазначає, що “це не просто накопичення нових 
почуттів поруч із тими, що є, а це, по суті, створення нових почуттів, а 
також зміна тою чи іншою мірою почуттів, які уже є”2. Вчений визначає 
своєрідні “симптоми”, які свідчать про те, що формування почуттів 
відбулося у бажаному напрямку: розвинута здатність до 
співпереживання, розуміння, повага до почуттів інших людей. Автор 
названих вище праць вважає, що на відміну від інших психологічних 
функцій, зміни в емоційній сфері людини, які наступають внаслідок 
цілеспрямованих виховних впливів, приносять відповідні зміни в 

                                           
1 Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2-х т. / Под. ред. 

В.В. Давыдова, В. П. Зинченко. – М.: Педагогика, 1986. – Т. 1: Психологическое развитие 
ребенка. – С. 276. 

2 Якобсон П.М. Психология чувств. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. – С. 341. 
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особистість, у її структуру, оскільки світ почуттів людини глибоко 
вкорінений у особистості, є її вираженням. Тому сформовані естетичні 
почуття людини стають мотивами дій і вчинків, тобто особистість є не 
тільки такою, що глибоко відчуває, але й активною. Такий висновок 
цілком імпонує завданням нашої роботи. 

Важливою у теоретичному плані є праця П. Симонова “Що таке 
емоція?” Її автор є творцем інформаційної теорії. “Емоція не може 
існувати без потреби. Якщо мистецтво викликає емоції – значить воно є 
наслідком потреби... Ця потреба властива лише людині”, – зазначає 
автор1. Емоції, викликані твором мистецтва, стимулюють не тільки 
розумову діяльність, а й розвивають естетично: “Естетичне виховання 
замінює нерозвинуті, а часто і низькі потреби істинно людською 
потребою спілкування з красою у всіх її проявах”2. 

Інший дослідник емоційної сфери людини Б. Додонов називає емоції 
психічним утворенням особистості, які формуються завдяки психічним 
процесам і проявляються через них. Спираючись на інформаційну 
теорію П. Симонова, дослідник доводить, що духовні потреби закодовані 
у прижиттєво утворених нервових зв’язках головного мозку. Вроджені і 
набуті потреби не залишаються незмінними. Вони по-різному 
поєднуються одне з одним, виступаючи завдяки цьому як певні 
установки, ідеали, переконання, почуття, які одного разу виникли у 
зв’язку з якоюсь потребою і, зафіксувавшись у емоційній пам’яті, 
з’являются потім за асоціаціями. Автор робить висновок, що в наших 
емоціях часто відчутний не характер окремої думки, не окремого 
рішення, а весь зміст нашої душі, її лад. Додонов є автором класифікації, 
в основу якої покладено почуттєвий компонент, “тональність”, зокрема 
динамічні особливості почуттів (легкість і швидкість виникнення, сила 
емоційних переживань, їх стійкість), темперамент, емоційні риси 
характеру індивіда, загальна емоційна спрямованість, їх індивідуальні 
варіації. У гармонійної особистості, вважає автор, у котрої яскраво 
виражений певний тип загальної емоційної спрямованості (ЗЕС), при 
всій різноманітності її переживань теж є свій “єдиний тон”, своєрідний 
лейтмотив її емоційного життя. Цей єдиний тон не треба руйнувати, а 
сприяти, щоб він став цементуючим фактором особистості, і 
враховувати цей факт у навчальному процесі3. 

Саме за умови врахування десяти визначених Б. Додоновим типів 
ЗЕС особистості, вважає сучасний вітчизняний психолог І. Бех, може 
бути досягнута повноцінна індивідуалізація виховання особистості. 

Естетичні почуття і твір мистецтва розглядаються вітчизняними і 
зарубіжними вченими Б. Ананьєвим, Р. Арнхеймом, Л. Виготським, 
А. Леонтьєвим, С. Раппопортом, В. Самохіним з точки зору психології 
мистецтва.  

                                           
1 Симонов П.В. Что такое эмоция? – М.: Наука, 1966. – С. 70. 
2 Там само. – С. 83. 
3 Додонов Б.И. В мире эмоций. - К.: Политиздат Украины, 1987. – 140 с. 
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Про вікові особливості сприйняття мистецтва йдеться у наукових 
роботах Л. Благонадеждиної, Л. Божович, Л. Виготського, Б. Додонова, 
І. Кона, Є. Шуміліна, П. Якобсона. Автори підкреслюють, що для 
юнацького віку характерне не тільки біологічне дозрівання, а й відносна 
гармонійність двох сигнальних систем: кори і підкірки, посилення 
духовних факторів.  

Більшість психологів вважають, що в юнацькому віці рідко 
трапляються нечутливі, малоемоційні натури, адже юність – пора 
перших почуттів, романтичного і ліричного сприйняття світу. У зв’язку з 
цим виникає багато нових естетичних переживань, які неможливо ні 
виразити, ні осмислити без допомоги мистецтва. Як зазначає І. Кон, 
юнацький вік особливо синзетивний до сприйняття творів мистецтва. 

Оскільки психологія тісно перепліталась із педагогікою, відомі 
вітчизняні та зарубіжні педагоги апелювали не тільки до розуму, а й до 
почуттів школярів у процесі навчання.  

Про роль почуття в естетичній оцінці мистецтва висловлюють слушні 
думки педагоги А. Дистервег, Ж.-Ж. Руссо, Г. Песталоцці. 

“Душа, зворушена доброчесністю, повинна бути такою ж чутливою 
до всіх інших видів краси. Треба вчитись бачити і почувати. Витончений 
розвинутий зір є тільки результатом тонкого і правильного почуття. 
Тому художник, споглядаючи прекрасний пейзаж чи прекрасну картину, 
впадає в екстаз від предметів, не помічених пересічним глядачем. 
Скільки таких речей, які можна осягнути тільки почуттям і неможливо 
пояснити!” – зазначає Ж.-Ж. Руссо і робить висновок, що треба 
тренувати свій зір, як і почуття1.  

Таким чином, з появою педагогічної науки естетичне виховання, у 
тому числі “навчання” почуттю краси, формування інших шляхетних 
почуттів виходить за межі філософії та естетики. 

К. Ушинський розглядає естетичне виховання, формування в людині 
естетичного почуття (почуття прекрасного, піднесеного, трагічного, 
потворного) в органічному зв’язку з моральним, але поняття 
“естетичного” він вважає ширшим.  

Ідеї К. Ушинського знайшли своє продовження у працях інших 
педагогів: Х.Алчевської, В.Стоюніна, В.Водовозова, В.Острогорського. 

Останній мету естетичного виховання вбачав у тому, щоб зробити 
людину щасливою і приємною для інших, а для цього необхідно 
виховувати почуття краси, витонченості. Краса і прекрасне, на його 
думку, має нижчий і вищий ступінь, як і сприймання. Те, що ми 
сприймаємо лише зором і слухом, без участі розуму, належить до краси 
формальної, зовнішньої, яка приносить безкорисливе задоволення. 
Здатність відрізняти красиві предмети і милуватися ними – це перший 
нижчий ступінь естетичного почуття, вважав В. Острогорський. Лише 
вища, духовна краса, яка знаходиться у правді, істині, розумі, у почутті 
любові, здатна викликати високу духовну насолоду, збуджувати 

                                           
1 Руссо Ж.-Ж. Об искусстве. Статьи, высказывания, отрывки из произведений. – М.; Л.: 

Искусство, 1959. – С. 124. 
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проникаючий у смисл життя розум і почуття любові до людини, і уяву, і 
фантазію, і волю: бажання, порив, прагнення. Вся духовна істота стає 
кращою, просвітленішою, вищою. Отож “здатність і звичка знаходити 
прекрасне у мистецтві, в житті, в людях, їх вчинках і стосунках, у 
прагненні самому завжди чинити прекрасно, тобто правдиво, гуманно, в 
дусі любові, причому так, щоб це вище, красиве у нашому житті стало 
власною потребою, постійною звичкою, і називається почуттям 
естетичним у вищому значенні цього слова”1. Ця думка актуальна, на 
наш погляд, і сьогодні. Саме таким має бути сформоване естетичне 
почуття у шкільної молоді. 

На початку XX ст. фундатори національної системи шкільництва 
Г. Гринько, Я. Мамонтів, С. Русова, Я. Чепіга та інші вважали, що у 
новій школі має гармонійно поєднуватися фізичний, розумовий та 
духовний розвиток особистості, формуватися здатність до естетичної 
творчості, тому важлива роль відводилася художньо-естетичним 
дисциплінам. Посилення естетичного компонента системі шкільництва 
зумовило і підвищення вимог до професійної підготовки вчителя, а отже, 
педагогічних, психологічних і методичних напрацювань з цього питання. 

С. Русова у своїх програмних статтях “Національна школа”, “Нова 
школа соціального виховання”, лекціях “Дидактика” підкреслювала, що 
національне і світове мистецтво є могутнім чинником, який створює у 
школі атмосферу піднесеного настрою і пошуку вічно прекрасного, 
розвиває естетичне сприймання, емоції: “Місія мистецтва не так навчати, 
як викликати приємні почуття, піднести думку, зворушити ідеальні 
прагнення шляхом мистецьких емоціональних переживань. Такими 
засобами, формами й шляхами всяке знання найкраще стане зрозумілим 
для учнів різного віку”2. Таким чином, школа відшукує засоби 
благородного виховного впливу. Відзначаючи, що процес виховання має 
творчий характер, С. Русова все ж вважала, що фундаментом його є 
наука: психологія, фізіологія, педагогіка. 

Український педагог В. Сухомлинський, розв’язуючи проблеми 
виховання всебічно розвиненої особистості у своїй школі, вважав 
естетичне виховання основою формування здатності дитини до 
естетичного сприйняття і переживання, розвитку її естетичного смаку та 
ідеалу, здатності до творчості за законами краси, до створення 
естетичних цінностей у мистецтві та інших сферах. Особливого значення 
він надавав художньому слову, живопису і музиці. “Слово, - писав 
В. Сухомлинський, - допомагає глибше відчути найтонші відтінки краси, 
а краса ніби зміцнює в свідомості емоційне забарвлення слова, доносить 
до розуму й серця його мелодію і аромат... Сфера дій живопису й музики 
починається там, де закінчується мова. Те, що неможливо передати 

                                           
1 Острогорский В. Письма об эстетическом воспитании. Русским матерям 

посвящается. – М., 1908. – С. 22. 
2 Русова С. Дидактика // Русова С. Вибрані педагогічні твори: У 2-х кн. / За ред. 

Є.І. Коваленко; Упоряд., передм., примітки Є. І. Коваленко, І. М. Пінчук. - К.: Либідь, 1997. 
– Кн. 2. – С. 222. 
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словом, можна сказати гармонією фарб, мелодією”1. Тому великого 
значення він надавав умінню “бачити і відчувати” красу. Сухомлинський 
відстоював думку про те, що естетичне виховання буде успішним тоді, 
коли педагог володітиме тонким емоційно-естетичним відчуттям і 
баченням краси, а Б. Юсов назвав такого педагога “поліфонічною 
особистістю”. 

Цю проблему підняли В. Азархін, В. Мазепа, В. Михалів у 
монографії “Художня культура і естетичний розвиток особистості”, 
переконливо доводячи думку, що естетика і педагогіка накопичили 
достатній досвід в організації грамотного спілкування людини з 
мистецтвом, але досягнення науки залишаються приналежністю 
вузького кола спеціалістів і не застосовуються на практиці так широко, 
як це необхідно. “Що стосується школи, то і тут сучасна кваліфікація 
вчителів не дозволяє надіятись на правильний підхід до розвитку 
художньої культури особистості”2. 

Саме тому виникла необхідність у теоретичних працях, посібниках, 
адресованих майбутнім вчителям та вчителям-практикам. У 
педагогічних працях, присвячених загальнотеоретичним проблемам 
естетичного виховання (О. Буров, Є. Громов, М. Лайзеров, Б. Лихачов, 
М. Киященко) розглядалися (проте поверхово) й естетичні почуття як 
один з важливих  

чинників формування культури особистості, зокрема й у процесі 
вивчення літератури.  

Н. Волошина, Л. Коваль, Б. Степанишин, Т. Цвєлих, Г. Шевченко, 
А. Щербо і Н. Джола у науково-методичних посібниках та монографіях 
розглядають суть, завдання, систему та засоби естетичного виховання, 
зміст, принципи і методи викладання мистецтва у школі, зокрема 
літератури, з’ясовують критерії естетичної вихованості школярів, проте 
теоретичні та методичні основи формування саме естетичних почуттів 
старшокласників залишаються поза увагою авторів. 

У підручниках з методики літератури проблема естетичних почуттів 
розглядається в контексті естетичного розвитку засобами літератури 
(Є. Пасічник) та як психологічна передумова формування високого рівня 
читацької культури (Н. Волошина). Як зазначають класики методичної 
науки Т. Бугайко, Ф. Бугайко, спираючись на вчення І. Павлова про 
рухомість і податливість вищої нервової діяльності, що естетичне 
почуття, естетичне сприймання пластичне і легко піддається 
формуванню. 

У зарубіжній естетиці, філософії, педагогіці представлені цікаві 
моделі естетичного виховання за допомогою мистецтва (Л. Рейд, 
Р. Уткін, Д. Бест, Е. Фелдмен). 

                                           
1 Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // 

Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п’яти томах. – К.: Рад. шк., 1976. – Т. 1. – С. 181. 
2 Художественная культура и эстетическое развитие личности / В.И. Мазепа, 

А.В. Азархин, В.П. Михалев и др. ; Отв. ред. В. И. Мазепа. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 91. 
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Варто зазначити, що окремі дисертаційні дослідження присвячені 
актуальним проблемам естетичного виховання старшокласників 
засобами мистецтва та літератури: зокрема Є. Бабенко, Л. Гуляєвої  
(естетичне сприйняття), Г. Локарьової (естетичний ідеал), Л. Філатової  
(естетичні потреби), Л. Литвиненк (естетичні смаки), Л. Михайлової 
(естетична культура), Т. Антоненко (культура почуттів), А. Дем’янчук 
(музично-естетичні інтереси). 

Психологічна наука поглибила дослідження естетичних почуттів на 
рівні фізіології, визначила основні ознаки (безкорисливість, 
нераціональність), властивості (інтенсивність, тривалість, стійкість) та 
особливості (поєднання інтелекту та емоції) естетичних почуттів, їх роль 
у формуванні особистості, розкрила особливості сприймання мистецтва 
відповідно до віку, зокрема юнацького.  

Педагогіка розробила систему естетичного виховання, одним із 
важливих складників якої є естетичні почуття, її реалізацію в процесі 
вивчення дисциплін художньо-естетичного циклу, і літератури зокрема, 
на основі різних методичних форм роботи. Проте аналіз психолого-
педагогічної літератури засвідчив, що спеціального дослідження про 
зміст, форми, методи формування естетичних почуттів старшокласників 
у процесі вивчення української літератури немає, хоча ця проблема є 
важливою в системі естетичного виховання та навчання учнів старших 
класів. 

Наше завдання ми бачимо у поглибленні теоретичних та методичних 
аспектів проблеми формування естетичних почуттів на уроках 
української літератури, зокрема: 

1. Виявити засоби, що впливають на формування естетичних почуттів 
старшокласників на уроках літератури. 

2. Визначити ефективні методи та прийоми роботи. 
3. Підібрати відповідні мистецькі аналогії до літературних творів за 

програмою 9-11 класу. 
4. Створити методичну систему роботи з формування естетичних 

почуттів старшокласників.  
У цій статті ми викладемо основні тези проведеного дослідження. 
Естетичне почуття, як відомо, має двоєдину структуру: сприйняття 

об’єкта почуттів і безпосереднє відображення у формі переживання. Так 
простежується паралель, сприяє рівновазі інтелектуальних і емоційних 
факторів у структурі почуттів. 

Отже, головні параметри (за Г. Шевченко), що визначають рівень 
розвитку естетичних почуттів, мають три складники: сенсорну культуру, 
естетичні переживання, почуттєво-духовну насолоду1. 

Грамотне естетичне сприйняття, тобто сенсорна культура, сприяє 
розвитку естетичного почуття, яке, в свою чергу, являє собою, за 
висловом Б. Лихачова, соціально обумовлене суб’єктивне переживання, 

                                           
1 Шевченко Г.П. Взаимодействие искусств в эстетическом воспитании и развитии 

подростков: Дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01. – Ворошиловград, 1986. – 357 с. 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 94

народжене оцінним ставленням людини до естетичного явища чи 
предмета.  

Естетичні явища, у нашому випадку мистецькі твори, здатні 
збуджувати в людині почуття духовної насолоди чи відрази, піднесені 
переживання чи жах, страх чи сміх, тобто всі емоції, що супроводжують 
спілкування з прекрасним, потворним, трагічним, комічним. Б. Лихачов 
вважає, що естетичні почуття в єдності з раціональним смислом 
породжують цілісне естетичне переживання, емоційно-раціональний 
стан потрясіння, просвітлення, очищення, співчуття, які є основою 
духовних потреб1. 

Роль мистецтва у задоволенні духовних запитів підкреслював також 
В. Сухомлинський: “Як гімнастика виправляє тіло, так мистецтво 
виправляє душу. Пізнаючи цінності мистецтва, людина пізнає людське в 
людині, підносить себе до прекрасного, переживає насолоду. Життя 
людської душі – це вища мета виховання... Знання, вміння, праця, 
творчість – усе це тільки засоби досягнення вищої мети”2. 

Художньо-естетичні цінності здійснюють цілісний і особистісний 
вплив на людину, і цей вплив визначається, передусім, залученням до 
процесу художнього сприймання всієї особистості, взаємодією в 
художньому переживанні усіх рівнів психіки: відчуттів, почуттів, 
уявлень, інтелекту, пам’яті, інтуїції тощо. 

Людина, розвинута мистецтвом, відрізняється від людини естетично 
нерозвинутої тим, що органи її відчуттів більш чутливі, спостережливі і 
розумні. 

Різні види мистецтв сприяють розвитку специфічних видів 
естетичних почуттів. Під впливом живопису формується почуття 
кольору, музики –почуття звуків, поезії – почуття слова, хореографії – 
почуття пластики, краси руху, архітектури – почуття гармонії загальної 
форми та її частин, скульптури – почуття об’ємної форми; театру, кіно – 
синтез почуттів кольору, звуку, слова, пластики. Зрозуміло, що кожен із 
видів мистецтва впливає на формування всієї палітри естетичних 
почуттів, але “цілком правомірно наголошувати і на переважному впливі 
окремого виду на окремі естетичні почуття. Формування в людини 
естетичних почуттів у всьому виробленому багатстві їх змісту – одне з 
найважливіших завдань естетичного виховання”3. На нашу думку, цей 
процес буде успішним за умови взаємодії мистецтв у процесі вивчення 
літератури, а отже, і взаємодії естетичних почуттів. Адже взаємозв’язок 
мистецтв передбачає і взаємозв’язок різних почуттів: зорових, слухових. 

Таким чином, у процесі вивчення літератури, на наше переконання, 
пріоритетними є:  

                                           
1 Лихачев Б.Т. Теория эстетического воспитания школьников: Учеб. пособие по 

спецкурсу для пед. ин-тов. – М.: Просвещение, 1985. – 175 с. 
2 Сухомлинський В.О. Народження громадянина // Сухомлинський В. О. Вибрані твори 

в п’яти томах. – К.: Рад. шк., 1976. – Т.3. – С. 544. 
3 Естетичне виховання: Довідник / В.І. Мазепа (кер. авт. кол.), А.В. Азархін, 

В.С. Горський та ін.; Упоряд. Н.О. Яронцева. – К.: Політвидав України, 1988. – С. 71. 
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комплексний підхід до формування естетичних почуттів учнів на 
основі взаємодії мистецтв; 

доцільність у виборі ефективних методів і форм роботи, що 
застосовувалися на уроках; 

уміння враховувати всі засоби впливу на естетичні почуття 
особистості. 

Засоби, що впливають на формування естетичних почуттів на уроках 
літератури, – це емоційний виклад програмового матеріалу з літератури; 
застосування раціональних методів і прийомів та форм роботи на уроках 
літератури; відповідний вибір мистецьких творів до програмового 
матеріалу з української літератури (живопис, музика, скульптура, 
архітектура, кінокартини, телефільми та театральні спектаклі). Авторські 
таблиці “Мистецькі аналогії до програми з української літератури”1 та 
“Естетичні уподобання українських письменників”2 не мають аналогів у 
методиці літератури і є методичним забезпеченням до уроків вивчення 
оглядових та монографічних тем. 

Основні методи і форми роботи під час проведення уроків із 
застосуванням мистецьких аналогій є: 

1) демонстрування мистецьких творів (репродукцій картин, фото 
скульптурних, архітектурних пам’яток), прослухування музичних творів 
та їх естетичний аналіз; 

2) перегляд театральних і телеспектаклів, кіно- і телефільмів; 
3) художнє читання уривків, що відтворюють враження від 

мистецьких творів; 
4) проблемні методи: проблемні ситуації, дискусії; 
5) евристичні методи: евристична бесіда, порівняння, співставлення 

творів різних мистецтв; 
6) дослідницько-пошуковий метод;  
7) елементи розвивального навчання: вивідний метод. 
Як виявилося, найдоцільнішими є методи порівняння творів різних 

мистецтв, що сприяли створенню проблемних ситуацій на уроці, плідних 
для інтелектуально-творчого розвитку учнів.  

Прикладом може послужити вивчення у 9 класі біографії 
Г. Сковороди. Мистецькі твори, що підібрані до уроку вивчення особи 
письменника, – це живописні роботи І.Їжакевича “Г. Сковорода в дорозі” 
та “Портрет Сковороди” невідомого художника XVIII ст. і пам’ятники 
Сковороді у Лохвиці та Києві скульптора І. Кавалерідзе.  

Проілюструємо підхід, який застосовувався у процесі естетичного 
сприйняття скульптурних робіт одного автора та зіставлення різних 
мистецтв на основі спільності образу – філософа і письменника.  

                                           
1 Овдійчук Л.М. Поєднуючи слово, музику і живопис (Орієнтовні мистецькі аналогії до 

програми з української літератури, 9 клас) // Українська мова й література в середніх 
школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2000. – № 4. – С. 214-217; № 5. – С. 180-185. 

2 Овдійчук Л.М. Естетичні уподобання українських письменників // Українська мова й 
література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – № 3. – С. 115-119; 
2003. – № 1. – С. 142-147; 2004. – № 2. – С. 50-54. 
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Оскільки учні в 9 класі мають незначний досвід естетичного аналізу 
скульптурних робіт, то особлива увага зверталася на засоби виразності 
цього виду мистецтва.  

Пропоновані мистецькі аналогії демонструються на прикінцевому 
етапі уроку, коли в учнів уже сформоване певне уявлення про 
Г. Сковороду як про людину, філософа і письменника. 

За допомогою запитань і завдань з’ясовуємо, як сприймають 
дев’ятикласники образ Г. Сковороди у творах мистецтва: 

1. Що підкреслили автори живописних і скульптурних робіт у образі 
Г. Сковороди: риси людини, мислителя чи письменника? 

2. Які засоби виразності застосовують живописці для створення 
образу письменника і філософа?  

3. Чиє трактування вам ближче? Чому? 
4. Чи відповідають назви картин створеним образам? 
Отже, образ Г. Сковороди по-різному трактується митцями, хоча вони 

всі підкреслюють мудрість і незалежність письменника. Різні за жанром 
роботи живописців застосовують відповідні засоби виразності. Портрет 
Г. Сковороди має парадний характер, строгий підбір кольорів, 
картинність пози підкреслюють урочисте бачення невідомим художником 
героя свого твору. Така творча манера була притаманна класицизму. 

Інше трактування у І. Їжакевича: поєднання романтичного та 
реалістичного у творенні образу філософа-мандрівника виявляє ставлення 
автора і передає його почуття. Г. Сковорода зображений у русі, 
поривчастий вітер розвіває поли його одягу, він стрімко йде вперед, 
переборюючи вітер. Як звичайно, у руці у нього палиця, на плечі – 
торбина. На малюнку І. Їжакевича бачимо втілення пориву, неспокою, 
боротьби зі стихією, і з життям, разом із тим, це уособлення високої 
духовності, освіченості, мудрості.  

Назви живописних творів цілком відповідають зображеному: 
хрестоматійний портрет письменника і філософа та образ мандрівного 
філософа. 

Скульптурні роботи І. Кавалерідзе потребують певного коментаря. 
“Сковородинська” тема стала для І. Кавалерідзе справою життя. Він 
створив ряд погрудних портретів філософа, кілька барельєфів, 
меморіальну дошку для будинку Києво-Могилянської академії, поставив 
кінофільм про нього. Пам’ятники належать до монументальних 
скульптур. Основне у скульптурі – композиція: постановка фігури, розмір 
і пропорції, динаміка і статика, ритм, розміщення у просторі.  

Правильно сформульовані запитанння допомагають глядачам  
естетично грамотно подивитися на фотознімки обох пам’ятників: 

1. Порівняйте постановку фігури в обох роботах? 
2. Що передано у творах: статику чи рух? 
3. Порівняйте розміри і пропорції. 
4. Як вписується кожен із пам’ятників у навколишньому просторі? 
Таким чином, порівняння виявляє, що скульптури різні: пам’ятник у 

Лохвиці відтворює фігуру мандрівника, що стоїть, спершись на палицю. 
У другій руці - сопілка, на плечі – торбина з книгами. У погляді, поставі 
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спокійне замилування, замисленість, духовна спорідненість із 
навколишнім. 

Київський пам’ятник на Контрактовій площі відтворює через простоту 
постановки фігури самозаглиблення філософа. Це вже не просто 
мандрівник, а мудрий учитель народу, сіяч правди, мислитель і 
письменник. Скульптор так змоделював рух голови і погляд, що очі 
філософа замислено дивляться в далечінь. Проте почуття, які передав 
автор через скульптуру, схожі: це зворушення величчю духу цієї людини, 
відчуття спорідненості з вільнолюбною і незалежною вдачею філософа. 

Порівнюючи образи Г. Сковороди, створені художниками і 
скульптором, виявляємо деяку схожість у трактуванні І. Їжакевича та 
І. Кавалерідзе (пам’ятник у Лохвиці), а також невідомого художника та 
І. Кавалерідзе (пам’ятник у Києві). В основному ця схожість базується на 
почуттях, які намагалися передати митці, та на увиразненні певних рис 
створюваного образу. 

Отже, вміння порівнювати твори різних мистецтв на основі спільності 
образу формується в учнів разом із естетичним сприйняттям 
скульптурних робіт. Таким чином школярі пізнають Сковороду філософа, 
мудреця, митця за допомогою власних спостережень та мистецьких 
аналогій. 

Продуктивним виявився дослідницько-пошуковий метод. 
Завдання, які виконують учні, передбачають опрацювання 

першоджерел: епістолярної спадщини, щоденників, автобіографічних 
творів та спогадів про письменників. При цьому учні користуються 
такою пам’яткою: 

1. З’ясуй, хто із письменників справив найбільший вплив на митця? 
Які його улюблені літературні твори? Як це відбилося на творчій манері? 

2. Яким видам мистецтва віддавав перевагу письменник? По 
можливості, знайди твори, якими захоплювався письменник. Дай їм 
власну естетичну оцінку. Чи співпадає вона з думкою митця? 

3. Знайди відгуки про твори мистецтва у спогадах, листах, 
щоденниках. Проаналізуй їх. 

4. Які естетичні почуття автора тобі близькі? 
5. З’ясуй, які обдарування мав, окрім письменницького таланту? Чим 

вони тобі імпонують? 
6. Сформулюй естетичні погляди та естетичний ідеал майстра слова. 
Таким чином учні знайомляться із духовним світом митців, а при 

цьому здійснюється естетичний вплив на школярів, що сприяє 
формуванню вищих людських почуттів та емоцій. 

Багате емоційне життя, як слушно зауважує В. Ванслов, – одна із 
найцінніших якостей людини. “Не хаос емоцій, не клубок підсвідомих 
почувань, а ясну гармонію душевного світу, розумність почуттів 
породжує в людині мистецтво. Воно вчить людину осмислювати почуття 
і керувати ними. Воно користується емоціями для поглиблення 
розуміння життя, для виховання дієвого і творчого ставлення до нього”1.  

                                           
1 Ванслов В.В. Что такое искусство. – М.: Изобразит. искусство, 1989. – С. 17. 
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Важливим етапом у сприйнятті мистецьких творів є не тільки 
естетичне їх сприйняття, а й відчуття духовно-естетичної насолоди. 

Естетична насолода ґрунтується на таких структурних елементах: 
• предмет зображення; 
• авторське осмислення і ставлення до нього; 
• настрій і почуття автора, відображені у творі; 
• виконавська майстерність; 
• ставлення і враження реципієнта. 
Це свідчить про взаємозв’язок автора і реципієнта. У випадку, коли 

твір мистецтва сприймається естетично грамотно, можна говорити про 
взаєморозуміння, єдність думки і почуттів творця і того, хто сприймає. 
Отже, найвищим критерієм оцінки є адекватність почуттів автора і 
реципієнта. 

Як приклад наведемо фрагмент уроку вивчення особи І. Нечуя-
Левицького. На уроці демонструється репродукція однієї з улюблених 
картин письменника А.Куїнджі “Українська ніч”. 

Ця картина свого часу справила надзвичайне враження не тільки на 
шанувальників живописного мистецтва, а й на професіоналів-художників 
ілюзією місячного сяйва. Учні з’ясовують зміст і засоби зображеного на 
картині: за жанром це пейзажна картина, що відтворює місячну ніч на 
Україні. Кілька хат на пагорбі, млин за ними, ліворуч – дві стрункі 
пірамідальні тополі на тлі неба, річечка внизу – це сюжет картини. 
Композиція картини така: передній план занурений у темряву, а головна 
увага зосереджена на хатинах-мазанках, які автор виділяє світлою 
кольоровою плямою. Це і є смисловий і зоровий центр картини. 
Кольорова гама картини: красиві співвідношення кольорових площин та 
контраст темно-синього неба і зеленкуватої жовтизни хат. На думку 
старшокласників, художній образ картини – таємнича ніч і місячне сяйво.  

Почуття, які передав автор, це зачарування красою української ночі. 
Він опоетизував пейзаж, піднявся над буденністю, висловив романтичний 
погляд на світ. На запитання, які почуття викликала картина, відповіді: 
романтичні, тобто захоплення, зачарування, здивування, а також почуття 
таємничості. Отож, почуття автора і реципієнтів близькі, що є 
підтвердженням адекватного сприйняття мистецького твору учнями.  

Отже, знаючи зі спогадів сучасників, що І. Нечуй-Левицький був 
тонким поціновувачем живопису, можна зробити висновок, що 
письменник захоплювався пейзажними полотнами, виконаними в 
романтичному ключі. 

А з того, як описував українську природу, випливає, що й сам був 
романтиком у сприйнятті українського пейзажу і передавав свої почуття 
зачарування у майстерних і дивовижно живописних пейзажних 
замальовках на тлі реалістичних соціально-побутових картин. Таким 
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чином десятикласники мають змогу через естетичні захоплення І. Нечуя 
Левицького збагатити свій духовний світ, естетичні почуття. Важливим є 
також вміння не тільки відчувати насолоду, а й “перекласти” її на 
художню мову. Тому доречними є завдання описати власні естетичні 
почуття в кольорах, через звукові асоціації, використовуючи при цьому 
мовні засоби та словник (інвентарій) естетичних емоцій та ліричних 
почуттів1. 

Такі методи і прийоми роботи з формування естетичних почуттів 
старшокласників впливають на: 

1) розвиток активності спостережень під час читання, слухання 
музики, споглядання малярських, скульптурних творів, перегляду 
спектаклів, кінофільмів; 

2) формування естетичних переживань: почуття прекрасного, 
потворного, комічного, трагічного, піднесеного; 

3) розвиток активності проявів асоціацій та емоційної пам’яті; 
4) формування здатності відчувати чуттєво-духовну насолоду та 

хвилювання від зустрічі з мистецтвом; 
5) удосконалення вміння засобами мови передавати пережиті 

естетичні почуття; 
6) формування почуття натхнення (творчої активності, радості, 

бажання і потреби спілкуватися з мистецтвом високого рівня). 
Оптимальний вибір методів навчання, системне використання 

мистецьких аналогій на уроках літератури, достатня теоретична 
підготовка вчителів, наявність практичних порад та розробок 
методичного характеру сприяють успішному вивченню літератури як 
виду мистецтва в школі у взаємодії з іншими видами мистецтва, що, в 
свою чергу, є одним із головних чинників формування естетичних 
почуттів школярів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – М.: Политиздат, 1978. – С. 120-121. 
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Левицька Н.М. (Київ) 

 
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ  

У ВИКЛАДАННІ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  
УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 

 
У статті висвітлюється активна участь вищих навчальних закладів 

та студентства в національному відродженні України, важлива роль 
студентів у поширенні української мови, започаткуванні викладу 
українознавчих дисциплін та українознавчих кафедр. Розкривається 
подвижницька діяльність у процесах українізації таких видатних діячів, 
як В.Антонович, М.Грушевський, Д.Багалій, О.Маркевич, О.Потебня, 
М.Сумцов та ін. 

 
Проблема поширення української мови, українознавчих дисциплін та 

відкриття відповідних кафедр у ВНЗ України на рубежі ХІХ – ХХ 
століть є досить актуальною, оскільки процеси, що відбувалися на 
бездержавних українських землях, свідчать про велику життєву силу 
українців, які в умовах русифікації та полонізації зберегли свою 
самобутність і культуру. Сьогодні ця проблема не тільки не втратила 
свою актуальність, а піднімається ще гостріше. Отже, є необхідність 
поглибленого вивчення соціальних та національних процесів, що 
відбувалися в українських землях, які перебували у складі Російської та 
Австрійської імперій на зламі ХІХ-ХХ століть. 

Дослідження обраної проблеми базувалося на літературних 
джерелах дорадянського, радянського і після радянського періодів, 
проаналізовані офіційні документи царського уряду, його регіональних 
структур, навчальних закладів –„Сравнительная таблица уставов 
университетов 1884, 1863, 1835, 1904 г.г.”, „Исторический обзор 
деятельности Министерства народного просвещения 1802-1902”, 
Воловенко П. „Сборник постановлений и распоряжений начальства по 
университету Св. Владимира и др. русским университетам с 1892 по 
1911 г.”; законодавчі акти духовного відомства , які регламентували 
діяльність Київської духовної академії. 

Особливу зацікавленість викликають праці видатних істориків – 
професорів вищих гуманітарних навчальних закладів (Грушевский М.С. 
”Освобождение России и украинский вопрос”; Драгоманов М.П. „По 
поводу студенческих волнений в Киевском университете”; Багалий Д.И. 
„Очерки по русской истории” тощо), дослідження радянських вчених з 
питань розвитку вищої школи на рубежі століть (Эймонтова Р.Г. 
„Русские университеты на грани двух эпох”; Лебедева Э. и др. „История 
высшей школы в СССР, ее развитие и совершенствование”; Иванов А.Е. 
„Высшая школа России в конце ХІХ – начале ХХ века”; Степанович Е.П. 
„Высшая специальная школа на Украине (конец ХІХ – нач. ХХ ст.)” 



 

Україна – освіта 
 

 101

Серед значної кількості робіт, присвячених дослідженню вищої школи, 
майже немає спеціальних праць, присвячених темі, що досліджується.  

До наступної групи праць належать монографічні дослідження історії 
Київського, Харківського, Одеського університетів, присвячених 
ювілейним датам, статті, дисертації з питань розвитку вищої освіти. Слід 
зазначити відсутність спеціальних робіт, присвячених розвитку вищої 
гуманітарної освіти в період, що досліджується. Цей аспект входив 
складовою частиною до робіт з історії вищої освіти як у радянський, 
післярадянський періоди, так і в незалежній Україні. Що стосується 
публікацій у незалежній Україні, то їх кількість незначна, а тематика 
лише опосередковано стосується даної теми. 

Аналіз літературних джерел свідчить про актуальність обраної теми, 
недостатній, а подекуди й упереджений підхід до розробки питань 
українізації вищої освіти в Україні на рубежі століть.  

Автор ставить перед собою завдання висвітлити роль студентства в 
українізації вищої школи, показати непорозуміння і пряму протидію з 
боку Міністерства освіти та реакційних викладачів. Слід також 
змістовно проаналізувати роботу українознавчих кафедр, що працювали 
у Київському, Харківському та Одеському університетах. Важливим 
аспектом розгляду даної проблеми є проведення паралелі на зламі ХІХ-
ХХ століть та сьогоденням, коли в незалежній Україні мовне питання 
гостро постало відразу ж в 1991 році.  

Розглядаючи етапи національного відродження в Україні, не можна 
не відзначити вагомої участі у цих процесах ВНЗ. Особливо активну 
участь у національному відродженні завжди брала молодь, і насамперед, 
її інтелектуальна частина – студентство. Саме завдяки студентській 
молоді на зламі ХІХ-ХХ ст. на території Наддніпрянської України були 
створені перші національні організації, розроблені вимоги національно-
визвольного руху. 

Студентські осередки взяли участь у такій важливій акції, що отримала 
назву “рух за українізацію вищої освіти в Україні”. Ця проблема широко 
обговорювалася в українському суспільстві на рубежі ХІХ-ХХ ст. і 
розглядалася як складова формування національної свідомості. Такі вимоги 
постійно лунали з боку земств, міських рад та різних науково-просвітніх 
інституцій Наддніпрянської України. Складалися петиції з тисячами 
підписів громадян з вимогою скасувати утиски над українським словом. 
Напружена ситуація в Україні примусила уряд в кінці 1904 р. розпочати 
заходи щодо вирішення “української мовної проблеми”. Однак реальні 
кроки в цій справі були зроблені лише з вибухом російської революції, яка 
прискорила розвиток українського громадського і культурного життя. Це 
було пов’язано з поширенням української періодичної преси, розгортанням 
діяльності українських політичних партій, насамперед – УСДРП та УДРП, 
заснуванням національних клубів, товариств “Просвіта”, виданням книг та 
підручників українською мовою1. 

                                           
1 Записка об украинском движении за 1914-1916 годы с кратким очерком истории 

этого движения, как сепаратистско-революционного течения среди населения Малоросии. 
– Б.м., 1916. – С. 27. 
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У контексті цих процесів і набула актуальності проблема українізації 
вищої школи. Вперше українознавчі курси з великими труднощами 
вводилися в драматичній школі М.Лисенка у Києві. Там ще у 1905 р. був 
введений курс “української драми”, але учні слухали “історію 
російського театру”. І лише в 1906/1907 навч.р. став викладатися курс 
“історії українського театру та драми”1. 

Виключно важливе місце у започаткуванні викладу українознавчих 
курсів у вищій школі України належало студентам. Ще з початку 
1905/1906 навч.р. це питання одним з перших бурхливо обговорювалося 
студентськими вічами петербурзьких ВНЗ, в Одеському університеті та 
інших. Зокрема, вимога введення в навчальний процес українознавчих 
предметів була включена до загальноуніверситетської резолюції, наданій 
професорській раді Одеського університету. Це змусило адміністрацію 
висловитися за введення в університетський курс предметів, вказаних 
студентами – української мови, історії, літератури і географії України. 
Мова викладання предметів мала залежати від національного складу 
більшості студентів2. 

Порушене студентами вищих навчальних закладів питання про 
утворення українознавчих кафедр та введення в університетах України 
викладання українською мовою набуло широкого розголосу, отримало 
підтримку серед інтелігенції, учнів середніх шкіл, у всіх українських 
осередках Росії та за її межами. 

У вищій школі українська мова традиційно перебувала в стані 
безправного діалекту. Тому в умовах відповідної мовної політики 
царату, спрямованої на придушення мови і культури національних 
меншин, інтенсивної русифікації годі було її побачити серед циклів 
історичних чи філологічних дисциплін вищих навчальних закладів, 
існуючих в Україні. Зовсім не приділялася увага вивченню історії 
України та культури українського народу. 

Викладацький склад у ВНЗ формувався переважно з вихідців 
внутрішніх районів Росії або українців, які стояли на позиціях 
войовничої українофобії, тому у відповідному дусі виховувалися і 
студенти. Студентські бібліотеки мали обмежену кількість 
“благонадійної” української літератури. Теми наукових робіт з 
українознавства (хоч і були далекими від сучасності) також рідко 
рекомендувалися студентам. Та, незважаючи на зусилля реакції, 
університети України поступово стали визнаними центрами 
українського національного руху, справжніми науковими осередками з 
вивчення української мови та культури. 

 Цьому великою мірою сприяла подвижницька діяльність таких 
діячів, як В.Антонович у Київському університеті, Д.Багалій у 
Харківському, О.Маркевич в Одеському та інших. Незважаючи на 
утиски та сувору регламентацію навчального процесу, саме на їхній 

                                           
1 З школи М.Лисенка // Рада. – 1906. – 16 вересня. 
2 Щеголев С.Н. Украинское движение как современный этап южнорусского 

сепаратизма. – К.: Тип. И.Н.Кушнерева, 1912. – С. 163. 
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лекціях та приватних вечірках студенти інколи вперше для себе 
відкривали окремі факти з історії України та свого народу. Зокрема, в 
навчальному курсі “Російська історіографія” (видана силами студентів 
історико-філологічного факультету в 1907 р.) Д.Багалій, розглядаючи 
тему “Південно-Західної Росії”, крім звичного терміна “Малоросія”, 
вживав назву Україна. Поділяючи думки Максимовича, професор рішуче 
виступив проти російської школи Погодіна на захист автохтонності 
українців на їхніх етнічних територіях Наддніпрянщини1. 

На початку 1906 р. питання про українські курси було поставлене 
студентами історико-філологічного факультету в Харківському 
університеті. Але бажаних наслідків ці дії не принесли. У відповідь на 
звернення студентських земляцтв, зокрема Чернігівського, Харківського 
та Полтавського, ректор університету в травні 1906 р. відповів 
звичайною відпискою, вказавши, що справа заснування українознавчих 
кафедр (історії України, української літератури, мови, етнографії з 
викладом українською мовою) поки неможлива через відсутність 
матеріальних ресурсів, викладацького складу та необхідної кількості 
українських студентів. Через це професори історико-філологічного 
факультету – О.Потебня, Д.Багалій, М.Сумцов зрідка читали деякі 
українознавчі курси2. Лише в грудні 1906 р. за ініціативою історико-
філологічного факультету рада професорів Харківського університету 
звернулася до міністерства освіти з проханням відкрити у ВНЗ дві 
українознавчі кафедри з викладом курсів українською мовою3. 

Особливу популярність ідея введення українознавчих дисциплін у 
закладах вищої освіти отримала після її обговорення студентами 
Київського університету на загальній сходці 16 жовтня 1906 р. Крім 
патріотичного пориву студентства, підгрунтя для цієї події було вже 
підготовлене в українському середовищі, зокрема, на початку жовтня 
1906 р. популярна газета “Рада” опублікувала заклик до студентів 
Київського, Харківського та Одеського університетів продовжити 
активні дії щодо українізації вищої школи, розцінюючи це, як своєрідну 
стежку українського народу до волі. ”Доля України в руках студентів” – 
пафосно писала газета, закликаючи студентів здобути якщо не цілий 
університет, то принаймні декілька кафедр з викладанням українською 
мовою, що мало покласти початок духовного і національного 
відродження4. 

На цих зборах головував і був основним доповідачем у питанні 
заснування чотирьох українознавчих кафедр (історії України, 
української мови, літератури, права, дослідження економічних та 
господарських відносин в Україні) представник від студентської фракції 
УСДРП Д.Дорошенко. Збори ухвалили ряд резолюцій щодо українізації 
вищої освіти в Україні і петицію до ради професорів з вимогою відкрити 

                                           
1 Центральний державний історичний архів України, ф. 2162, оп. 2, спр. 114, арк. 106. 
2 Жадоба освіти // Рада. – 1906. – 31 жовтня. 
3 Про українські кафедри // Рада. – 1906. – 20 грудня. 
4 І. Л-а. До студентів // Рада. – 1906. – 3 жовтня. 
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кафедри українознавства для викладання таких предметів – історії 
України, української літератури, мови та права. Щиру підтримку 
українським студентам у цій справі надали російські, польські студенти 
тощо1. Подібна заява була подана до ради від слухачок Київських вищих 
жіночих курсів з 500 підписами (тобто абсолютної більшості їхнього 
складу)2. 

Наприкінці жовтня 1906 р. збори студентів історико-філологічного 
факультету Київського університету прийняли резолюцію з вимогою до 
адміністрації виписати серію книг і журналів з українознавства, у т.ч. 
збірки “Наукового Товариства ім. Шевченка”, праць М.Грушевського, 
Т.Шевченка, І.Франка, Б.Грінченка, І.Нечуя-Левицького та інших3. Через 
місяць під петицією студентів до ради професорів університету щодо 
заснування українських кафедр було зібрано понад 1400 підписів4. 

У листопаді делегація в складі студентів Д.Дорошенка, Я.Міхури та 
В.Андрієвського передала петицію ректору, хоч і не сподівалася 
доброзичливого відношення до її вимог з боку адміністрації. Ректор 
університету Д.Цитович був змушений прийняти делегацію від 
студентів, заявивши, що в університеті, як державній інституції, має 
панувати виключно державна російська мова5. Незважаючи на це, 
студентські представники сміливо вступили в дискусію, заявивши, що 
Київський університет знаходиться на українській землі й утримується 
за рахунок місцевих податків. До того ж, інтереси розвитку місцевої 
мови – української, не можуть суперечити інтересам держави. 
Результатом переговорів стала домовленість про можливість заснування 
“приватних” курсів при існуючих уже кафедрах та інформування 
міністерства освіти про наступні кроки щодо розв`язання цієї проблеми6. 

“Гурток українців-студентів” в Київському політехнічному інституті 
в листопаді 1906 р. також розпочав збір підписів під вимогою відкриття 
ряду українознавчих кафедр. Невдовзі студенти домоглися того, що в 
приміщенні читального залу бібліотеки поряд з російськими та 
світовими письменниками був поміщений також портрет Тараса 
Шевченка7. 

Дії демократичного студентства Київського університету, 
незважаючи на те, що наштовхувалися на непорозуміння і пряму 
протидію з боку міністерства освіти та реакційних викладачів, отримали 
великий резонанс серед української демократичної громадськості. Після 
перших публікацій про ініціативу студентів до редакцій українських 
газет масово почали надходити листи від робітників і селян, учнів 

                                           
1 13 жовтня 1906 р. в Київському університеті відбулася сходка польських, українських 

та російських студентів, присвячена захисту національних меншин і заснування ряду 
польських кафедр. 

2 Дорошенко Д. Україна 1906 р. // Україна. – 1907. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 20. 
3 З університету // Рада. – 1906. – 26 жовтня. 
4 Дорошенко Д. Доповнення до споминів В.В.Садовського // З минулого… – С. 21. 
5 Вартовий П. З українського життя // Нова Громада. – 1906. – № 12. – С. 153. 
6 У Києві // Рада. – 1906. – 29 листопада. 
7 З політехнікуму // Рада. – 1906. – 17 листопада, 20 грудня. 
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середніх шкіл, від військових спілок і організацій, у яких 
висловлювалася підтримка студентських вимог. На знак солідарності 
виступили і студентські громади далеко за межами Наддніпрянської 
України, зокрема, в Петербурзі, Москві, Казані, Дерпті, Львові, 
Ватикані. Всього на початок 1907 р. тільки до “Ради” на підтримку 
відкриття українських кафедр надійшло листів більш ніж від 10 тисяч 
осіб1. 

М.Грушевський, негайно відреагувавши на наведені події, 
порівнював це нове явище для Наддніпрянської України із Східною 
Галичиною, коли з 1901 р. гостре протистояння українських студентів у 
Львівському університеті викликало піднесення всієї української 
громадськості краю і вимога заснування українського університету стала 
суттєвою складовою боротьби за національно-державне визволення2. 
Загальна ініціатива студентів розглядалася і як спосіб притягти в 
Україну національні наукові сили, які, не знайшовши застосування на 
батьківщині, працювали у різних наукових закладах всієї імперії. 

З рядом статей про необхідність створення українознавчих кафедр 
виступив у пресі київський професор В.Перетц. У 1906 р. він, вважаючи 
дії студентів занадто радикальними, вів жваве листування з І.Франком, 
прагнучи, щоб той очолив кафедру історії української літератури в 
Київському університеті3. Але цим планам не судилося здійснитися. 

Активну позицію підтримки заходів студентства зайняли й 
новостворені “Просвіти”. Так, Київська “Просвіта імені Т.Г.Шевченка” 
(заснована в 1906 р. з ініціативи Б.Грінченка, М.Лисенка, 
М.Старицького, Лесі Українки, С.Єфремова та інших) звернулася до 
керівництва Київського університету, а також до Української громади у 
2-й Державній думі з проханням розробити й відстоювати законопроект 
щодо українізації шкільництва в Україні. 

Незважаючи на студентську активність та широку підтримку 
громадськості, народних мас України, впровадження української мови у 
ВНЗ відбувалося надто повільно, долаючи численні бюрократичні 
перепони і пряму протидію. На рівні міністерства освіти питання 
відкриття українознавчих кафедр принципово так і не було вирішено. 
Останньою спробою вже на законодавчому рівні вирішити це питання 
стало подання членами Української громади в 2-й Державній думі 
(травень 1907 р.) на її розгляд законопроекту про створення в 
Київському, Харківському та Одеському університетах кафедр 
українознавства з викладанням української мови4. Але липневий 
переворот 1907 р. став на заваді цим намірам. 

Лише протягом 1907 р. у ВНЗ були відкриті окремі українознавчі 
курси. В березні 1907 р. урочисто, при переповненій аудиторії відбулася 

                                           
1 Дорошенко Д. Доповнення до споминів В.В.Садовського // З минулого… – С. 21. 
2 Грушевський М. Вопрос об украинских кафедрах и нуждах украинской науки. – СПб.: 

Тип. “Общественная польза”, 1907. – С. 3. 
3 Історія Київського університету. – С. 295-296. 
4 Дорошенко Д. Нарис історії України. – С. 549. 
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перша лекція з курсу історії української словесності (літератури) приват-
доцента О.Грушевського (молодшого брата М.Грушевського) в 
Одеському університеті. Предмет викладався протягом трьох семестрів 
українською мовою1. 

У вересні 1907 р. у Харківському університеті успішно розпочав 
викладати курс історії української народної літератури професор 
М.Сумцов. Як про це зазначав ректор університету Д.Багалій, перша 
лекція (адже вона вперше велася українською мовою в імперському 
університеті) пройшла “просто, ясно, безпосередньо”2. Це була велика 
подія, на яку зібралося багато студентів. Протягом року на лекції з 
українознавчих предметів приїздили студенти навіть з інших міст. Це 
викликало різку критику з боку міністра освіти і вже в листопаді 1907 р. 
він вимагав від ректора негайного припинення читання курсів 
“недержавною мовою”3. 

У Київському університеті та на Вищих жіночих курсах розпочав 
викладати історію української літератури професор Лобода4. Лекції читалися 
паралельними потоками українською і російською мовами за бажанням 
слухачів. Професор М.Василенко читав лекції з історії України на Вищих 
приватних курсах Жекуліної5. Подібні курси українознавства були 
започатковані в ряді ВНЗ Петербурга. З наступом реакції викладання 
українською мовою в університетах, започатковане в 1906/1907 навч.р. було 
припинено й уряд, незважаючи на численні студентські протести і вимоги, з 
новою енергією заходився “очищати” школу від українських впливів6.  

Таким чином, можна зазначити, що на зламі ХІХ-ХХ ст. об’єктивні 
зміни у суспільстві, проникнення у ВНЗ України передових соціальних та 
національних ідей, демократизація студентського складу та надання 
автономних прав ВНЗ, призвели до розгортання національно-визвольного 
руху, що включав в себе боротьбу за українізацію вищої школи. Виключно 
важливе місце в цій боротьбі належало студентам. Після студентських 
виступів у ВНЗ України розпочався процес викладання українознавчих 
курсів, відкриття відповідних кафедр. І хоча ці надбання з наступом реакції 
були ліквідовані, все ж вони стали своєрідною маніфестацією національних 
сил і слугували підгрунтям для національно-визвольних змагань доби 
української революції 1917-1920 рр. Для сьогодення ті події є зразком 
боротьби за національне відродження України. 

                                           
1 З.К. Дещо з життя української молодіжи в Одесі // Історичний огляд життя в 

студентських українських організаціях / Зібрав і видав Др. З.Кузеля. – Львів: НТШ, 1908. – 
С. 148. 

2 Лист Д.І.Багалія до О.Д. та Н.Д.Багалій (Харків, 2 жовтня 1907 р.) // Наукові записки 
кафедри українознавства Харківського університету. – Харків: Вид-во “Основа”, 1994. – 
Вип. 1. – С. 86. 

3 Харьковский государственный университет им. А.М.Горького за 150 лет. – С. 140. 
4 Петлюра С. З українського життя в минулому році // Петлюра С.В. Статті. – К.: 

Дніпро, 1993. – С. 58. 
5 Сьогобочний Г. Наше національне життя в 1906 р. // Рідний край. – 1907. – № 3. – 

С. 12. 
6 Заяви українських студентських громад 1907 року // Наукові записки кафедри 

українознавства Харківського університету. – Харків: Вид-во “Основа”, 1994. – Вип. 1. – 
С. 87. 
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Гречка А.Б. (Ялта) 

 
НАРОСТАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ 

НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
ЗА УКРАЇНІЗАЦІЮ НАРОДНОЇ ШКОЛИ  

У 1902 – 1904 рр. 
 

У статті розглядається наростання на Лівобережній Україні 
політичної боротьби за українізацію народної школи у 1902 – 1904 рр. 
Аналізується політичний напрям у культурно-освітньому русі, 
започаткований Революційною українською партією. 

 
Поставлена у статті проблема наростання політичної боротьби на 

Лівобережній Україні за українізацію народної освіти у 1902 – 1904 рр. 
має важливе наукове значення. В комплексному плані тема статті не 
досліджувалася у вітчизняній історичній науці. Окремі її сюжети 
висвітлювалися в роботах В.Й. Борисенка, Г.А. Непорожньої, 
В.Ф. Колісника, О.О. Рафальського, О. П. Тимошенко, А.І. Павка тощо. 
Серед джерел перше місце займають архівні матеріали Полтавського 
обласного державного архіву, спогади учасників тогочасних подій 
Д. Дорошенка, Є. Чикаленка, Б. Колларда, М. Чеботаріва тощо, а також 
збірники документів і матеріалів. 

Стаття має на меті проаналізувати наростання практичної й 
теоретичної діяльності членів РУП, Народної партії, УСДРП, РСДРП з 
пропаганди політичного вирішення українізації освіти. 

Революційно-освітні ідеї РУП поширюються у 1902 р. й на територію 
Полтавської та Чернігівської губерній. Під впливом полтавських 
семінаристів, уродженців Лубенщини, у Лубнах утворився осередок 
РУП з місцевих гімназистів і молодих службовців, які пропагували ідеї 
„Самостійної України”. Національно-революційною агітацією були 
охоплені жителі й інших місць Полтавської губернії. Студент 
Харківського університету Ю. Коллард, один із керівників РУП, у 
1901 р. організував у Кобиляках Полтавської губернії з місцевої молоді 
осередок партії й підтримував з ним постійний зв’язок. Влітку того ж 
року до Кобиляк приїхали на канікули кілька учнів старших класів 
Полтавської духовної семінарії, які поділяли погляди рухівців. 
В. Андрієський, В. Базилевич, О. Іваницький, О. Колчевський, 
О. Червоненко в розмовах з селянами й учнівською молоддю 
розповідали про революційні події у Полтаві, створення в семінарії 
таємного гуртка, переповідали зміст виступу М. Міхновського при 
відкритті пам’ятника І. Котляревському та основні положення 
„Самостійної України”1. Зрозуміло, що вони не могли обійти увагою й 

                                           
1 Борисенко В.Й., Непорожня Г.А. Суспільно-політична діяльність учителів і 

учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр. – К., 2002. – С. 47-48. 
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такі гострі для учнівської молоді питання, як пригноблене становище 
освіти та культури України, революційні шляхи їх вирішення. 

Досить швидко національно-революційні ідеї РУП поширилися і в 
Полтавському та Костянтиноградському повітах Полтавської губернії. 
Наприкінці 1901 – на початку 1902 рр. семінаристи Полтавської 
духовної семінарії, відправлені шкільним начальством під нагляд 
батьків, а також студенти Харківських вузів, переважно уродженці 
Полтавської губернії, почали поширювати серед них нелегальну 
літературу українською мовою. Видані у Галичині книги були написані 
на близьку до життя сільських трударів тематику, малювали їх тяжке 
життя, економічну нерівність, безземелля та свавілля властей. Такі книги 
користувалися значним попитом серед селян Полтавської та Харківської 
губерній, мали у них великий авторитет і стимулювали бажання 
добитися легшого життя1. 

Під впливом такої агітації та початку голоду навесні 1902 р. у 
Полтавській та Харківській губерніях відбулися масові селянські 
виступи, які збудоражили всю Україну. Вони спрямовувалися як проти 
самодержавного ладу, поміщицького землеволодіння, так і проти 
шовіністичної політики уряду, за національну рівноправність. У ході 
революційної агітації виявилося, що національна свідомість селян була 
на низькому рівні, вони слабко сприймали ідеї про самостійність 
України, що й змусило частину рупівців вдатися до удосконалення своєї 
програми. 

Національно-революційні ідеї РУП, викладені в „Самостійній 
Україні”, пропагував нелегальний гурток студентської молоді у Києві, 
діяльність якого поширювалася й на Лівобережну Україну. Можливо, 
подібні гуртки чи групи РУП існували і в інших містах Полтавської та 
Чернігівської губерній, на що вказує характер оцінки революційного 
руху на Лівобережній Україні полтавським жандармським управлінням. 
Правда, конкретних даних про такі осередки жандармські документи не 
наводять. 

Національні і культурно-освітні ідеї виніс з Полтавської духовної 
семінарії М. Ілляшевич, який навчався в одному класі з племінником 
С. Петлюри Г. Скрипкою, а з 1902 р. почав працювати в церковно-
парафіяльній школі містечка Старі Санжари Полтавського повіту 
Полтавської губернії. З початку своєї роботи він значну увагу приділяв, 
як стало відомо пізніше жандармам, „просвіті місцевого населення... в 
бажаному йому напрямку”2. З цією метою він домігся відновлення 
роботи читальні, яку незабаром перетворив у національний культурно-
освітній центр усього містечка. У бібліотеці-читальні бажаючі могли 
знайти й заборонені цензурою видання, прочитати або прослухати їх. 
Можемо припустити, що вчитель займався патріотичною культурно-
освітньою роботою в руслі партійної програми Революційної української 

                                           
1 Дорошенко В. Революційна Українська Партія (РУП). 1900 – 1905 рр. Нарис з історії 

української соціал-демократичної партії. – Львів; К., 1921. – С. 13-14. 
2 Полтавський обласний державний архів (далі – ПОДА), ф. 83, оп. 1, спр. 134, арк. 2. 
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партії, викладеної в „Самостійній Україні”. Характерно, що поряд з 
національною культурно-освітньою діяльністю жандарми відзначали й 
обережну антиурядову агітацію молодого вчителя. Але довести свої 
підозри жандарми не могли і М. Ілляшевич продовжував працювати 
далі. Під його впливом опинилося кілька місцевих жителів, у тому числі 
фельдшер Г. Макаренко, козак Я. Стенька і, напевне, священик 
Г. Скрипка1. Вчитель М. Ілляшевич репрезентував ту частину 
національного вчительства, яка ставила своїм завданням культурно-
національне визволення українського народу. 

Члену РУП М. Чоботаріву внаслідок копіткої роботи вдалося 
загітувати багатьох селян с. Лисича Костянтиноградського повіту 
Полтавської губернії у 1902 – 1903 рр. не тільки на виступ проти 
поміщика, а й у національному плані. Селяни села сприйняли культурно-
освітню програму РУП і таким чином позбавили впливу російських 
есерів. До села приїздив і Д. Антонович, який на думку М. Чоботаріва, 
не поділяв ні марксистських, ні соціал-демократичних ідей, а в усних 
бесідах із селянами і колегами по партійній роботі наголошував, що ми 
не хочемо „пролетаризації”2. Під відповідним впливом перебували й 
селяни с. Федорівка. Сам факт головної уваги РУП до селянських 
проблем, напевне, був зумовлений не тільки соціальними, а й 
національними міркуваннями, оскільки українське селянство гостро 
відчувало на собі приниженість національної культури, чужість 
нав’язаної школи з її незрозумілою для дітей мовою, антиукраїнським 
змістом навчально-виховного процесу. 

У своїй практичній діяльності РУП надавала національній проблемі 
важливого значення. У програмі для занять у робітничих гуртках, 
підготовленою Київською рупівською організацією у 1903 р. і 
призначеною для поширення в різних губерніях, у тому числі й у 
лівобережних, рекомендувалося поєднувати агітацію за звільнення від 
соціального і національного гніту. У ній наголошувалося на необхідності 
для українських робітників мати власну національну освіту, літературу, 
національне життя та соціалістичну самостійну Українську державу. В 
програмі передбачалося вивчення історії колоніальної політики царизму 
в Україні, соціального складу її населення тощо. Орієнтація українських 
робітників на здобуття національної освіти свідчила про те, що певна 
частина рупівців продовжувала ув’язувати в програмі й практичній 
діяльності національно-освітні й соціальні проблеми. Закладені в 
„Самостійній Україні” національно-революційні ідеї, у тому числі і в 
освітній сфері, виявилися досить живучими навіть в умовах повсюдного 
захоплення соціал-демократизмом. 

В агітаційно-пропагандистській діяльності РУП використовувала 
різноманітний друкований матеріал. Зокрема, один з ідеологів партії 
Д. Антонович у 1900 р. написав брошуру „Дядько Дмитро”, 

                                           
1 Там само. 
2 Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи 

Чеботаріва). – К., 2003. – С. 72. 
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переробивши для цього агітку Польської партії соціалістичної „Отець 
Симон”, у якій йшлося про гнобительську політику російського уряду по 
відношенню до неруських народів. Як пропагандистський матеріал 
використовувався рухівцями й партійний друкований орган часопис 
„Гасло” (1902 – 1903). Поряд з цими пропагандистськими матеріалами 
вживалися й інші. На початку жовтня 1903 р. до Полтави надійшла 
партія нелегальної літератури. Серед неї були прокламації „Українські 
селяни”, „До полтавської інтелігенції з приводу царського маніфесту 
1903 р.”, „До українських селян”, „Від Центрального комітету 
Революційної української партії”, а також журнали „Гасло”, „Селяни” 
тощо1. 

Поширення революційної літератури РУП українською мовою на 
першому етапі її існування мало велике значення для розвою 
національно-культурного відродження на Лівобережній Україні. 
Українське слово й українські книжки (заборонені царським урядом у 
1876 р.) виступали головною зброєю партії на її шляху до досягнення 
поставленої мети, демонстрували населенню наявність нової політичної 
сили, готової до вирішення національно-освітньої проблеми 
політичними методами. 

Революційно-просвітній характер мала листівка РУП „Ой, високо 
сонце сходить, низенько заходить”, видана у 1903 р. і досить поширена 
на Лівобережній Україні. У ній читачам пояснювалося, що за 
Переяславським договором 1654 р. Україна зберігала свою державність, 
яку згодом московські правителі ліквідували, „цар – чужа для нас 
людина, що він не має права порядкувати у нашій хаті, розпоряджатися 
нами, як рабами, що ми – Українці: самі господарі в своїй власній хаті, 
що вже давно пора схаменутися, давно вже треба вигнати з батьківської 
хати чужих нахабних людей і завести все по своєму ...Борітеся усюде за 
праве діло, бо 250 років минеться 6 січня 1904 року, як ми у московській 
неволі”2. 

Характерно, що знаряддям підвищення національної свідомості 
українців обрана історія України і насамперед той її період, коли вона 
мала свою власну державу, а люди жили тоді набагато краще. Звертання 
до славних сторінок України часів козацтва було досить вдалим 
прийомом рупівських організацій, оскільки у свідомості лівобережної 
еліти, як ніде в інших регіонах, ще жевріла надія відновити її державний 
статус, селяни добре пам’ятали, що їхні предки були козаками з 
широкими правами і привілеями, які потрібно було відновити, 
інтелігенція ж тішилася тим, що раніше Гетьманщина була однією з 
найосвіченіших країн Європи, а потім її громадяни були кинуті в 
духовну темряву й безграмотність. Спільним же для всіх станів України 

                                           
1 ПОДА, ф. 138, оп. 1, спр. 78, арк. 5-6. 
2 Цит. за: Потульницький В.А. Український консерватизм як ідеологічна і соціально-

політична передумова становлення 2-го українського гетьманату: основні напрямки і концепції 
(1789 – 1914) // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Історія. 
Економіка. Філософія. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 161. 
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залишалася гордість за героїчні подвиги козацтва, які принесли їй велику 
славу в усій Європі, але поступово вона була пригнічена. 

Переорієнтація частини рупівців від вимог самостійності до 
автономії України істотно не позначилася на ставленні партії до 
вирішення культурно-освітніх проблем. У поширюваній на Полтавщині 
РУП у 1903 р. у одній з листівок писалося, що по всій Україні, де живуть 
українці, „школи повинні бути українські, а не московські, університети, 
газети, журнали, книжки на українській мові, а в судах, банках, поштах й 
інших „державних місцях” повинна бути наша українська мова”. 

Українські культурно-освітні проблеми знаходили відображення в 
програмах і діяльності й інших партій. Зокрема і в заснованій у 1901 – 
1902 рр. М. Міхновським у Харкові Українській народній партії. Вона 
фактично продовжила пошуки розв’язання національної та державної 
проблем України, які поступово затушовувалися в діяльності РУП. До 
керівного ядра УНП увійшли такі відомі діячі національного руху на 
Лівобережній Україні, як брати Василь і Григорій Шевченки, Микола, 
Володимир і Сергій Шемети, О. Степаненко та інші1. 

Заявляючи про об’єднання в рядах партії міського і сільського 
пролетаріату України, керівництво УНП ставило своїм головним 
завданням просвітити його представників у національному й класовому 
відношеннях. Вона мала діяти самостійно, незалежно від „приказів 
московських чи петербургзьких організацій”. Вирішення національного, 
у тому числі й освітнього питання партія ставила в залежність від 
здобуття Україною державної самостійності2. 

Ставлення УНП до проблеми української за характером освіти 
викладено в окремій частині партійного документа про „становище 
російських українців робітників”. Його основні положення багато в чому 
перегукуються з програмою РУП, що свідчить про авторство 
М. Міхновського. У документі наголошувалося, що нещастя України 
почалися з часу її добровільного приєднання до Московського царства, 
коли московський уряд різними способами відняв у неї державні права й 
почав нищити інші. Одним з найбільших лих для України автор 
документа вважав нищення української національної школи, цього 
могутнього засобу в „конкуренційній міжнаціональній боротьбі за 
життя”. Після цього почалося відкриття московських шкіл з російською 
викладовою мовою та перетягування на свій бік нестійких українських 
інтелектуалів і виховання з них відступників від свого народу. Чужі 
школи призначалися для виховання „хамів і попихачів”. 

У порівняльному плані зверталась увага на соціально-національну 
значущість школи в житті суспільства. Наголошувалося на тому, що у 
вільного народу є своя національна школа, яка виховує патріотів рідного 
краю, розвиває духовну природу його дітей, закладає підвалини їх 
матеріального достатку. В народу ж раба – чужа школа, де вчать дітей 
зневажати свій край, свою націю, мову, культуру, роблять з них 

                                           
1 Павко А.І. Повчальний досвід історії. – К., 2002. – С. 218. 
2 Національні процеси в Україні. – Ч. 1. – С. 359-361. 
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патріотів народу-переможця. Чужомовна школа незрозуміла дітям, не 
відповідає психічній структурі певного етносу, не може сприяти 
духовному розвитку, а отже, й досягненню матеріального блага. 
Внаслідок такої політики „москалів” школа в Україні прищепила 
багатьом своїм учням ненависть і зневагу до всього українського, за її 
допомогою знищена багата і давня українська культура. А український 
народ опускається в темряву, зникає моральність і культурні форми 
життя, наголошувалося в документі. Освітній же рівень селянина 
настільки понизився, що він уже не знаходить слів для висловлювання 
абстрактних понять, свою мову забуває, а чужої не навчився1. 

Організовуючи окрему робітничу партію, УНП наголошувала на 
тому, що „москалі-робітники” вороже ставляться до вимог українців 
рівної з ними свободи. Тому єдиний вихід у здобутті рівних з ними прав 
УНП вбачала у створенні своєї організації. 

Виходячи з програмних настанов про вкрай небезпечне для існування 
української нації становище народної школи, УНП вважала в українізації 
освіти одне з найважливіших завдань партійної діяльності. Тим самим 
вона залучала на свій бік і значну частину патріотично налаштованої 
української інтелігенції, яка прагнула боротися не тільки за національні, 
а й соціально-демократичні права українців. Таким чином 
розширювалася соціальна база партії, а відповідно й охоплення 
пропагандою мас людей. 

Революційній українській партії на початку ХХ ст. доводилося діяти 
в обстановці широкого поширення в Україні, як і в Російській імперії в 
цілому, соціал-демократичних ідей. В розумінні багатьох, особливо 
молоді, вони були набагато важливішими для суспільства і могли стати 
тим ключем, за допомогою якого відкривалася можливість вирішити й 
національні проблеми народів. Такі настрої все більше захоплювали 
керівництво та рядових членів РУП. 

Формування в РУП соціал-демократичної течії поглиблювалося і 
завершилося у грудні 1904 р. створенням на її основі Української соціал-
демократичної спілки (УСДС) під проводом М. Меленевського. 
Прямуючи до об’єднання з РСДРП, УСДС перейняла й основні 
положення останньої в національно-культурному питанні, остаточно 
порвавши таким чином з основоположними принципами РУП. 

Ці відмінності чітко проявилися в програмних документах УСДС. 
Оцінюючи обстановку в Російській імперії другої половини ХІХ ст., 
партійні ідеологи констатували, що внаслідок цілої низки обставин 
Україна злилася в єдиний економіко-політичний організм з Росією, а 
українська національна свідомість ледве жевріла в суспільстві. Ті ж 
патріоти, які раніше підтримували її своєю діяльністю, не могли надати 
національній свідомості політичного значення, внаслідок чого вона 
залишалася „як епос серед широких народних мас”. Визнаючи за 
інтелігенцією визначальну роль у намаганні вивести українську 
„національну свідомість з позиції політичного нуля і підняти її до рівня 

                                           
1 Національні процеси в Україні. – Ч. 1. – С. 328-329. 
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політичної величини”, партійні проводирі наполягали на тому, що вона в 
ході економічного розвитку держави попадала у все більшу залежність 
від всеросійського суспільного поступу і всі спроби вирватися з неї були 
марними1. Своїм головним завданням УСДС вважала введення 
українського пролетаріату в пролетарську сім’ю всього світу, щоб він 
вніс свій внесок у „визволення трудящих”. 

Національним культурно-освітнім проблемам неруських народів 
приділяла увагу й РСДРП, погляди якої поділяла й частина лівобережної 
громадськості. Програма РСДРП у національному питанні передбачала: 
„скасування станів і повну рівноправність усіх громадян незалежно від 
статі, релігії, раси і національності. Право населення отримувати освіту 
рідною мовою, забезпечуване створенням за рахунок держави і органів 
самоврядування необхідних для цього шкіл; право кожного громадянина 
висловлюватися рідною мовою на зборах; запровадження рідної мови 
нарівні з державною в усіх місцевих, громадських і державних 
установах. Право на самовизначення за всіма націями, що входять до 
складу держави”2. 

При всій зовнішній привабливості національна програма РСДРП 
містила в собі й приховані недоліки, які згодом постануть з усією 
гостротою на порядку денному українського культурно-освітнього 
процесу. Мова у ній йшла винятково про свободу вживання рідної мови 
в усіх сферах суспільного життя, замовчувалося ставлення партії до 
місця народної школи у національному вихованні молодого покоління 
через ознайомлення учнів з національною історією, літературою, 
географією, культурою. Фактично, школі відводилася роль колективного 
вихователя учня-інтернаціоналіста, за яким приховувалася постать 
російського патріота. Такий характер народної школи обумовлювався 
основоположним принципом РСДРП „Пролетарі всіх країн, єднайтеся!” і 
не відповідав національним інтересам українського народу. 

Прихильники соціал-демократії на Лівобережній Україні отримували 
з Москви, читали і вивчали програмні документи й прокламації РСДРП. 
Так, у 1903 р. член полтавського осередку РУП вчитель М. П. Орлов мав 
у себе на квартирі другий номер „Революционной России”, два 
примірники „Манифеста социал-демократической партии”, дев’ять 
примірників „Манифеста РСДРП”3. Спрямування виробленої на їх базі 
пропагандистської літератури мало антисамодержавний 
загальноросійський характер, у якому не залишалося місця вирішенню 
національної, у тому числі й культурно-освітньої проблеми України. У 
цьому плані показовою є прокламація Кременчуцького комітету РСДРП 
„Ко всем рабочим г. Кременчуга и п. Крюкова”, розкидана на вулицях 
Кременчука 9 квітня 1903 р. У ній, зокрема, йшлося про необхідність для 
революційного руху освічених людей і хороших книг, які б навчили 

                                           
1 Там само. – С. 329-342. 
2 Національні процеси в Україні. – Ч. 1. – С. 331-332. 
3 ПОДА, ф. 138, оп. 1, спр. 67, арк. 2. 
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народ, що робити далі. Критикуючи уряд за недоступність для 
робітників освіти, обмеження її елементарною грамотою, автори 
прокламації нічого не писали про антиукраїнське спрямування виховно-
освітнього процесу, тим самим відволікаючи увагу читачів від наболілої 
для українців національно-освітньої проблеми. Далі йшли заклики про 
повалення самодержавства, завоювання політичної свободи, в тому числі 
й віросповідання без жодного натяку на свободу національну1. Подібний 
характер мали й інші пропагандистські матеріали РСДРП, що 
поширювалися на Лівобережній Україні. Вони не могли залучити на бік 
РСДРП патріотичну українську інтелігенцію й змушували її шукати 
нішу серед українських політичних партій. 

Таким чином, на початку ХХ ст. на Лівобережній Україні 
зароджується політичний напрям у культурно-освітньому русі. Він 
започаткований Революційною українською партією. Найактивнішими 
провідниками революційних ідей РУП на Лівобережній Україні у 
завоюванні українському народові національних культурно-освітніх 
прав стали представники інтелігенції та семінаристи Полтавської 
духовної семінарії. Вони поширювали революційно-освітні ідеї 
„Самостійної України”, листівки і прокламації РУП, піднімали 
національну свідомість людей, надавали їй визвольного характеру, 
консолідували патріотичні сили краю навколо культурно-освітньої 
проблеми України. 

З еволюцією РУП до соціал-демократизму національне культурно-
освітнє питання поступалося місцем питанню соціальному. Проте 
започаткована РУП ідея нерозривності вирішення культурно-освітньої і 
політичної проблем знайшла подальше втілення і реалізацію в програмі 
та діяльності Української народної партії. У програмах же інших партій 
культурно-освітня проблема України вже не ставилася з усією 
політичною гостротою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 ПОДА, ф. 138, оп. 1, спр. 61, арк. 22. 
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Занік Г.В. (Львів) 

 
З ІСТОРІЇ ВИХОВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ  

ГІМНАЗІЯХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ 
 
У статті розкривається виховна робота в гімназіях Галичини з 

українською мовою навчання у міжвоєнний період. Аналізуються окремі 
аспекти освітньої політики Другої Речі Посполитої в галузі 
шкільництва. 

 
Сучасна школа переживає процес болісного становлення, 

реформування, зміну підходів до оцінювання знань учнів, процес 
пошуку нових підходів до організації і проведення виховної роботи. 
Головне завдання нинішньої школи – виховання громадянина України. 
Атмосфера відродження духовності в Україні, суспільна потреба в 
школах нового типу вимагає особливої уваги до використання набутків 
попередніх поколінь саме в питанні організації та проведення виховної 
роботи. Саме життя сьогодні змушує нас обрати пріоритетним напрямом 
діяльності школи саме виховання, тому створення умов для 
самореалізації дитини – головна місія сучасної школи. Реалізація цих 
завдань, національно-культурне відродження неможливі без творчого 
переосмислення надбань світового та вітчизняного педагогічного 
досвіду. Осмислення історичної правди, культурної спадщини минулого 
допоможе педагогам знайти свій, науково обґрунтований підхід до 
створення системи виховної роботи школи в сучасних умовах. 

Однією зі змістовних сторінок  історії педагогіки є  організація 
виховання учнів у гімназіях Східної Галичини з українською мовою 
навчання. 

Метою даного дослідження є обґрунтування актуальності проблеми 
національного виховання в гімназіях Східної Галичини. 

Аналіз досліджень і публікацій вітчизняних та зарубіжних вчених 
показує, що в цьому напрямі зроблено чимало. Однак наша проблема в 
їхніх працях не знайшла глибокого і достатнього висвітлення. 

Уже в перші роки окупації польськими військами західноукраїнських 
земель виходить друком низка праць, присвячених певним аспектам 
національної освіти. Серед них слід назвати праці М.Галущинського, 
Б.Заклинського, В.Левицького, О.Макарушки, В.Мудрого. 

Відомий український педагог міжвоєнного періоду М.Галущинський 
у своїх  наукових роботах висвітлював концепцію національного 
виховання та важливість позашкільної освіти, показавши, що провідною 
вимогою має бути орієнтація на українську національну ідею, а 
наслідком – побудова незалежної соборної Української держави. 

Освітній політиці Польської держави були присвячені праці 
тогочасних польських істориків та дослідників: С.Грабського, С.Лося, 
Р.Отовського, А.Бохенського, В.Бачковського. Так, польський 
політичний діяч Станіслав Грабські (автор шкільного закону 1924 р.) у 
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своїй праці „Школи на східних землях” доводить, що введення 
утраквізму в школах Західної України призведе до повної асиміляції 
українців. 

Це саме внаслідок розвитку української культури та освіти, що буде 
розвиватися у співпраці з Польською державою, передбачає польський 
вчений міжвоєнної доби С. Лось у своїй праці „Конструктивна політика 
на Червоній Русі” та „Міжнародне становище Польщі та Галицькі 
українці”. Багато робіт цього періоду на основі фальсифікації 
статистичних даних подають картину повного розквіту української 
культури й освіти в Польщі. Тому можна сказати, що більшість 
польських науковців дотримувалася офіційної думки щодо становища 
українців у Польщі та майбутнього української національної школи. 

Проблема українського шкільництва досліджувалась у роботах 
багатьох науковців, педагогів, дослідників радянського часу та доби 
незалежної України. Серед цих робіт помітно виділяється 
фундаментальне дослідження в галузі українського шкільництва 
Б.Ступарика. Вагомим внеском в історію шкільництва Східної Галичини 
стала робота В.Кислого, що характеризується залученням до наукового 
обігу широкого кола історичних джерел. Безперечний інтерес викликає  
робота І. Курляк, у якій автор, залучивши широкий спектр наукових 
праць і джерел, найглибше дослідила становлення та розвиток 
гімназійної освіти в Східній Галичині. 

Великий внесок у розробку даної проблеми внесли і представники 
української діаспори: С.Ярославин, П.Мірчук, С.Шах, М.Сивіцький, які 
у своїх роботах наголошували на антиукраїнській спрямованості 
політики Другої Речі Посполитої в галузі освіти. 

Слід зазначити, що „Гімназії – це середні школи загальноосвітнього 
характеру, в яких викладалися класичні мови і які давали право вступати 
до університетів, поставши у ХVІ-ХVІІ ст. набули особливого 
поширення в Центральній і Східній Європі лише у ХІХ столітті”. Таке 
коротке і чітке тлумачення назви “гімназії” подає Енциклопедія 
українознавства. Але за цією короткою назвою – величезна історія 
гімназійної освіти, історія гімназій Східної Галичини зокрема, їх виховна 
робота.  

Колишній учень Сокальської гімназії Тихон Лещук згадує: 
”Пересічному сучаснику, який сприймає факти минулого ізольовано від 
історичних, трудно буде зрозуміти всю силу краси і принади тих 
виховних заходів, які для нас, колишніх учнів української гімназії – були 
насправді життєдайним джерелом великої, захоплюючої (скажу без 
перебільшення) душевної наснаги, творчих устремлінь, внутрішньої 
краси. Естетичне виховання в такому розумінні, поряд з 
навчальноінтелектуальним та фізичним вихованням, що дуже ретельно 
плекалося нашою школою під гаслом ”Mens sana in corpore sano”, 
становило основу всієї сути гімназійної освіти. Мистецьке виховання 
було невід’ємним від фізичного (спортивного виховання)”1.  

                                           
1 Сокальська гімназія. Пропам’ятна книга. – Львів; Сокаль: Б.в., 2001. – С. 422. 
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У своїй основі план виховної роботи українських гімназій мав 
опиратися на сім “точок”, тобто основних складових повноцінного 
розвитку особистості, а саме: 

виховання  морально-релігійне, виражене у християнському дусі; 
iнтелектуальний розвиток, здобутий  знанням і витривалою працею; 
дотримання принципів добра, правди, краси, плекання товариської 

культури; 
розвивання фізичних сил, гарту, волі шляхом фізичного виховання; 
підготовка молоді до майбутнього громадянського життя на  

демократичній основі; 
систематичне господарсько-економічне виховання з вираженим 

практичним нахилом; 
державно-творче виховання, що повинне у своїй основі  опиратися на 

вище згадані шість „точок” виховного процесу”1. 
Як бачимо, повз увагу не було пропущено ні однієї грані виховання 

особистості громадянина, патріота своєї землі, землі, яка у 
досліджуваний час перебувала у складі чужоземної держави. 

Плануючи виховну роботу на навчальних рік, враховували: 
1) зміст навчання, який „реалізовували” вчителі на лекціях; 
2) зміст роботи в навчальних „організаціях і кружках”2. 
Тому можна сказати про серйозний і цілеспрямований підхід 

галицьких педагогів до вирішення проблем виховання гімназійної 
молоді, що враховував зміст як лекційного, так і пізнавального 
матеріалу, з яким знайомилися учні під час навчання та додаткових 
занять у гімназійних гуртках. 

Реалізація виховного процесу під час проведення уроків, як фіксує 
документ, була найважливішою частиною виховної праці, бо навчальні 
програми мають реальну основу в самому доборі наукового матеріалу. 
Вважаючи всі предмети за однаково важливі, польські шкільні власті все 
ж таки ставили на перше місце польську мову, історію Польщі, науку 
про сучасну Польщу (коли йшлося про державне виховання). Важливість 
української мови і літератури бралася до уваги лише у “національно-
українському вихованні”. 

За часів панування Австро-Угорщини в українських гімназіях 
Галичини дуже рідко святкували політичні державні свята 
(обов’язковими для відзначень були лише іменини Цісаря і його 
дружини). Ситуація змінюється після переможної для Польщі 
українсько-польської війни. Нехтуючи прийнятими на себе на Паризькій 
мирній конференції зобов’язаннями щодо національних меншин, 
польська адміністрація повела інтенсивну полонізацію українського 
населення (українці становили понад 5 млн. із 27-мільйонного населення 
новоутвореної Польської держави)3.  

                                           
1 Звіт дирекції державної гімназії з українською мовою навчання в Перемишлі за 

шкільний рік 1933-34. – Перемишль, 1934. – С. 49. 
2 Там само. 
3 Сокальська гімназія. Пропам’ятна книга. – Львів; Сокаль: Б.в., 2001. – С. 74. 
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Після десятирічного панування Польщі на галицьких землях 
змінюється і „дозволена” мета виховної роботи в україномовних 
гімназіях: у звітах цього часу вже немає слів „патріотизм”, 
„націоналізм”, „ідейність”, натомість читаємо про виховання 
„індивідуальності”1. Ми бачимо державну політику асиміляції 
національних меншин Речі Посполитої в дії. 

Державно-громадянське виховання реалізовувалося переважно під 
час підготовки і проведення національних і державних свят. Звичайно, 
перш за все, це були державні свята Речі Посполитої: „Свято 
відродження Речі Посполитої”, „Свято іменин Пана Президента”, „Свято 
іменин Маршала Йосифа Пілсудського”, „Свято Конституції 3-го 
травня”, „Свято 10-ти річчя урядування Ігнація Мосціцького” та ін. 
Історичні документи не залишили нам описів ставлення українських 
школярів до проведення цих свят, хоча, судячи з сухого викладу 
перебігу цих подій, особливою популярністю як у вчительського, так і в 
учнівського колективу вони не користувалися. Натомість часописи того 
часу яскраво і повно змальовують святкування українських 
національних свят. Перш за все, це вшанування пам’яті Т.Г Шевченка, 
що проводилося наймасштабніше у всіх без винятку гімназіях Східної 
Галичини. Доброю традицією українських гімназій було проведення 
Шевченківських урочистостей також і для громадськості та батьків. 
Відрадно, але, на жаль, інші національні свята, такі як „Академія в честь 
Головного Отамана Військ УНР Симона Петлюри”, „Свято Просвіти”, 
святкування на честь Софії Русової проводилися менш масово2. 

Велику роль у гімназіях приділяли гуртковій роботі, як важливому 
чиннику розвитку та виховання українця, бо, власне, ця гілка виховної 
роботи могла не враховувати поданих згори Міністерством освіти та 
віросповідань готових планів. Гурткова робота з року в рік зростала. Але 
її ріст проходив не в ширину, а в глибину – “поглиблювати ідеї 
розуміння суті організації” (гуртків – авт.). Завдання, які ставили перед 
собою керівники цих організацій, вражають нас своєю новизною і 
розумінням потреб дитини: ”щоб молодь не вважала самоврядні 
установи за щось накинене, тим самим не дуже щось варте, а щоб сама 
проявляла ініціативу в змісті і формі праці та самого строю установ і 
кружків”. Для розв’язання цього завдання важливе значення мало й те, 
що гімназійній молоді дозволялося самостійно брати ініціативу в свої 
руки – виступати. Гурткова робота в гімназіях проводилася на дуже 
високому рівні. Адже саме робота в позаурочний час давала можливість 
дитині розкрити свої здібності, таланти, нахили, поглибити свої знання з 
предмета, який цікавить найбільше. Це пояснюється тим, що урок з його 
правилами проведення, дисциплінарними вимогами, досить обмежував 

                                           
1 Державна гімназія з українською мовою навчання у Львові. Звідомлення за шкільний 

рік 1932/33. – Львів, 1933. – С. 10. 
2 Звідомлення приватної коедукаційної гімназії Товариства „Рідна школа” з 

українською мовою навчання в Тернополі з правами державних шкіл за шкільний рік 
1935/36. – Тернопіль, 1936. – С. 8. 
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розвій творчості дитини, чого не скажеш про позаурочну роботу в 
різноманітних гуртках. 

Серед учнівських  гуртків і організацій, що працювали в гімназіях 
Східної Галичини, виділяється Мистецька секція, на засіданнях якої 
відбувалися  авторські проби, читалися доповіді, проводилися дискусійні 
вечори і мистецькі прогулянки. Саме на засіданнях мистецьких гуртків 
проявлялися і гартувалися майбутні таланти поетичного, 
письменницького, живописного жанру. Цікавою була робота в 
історичному і фізіографічному гуртку, де гімназисти виступали зі 
звітами. Наукова робота активно проходила на заняттях україністичного, 
філологічного, історичного, географічного, природничого гуртків. 
Цікавим для нас було дізнатися, що саме з ініціативи учнів  гімназії був 
організований  гурток „Культ праці” (під впливом Академії в честь Івана 
Франка з нагоди посвячення пам’ятника)1. 

Одним із важливих напрямів у позакласній роботі гімназій було 
фізичне виховання. Мету фізичного виховання в гімназіях розуміли як 
„поєднання фізичної і духовної справності в одну гармонійну 
цілісність”2. Таке трактування мети фізичного виховання дає нам 
розуміння того, що українські свідомі громадяни фізичну досконалість 
ставили поряд з духовною зрілістю майбутнього громадянина. 

Спортивні гуртки були найчисельнішими: 112 учнів у Львівській 
гімназії, 98 – в Перемишльській гімназії, що становило від 49 до 74 % 
усіх учнів школи. Хлопці і дівчата (у мішаних гімназіях) грали у 
волейбол, баскетбол, ручний м’яч. А коли надворі псувалася погода, 
заняття у спортивних гуртках не відміняли, їх проводили у приміщенні; 
відбувалися також лекції на теми історії спортивного та фізкультурного 
руху. Крім вищезазначених видів спорту, учні займалися веслуванням, 
велосипедним і санним спортом, атлетикою. Про добру фізичну 
підготовку гімназистів свідчить факт їхньої участі у „Великім Спортовім 
Дні Українських Змагунів” у Львові, „Запоріжських Змаганнях”, 
міжшкільних змаганнях з плавання. На таких змаганнях, як довідуємося 
з преси, гімназисти часто займали призові місця. Цим досягненням, 
звичайно, передувала копітка робота у спортивних гуртках та участь 
учнів у щомісячних гімназійних імпрезах – змаганнях, прогулянках, 
спортивних забавах та іграх. Взимку були лижні і санні прогулянки на 
околиці міст. Практикувалися і міжгімназійні лижні спортивні 
змагання3. Аналізуючи стан фізичного виховання учнів, слід зупинитися 
на цікавому моменті поєднання гарту тіла і розуму, яке найбільше, на 
нашу думку, виявлялося у роботі природничого і географічного гуртків в 
українських гімназіях Східної Галичини. Так, робота над плеканням 

                                           
1 Державна гімназія з українською мовою навчання у Львові. – Звідомлення за 

шкільний рік 1932/33. – Львів, 1933. – С. 13. 
2 Звідомлення приватної коедукаційної гімназії Товариства „Рідна школа” з 

українською мовою навчання в Тернополі з правами державних шкіл за шкільний рік 
1935/36. – Тернопіль, 1936. – С. 16. 

3 Звідомлення виділу „Кружка родичів” при державній гімназії з українською мовою 
навчання в Перемишлі за шкільний рік 1934-35. – С. 57. 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 120

рослин і тварин, опіка шкільним (природничим) городом, прогулянки і 
географічні екскурсії, змагання поряд зі своїм пізнавальним і науковим 
значенням, допомагали фізично розвиватися навіть тій частині 
гімназистів, які за станом здоров’я не могли навчатися у спортивних 
гуртках. Географічні прогулянки були одноденними, дводенними, 
триденними (залізницею, автомобілями), п’ятиденними (до великих міст 
– Львова, Кракова, Варшави)1. 

До роботи з оздоровлення і гартування учнівської молоді відносили : 
ігри на перервах між уроками, купання в річках (влітку), катання на 
ковзанах (взимку), короткі (на околиці населеного пункту) та 
довготривалі (до Львова та Кракова) екскурсії2. Але і цей вид дозвілля 
молоді Кураторія Шкільного Округу прагнула використати для 
„виховання польського патріотизму”. Так, прогулянка до стародавнього 
Плісниська була рекомендована як „прогулянка учнів по місцях 
уродження короля Яна Собінського”3. 

Спортивні досягнення гімназистів неодноразово висвітлювалися в 
тогочасній пресі (газети: „Український Бескид”, „Діло”, „Готові”, 
„Telegrafie sportovym”). Українська інтелігенція в особі педагогів 
гімназії, розуміючи, що після Першої світової війни почалося „велике 
спортивне оживлення” активно сприяла поширенню вже діючих і 
утворенню нових спортивних гуртків, а клич спортивної роботи в 
гімназіях Галичини був сучасним: „У здоровому тілі – здоровий дух”.   

Велику роботу з морально-етичного виховання молоді проводила 
Марійська дружина, метою роботи якої, як свідчить документ, було 
„поглиблення культу Марії, поглиблення духовно-релігійно-морального 
виховання та практичне релігійне життя”. Крім проведення традиційних 
церковних свят, таких як Євхаристій не свято, свято Покровителя, 
Марійське свято, Марійська дружина проводила харитативні акції: 
організовувала товариську допомогу в навчанні, надавала допомогу на 
оплату житла, лікування, харчування, куплю книжок і одягу бідним 
учням. Слід відзначити також участь цієї організації і в науковому житті 
гімназії: так у гімназії Марійська дружина організувала курс грецької 
мови та літератури, на заняттях якого велися дослідження з історії релігії 
та церкви, зачитувалися наукові реферати4. 

Осередком товариського життя були читальні, які „плекали 
товариське співжиття, давали розваги в годинах відпочинку” та 
заохочували молодь до читання книжок та часописів5. 

                                           
1 Звідомлення приватної коедукаційної гімназії Товариства „Рідна школа” з 

українською мовою навчання в Тернополі з правами державних шкіл за шкільний рік 
1936/37. – Тернопіль: Б.в, 1937. – С. 18. 

2 Звідомлення виділу „Кружка родичів” при державній гімназії з українською мовою 
навчання в Перемишлі за шкільний рік 1934-35. – Перемишль, 1935. – С. 45. 

3 Звіт дирекції державної гімназії з українською мовою навчання в Перемишлі за 
шкільний рік 1933-34. – Перемишль, 1934. – С. 27. 

4 Звідомлення  приватної коедукаційної гімназії Товариства „Рідна школа” з 
українською мовою навчання в Тернополі з правами державних шкіл за шкільний рік 
1935/36. – Тернопіль, 1936. – С. 10-11. 

5 Там само. – С. 12. 
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Про велику турботу  галицьких педагогів щодо моральних якостей 
сучасної їм молоді свідчить факт офіційної заборони відвідування 
учнями кав’ярень, ресторанів, молочарень, цукерень під загрозою 
виключення зі школи. Крім того, були встановлені правила відвідання 
учнями кінофільмів: відвідувати кіносеанси дозволялося лише учням 
старших гімназійних класів після того як зі змістом фільму буде знайома 
дирекція гімназії. Тому і вихованість гімназистів була належною. 

Після реформи шкільництва у 1932 р., коли гімназії були 
переформовані на чотирикласні гімназії нового типу, зменшилася 
кількість класів у гімназіях з українською мовою навчання. Проте 
порівняння кількості учнів, які навчалися у 1932-33 н.р. та  учнів 1935-
36 н.р. (у Тернопільській гімназії кількість учнів, які вступили в 
гімназію, була вдвічі більшою, ніж у попередньому навчальному році) 
дає підстави стверджувати, що серед українського населення, 
незважаючи на реалії „колоніального життя”, „тяга до вищої освіти, яка 
в часи найгострішої господарської кризи була сильно підупала, починає 
оживати”. З іншого боку, цей факт підтверджував те, яку живучість і 
принадну силу здобула рідна освітньо-виховна установа. І хоча шляхи 
української освіти були нелегкими і тернистими, вона зуміла, завдяки 
зусиллям своїх ідейних працівників „стати на висоту свого великого 
покликуючого завдання” – навчання і виховання справжніх українських 
патріотів1. 

З українських гімназій Галичини вийшли справжні патріоти України: 
Олександр і Філарет Колесси, Іван Криницький, Володимир Охрімович, 
Омелян Колодницький, Андрій і Степан Бандери, Олекса Гасин, Петро 
Мірчук і багато інших, які своєю працею та своїм жертовним життям 
приблизили знаменний день нашої незалежності. України. 

Таким чином, у міжвоєнний період, коли Східна Галичина входила 
до складу Польської держави, українські гімназії відігравали велику роль 
у збереженні української мови та культури. Виховні заходи, що 
проводилися серед учнів, допомагали вихованню молодих українських 
патріотів. Використання їх досвіду сприятиме виробленню програм 
національного спрямування навчального процесу в гімназіях та вузах на 
сучасному етапі розбудови Української держави. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного 

педагогічного університету ім. Івана Франка. – Дрогобич: НВЦ „Каменяр”, 2002. – Вип. 9. 
– 271 с. 
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Концур В.В. (Горлівка) 

 
НАРОДНІ УНІВЕРСИТЕТИ ПРОФСПІЛОК  
У СИСТЕМІ ІДЕОЛОГІЧНОГО УТИСКУ 

(середина 1950-х – середина 1960-х рр.) 
 

Статтю присвячено дослідженню однієї з форм діяльності 
профспілок України під час хрущовської „відлиги” – народних 
університетів. На основі архівних матеріалів та документів 
розглядається їх роль в ідеологічній роботі профспілок. Автор 
доводить, що така форма громадської освіти як народні університети 
була покликана пропагувати ідеологію КПРС у добу „відлиги”, яка була 
латентною формою тоталітаризму. 

 
Однією з важливих форм культурно-масової діяльності радянських 

професійних спілок була організація роботи народних університетів. 
Зважаючи на пильну увагу, що приділялася їм з боку компартії та 
профспілок, ми маємо підстави говорити про те, що ці культурно-освітні 
заклади відігравали вагому роль у формуванні світогляду трудящих, які 
відвідували заняття в народних університетах. 

Це дає змогу говорити про те, що поставлена проблема є 
актуальною для становлення сучасних професійних спілок України. 
Критичне осмислення набутого досвіду функціонування на попередніх 
етапах профспілкового руху дасть змогу українським профспілкам 
виробити основні засади діяльності на сучасному етапі розвитку 
державотворення в Україні з урахуванням багатьох попередніх хиб. 

Джерельну базу дослідження, головним чином, становлять офіційні 
партійні та профспілкові документи, архівні матеріали, а також 
статистичні збірники. 

Історіографія з цієї проблеми надзвичайно широко представлена у 
радянський період. Зокрема, під час “відлиги” популярними були збірки 
статей, які висвітлювали позитивний досвід роботи університетів 
культури, як наприклад, збірки “Народні університети культури”, 
укладена В.С. Озеровим1 та “Народні університети”, укладена 
С.М. Косолаповим2. Історія зародження та розвитку університетів 
культури, рекомендації щодо організації роботи в них подано в праці 
А.М. Диментмана “Культуру в маси. З досвіду роботи перших 
університетів культури”3. У згаданих працях питання розвитку народних 
університетів розглядається на загальносоюзному матеріалі, де 
діяльність цих закладів в Українській РСР представлено лише 

                                           
1 Народные университеты культуры. Сб. Статей / Сост. В.С. Озеров. – Лениздат, 1960. 

– 115 с. 
2 Народные университеты. Сб. Статей / Сост. С.М. Косолапов.  – М.: Советская Россия, 

1961. – 111 с. 
3 Диментман А.М. Культуру в массы. Из опыта работы первых университетов 

культуры. – М.: Искусство, 1960. – 48 с. 
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епізодично. Крім того, ненауковий, пропагандистський підхід до 
викладення інформації зумовлює використання цих джерел тільки як 
фактичний матеріал. Проте для нашого дослідження праці радянського 
періоду мають певне значення, оскільки дають можливість критично 
аналізувати обставини та першопричини видозміни функціональної 
діяльності народних університетів громадської організації трудящих на 
зазначеному історичному етапі.   

Щодо пострадянського періоду, то в цей час питання роботи 
народних університетів дослідниками піднімалось надзвичайно рідко. 
Тому особливої уваги заслуговує дисертаційне дослідження 
В.Т. Мацеборко “Народні університети культури України та їх 
діяльність у 50 – 80-ті рр. ХХ ст.”1, у якому автор, використовуючи 
загальні дані з університетів культури України, досліджує основні 
напрями їх роботи з позицій культурного значення. 

З огляду на характеристику народних університетів за виробничою та 
територіальною ознаками, а також за відомчою належністю, їх можна 
вважати універсальними громадськими навчальними закладами. Так, 
народні університети поділялися на загальноміські та районні; вони 
організовувалися при підприємствах, клубах, вищих і середніх 
навчальних закладах, школах, наукових закладах, колгоспах, радгоспах і, 
відповідно, знаходилися в системі Міністерства культури, Всесоюзної 
спілки “Знання”, профспілок, Міністерства вищої і середньої спеціальної 
освіти, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства просвіти та інших 
відомств і організацій. 

У даній статті ми поставили за мету дослідити роботу профспілкових 
народних університетів УРСР у період “відлиги”, коли розвиток цієї 
форми навчання відбувався найбільш активно. Визначивши місце 
профспілкових народних університетів у загальній системі цих 
навчальних закладів, основний зміст їх діяльності, ми зробимо спробу 
дійти висновку щодо характеру основних завдань, які вони були 
покликані реалізовувати на базі своєї культурно-освітньої діяльності, що 
у свою чергу, допоможе створити більш точне уявлення про “відлигу” як 
про період історичного розвою нашої держави. 

Перш ніж розпочати розгляд порушеної проблеми, вважаємо 
доцільним  зауважити, що народні університети брали свій початок з 
часів Першої російської революції і діяли на засадах аполітичності та 
безпартійності. Але як стверджує один з дослідників проблеми 
А.П. Виноградов, “незважаючи на таку спрямованість викладання та 
всупереч їй, народні університети завдяки діяльності більшовиків серед 
їхніх слухачів сприяли певному підвищенню політичної свідомості 
учнів”. Також автор зазначає, що більшовики використовували народні 
університети для заповнення прогалин у своїй загальній освіті. Вони 
встановлювали тут зв'язки з робочими та представниками інших 
категорій трудящих, вели серед них усну пропаганду та агітацію, 

                                           
1 Мацеборко В.Т. Народні університети України та їх діяльність у 50 – 80-ті рр. ХХ ст.: 

Дис. ... канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський держ. ін-т культури. – К., 1997. – 188 с. 
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розповсюджували революційні звернення та партійну пресу, створювали 
тут свої осередки1. 

За часів сталінізму така форма громадської освіти як народні 
університети  продовжувала існувати, але кількість цих закладів була 
незначною і не привертала до себе широкої уваги суспільства. Вона 
набула нового розмаху тільки після ХХІ з'їзду КПРС, на якому 
М.С. Хрущов наголосив, що “для переходу до комунізму необхідна не 
тільки розвинута матеріально-технічна база, але й високий рівень 
свідомості всіх громадян суспільства. Чим вища свідомість мільйонів 
мас (звичайно ж у розумінні творців “відлиги” – прим. В.К.), тим 
успішніше будуть виконуватися плани комуністичного будівництва”. 
Але забезпечити високий рівень свідомості широких верств населення 
неможливо без відповідної освіти. У зв'язку з цим особливу увагу 
звертає на себе заява першого секретаря ЦК КПРС про те, що “Верховні 
Ради союзних республік приймуть відповідно до національних традицій 
та особливостей закони про народну освіту”2. 

Порушена проблема освіти поставала тим більш актуальною, що на 
фоні пишномовних заяв про визначні досягнення СРСР у галузі 
виробництва, науки і культури, які давали змогу перейти до побудови 
комуністичного суспільства, освітній рівень громадян залишався 
низьким. Так, авторами праці “ХХ з'їзд КПРС і його історичні реалії” 
відзначалося, що у другій половині 50-х років у багатьох республіках не 
було повністю здійснено семирічний всеобуч. У 1956 та 1957 рр. 
партком Мінпросу РСФСР звертав увагу ЦК КПРС, М.С. Хрущова на те, 
що сьомі класи закінчували в середньому 53,3 % учнів, які вступили до 
першого класу. Не кращим був стан у цьому відношенні і в Західних 
областях України та Білорусії3. Намітилася негативна тенденція й у 
кількісному рості спеціалістів з вищою спеціальною освітою, зайнятих у 
народному господарстві Української РСР. Внаслідок цього доля таких 
спеціалістів зменшилася з 43,7 % у 1955 р. до 40,9 %  у 1964 р.4 Отже, 
реальний освітній рівень трудящих не відповідав задекларованому. Як 
наслідок низького освітнього рівня суспільства був і низький рівень його 
культури та свідомості, що йшло урозріз з  вимогами до комуністичного 
суспільства. Реформи в освіті не давали очікуваного результату, тому 
одним із шляхів виправлення ситуації було звернення до громадської 
освіти. Зрозуміло, що вже існуюча форма громадської освіти у вигляді 
народних університетів була більш ніж прийнятною для влади. Останній 
залишалося тільки відкоригувати зміст і напрям роботи цих своєрідних 

                                           
1 Виноградов А.П. История культурно-просветительной работы в СССР. Учебное 

пособие для студентов институтов культуры. – Харьков, 1969. – Ч. І. – С. 224, 226, 229. 
2 О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959 – 1965 годы. 

Доклад Н.С. Хрущева 27 января 1959 года // Материалы внеочередного ХХІ съезда КПСС. 
– М.: Госполитиздат, 1959. – С. 46, 51. 

3 ХХ съезд КПСС и его исторические реальности / Под общ. ред. В.В. Журавлева. – М.: 
Политиздат, 1991. – С. 311. 

4 Народне господарство Української РСР в 1965 році. Статистичний щорічник ЦСУ 
при Раді Міністрів Української РСР. – К., 1966. – С. 492. 
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університетів відповідно до своїх нагальних потреб і надати їх роботі 
необхідного розвитку, що й було зроблено ВЦРПС стосовно підвідомчих 
їй закладів. На ІІ пленумі (1959 р.) ВЦРПС постановила “усіляко 
розвивати університети культури”, діяльність яких мала забезпечити 
“високий ідейний рівень”1. 

Перші народні університети доби “відлиги” були переважно 
університетами гуманітарного профілю, які в першу чергу мали 
виховувати трудящих у дусі комуністичної свідомості й активності, 
формуючи “нову людину” на яскравих прикладах літератури та 
мистецтва, тому спочатку більшого розповсюдження набула назва 
“університет культури”. Але згодом, коли їх профіль став надзвичайно 
різноплановим, університети культури перетворилися на один із 
різновидів розмаїтої системи народних університетів. Крім того, назва 
“народний“ повністю відповідала методології “відлиги”, що пропагувала 
народність і колективізм як основні засади своєї політики. 

Усе вищесказане пояснює той факт, що невдовзі після ХХІ з'їзду 
КПРС Верховна Рада УРСР у своїй постанові від 30 червня 1960 р. “Про 
стан і заходи по подальшому поліпшенню культурно-освітньої роботи 
серед трудящих Української РСР” зобов'язала Укрпрофраду наряду з 
Міністерством культури та виконавчим комітетом місцевих Рад 
депутатів трудящих “всебічно поліпшувати і розширяти діяльність 
університетів і шкіл культури, які є важливим засобом піднесення 
культурно-освітнього рівня і естетичного виховання робітників, 
колгоспників, інтелігенції, молоді”2. Отже, про “народну ініціативу” 
щодо організації університетів культури навряд чи можливо говорити у 
даному випадку, хоча партійні ідеологи настійливо наголошували саме 
на ініціативі “знизу”. Цей підхід спростовують незаперечні факти, які 
наводяться у численних профспілкових довідках, що адресувалися до 
вищих органів профспілок та партії. Зокрема, у довідці 1963 р. 
профспілкова організація Львівської області повідомляла, що у 1961 р. 
колектив Львівського політехнічного інституту за вказівкою Міськкому 
партії створив у м. Львові міський Університет технічного прогресу3. 

Протягом короткого часу народні університети набули великої 
популярності, чому значною мірою сприяли умови організації навчання 
в цих громадських освітніх закладах. По-перше, напрям їх роботи був 
вражаюче різноманітним: університети літератури та мистецтва, 
економічних знань, технічної творчості, передового досвіду в 
промисловості, сільському господарстві, на транспорті та будівництві; 

                                           
1 О мерах по улучшению воспитательной и культурно-просветительной работы 

профсоюзов. Постановление ІІ пленума ВЦСПС 16-18 июля 1959 г. // Справочник 
профсоюзного работника. – М.: Профиздат, 1960. – С. 472. 

2 Про стан і заходи по подальшому поліпшенню культурно-освітньої роботи серед 
трудящих Української РСР. Постанова Верховної Ради УРСР від 30 червня 1960 р. // 
Культурне будівництво в Українській РСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і 
Радянського уряду. Зб. док-ів. – К.: Держполітвидав, 1961. – Т. ІІ. – С. 610. 

3 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВОУ), 
ф. 2605, оп. 8, спр. 3895, арк. 28. 
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університети сільськогосподарських знань, наукового атеїзму, гігієни та 
здоров'я, правових знань і радянського будівництва, науково-технічних, 
педагогічних знань і т. д. (більше 24 профілів – прим. В.К.). Тобто така 
форма громадської освіти як народні університети давала змогу 
слухачам вивчати практично будь-яку сферу суспільного життя. 

По-друге, вони не встановлювали для своїх слухачів жодних 
обмежень ні за віком, ні за спеціальністю, ні за будь-якою іншою 
ознакою. За часом роботи вони поділялись на денні та вечірні, що було 
надзвичайно зручно для трудящих і давало змогу залучати до навчання 
практично всіх бажаючих без відриву від виробництва. 

По-третє, навчання в народних університетах не було довготривалим 
(від одного до трьох років) і заняття в них проходили лише 2-4 рази на 
місяць, що не переобтяжувало слухачів і давало змогу за досить 
короткий час пройти курс навчання іноді навіть на декількох 
факультетах народного університету. 

По-четверте, навчання в народних університетах було безкоштовним 
(за рідким винятком) і не передбачало жодних форм контролю, таких як 
заліки та екзамени, що також приваблювало слухачів. 

Складена нами таблиця 1 демонструє досить інтенсивний ріст 
загальної кількості народних університетів різної відомчої належності, 
таких як Міністерства культури, Всесоюзної спілки “Знання”, 
Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти, Міністерства 
просвіти, професійних спілок та інших відомств і організацій1. 

 
Таблиця 1. 

Університети профспілок у загальній системі народних 
університетів 

 

Рік 
Загальна кількість 

народних 
університетів в 

УРСР 

Кількість 
профспілкових 

народних 
університетів 

% 

1959 1 014 200 19,72 
1960 1 477 375 25,38 
1961 1 819 550 30,23 
1962 * 825 * 
1963 * 827 * 
1964 2 049 838 40,89 

* Дані відсутні. 
 
Наведена таблиця також красномовно демонструє стабільний ріст 

провідної ролі профспілок в організації цих культурно-освітніх закладів. 
                                           

1 Складено і підраховано на основі даних: Народные университеты (по данным 
одновременных обследований) // Народное хозяйство Украинской СССР: Юбилейный 
статистический ежегодник. Центральное статистическое управление. – К.: Техника, 1977. – 
С. 416; ЦДАВОУ, ф. 2605, оп. 8, спр. 1953, арк. 169; спр. 2674, арк. 173; спр. 3057, арк. 18; 
спр. 3919, арк. 7; спр. 4292, арк. 4-5; спр. 4652, арк. 59. 
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Але якщо простежити за темпами росту кількості профспілкових 
народних університетів, то вимальовується наступне. За 1959 р. їх 
кількість збільшилась на 175 закладів, за 1960 р. – знову на 175, за 
1961 р. – аж на 275, за 1962 р. – лише на 2 і за 1963 р. – на 11. Можна 
припуститися думки, що в 1961 р. громадській організації довелося 
значно прискорити темпи нарощування кількості народних університетів 
у зв'язку з ХХІІ з’їздом КПРС та прийняттям ІІІ Програми партії, адже 
однією з програмних вимог партії був і “широкий розвиток народних 
університетів”1. Після різкого сплеску в організації нових профспілкових 
народних університетів у останні роки “відлиги” відбулася практична 
зупинка і сходження нанівець кількісного росту цих громадських 
закладів освіти. Це ще раз доводить, що в період “відлиги” домінував 
фактор зовнішнього стимулювання популяризації такого різновиду 
громадської освіти як народні університети. 

Неабияку активізацію діяльності профспілок у цій сфері культурно-
масової роботи на початковому етапі “відлиги” зумовлював той факт, що 
партійне керівництво було надзвичайно зацікавлене у широкому 
залученні до навчання в народних університетах переважно трудящих, 
скеровувати яких було значно зручніше через громадську організацію, 
до якої практично всі вони належали. 

Так, у Постанові “Про роботу університетів культури” від 20 серпня 
1960 р. ЦК КПРС висловлював занепокоєння стосовно того факту, що 
“недостатньо залучаються до університетів культури робітники та 
колгоспники”2. Ця партійна постанова відіграла вирішальну роль у 
впровадженні народних університетів у систему ідеологізації 
суспільства. В ній констатувалось, що університети культури “зайняли 
важливе місце в системі ідеологічної роботи партії” та “стали важливим 
засобом масової пропаганди комуністичної ідеології”3. В документі 
більш ніж відверто підкреслювалася визначальна роль партії стосовно 
керівництва університетами культури, визначення та  систематичного 
контролю змісту їх діяльності, розробки програм та підбору 
кваліфікованих лекторів. 

З метою надання методичної допомоги університетам культури ЦК 
КПРС визнав доцільним створити в республіках, краях, областях та 
містах громадські наради, які мали складатися з представників органів 
культури, відділень Всесоюзного товариства з розповсюдження 
політичних та наукових знань, профспілок, комсомолу і творчих спілок, 
але знову ж таки під керівництвом партійних комітетів4. 

Партійна регламентація та настанови щодо роботи університетів 
культури відбилися на всій подальшій організації діяльності цих 

                                           
1 Программа Коммунистической партии Советского Союза // Коммунистическая 

партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК 
(далі – КПСС в резолюциях…). – М.: Политиздат, 1972. – Т. 8. – С. 297. 

2 О работе университетов культуры. Постановление ЦК КПСС 20 августа 1960 г. // 
Справочник партийного работника. – М.: Госполитиздат, 1961. – С. 549. 

3 Там само. – С. 548-549. 
4 Там само – С. 550. 
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громадських освітніх закладів. Так, наприклад, збірку “Народні 
університети культури” (1960 р.) відкриває стаття “Народжені народною 
ініціативою”, автором якої був секретар Ленінградського міського 
комітету КПРС Кондрашев Г.Ф. Свою статтю про університети культури 
автор розпочинає зі слів про те, що “однією з найважливіших умов 
успішного виконання семирічного плану є подальше посилення ідейно-
виховної роботи, підвищення комуністичної свідомості трудящих”. 
Визначаючи університети культури як “нову форму комуністичного 
виховання трудящих”, автор статті наголошує, що “яким би не був 
профіль університету культури…, – керівним принципом навчальної 
програми є принципи комуністичної ідейності та партійності, а головним 
змістом роботи – виховання комуністичної свідомості”1. 

Заради справедливості звернемось і до академічного видання 
Української Радянської енциклопедії редакції 1964 р., де визначення 
поняття про університети культури в СРСР розпочинається так: “одна з 
форм культурно-освітньої роботи серед трудящих з метою ідейно-
політичного і естетичного виховання їх, а також підвищення виробничої 
та громадської активності, розширення політичного і культурного 
кругозору”2. Як бачимо, первісна ідеологічна заданість народних 
університетів за часів хрущовської “відлиги” є беззаперечною. 
Залишається простежити механізм використання народних університетів 
взагалі й профспілкових, зокрема, в системі партійної ідеологізації 
суспільства, а також дослідити їх ефективність. 

Найважливішим документом, що скеровував роботу будь-якого 
народного університету культури, був навчальний план, а відповідно до 
навчального плану складали й програму закладу громадської освіти. 
Цьому питанню було присвячено досить багато уваги у Постанові ЦК 
КПРС “Про роботу університетів культури” (1960 р.), де зазначалося, що 
“навчальні програми університетів культури необхідно складати 
диференційовано, у відповідності з профілем університету, місцевими 
умовами, загальноосвітнім, віковим, професійним і національним 
складом слухачів, їхніми запитами та інтересами”. Зрозуміло, що 
скласти програму згідно з наведеними вимогами можливо лише на місці, 
проте ЦК КПРС забезпечив собі можливість “піклуватися” про розробку 
програм народних університетів посередництвом науково-методичної 
ради при правлінні Всесоюзної спілки з розповсюдження політичних та 
наукових знань, створення якої було визнано доцільним “для розробки 
приблизних навчальних планів та програм народних університетів 
різного типу”3. 

Так партійна верхівка одразу ж утворила інструмент 
централізованого керування університетами культури, який завчасно мав 

                                           
1 Народные университеты культуры. Сб. Статей / Сост. В.С. Озеров. – Лениздат, 1960. 

– С. 3, 5-6. 
2 Українська Радянська енциклопедія. – К.: АН УРСР, 1964. – Т. 15. – С. 146. 
3 О работе университетов культуры. Постановление ЦК КПСС 20 августа 1960 г. // 

Справочник партийного работника. – М.: Госполитиздат, 1961. – С. 551. 
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запобігти появі будь-яких ідейних збочень у їх роботі і забезпечити 
навчальні плани та програми належним змістом. 

Огляд тих планів та програм, які пропонувалися як взірець у 
різноманітних збірках з питань організації народних університетів 
культури, дає чітке уявлення про їх ідейно-політичну спрямованість, 
адже незалежно від типу народного університету, його план та програма 
розпочиналися суспільно-політичним розділом чи розділами, присвячені 
вивченню основних положень марксизму-ленінізму. Інші розділи планів 
та програм також тим чи іншим чином виконували ідейно-політичну 
функцію. Наприклад, розділ “Театральне мистецтво” з програми 
навчального плану Гомельського університету художнього виховання 
складався з 8 занять, 4 з яких несли суто ідеологічне навантаження: 
“Театральне мистецтво і його роль в комуністичному вихованні 
трудящих”, “Реалістичні традиції російської театральної культури”, 
“Світове значення радянської театральної культури”, “Висока ідейність 
та художня майстерність радянської драматургії”1. Подібну картину 
можна простежити як в інших розділах наведеної програми, так і в будь-
якій іншій програмі народного університету доби “відлиги”. Отже, 
навчальний план та програма народного університету виступали 
засобами перетворення громадського закладу освіти на одну з численних 
ідеологічних опор керівної партії. 

Як ці рекомендовані плани та програми втілювалися в життя 
промовисто ілюструють матеріали архівів. Наприклад, у доповненні до 
довідки про роботу профспілкових організацій Сталінської області з 
керівництва соціалістичним змаганням за звання колективів та ударників 
комуністичної праці повідомляється, що у 1960 р. при культзакладах 
профспілок було організовано і працювало 75 університетів культури та 
25 університетів технічного прогресу, у яких навчалося близько 25 тис. 
робітників і службовців, у тому числі й 5 тис. членів бригад і ударників 
комуністичної праці. При університеті культури ДК шахти ім. Румянцева 
треста "Калінінвуголь" працювало 4 відділення: “Працювати і жити по-
комуністичному”, “Роль літератури та мистецтва в комуністичному 
будівництві”, “Наука і техніка на службі комунізму”, “Революційні і 
трудові традиції шахтарської Горлівки”. Далі у документі йде перелік 
численних заходів, які було проведено протягом року в цьому 
університеті культури, а завершує довідку висновок про те, що в 
результаті проведеної роботи “багато рядових слухачів стали 
агітаторами”2. Отже, в даному випадку організатори університету могли 
констатувати, що поставлену мету було досягнуто. В тих випадках, коли 
робота в цих закладах громадської освіти певною мірою відхилялася від 
вказаного партією напряму, на це їм одразу ж вказували, як, наприклад, 
університетам культури Одеського облсовпрофу, де мали місце випадки, 

                                           
1 Народные университеты. Сб. Статей / Сост. С.М. Косолапов. – М.: Советская Россия, 

1961. – С. 61. 
2 ЦДАВОУ, ф. 2605, оп. 8, спр. 2514, арк. 98-99. 
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коли “вивчення творів літератури, мистецтва велось у відриві від 
конкретних задач формування комуністичного світогляду”1. 

На думку одного з дослідників проблеми Диментмана А.М., у 
діяльності університету культури важливу роль відігравала Рада, яка 
обиралася на загальних зборах слухачів на один навчальний рік, що 
надавало університету культури суспільного та демократичного 
характеру. Цей орган за своєю суттю мав скеровувати та контролювати 
всю роботу закладу громадської освіти2. Але зважаючи на керівну і 
контролюючу роль партійних органів різних рівнів, про яку говорилося 
раніше, можемо говорити про Раду лише як про орган безпосереднього 
виконання партійних настанов на місцях, адже з усіх різноманітних 
обов'язків Ради фактично вона могла самостійно вирішувати хіба що 
питання суто організаційного і технічного плану, такі як проведення 
прийому слухачів, складання розкладу занять, організація проведення 
загальноуніверситетських заходів та вирішення матеріально-
господарчих питань. Що ж до державних установ та громадських 
організацій, у тому числі й профспілок, у відомстві яких перебували 
народні університети, то вони, в даному випадку, виконували роль 
посередників або “привідних пасів” у справі ідеологізації суспільства. 

Заслуговує на увагу і склад лекторів та викладачів, які залучалися до 
роботи в народних університетах на громадських засадах. З огляду на те, 
що народні університети мали широкий профільний спектр, не дивно, 
що й працювала там велика армія спеціалістів різних галузей науки та 
господарства. Наприклад, тільки з початку навчального року по 1 
березня 1964 р. для читання лекцій у народних університетах УРСР було 
задіяно 27 893 осіб, 1 906 (6,83%) з яких складали доктори та кандидати 
наук, академіки, члени-кореспонденти, професори та доценти, 1 765 
(6,32%) працівники літератури та мистецтва, 5 386 (19,30%) – 
інженерно-технічні та інші працівники підприємств та закладів, 1 085 
(3,88%) – наукові працівники наукових закладів, 3 494 (12,52%) – 
викладачі вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, 8 948 
(32,07%) – учителі загальноосвітніх шкіл, 1 793 (6,42%) – агрономи, 
зоотехніки та інші спеціалісти сільського господарства, 4 705 (16,86%) – 
лікарів, 1 802 (6,46%) – інші особи3. 

Такий потужний викладацький склад народних університетів 
засвідчує зацікавленість їхніх організаторів у підвищенні освітнього 
рівня трудящих, але перевага ідеологічних засад у змісті роботи цих 
закладів громадської освіти значно знижувала ефективність їхньої 
роботи. А той факт, що всі ці люди працювали в народних університетах, 
автоматично перетворював їх на партійних ідеологів, адже згідно з 
Постановою ЦК КПРС “Про роботу університетів культури” (1960 р.) 
університети культури різних типів були покликані “усіляко допомагати 

                                           
1 Там само, спр. 2925, арк. 62. 
2 Диментман А.М. Культуру в массы. Из опыта работы первых университетов 

культуры. – М.: Искусство, 1960. – С. 13. 
3 ЦДАВОУ, ф. 2605, оп. 8, спр. 4292, арк. 14. 
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партії дійти ідейним впливом до кожної радянської людини”1, а отже, і 
передбачалося, що самі викладачі народних університетів будуть 
виявляти власну відданість інтересам партії та її ідеології й виховувати в 
тому ж дусі широке коло слухачів народних університетів. У зв'язку з 
цим доцільно розглянути склад слухачів народних університетів 
Української РСР, наведений у таблиці 22. 

Таблиця 2. 
Соціальний склад слухачів народних університетів у 1964 р. 

(абсолютні дані та у %) 
 

Робітники Колгоспники Службовці Пенсіонери Інші 
особи 

Всього 

152 147 
(34,71%) 

73 242  
(16,71%) 

146 068 
(33,33%) 

26 013 
(5,93%) 

40 767 
(9,30%) 

438 244 

 
Як бачимо, на завершальному етапі “відлиги” робітники і службовці 

складали основний контингент слухачів народних університетів, що 
повністю відповідало інтересам правлячої партії, яка у вирішенні будь-
якої проблеми покладалася на маси трудящих. Охоплення значного кола 
трудящих навчанням у народних університетах засвідчувало ріст 
культурного й освітнього рівня робітників і службовців, які виступали 
головними будівниками комунізму. А ідеологічна спрямованість 
навчання в цих громадських закладах певною мірою виступала гарантом 
“правильного” сприйняття слухачами партійних завдань та чіткого їх 
виконання на виробництві, де створювалася матеріально-технічна база 
близького комуністичного майбутнього. 

Судячи з даних таблиці 3, вирішальну роль у залученні трудящих до 
навчання в народних університетах відіграли профспілки, адже кількість 
їх слухачів стабільно збільшувалася. Проте простежується тенденція 
уповільнення темпів росту кількості слухачів профспілкових народних 
університетів на завершальному етапі “відлиги”3. 

Таблиця 3. 
Темпи кількісного росту слухачів профспілкових народних 

університетів УРСР 
 

Рік 
Кількість 

профспілкових 
народних 

університетів 

Кількість 
слухачів у них 

Темпи зростання 
кількості слухачів 

(у %) 

1.07.1960 375 104 137 - 
1962 825 160 926 35,29 
1963 827 231 946 30,62 
1964 838 Понад 200 тис. - 

                                           
1 О работе университетов культуры. Постановление ЦК КПСС 20 августа 1960 г. // 

Справочник партийного работника. – М.: ГосПолитиздат, 1961. – С. 550. 
2 Складено та підраховано на основі даних: ЦДАВОУ, ф. 2605, оп. 8, спр. 4292, арк. 8. 
3 Складено і підраховано за даними: ЦДАВОУ, ф. 2605, оп. 8, спр. 2674, арк. 173; 

спр. 3919, арк. 7; спр. 4652, арк. 59. 
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Документи завершального періоду “відлиги” засвідчують 
занепокоєння вищих партійних, профспілкових та інших органів 
справою організації народних університетів взагалі та залученням 
робітників до навчання в них зокрема. Так, у постанові Червневого 
Пленуму ЦК КПРС (1963 р.) “Про чергові задачі ідеологічної роботи 
партії” відзначалося, що “значні прошарки робітників, колгоспників та 
службовців не охоплюються постійним ідейним впливом”. Пленум 
підкреслив роль народних університетів як однієї з масових форм 
політичної та виробничої пропаганди, закликаючи “заохочувати заняття 
в народних університетах культури”1. 

Спільна постанова президії правління Всесоюзної спілки “Знання”, 
колегії Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР, колегії 
Міністерства культури СРСР та Секретаріату ЦК ВЛКРМ “Про 
подальший розвиток народних університетів” від 11 березня 1964 р. 
розкриває проблему більш детально: “За останній час у ряді областей, 
країв та республік уповільнився ріст кількості слухачів, залучення до 
університетів робочих, колгоспників та молоді. Все ще великий відсів 
слухачів”. У постанові вимагалося збільшити контингент слухачів 
насамперед за рахунок вищеназваних категорій населення й 
“наполегливо добиватися підвищення відвідування та скорочення відсіву 
слухачів”2. 

Незабаром цю ж проблему намагалися вирішити й профспілки за 
допомогою постанови Секретаріату ВЦРПС “Про заходи щодо 
покращання роботи і подальшому розвитку народних університетів 
профспілок” від 4 серпня 1964 р. У даній постанові Секретаріат ВЦРПС 
вимагав “організувати широку роз'яснювальну роботу по залученню до 
народних університетів трудящих” та “вжити заходів щодо розширення 
мережі народних університетів”3. Подібна активізація діяльності 
відомств, до яких належали народні університети, не могла бути 
безпідставною. На нашу думку, у цій ситуації підстава могла бути тільки 
одна – втрата інтересу до цих громадських закладів освіти з боку 
трудящих. 

Це було для влади сигналом про можливість виходу широких верств 
населення з-під партійного впливу та контролю, що в результаті 
загрожувало хиткістю підвалин влади партійного апарату “відлиги”, 
адже гарантом стабільності будь-якої влади є підтримка її “знизу”. Така 
ситуація, в свою чергу, була первісно зумовлена кампанійським 

                                           
1 Об очередных задачах идеологической работы партии // КПСС в резолюциях… – М.: 

Политиздат, 1972. – Т. 8. – С. 433, 440, 441. 
2 О дальнейшем развитии народных университетов. Постановление президиума 

правления Всесоюзного общества “Знание”, коллегии Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР, коллегии Министерства культуры СССР и Секретариата 
ЦК ВЛКСМ 11 марта 1964 г. // Справочник партийного работника. – М.: Политиздат, 1966. 
– С. 345, 348.  

3 О мерах по улучшению работы и дальнейшему развитию народных университетов 
профсоюзов. Из постановления Секретариата ВЦСПС от 4 августа 1964 г. // Справочник 
профсоюзного работника. – М.: Произдат, 1965. – С. 416. 
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підходом до організації народних університетів та ідеологічною 
заангажованістю змісту їх роботи. 

Таким чином, проведене нами дослідження з визначення основного 
змісту діяльності профспілкових народних університетів дає змогу 
зробити декілька висновків.  

По-перше, народні університети як форма громадської освіти 
виступали однією з ланок розгалуженої системи партійної ідеологізації 
суспільства. 

По-друге, широке залучення профспілкових організацій у справі 
популяризації народних університетів було зумовлено зацікавленістю 
влади в максимальному охопленні мас трудящих через свій “привідний 
пас”, щоб зберегти ідеологічно-партійний диктат над найбільшим 
прошарком суспільства і тим самим забезпечити собі його підтримку. 

По-третє, проведений аналіз доводить, що “відлига”, як один із 
варіантів радянської моделі тоталітаризму, використовувала 
досконаліші, порівняно зі сталінськими, форми і методи утримання 
трудящих в ідеологічному полі системи. 
 
 
 

Хруленко І.П. (Київ) 
 

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ  
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В УКРАЇНІ 

 
У статті зроблена спроба розглянути етапи становлення військово-

патріотичного виховання молоді в різні історичні періоди існування 
української державності. 

 
Так сталося, що ідеологічне поле нашої держави складається з різних 

світоглядно-ідеологічних духовних пластів, які часто містять протилежні 
ціннісні орієнтири, відповідають інтересам різних соціальних груп. 
Актуальним сьогодні на вищому державному рівні є формування 
ідеологічної домінанти – ідеології державного будівництва України, що 
має базуватися на високих національних та загальнолюдських цінностях. 
Вона повинна опанувати "свідомість" суспільства, згуртувати його і 
спиратися на глибокі історичні традиції, що ведуть свій родовід від 
джерел Давньоруської держави, Козацької держави, державних утворень 
революційних подій ХХ ст., кращих надбань сьогодення. Це ідея 
сильної, процвітаючої України, ідея державності, патріотизму і 
духовності конституційного ладу, злагоди, справедливості та добробуту, 
ідея відкритості світу. 

Важливим проявом духовної сили громадян, у тому числі й 
військовослужбовців, є патріотизм – одне з найбільш глибоких 
людських почуттів, що характеризується самовідданою любов’ю до 
рідної землі, її народу, держави, вболівання за долю Батьківщини, яке 
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закріплювалося протягом багатьох століть. Під ним розуміємо відданість 
своїй Батьківщині, потреба віддавати всі свої сили, талант служінню 
співвітчизникам, почуття відповідальності за сучасне і майбутнє народу 
й держави, гордість за їхнє минуле і сьогодення. Патріотизм, як 
невід’ємна частина загальнодержавної ідеї, сьогодні має стати основою 
єднання народу України, відродження духовно-моральних цінностей, 
споконвічно властивих українському суспільству. Вищим проявом 
патріотизму, любові до Батьківщини є служба в армії, готовність зі 
зброєю в руках захищати її інтереси. 

Всі ми знаємо через які випробування, віки жорстокої боротьби йшло 
формування української державності, боротьба за незалежність була 
тривалою і складною. Багато крові, життів та доль було покладено на 
вівтар творення держави. Цілі покоління українців жили й помирали, 
свято вірячи, що настане день і час, коли ми матимемо незалежну 
державу, власні Збройні сили, які успадкують найкращі традиції 
славетних лицарів української землі1. 

Військово-патріотичне виховання в Україні має давні корені, а його 
першоджерела простежуються у перших згадках про давніх слов’ян. У 
ранньослов’янський період воно більше носило характер загальної 
військової підготовки й було прерогативою всіх дорослих чоловіків. 
Засади військової справи і виховання воїнів здійснювалися насамперед у 
сім’ї. При цьому військове виховання дітей зводилося до фізичного 
розвитку, формування навичок захищатися, воювати з ворогом (стріляти 
з лука, кидати каміння, долати перешкоди тощо)2. 

У період Київської Русі, починаючи з княжіння Аскольда і Діра 
(приблизно 860-882 рр.), організовується постійне військо – дружина. 
Крім того, великий київський князь і підлеглі йому удільні князі руських 
земель у разі потреби набирали військо з міщан і селян, яких називали 
воями. І дружинники, і вої утримувалися та озброювалися коштом 
князів. З появою на політичній арені Русі і створенням професійного 
війська військове виховання набуває деталі більшого значення, але, як і 
раніше, зберігається провідна роль родини. Батьки є носіями 
традиційних життєвих правил, звичаїв, обрядів. Свідомість хлопців 
формується в сім’ї, або ж опосередковано через сім’ю, всім родом. Діти 
ознайомлювалися з героїчними традиціями, прикладами відваги, 
хоробрості через розвиток у них суспільної свідомості, відповідальності 
за долю народу, ненависті до ворогів3. У хлопчиків виховувалося 
почуття вірності своєму народу, князеві, почуття поваги до полеглих у 
бою. Важливим у вихованні військових якостей було наслідування 
ратних подвигів і вчинків кращих воїнів, про яких складалися оповіді. 
Такими перед нами постають славетні богатирі княжого війська. 

                                           
1 Буймович С. Патріотизм, вірність військовому обов’язку, відповідальність за долю 

держави – невід’ємні риси захисника батьківщини // Слава і Честь. – 2002. – 22 лютого. 
2 Темко Г.Д., Томчук М.І. Військове виховання на Україні: історія розвитку та сучасні 

проблеми. – К., 1997. – С. 12. 
3 Там само – С. 12. 
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Богатирі – люди-напівбоги, кому Бог дарував життя для великих 
подвигів. Сила богатиря сягає і земного, і підземного царств, їм 
підкоряються всі земні та потойбічні володарі. Такими напівлюдьми – 
напівбогами буди Котигорошко, Святогор, Кирило Кожум’яка, Стар Ілля 
Муромець (старий не силою, а мудрістю, витримкою, вірністю), Альоша 
Попович, Добриня Микитич, Іван Побивай, Дунай-богатир, Микула 
Селянинович і його дочки-богатирки та багато інших. Усі вони 
народжені вищою силою й об’єднані пристрасним бажанням служити 
Батьківщині. 3 малої горошини приходить на світ Котигорошко – носій 
надзвичайної сили та мудрості. Імена багатьох героїв та інших 
побратимів також промовисті: Розпихайгора, Вернидуб, Об’їдайло, 
Розімнизалізо, Загативода, Хлопчик-мізинчик, Морозко, Слухало, 
Стрілець та ін. Сила богатирів – завжди виключно земля. Пригадаймо 
казку про Іллю Муромця. Тридцять літ Ілля на печі лежав, не міг 
уставати, нічого не міг робити. Прийшли до Іллі три діди, подали 
напитися води, і велику силу відчув він у собі. "Тепер так, Іллюшко, – 
кажуть вони, – ти своєю силою не хвалися і не розказуй нікому, а роби 
так, щоб раділи цим тато й мама. Злого нікому не роби, а роби тільки 
добро". I ще сказали Діди: "Ти як будеш на Руській землі, то весь будеш 
од землі сили набиратися"1. 

За сучасними переказами, покликання богатирів – охороняти землю 
від зміїв чи іншої темної сили. А тому, наслідуючи яскравому взірцеві, 
хлопці мали знати всі види зброї, вміти боротися, кидати списа, стріляти 
з лука, володіти мечем, шаблею, їздити верхи на коні, битися руками. 
«Боротьба», «дужання» були улюбленими заняттями хлопчиків. Крім 
того, військово-фізична підготовка здійснювалася у «будинках молоді», 
школах при монастирях, князівських дворах. За часів князя Святослава, 
наприклад, хлопчиків у три роки вже садовили на коня, у сім – починали 
навчати грамоти, а з дванадцяти – брали в походи2. 

У другій половині Х ст. з’являються відмінності у вихованні дітей 
князів та бояр до княжої дружини та простолюду. Підготовкою, окрім 
сім’ї, все більше переймаються воєводи, які формують у молоді 
лицарство, яке мало неписаний кодекс приписів, форм і звичаїв, 
зобов’язували воїна суворо їх дотримуватися. Про патріотичні засади 
військового виховання тієї доби свідчать, наприклад, слова князя 
Святослава: «...та не посоромимо землі Руської. Але ляжемо кістьми, бо 
мертві сорому не мають»3. Така атмосфера справляла позитивний плив 
на становлення захисника держави. 

Свій позитивний внесок на вдосконалення військового гарту 
справило створення князем Володимиром в кінці Х – на початку ХІ ст. 
шкіл при монастирях для дітей знаті. Належне місце в таких школах 
мало військове навчання і виховання. Під час їх здійснення 

                                           
1 Войнович В.М. Українська міфологія. – К., 2002. – С. 34. 
2 Крип’якевич І., Гнатевич Б. та ін. Історія українського війська. – Львів, 1992. – 

С. 122. 
3 Історія Українського війська: У 2 т. – К., 1993. – Т. 1. – С. 51. 
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враховувались вікові особливості дитини, стан її фізичного розвитку, 
грамотність. Система підготовки дітей у школі (поступове ускладнення 
завдань з урахуванням рівня підготовки, віку тощо) виконувала свою 
розвивальну функцію і формувала у хлопчиків та юнаків якості, 
необхідні справжньому захисникові держави1. У той період з’являються 
перші настанови, повчання дітей щодо військової справи, якостей 
особистості, які вони мали були сформувати у себе. Прикладом цього є 
відоме повчання Володимира Мономаха своїм дітям2. 

Часті війни, походи в ХІ – на початку ХІІ ст. стали періодом 
найвищого рівня розвитку військового виховання за часів княжої доби, 
але татаро-монгольська навала ХІІ – ХІV ст. призвела до нищення 
держави, розмежування суспільства та занепаду власної військової 
організації. Згодом давньоруські землі опинються під владою 
литовських, польських, угорських князів, королів, які не були 
зацікавлені в формуванні патріотичної свідомості, військовому вишколі 
васалів. Але жила в народі слава предків, передавалася із вуст в уста, із 
покоління в покоління через пісні, казки, розповіді, легенди. Сила та 
невмирущість народу жила в сім’ї, поступово набухала люттю та 
ненавистю до загарбників, формувала готовність до боротьби з ворогом. 
Допомагало сім’ї українське православне духовенство. Церкви та 
монастирі стають осередками української культури, пісенності, 
джерелом патріотичних ідей. 

Кінець XV – початок XVI ст. знаменують собою надзвичайно 
важливу, багато в чому унікальну добу в історії України – постає 
військо, яке з своїх коренів є народним – козацтво. Поступово у 
свідомості українського народу починає викристалізовуватись образ 
нового захисника – козака: славного лицаря, людини вільної, рішучої, 
хороброї, патріота свого народу3. Виховання козака-патріота до 
середини XVI ст. відбувалося в родині. Батько формував у сина такі 
вольові якості як міцність, витривалість, незламність духу, уміння 
долати життєві труднощі, фізично загартовував його тіло, виховував 
мужній лицарський характер4. У формуванні патріотичної спрямованості 
особистості в умовах сім’ї велику роль відігравали пісні, билини, 
розповіді. Вони виховували у дітей почуття любові до козаків, болю за 
страждання, які завдали Україні її вороги, вселяли впевненість у 
кращому майбутньому своєї Батьківщини. Часто збірним образом, 
своєрідним втіленням українського характеру – волелюбності, стійкості 
та невмирущості народу виступає козак Мамай – легендарний герой-
захисник. Протягом століть од нападників усяких одбиваючись, плекав 
він одвічну мрію: не воювати, не гарбати, не уярмити нікого, а в себе 
вдома риштувати, мурувати, будувати. Козак Мамай – мандрівний 

                                           
1 Темко Г.Д., Томчук М.І. Військове виховання на Україні: історія розвитку та сучасні 

проблеми. – К., 1997. – С. 13. 
2 Хрестоматия по истории педагогіки. – М., 1938. – Т. 4. – С. 16. 
3 Брайчевський М. Походження запорізького козацтва // Козацька газета (Житомир). – 

1991. – № 10. – С. 2. 
4 Українська козацька педагогіка // Освіта. – 1992. – № 9. – 1 вересня 1992. – С. 2. 
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запорожець, вояка і гультяй, жартун і філософ, бандурист і співак, бабій 
і заразом чернець, простодушний і мудрий чаклун, безстрашний 
лукавець, що його і в ступі товкачем не влучиш, – справжній народний 
герой, котрого чи не споконвіку знають між людьми на Вкраїні1. 

Ще одним із легендарних образів козака виступає козак-характерник, 
чарівник, чаклун, для якого не існує жодних перешкод. Характерник не 
боїться ніяких небезпек, бо знає багато замовлянь. У пізніші часи – 
козак-чаклун. П.Куліш у книзі «Чорна рада» так описує його: «Чував я 
не раз од старих козаків, що сі бурлаки, сидячи там у комишах та в 
болотах, обнюхуються з нечистим. Викрадали вони з неволі невольників 
та й самих туркень іноді так мудро, що справді мов не своєю силою. Не 
дурно, мабуть, іде між людьми поголоска про їх характерство... Утікає 
від татар, розстеле на воді бурку та й попливе, сидя, на другий берег». 
Або: «Характерник намалює углем на стіні човен, сяде та й попливе, 
неначе по Лиману!» Характерника можна вбити хіба що срібною кулею, 
над якою попередньо прочитано дванадцять літургій. У народних 
переказах чаклуном-характерником зображений запорізький кошовий 
Іван Сірко, про якого казали, що він руками ловив у повітрі турецькі 
кулі2. 

Постать козака, як репрезентанта народу, патріота, захисника рідної 
землі зображена в історичних піснях XVI – XVIII ст., що висвітлюють 
тему боротьби українського народу з ворогами, адже саме в ній 
найвиразніше виявлявся патріотизм нації. Історичні пісні XVI – XVIII ст. 
розповідають про події народно-визвольної війни проти панської Польщі 
під проводом Богдана Хмельницького. Козаки прославилися морськими 
походами, які здійснювали на галерах та чайках. Досягнувши берегів 
Туреччини, козаки громили вороже військо, знищували флот, розбивали 
в’язниці, визволяли полонених. Про ці події, зокрема, розповідає "Пісня 
про Байду". Козаки виявляли великий патріотизм. Не раз турки й татари 
пропонували козакам стати до них на службу, обіцяючи за це багатство і 
владу, але мужні запорожці воліли краще вмерти від жорстоких тортур, 
аніж продатися ворогові. Зрада батьківщини ганебна, а ганьба для козака 
– страшніша за катування й смерть3. Старші козаки були для молоді 
прикладом міцного фізичного гарту, сили волі, витримки, мужності, 
відваги, вміння зосереджувати свою волю, енергію на подоланні 
життєвих труднощів, перешкод, ворогів у бою. 

Заснування князем Дмитром Вишневецьким у 1553-1554 рр. на 
дніпровському острові Мала Хортиця першої Січі стало могутнім 
позитивним чинником для розвитку Козацької держави. Розпочинається 
і поступово набирає організованості процес залучення молоді до 
навчання військової справи, починає формуватися й отримує більш чіткі 
ознаки військово-патріотичне виховання. Так, на початку XVII ст. при 
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церквах почали створювати січові та козацькі школи, а також сирітські 
школи для 10-18 літніх дітей загиблих козаків1. Вони були не тільки 
осередками військового, фізичного вдосконалення, а й центрами 
духовності, де однозначно задовольнялись потреби особистості у 
навчанні та культурному розвитку. Діти в них отримували хороші 
військові знання та вміння. С.Сірополко писав, що в цих школах 
хлопчиків учили всьому: богу молитися, "на коні реп’яхом сидіти, 
шаблею рубати і відбиватися, з рушниці стріляти й списом добре 
колоти"2. Важливою особливістю підготовки молоді в той час було те, 
що козацька держава сприяла поліпшенню зв’язку родинного та 
шкільного виховання. Значну роль у формуванні національної 
свідомості, патріотизму відігравала діяльність при школах молодіжних 
козацьких осередків (гуртків, загонів, об’єднань), які мали спрямованість 
і сильний вплив на дітей3. 

Поступово упроваджувалась спеціальна система військового 
виховання юнаків – козацька педагогіка. Одними з основних її завдань 
були: виховання в підростаючих поколіннях українського національного 
характеру і світогляду; формування лицарських моральних чеснот, 
гуманізму, милосердя; вироблення нетерпимості до всього, що 
протистоїть гуманній сутності людини; виховання високої 
дисциплінованості; формування морально-бойових якостей, особливо 
необхідних у бою – стійкості, мужності, відваги, здатності переносити 
суворі випробування заради перемоги над ворогом тощо. Допомагала в 
навчанні і виховані козаків "Козацька читанка". В ній був уміщений 
матеріал, покликаний формувати в учнів риси патріота, захисника 
рідного краю. Козацька педагогіка характеризувалася тісним 
взаємозв’язком навчання і виховання, в атмосфері бойової підготовки 
козаків (фехтування, верхова їзда, стрільба з вогнепальної зброї, долання 
рівчаків та загорож на конях, "бій" на шаблях) йшло військово-
патріотичне вихованні юнаків. Це впливало на розвиток у дітей вольових 
і моральних якостей, необхідних козакові4. 

Патріотичними мотивами сповнений також цикл дум XVII ст. про 
боротьбу українського народу проти польсько-шляхетських загарбників 
Це такі твори, як: "Іван Богун", "Про Хмельницького та Барабаша", 
"Перемога під Корсунем", "Про Хмельницького та Василя 
Молдавського" тощо. Виховне та пізнавальне значення таких творів у 
справі пробудження патріотизму очевидне. Відтворюючи в художній 
формі події української історії, характер українського народу, його 
працьовитість, безмежну відданість батьківщині, волелюбність, 
мужність і героїзм у боротьбі проти ворогів, вони є цінним джерелом, 
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що відбиває народний досвід козацького виховання. Українські думи на 
козацьку тематику можна назвати своєрідним кодексом людської 
гідності, патріотичних почуттів1. 

Внаслідок політики централізації та русифікації Катерини ІІ у 
XVIII ст. Козацька держава занепадає. Зруйнування у 1775 р. царськими 
військами Запорізької Січі фактично означало включення України до 
Російської імперії. Із втратою державності система козацького 
військово-патріотичного виховання змінює своє наповнення: із суто 
українського воно стає імперським, російським. У таких умовах 
основними осередками козацького (українського) виховання знову-таки 
залишається сім’я, допомагали в цьому частково українські навчальні 
заклади, діячі освіти, культури та мистецтва, представники патріотично 
спрямованої інтелігенції, духовенства. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. збережені у сім'ях крихти 
козацької, української, національної свідомості й патріотизму проросли 
масовим молодіжним стрілецьким рухом на Західній Україні. 
Відбувалося зростання національної свідомості народу, його прагнення 
до незалежності та свободи. Українська молодь почала організовуватись 
у пожежно-спортивні, військово-спортивні, громадсько-політичні 
гуртки, товариства для ознайомлення з військовою справою, історією 
України, проведення патріотичного виховання, фізичного загартування 
та й для підготовки до визволення України2. 

"Січчю" товариство стало називатися від січового козацтва і розподіл 
на підрозділи, назву старшини теж було взято звідти. В нього входили 
старші юнаки та дівчата, дорослі люди і поповнювались "Січі" за 
рахунок пластунів – членів дитячих молодіжних товариств. Таємні 
гуртки "Пласту" об’єднували вихованців шкіл та гімназій. Перший такий 
гурток був створений у Львові в 1911 р. Об’єднавши найбільш сміливу, 
активну частину учнів, пластунські організації мали свої приписи і 
вимоги до членів товариства (добре навчатись, бути працьовитим, 
небайдужим до суспільних справ тощо). Пластуни навчалися фізичних 
вправ, брали участь у спортивних змаганнях, влаштовували вечори, де 
читали реферати, співали пісень, випускали газети, журнали на 
патріотичну тематику тощо. У такому суспільному середовищі в учнів 
формувався патріотизм (почуття любові до рідного краю, гордості за 
його минуле), відбувався їхній фізичний і військовий гарт. Зразком для 
наслідування якостей захисника Вітчизни для пластунів були січові 
стрільці, героїчна історія козацтва. Хоча "Пласт" проіснував лише до 
осені 1912 р., його діяльність мала позитивний вплив на формування 
патріотичних почуттів у молоді і залучення її до військової справи3. 

                                           
1 Там само. 
2 Дерновий О. Історія, традиції військового виховання молоді в Україні // Народна 

армія. – 1999. – 15 липня. 
3 Бака М.М., Корж В.П. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді. – К., 2004. 

– С. 23; Темко Г.Д., Томчук М.І. Військове виховання на Україні: історія розвитку та 
сучасні проблеми. – К., 1997. – С. 16-17. 
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Основою військового виховання у цих товариствах були традиції 
Запорізької Січі. Членів товариства виховували в дусі патріотизму, 
відчуття єдності українського народу, готовності жертвувати 
особистими інтересами заради справи. З початком Першої світової війни 
вони продовжували свій патріотичний вишкіл у Легіоні Українських 
січових стрільців1. На думку автора, активна підтримка політичним 
проводом стрілецтва політики Австро-Угорщини ("Звернення до 
українського народу") стало паростками розколу між Західним і Східним 
українством. Для українців що Російська, що Австро-Угорська імперії 
були чужими, незважаючи на деякий лібералізм у відношенні до 
національного самоствердження в останній. Обдурений гаслами 
імперських керівників, скутий хитросплетіннями владної політики, 
штучно розтягнутий до різних релігійних конфесій – український народ 
став нищити сам себе у чужій війні – західні українці в Легіоні УСС, 
східні в частинах російської армії. 

Згодом легіон був переформований у полк і в жовтні-листопаді 
1918 р. передислокований спочатку на Буковину, а потім на Галичину, 
де після проголошення Західно-української Народної Республіки стає 
ядром Української галицької армії. 

Під час визвольних змагань 1917-1921 рр. військово-патріотичне 
виховання в українських збройних новоутвореннях набуло певного 
розвитку, проте проходило здебільшого стихійно. Так, за часів Української 
Центральної ради тогочасне українське керівництво не виявило належного 
розуміння необхідності створення регулярної армії. Проте навіть у таких 
умовах виховання воїна-патріота отримало певний розвиток, головним 
чином у добровольчих частинах. Прикладом може служити Галицько-
Буковинський курінь січових стрільців (згодом – Перший курінь січових 
стрільців), організаційні правила якого містили ідеї боротьби стрільців за 
самостійну Українську Народну Республіку, виховання почуття особистої 
честі та інші патріотичні мотиви2. 

Більше уваги проблемі створення власного війська приділялося 
гетьманом П.П.Скоропадським. З метою забезпечення необхідної фахової 
підготовки офіцерського складу він віддав наказ про відновлення кадетських 
корпусів та передачу їх до військового міністерства. Було також відкрито 
військові юнацькі школи, виховання в яких передбачало: формування у 
юнаків морально-бойових якостей, необхідних у бою; виховання почуття 
любові до Батьківщини та рідного народу, прищеплення високої 
дисциплінованості, вірності присязі тощо. У складі гетьманської армії 
залишилися Запорізький корпус (згодом Окрема Запорізька дивізія), 
Запорізький та Чорноморський коші, було сформовано дивізії 
сірожупанників та сердюків, поновлено в Білій Церкві загін січових 
стрільців3. 

                                           
1 Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво: визвольна ідея і збройний чин. – Нью-

Йорк, 1956. – С. 226-227. 
2 Життя і смерть полковника Коновальця: Документи. Матеріали. Спогади. 

Щоденники. Листи. Фотографії. – Львів, 1993. – С. 12-13. 
3 Бака М.М., Корж В.П. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді. – К., 2004. 

– С. 25. 
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Створені гетьманом військові підрозділи, після його відмови від 
влади, перейшли на бік Директорії. Цікавим є вислів начальника 
оперативного управління Генштабу Армії УНР генерала 
М.О.Капустянського у його книзі "Похід українських армій на Київ-
Одесу", якій відзначив, що "Галицька Армія витворила деякі нові 
позитивні якості, а головне: одноманітний, національно вихований, з 
палкою любов’ю до свого краю елемент… Вояки багато вимагали й радо 
слухали своїх старшин та були м’яким воском у їх руках"1. Але 
військова організація Директорії була нестійкою та втрачала свої сили. 
Після п’ятимісячних боїв українська армія зазнала поразки. Центром 
боротьби українського народу за незалежність стає Західна Україна, 
відбувається злука УНР з ЗУНР, формується Українська галицька армія. 
І знову, як і в Першу світову війну, українці розділені між політичними 
течіями і силами, нищать один одного, так і не відтворивши власної 
держави. 

З початком Другої світової війни, після нападу фашистської 
Німеччини на СРСР, боротьба за національну державу активізується. За 
часів Другої світової війни власне українське військо існувало у вигляді 
загонів руху опору, що формувалися на козацьких традиціях. Основними 
виховними ідеалами вважалася ідея незалежної держави – самостійної 
України, національна ідея, міцна і моральна дисципліна воїнів. Все це 
знайшло відображення в "Законі Українського Партизана"2. Цей закон 
партизани мали знати напам’ять. Бійців виховували в дусі прагнення до 
відродження незалежності України; формували в них такі якості, як 
мужність, відвага, нещадність до ворогів, дисциплінованість3. 

Масовий героїзм і радянський патріотизм проявили українці в 
Червоній армії за часів Великої Вітчизняної війни. На всіх етапах війни 
українці складали основну частину військ, які боролися з ворогом на 
терені рідної землі. Серед Героїв Радянського Союзу – вищої відзнаки 
СРСР – українці становили 18,2 % – 2072 чоловіки. Із 115 двічі Героїв 
Радянського Союзу, удостоєних цього звання під час війни – 32 українці 
та уродженці України, а один – І.М. Кожедуб – тричі Герой Радянського 
Союзу4. Героїчними сторінками в історію війни увійшли звитяжна 
оборона Києва, Одеси, Донбасу, Криму, Севастополя, а також Керчі. 
Відвага й мужність частин Червоної армії при підтримці населення 
яскраво виявилися при захисті Харкова, Миколаєва, Дніпропетровська, 
Запоріжжя, Полтави, Херсона, Кременчука, Лубен, Фастова, Маріуполя, 
Бродів, Конотопа, Ромен та інших міст України. 

Воїни – українці, громадяни України з честю виконали свій 
військовий обов’язок перед рідними і близькими, зробили свій вагомий 
внесок у визволення своєї рідної землі. Україна була другою за 

                                           
1 Удовиченко О.І. Україна у війні за державність. – Вінніпег, 1954. – C. 100-101. 
2 Бульба-Боровець Т. Армія без держави. – Львів, 1993. – С. 117-118. 
3 Афанасьєв А.О. Історичні витоки військово-патріотичного виховання в українському 

суспільстві // Збірник наукових праць ВГІ НАОУ. – 2003. – № 32. – С. 3-9. 
4 Бака М.М., Корж В.П. Фізичне і військово-патріотичне виховання молоді. – К., 2004. 

– С. 28. 
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представництвом у радянських Збройних силах після Російської 
Федерації. 

Радянське керівництво під час війни стало більше приділяти уваги 
вихованню у воїнів патріотичних почуттів. Велике морально-політичне 
значення надавалося запровадженню ордена Б.Хмельницького трьох 
ступенів. Цим кроком не лише підкреслювалася повага до національних 
почуттів українців, а й важливість їхньої спільної боротьби разом із 
російським та іншими народами СРСР проти загарбників. 

Таким чином, військово-патріотичне виховання на теренах України 
протягом розглянутих історичних рамок пройшло певні етапи 
становлення й обумовлювалося конкретними суспільно-історичними 
умовами розвитку, у яких перебувала Україна, ступенем розвитку 
національної свідомості народу. Історичний досвід переконливо 
свідчить, що процес підготовки молоді до служіння Батьківщині 
зазнавав певних змін та забарвлення, але завжди був важливим важелем 
у процесі здобуття української державності. 
 
 
 

Попович О.І. (Київ) 
 

СИСТЕМА ВІЙСЬКОВОГО ВИХОВАННЯ  
В УКРАЇНІ – НОВІТНЯ ІСТОРІЯ  

ФОРМУВАННЯ 
 

У статті висвітлюється новітня історія формування системи 
військового виховання в Україні. Наголошується, що проблема оновлення 
й розвитку системи військового виховання залишилася поза увагою 
органів державного управління. Внаслідок чого загострювалась 
обстановка у військових колективах. 

 
Корінні перетворення в країні кінця XX − початку XXI ст., що 

визначили крутий поворот у новітній історії України, супроводжувалися 
змінами в соціально-економічній, політичній, духовній сферах 
суспільства і свідомості її громадян. На підставі аналізу історичних 
фактів, висновків науково-дослідницьких робіт українських вчених, 
виступів представників органів державного і військового управління, 
виховний потенціал української культури, мистецтва, освіти, як 
найважливіших факторів формування патріотичних якостей громадян на 
початковій стадії державного будівництва був низьким. Це, безумовно, 
відбивалося на морально-психологічному стані Збройних сил держави й 
потребувало удосконалення системи військового виховання, 
забезпечення результативності її функціонування. 

Дослідження умов і обставин перетворення та розвитку системи 
військового виховання в Україні після 1991 р. показують, що на 
розвиток системи вплинули історичні засади військового виховання. 
Вони формувалися протягом довгого історичного періоду. Передусім – 
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це досвід і наукова спадщина з проблематики військового виховання. 
Історичний досвід, факти, наукові праці виступали й виступають 
підґрунтям прийняття доленосних управлінських рішень щодо 
перетворення й розвитку системи військового виховання.  

Роботи таких вчених істориків, як М.Антонович, О.Апанович, 
В.Голобуцький, М.Грушевський, І.Крип‘якевич, В.Крушинський, 
Ю.Левенець та інших1 і на сьогоднішній день допомагають обирати 
правильний шлях у розвитку системи військового виховання в Україні.  

Певний внесок у розвиток теорії і практики творення системи 
військового виховання України внесли й сучасні вчені, представники 
органів військового управління Е.Афонін, В.Безбах, С.Гречко, 
А.Катковський, В.Олещук, М.Зубалій, В.Сіркізюк, П.Сливка, 
Г.Вонсович, І.Колодій, Ю.Красильник, Г.Темко, В.В.Ягупов2. 

Взагалі джерельна база історії формування та розвитку системи 
військового виховання в Україні дає змогу отримати й проаналізувати 
важливу інформацію про історичні й методологічні засади системи 
військового виховання. Її умовно можна поділити на три групи: 

1. Стародавні джерела (книги, трактати, літописи, археологічні 
знахідки, народні пісні, спогади, старовинні малюнки тощо). 

2. Науково-історичні джерела минулого (наукові роботи, документи, 
археологічні знахідки, малюнки, народні пісні, кіно- й фотоматеріали 
тощо) 

3. Науково-історичні джерела сучасності (законодавчі акти, 
документи, наукові роботи, кіно- й фотодокументи). 

                                           
1 Антонович М. Історія України. Княжа доба. – Прага: Вид-во Юрія Тіщенка, 1942. – 

78 с.; Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст. – К., 1969; 
Голобуцький В. Черноморское казачество. – К., 1956; Запорожское казачество. – К., 1957; 
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., Відень: Дніпросоюз, 1912. – 575 с., мал.; 
Крип’якевич І. Історія України / Упор. тексту, прим., комент. Б.З. Якимовича; Передм. Я.Р. 
Шашкевича. – Львів: Світ, 1992. – 560 с.; Крушинський В.Ю.,  Левенець Ю.А. Історія 
України: Події. Факти. Дати. – К.: АТ “ТАРНЕКС”, МП “ВЕТА”, 1992. – С. 15-20. 

2 Афонін Є.А. Становлення Збройних сил України: соціальні та соціально-психологічні 
проблеми. – К.: Інтерграфік, 1994. – 304 с.; Безбах В.Г. До питання створення єдиної 
системи морально-психологічного забезпечення діяльності Збройних сил України в 
сучасних умовах // Труди академії. –  К.:  НАОУ. – 2003. – № 45. – С. 298-304; Гречко С.М., 
Сидорук Д.Г. Військово-патріотичне виховання // Зб. наукових робіт. – Хмельницький: 
АПВУ, 1996. – № 2. – Ч. ІІІ. – С. 62-64; Катковский А.В. Комплексная программа 
профессионального воспитания военнослужащих по контракту // Зб. наукових праць. – 
Хмельницький: Вид. Академії ПВУ, 1998. – № 7. – Ч. 2. – С. 194-199; Олещук В.В. Сучасні 
підходи до військово-патріотичного виховання молоді // Науковий вісник Волинського 
державного ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк: Вежа, 1998. – № 8. – С. 87-91; Зубалій М.Д., 
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виховання воїна в Україні у період утвердження державності. – К.: Варта, 1997; Військове 
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Вивчення окресленої джерельної бази дає можливість побачити в 
історичному ракурсі процес формування засад національної системи 
військового виховання, етапи її еволюції: 

VI – IX ст. н.е. – етап формування (давньослов’янський період); 
IX – XIV ст. н.е. – етап становлення, розвитку й занепаду системи 

(Київський - Галицько-Волинський період); 
XIV – XX ст. н.е. – етап появи, розвитку й занепаду національної 

(козацької) системи військового виховання та боротьба за її існування й 
збереження; 

З 1991 року – етап відродження національної системи військового 
виховання після проголошення державної незалежності. 

Фактично відродження національної системи військового виховання 
базувалося на системних підходах, що використовувалися протягом усієї 
історії розвитку системи військового виховання. 

Результати досліджень процесу формування системи військового 
виховання в Україні в період з 1991 до 2001 рр. підтверджують, що в 
Україні гостро стояла ця проблема у зв’язку з докорінними змінами 
соціально-політичної обстановки в державі. Необхідність докорінного 
оновлення національної системи військового виховання була 
беззаперечною.  

У поступальному процесі розвитку системи військового виховання в 
Україні були обрані орієнтири історичного досвіду військового 
будівництва в державі. Особлива увага зосереджувалася на забезпеченні 
її ефективності через удосконалення загальнодержавної системи 
виховання, шляхом чіткого визначення теоретичних основ військового 
виховання, його мети, завдань і принципів, ролі і місця державних 
органів, суспільних об'єднань і організацій у вихованні громадян, 
готових й спроможних до збройного захисту України.  

Як показав аналіз, на формування й функціонування системи 
військового виховання в Україні суттєво впливали історичні умови: 

1. Після отримання незалежності та перетворення в незалежну, 
суверенну державу, що проголосила та виборює демократичні ідеали, 
Україна мала незаперечні успіхи в утвердженні незалежності, в 
інституалізації нових форм суспільного життя. Разом з тим, ці роки були 
надзвичайно складними для народу України – криза суспільства боляче 
відбилася на його соціально-економічному становищі. В Україні 
накопичувалися соціальні проблеми, які не вирішувалися або ставали 
об'єктом політичних спекуляцій, що підривало саму ідею незалежності, 
як вільний вибір українського народу, запоруку його інтеграції в світ 
сучасної демократії та цивілізованості, ускладнювало формування 
окремих елементів і розвиток системи військового виховання. 

2. Здійснювалася глибока трансформація суспільства, його перехід 
від одного виду суспільних відносин до іншого. Формування і розвиток 
системи військового виховання проходило під час рішучих, радикальних 
соціальних змін і підвищення інтересу серед широких народних мас до 
своєї історії, зокрема військової історії. 
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3. Специфічною рисою суспільної трансформації в Україні в цей час 
є те, що ці процеси починались "зверху" (хоча і під суттєвим тиском 
"низів") як прояв політичної волі традиційних політичних еліт. 
Відсутність розвинутих інститутів громадянського суспільства 
обумовлювала залежність загального напряму суспільних перетворень та 
їх типу і термінів від політичного керівництва, його ціннісних 
орієнтацій, професіоналізму, волі. Саме це значною мірою впливало й на 
формування системи військового виховання в державі. 

4. Соціально-економічний, суспільно-політичний та духовно-
культурний стан розвитку населення України на межі XX і XXI століть 
зумовлювало необхідність підвищення рівня організації виховної роботи 
серед населення відповідно до потреб суспільства, що активно 
трансформувалося. 

Недостатність нормативно-правової бази і науково-методичних 
розробок призвели до послаблення виховної роботи, що зумовило 
дезорієнтацію певної частини населення стосовно моральних і життєвих 
цінностей, що в свою чергу вплинуло на рівень обороноздатності 
молодої незалежної держави. 

Практика державного будівництва в Україні свідчила, що існувала 
певна недооцінка завдань формування патріотизму, як найважливішої 
складової суспільної свідомості. Це фактично призвело до ослаблення 
соціально-економічних, духовних і культурних основ розвитку 
суспільства і держави, її Збройних сил.  

Стало очевидним, що пріоритетність військово-патріотичного 
виховання в загальній системі виховання громадян України, – одна з 
найважливіших умов розвитку й укріплення держави.  

Аналіз показав, що військове і патріотичне виховання являли собою 
складові частини загального виховного процесу й передбачали 
систематичну і цілеспрямовану діяльність органів державної влади та 
громадських організацій по формуванню у громадян високої 
патріотичної свідомості, почуття вірності своїй Батьківщині, готовності 
до виконання громадянського і конституційного обов'язку щодо захисту 
інтересів України, в тому числі і збройного. Як один із видів 
багатопланової, всеосяжної діяльності, що постійно здійснюється, 
воєнно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, 
функціональні, організаційні й інші аспекти й має високий рівень 
комплексності, тобто охоплює своїм впливом усі покоління, пронизує всі 
сторони життя, − соціально-економічну, політичну, духовну, правову, 
педагогічну, спирається на освіту, культуру, історію, державу, етноси. 
Воно є невід'ємною частиною всієї життєдіяльності українського 
суспільства, його соціальних і державних інститутів. 

Система військового виховання, яка формувалась в період, що 
розглядається, ставила за мету свого функціонування розвиток у 
громадян суспільно-значимої орієнтації, гармонійного сполучення 
особистих і суспільних інтересів, подолання негативних для суспільства 
процесів і явищ, що руйнують його підвалини й оборонний потенціал.  
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Військове виховання спрямовувалося на забезпечення глибокого 
розуміння кожним громадянином своєї ролі і місця в служінні 
Батьківщині; особистої відповідальності за виконання вимог військової 
служби; переконаності в необхідності прояву морально-психологічних 
якостей і формування навичок для виконання військового обов’язку в 
лавах Збройних сил України, інших військ, військових формувань і 
органів. Ця спрямованість військового виховання по суті й визначала 
основні завдання системи військового виховання.  

Таким чином, можна відзначити, що метою системи військового 
виховання, яка переживала процес перетворення й оптимізації, було 
забезпечення умов підвищення ефективності виховного впливу на 
українське  суспільство, та завдяки цьому стимулювання в ньому 
високої соціальної активності, громадянської відповідальності, 
духовності, забезпечення становлення громадян, які володіють 
позитивними цінностями й якостями, здатних виявити їх у творчому 
процесі в інтересах Батьківщини, зміцнення держави, забезпечення її 
життєво важливих інтересів та обороноздатності. 

Досягалася зазначена мета через удосконалення структурних 
елементів системи та встановлення надійних взаємозв’язків між ними й 
на цій основі вирішувалися наступні загальні завдання:  

1. Впровадження в суспільстві, свідомості і почуттях громадян 
соціально значимих патріотичних цінностей, поглядів і переконань, 
поваги до культурного й історичного минулого України, до традицій. 
Підвищення престижу державної, особливо військової, служби. 
Виховання громадян у дусі поваги до Конституції України, Збройних 
сил, військової служби, законності, норм суспільного і колективного 
життя. Створення умов для забезпечення реалізації конституційних прав 
громадян та виконання ними своїх обов'язків.  

2. Прищеплювання громадянам почуття гордості, глибокої поваги і 
шанування символів України − Герба, Прапора, Гімну, іншої української 
символіки й історичних святинь Батьківщини. Залучення традиційних 
для України релігійних конфесій, для формування у громадян потреби 
служіння Батьківщині, її захисту як вищого духовного обов‘язку. 
Створення умов для забезпечення патріотичної спрямованості 
телебачення, радіо й інших засобів масової інформації при висвітленні 
подій і явищ громадського життя. Активна протидія маніпулюванню 
інформацією, а також пропаганді зразків масової культури, заснованих 
на культі насильства, перекручуванню і фальсифікації історії 
Батьківщини.  

3. Формування расової, національної, релігійної терпимості, розвиток 
дружніх відносин між народами. 

Виконання загальних завдань військового виховання громадян 
здійснювалося через виконання більш конкретних завдань, які 
визначались з урахуванням специфіки суб'єктів і об'єктів виховання, 
умов, у яких воно проводилось, особливостей економічної, соціальної, 
правової, політичної, духовної та інших обстановок.  
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У державних документах, що впливали на процес удосконалення 
системи та визначали завдання військового виховання, окреслилися 
певні умови забезпечення ефективності та шляхи покращення 
військового виховання. 

До умов, у першу чергу, можна віднести такі, як: опора на історичний 
досвід функціонування систем військового виховання; удосконалення 
загальнодержавної системи виховання; теоретичне обґрунтування 
процесу творення структури системи військового виховання; наявність 
організаційних і методичних документів, програм діяльності органів 
державного і військового управління щодо військово-патріотичного 
виховання громадян; пріоритет військово-патріотичного виховання в 
загальній системі виховання громадян; систематичність і 
цілеспрямованість діяльності органів державної влади і громадських 
організацій щодо військового виховання; комплексність військово-
патріотичного виховання. 

До шляхів покращення військового виховання можна віднести 
наступні: перетворення системи військового виховання; чітке 
визначення теоретичних основ військового виховання, його мети, 
завдань, принципів, ролі і місця державних органів, суспільних 
об’єднань і організацій у вихованні громадян; розвиток у громадян 
суспільно значимих орієнтацій; забезпечення національного 
відродження; підвищення престижу військової служби; створення умов 
для забезпечення реалізації конституційних прав людини; 
удосконалення системи військової освіти. 

Розгляд методологічних засад системи військового виховання 
показав, що ми знаходимо їх, передусім у вченні про структуру системи, 
законах і закономірностях військового виховання, принципах 
військового виховання, технологіях діяльності й використання сил та 
засобів військового виховання, що формувалися протягом досить 
тривалого історичного періоду. 

Результати дослідження дають право зробити висновок, що поняття 
“система” тісно пов’язана з поняттям “структура”, хоча ці поняття 
ототожнювати не можна. Структура у прямому сенсі цього слова є 
побудова системи. Коли ми говоримо про побудову системи військового 
виховання, то виділяємо насамперед кількість елементів, з яких вона 
складається, їх просторове розташування й спосіб та характер їх 
взаємозв’язку. 

Насправді елементи системи військового виховання не абстрактні 
одиниці, а теж складні системи. Взаємодія елементів системи 
здійснюється вибірково й причому однією чи декількома своїми 
сторонами. Відповідно, характер і якість зв’язків залежать від 
особливостей тієї чи іншої сторони елементів, що знаходяться у зв’язках. 

Саме у структурі криється таємниця відмінності частини від цілого, 
відмінності суми властивостей, якостей окремо взятих елементів, частин 
від властивостей і якостей системи, до якої вони входять. Це важливий 
момент у розумінні сутності системи військового виховання, її 
характеристики. 
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Структура – результат організації, упорядкування елементів системи 
військового виховання і в цьому сенсі вона виступає як закон зв’язку 
елементів. Саме завдяки структурі система відтворює себе й існує 
певний час у відносно якісно незмінному вигляді. Перехід в іншу форму 
руху є перехід цілісної структури у структуру процесу і тим самим – 
утворення, організація нової системи1. 

Важливим висновком є те, що система військового виховання як 
структурний елемент загальнодержавної системи виховання, має 
об’єктом свого впливу не тільки військовослужбовців ЗСУ, а практично 
все населення держави й функціонування системи обумовлюється цілим 
рядом законів. Серед них такі: закон соціальної обумовленості, 
визначального впливу суспільних відносин, соціального устрою на 
формування основних компонентів системи військового виховання; 
закон єдності навчання й виховання; закон обумовленості 
функціонування системи характером діяльності об’єктів виховного 
впливу; закон цілісності системи військового виховання; закон єдності і 
взаємозв’язку теоретичного й практичного компонентів системи2. 

Крім того, аналіз розвитку системи дає можливість виділити певний 
перелік закономірностей, дотримання яких забезпечувало ефективність 
функціонування системи військового виховання. В першу чергу це такі, 
як: обумовленість цілей і завдань системи військового виховання 
конституційним, доктринальним, світоглядним, морально-етичним 
орієнтирам і позиціям суспільства, правовим рамкам військової служби; 
відповідність моделі системи військового виховання вимогам 
нормативних документів, обґрунтованим науково-методичним 
рекомендаціям, призначенню ЗСУ та прийнятій системі формування й 
підтримки обороноздатності й бойової готовності; зростання значення 
цивілізаційно-технологічного компонента в процесі функціонування 
суб’єктів і об’єктів системи військового виховання; вплив системи на 
формування й виявлення сутності збройного захисника держави на 
результат його самоствердження в житті й у військовій справі – у 
військово-професійній діяльності, особистісному розвитку й 
повсякденних відношеннях; залежність ефективності системи 
військового виховання від ефективності функціонування систем 
матеріально-технічного забезпечення. 

Аналіз документів, що готувалися органами державного і військового 
управління, суспільними й громадськими організаціями в період, що 
розглядався, показав ті принципи, які закладалися в процес формування 
системи військового виховання, а саме:  

принцип системно-організованого підходу, що припускає 
скоординовану, цілеспрямовану роботу всіх державних і суспільних 
структур з військово-патріотичного виховання громадян України; 

                                           
1 Аверьянов А.Н. Системное Познание мира: Методологические проблемы. – М.: 

Политиздат, 1985. – С. 39. 
2 Військове виховання: історія, теорія та методика: Навч. пос. / За ред. В.В. Ягупова. – 

К.: Graphic&Design, 2002. – С. 84. 
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принцип адресного підходу під час військового виховання, що 
припускає використання особливих форм і методів виховної роботи з 
урахуванням кожної вікової, соціальної, професійної й іншої груп 
населення. Він вказує на різнорівневу участь у виховному процесі 
громадянина, таких факторів як родина, найближче оточення, 
навчальний заклад, етнокультурне середовище, виробничий колектив, 
регіон проживання з його економічними, соціальними, культурними й 
іншими особливостями суспільства в цілому; 

принцип активності і наступальності, що передбачає наполегливість 
і розумну ініціативу в трансформації світогляду громадян і їхніх 
ціннісних установок, орієнтованих на національні інтереси України; 

принцип універсальності основних напрямів військового виховання, 
що припускає цілісний і комплексний підхід до них, необхідність 
використання і такого фактора як досвід минулих поколінь, що 
культивує почуття гордості за своїх пращурів, національні традиції в 
побуті і внутрішньо-сімейних відносинах, навчанні, підходах до 
Збройних сил України й військової служби; 

принцип урахування регіональних умов у пропаганді військово-
патріотичних ідей і цінностей, що означає пропаганду ідей і цінностей 
не тільки загальноукраїнського рівня, а і місцевого або регіонального, 
що характеризується прихильністю, любов'ю до рідного краю, міста, 
села, вулиці, підприємства і т.д. 

Дотримання цих принципів, безумовно, створювало передумови до 
формування певних закономірностей розвитку цілісної системи 
військового виховання в Україні, але, на жаль, практика виховного 
процесу показала, що не всі ці принципи реалізовувались у процесі 
виховної діяльності. 

Необхідно відзначити, що аналіз документів, які були підготовлені й 
оприлюднені органами державного і військового управління в період з 
1991 до 2001 р. і здійснювали безпосередній вплив на формування 
системи військового виховання, показав, що в них були окреслені певні 
структурні елементи системи військового виховання й закладені 
законодавчі передумови до ефективного їх функціонування. 

По-перше, були визначені об’єкти військового виховання: родина, як 
основний соціальний осередок суспільства, у якій закладаються основи 
морального, духовного, культурного, фізичного й іншого розвитку 
особистості громадянина. У родині повинні формуватися її життєві 
орієнтири і цінності, відносини до себе, до інших людей, до 
громадського й військового обов’язку, до Батьківщини й держави; 
молодь, громадяни і молодіжні суспільні об'єднання; 
військовослужбовці, які проходять військову службу по призову і за 
контрактом, військові колективи Збройних сил України, інших військ, 
військових формувань і органів, працівники системи правоохоронних 
органів; трудові колективи підприємств, організацій, установ, 
підприємці; представники законодавчої, виконавчої і судової влади, 
державні службовці; творча інтелігенція і представники засобів масової 
інформації, викладачі і вихователі; представники традиційних для 
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України релігійних конфесій як носії духовно-моральних ідеалів і 
традицій українського народу.  

Об'єктна позиція названих соціальних груп відносна. Включені в 
систему військового виховання, вони в той же час виступали і як 
суб'єкти військового виховання. 

По-друге, провідниками мети військового виховання були визначені 
певні суб'єкти виховної діяльності, у ролі яких мали виступати: держава 
в особі державних, регіональних і місцевих органів влади; навчальні 
заклади всіх рівнів; різного роду громадські організації і релігійні 
об'єднання; установи культури; родина; трудові і військові колективи; 
засоби масової інформації й інші. Суб'єкти військового виховання 
специфічними можливостями і засобами мали вирішувати завдання 
виховання визначених груп населення і громадян країни в цілому.  

По-третє, для вирішення завдань виховної діяльності певною мірою 
окреслювались основи організаційної роботи державних органів щодо 
військового виховання. Військове виховання мало бути плановим, 
системним і постійним напрямом у державній політиці України в галузі 
виховної діяльності. Правовою основою військового виховання була 
Конституція України, державні закони, що регламентували побудову й 
функціонування військової організації держави. 

Щоб об'єднати зусилля державних органів, виконавчої влади, 
скоординувати і направити їхню роботу на всі соціальні і вікові групи, 
потрібна була єдина державна політика в галузі військового виховання 
громадян України, відповідна цій політиці державна система військового 
виховання громадян, здатна консолідувати і координувати цю 
багатопланову роботу. Створення такої системи обов'язково припускало 
консолідацію діяльності всіх органів виконавчої влади, наукових і 
освітніх установ, громадських організацій і об'єднань як у центрі, так і в 
регіонах.  

Аналіз документів підтвердив, що відповідальність за 
функціонування системи військового виховання покладалася, передусім, 
на державу, як на самий високоорганізований і оснащений суб'єкт 
військового виховання, що не знімало моральної відповідальності за її 
функціонування з суспільства і кожного громадянина. 

Досягнення заданого рівня ефективності і результативності 
функціонування системи військового виховання мало здійснюватися 
через сукупність визначених завдань і різнобічним забезпеченням їх 
виконання на практиці. В документах було окреслено ряд необхідних 
умов успішного функціонування цілісної системи військового 
виховання, а саме: певне нормативно-правове забезпечення формування 
цілісної системи військового виховання, яке містило у собі завдання 
вдосконалення нормативної бази і визначення соціально-правового 
статусу військового виховання, ролі, місця, завдань, функцій кожного 
органу влади, відомства, організації, як складених елементів єдиної 
системи військового виховання з урахуванням їх специфіки і змін, що 
відбулися у всіх сферах життя країни за десять років (1991-2001 рр.); 
педагогічне і методичне забезпечення, що припускало фундаментальну 
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розробку комплексу навчальних і спеціальних програм, методик з 
організації і проведення військового виховання, використання всього 
різноманіття педагогічних форм і засобів з урахуванням особливостей 
тієї або іншої категорії населення; розвиток і вдосконалювання форм і 
методів військового виховання; узагальнення результатів навчально-
методичних розробок, інформування про новації в цій галузі 
представників системи, організаторів виховної роботи; регулярне 
видання відповідної літератури, що висвітлює цю сферу діяльності з 
урахуванням передового вітчизняного і зарубіжного педагогічного 
досвіду; проведення експертизи гуманітарних і виховних програм з 
метою виявлення особливостей формування патріотичних почуттів і 
свідомості дітей, юнацтва, громадян країни; інформаційне забезпечення 
військового виховання – розповсюдження ідей патріотизму, навіювання 
готовності до гідного служіння Батьківщині як найважливішої цінності у 
свідомості і почуттях громадянина; активне використання елементів 
військового виховання в засобах масової інформації, подолання при 
цьому сформованих стереотипів і комплексів негативного плану; 
протидія всім спробам дискредитації, девальвації патріотичних 
цінностей у засобах масової інформації, літературі і мистецтві; 
цілеспрямоване і творче використання позитивних можливостей ідей 
патріотизму в процесі здійснення виховної діяльності з усіма 
категоріями підростаючого покоління за активної участі відповідних 
соціальних і державних інститутів, особливо ключових державних 
органів виконавчої влади (Міносвіти, Міноборони, Мінкультури, МОЗ 
України, МВС, Держкомспорт та ін.); науково-теоретичне забезпечення, 
організація досліджень у сфері військового виховання і використання їх 
результатів у практичній діяльності; розробка методичних рекомендацій 
із проблем формування і розвитку особистості громадянина; збагачення 
змісту військового виховання за допомогою включення в нього 
культурно-історичного, духовно-морального, ідеологічного й іншого 
компонентів на основі найважливіших досягнень в галузі соціально-
гуманітарних наук; наукове обґрунтування шляхів залучення громадян, 
особливо підростаючого покоління, до патріотичних цінностей, їхнього 
духовного освоєння; забезпечення взаємодії суб’єктів у системі 
військово-патріотичного виховання, підвищення ефективності цієї 
системи, її функціональних можливостей, створення на державному і 
регіональному рівнях, рівні місцевого самоврядування міжвідомчих і 
міжрегіональних комісій і рад з реалізації мети і завдань військово-
патріотичного виховання громадян; розробку моделі реалізації основних 
напрямів діяльності з військово-патріотичного виховання громадян в 
Україні, апробацію її використання в ряді регіонів країни; кадрове 
забезпечення, організація підготовки фахівців, здатних ефективно, на 
рівні сучасних вимог вирішувати завдання військово-патріотичного 
виховання громадян; підвищення ролі і можливостей державних органів 
виконавчої влади, регіонів країни в підготовці фахівців з виховної 
роботи з різними категоріями громадян. Їх попередній підбір, 
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації; фінансово-
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економічне забезпечення військово-патріотичного виховання – надання 
фінансової підтримки за рахунок асигнувань з бюджетних і 
позабюджетних джерел для реалізації програм військового виховання 
українських громадян, розроблених у зацікавлених державних органах 
виконавчої влади, регіонах і суспільних об'єднаннях; залучення 
виробничих і підприємницьких структур до вирішення проблем 
підвищення ефективності військового виховання; фінансування витрат 
органів виконавчої влади й організацій, що реалізують заходи державних 
програм, відповідно до відомчої класифікації витрат державного 
бюджету; фінансування заходів регіональних програм. 

Створення цих умов сприяло розвиткові соціальної активності 
населення й удосконаленню управління системою військового 
виховання громадян України. Зміст управління системою військового 
виховання передбачав: аналіз, оцінку, прогнозування і моделювання 
стану процесу військового виховання в країні з урахуванням тенденцій 
суспільного розвитку; визначення і постановку поточних і 
перспективних завдань виховної діяльності; наукове обґрунтування 
планування військового виховання з різними категоріями громадян; 
підбор, навчання, розміщення кадрів; моніторинг стану і дієвості 
виховної роботи та систематичне ієрархічне інформування органів 
виконавчої влади про хід реалізації завдань військового виховання; 
своєчасне коректування системи виховних впливів, наукову організацію 
праці вихователів і забезпечення суб’єктів військового виховання 
прогресивними методами і технологіями виховної роботи з усіма 
категоріями громадян. 

Механізм управління складався з нормативно-правових та змістовних 
складових: − нормативних і правових актів та документів; навчальних 
програм; сформованих норм і правил, що впроваджувались у 
суспільстві, колективах; умов життя, праці і служби; особистісних і 
колективних стимулів, потреб і інтересів; духовних цінностей тощо. 

Держава намагалася здійснювати управління системою військового 
виховання, при цьому широко використовувати суспільні інститути. 
Органи державної виконавчої влади й органи місцевого самоврядування, 
певною мірою здійснювали керівництво процесом військового 
виховання і діяли у межах своїх повноважень, поєднуючи свої зусилля з 
метою забезпечення ефективного  функціонування системи, 
забезпечення виконання своїх рішень, положень Конституції України, 
інших законів і державних програм військово-патріотичного виховання 
громадян. У межах своєї компетенції вони розробляли відомчі програми 
(плани) військово-патріотичного виховання й організовували їх 
виконання. 

Органи виконавчої влади взаємодіяли між собою, забезпечуючи 
виконання положень державних програм і планів виховання, вносили 
пропозиції для вдосконалювання системи військового виховання, 
розробляли довгострокові регіональні програми (плани) військово-
патріотичного виховання і намагались їх реалізувати.  
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На жаль практика показала слабку ефективність існуючої системи 
військового виховання. Це було обумовлено тим, що процес державного 
будівництва був надзвичайно складним і потребував гармонійного 
поєднання цілого комплексу зусиль як матеріального, так і духовного 
характеру.  

За десять років державного розвитку, завдяки діяльності органів 
військового управління, крок за кроком процес формування структурних 
компонентів системи військового виховання удосконалювався і цьому 
сприяла законотворча діяльність органів державного управління.  

Умовно процес формування та утворення взаємозв’язків між 
структурними компонентами системи можна поділити на етапи.  

Перший етап – визначення у 1991 р. законодавчим порядком органів 
військового управління; основних напрямів підготовки держави до 
оборони (серед яких був напрямок – військове виховання); 
організаційних засад військового виховання; функціональних 
повноважень органів військового управління у сфері військового 
виховання; переліку суб’єктів військового виховання та завдань щодо їх 
виховної діяльності; основного змісту військового виховання, що 
обумовлювався окресленими засадами діяльності ЗСУ1. 

Другий етап − початок формування з 1992 р. у ЗСУ спеціальних 
структур, відповідальних за системну діяльність, пов’язану з військовим 
вихованням (СПС); налагодження військового виховання в системі 
військової освіти; формування провідного вищого військового 
навчального закладу оперативно-тактичного рівня з підготовки офіцерів 
управлінської ланки системи військового виховання, уточнення на 
державному рівні завдань Міністерства оборони України, виконання 
яких сприяло удосконаленню системи військового виховання2. 

Третій етап − починається з прийняттям Воєнної доктрини України 
(жовтень 1993 р.)3. Після прийняття Верховною Радою України 
Концепції (основ державної політики) національної безпеки України 
(січень 1997 р.) значною мірою завершується формування змістовного 
компонента системи військового виховання в державі; визначається 
стратегія створення системи безперервного навчання і виховання 
(Державна національна програма «Освіта» – листопад 1993 р.)4, у яку 
органічно входить система військового виховання, що окреслювалася 
відповідними наказами й директивами міністра оборони (Наказ МОУ 
№ 49 від 25.02.94 р. „Про введення в дію Тимчасового положення про 
органи виховної і соціально-психологічної роботи Збройних сил 

                                           
1 Концепція оборони та будівництва Збройних сил України // Відомості Верховної 

Ради. – 1991. – № 51. – С. 729; Закон України: “Про оборону України” // Відомості 
Верховної Ради. – 1992. – № 9. – С. 106. 

2 ЦГАМОУ, ф. 3697: Управління справами Міністерства Оборони України. Накази 
МОУ. Про створення комісії по доопрацюванню концепції і загальної структури СПС ЗС 
України; Наказ МОУ № 5 від 30.01.1992 р., оп. 19071, спр. 3, арк. 44-46. 

3 Відомості Верховної Ради. – 1993. – № 43. – С. 409. 
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 / Офіційний 

сайт ВР України. Законодавство України // http// rada.gov.ua. 
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України”, та директиви №Д-24 від 5.05.94 „Про створення органів 
виховної роботи в Збройних силах України”1. 

Четвертий етап − починається з січня 1997 р. після прийняття 
Державної програми будівництва та розвитку Збройних сил України до 
2005 р. й намаганням реалізувати її шляхом виконання основних 
завдань, окреслених у програмі вищим військовим керівництвом щодо 
вдосконалення системи ЗСУ. На цьому етапі розроблювались і 
втілювалися в практику військового будівництва концептуальні 
положення про військову освіту (Постанова Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 1997 р. №1410 “Про створення єдиної системи військової 
освіти”), про виховну роботу у ЗС та інших військових формуваннях 
України (Указ Президента України №981-98 від 4 вересня 1998 р.)2, про 
морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення операцій 
(бойових дій) (наказ міністра оборони України №142 від 5.05.99 р.)3. 
Здійснюється пошук більш структурно-логічного вигляду системи 
військового виховання в державі, починається черговий етап 
удосконалення її змістовного компонента (прийняття Державної 
програми співробітництва України з Організацією Північно-
Атлантичного Договору (НАТО) на період до 2001 р. – листопад 1998 р., 
затвердження Верховною Радою військових статутів – березень 1999 р. 
та прийняття „Національної програми патріотичного виховання 
населення та формування здорового способу життя, розвитку духовності 
та зміцнення моральних засад суспільства” – вересень 1999 р.)4. 

П’ятий етап − починається з 2001 р. у зв’язку з початком переходу 
ЗСУ на комплектування військовослужбовцями за контрактом 
(Концепція переходу Збройних сил України до комплектування 
військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015р.)5. Триває 
вдосконалення системи військового виховання, її змістовного 
компонента. 

Так був окреслений цілий ряд історичних закономірностей розвитку 
системи військового виховання в Україні на етапі державного розвитку 
1991-2001 рр. серед яких можна виділити основні:  

1. Творцем і реформатором системи військового виховання завжди 
виступали органи державного управління. 

                                           
1 ЦГАМОУ, ф. 3697: Управління справами Міністерства оборони України. Накази 

Міністра оборони України. Про створення органів виховної роботи в Збройних силах 
України; Директива МОУ № Д-24 від 5.05.94 р., оп. 22540, спр. 34, арк. 1. 

2 Офіційний сайт Верховної Ради України. Законодавство України // http// rada.gov.ua. 
3 Морально-психологічне забезпечення в Збройних силах України. Навч.-метод. Посіб. 

– К.: Видання академії, 2002. – С. 195. 
4 Постанова Верховної Ради України № 1697 від 15 вересня 1999 р. „Про затвердження 

Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового 
способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства // http// 
rada.gov.ua. 

5 Указ Президента України № 239/2001: „Про Концепцію переходу Збройних сил 
України до комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 2015 
року” Офіційний сайт ВР України. Законодавство України // http// rada.gov.ua. 
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2. Важливою умовою розвитку системи військового виховання виступає 
достатній рівень професійної здатності органів державного управління щодо 
розробки й реалізації в практику виховного процесу всебічно обґрунтованих 
управлінських рішень. 

3. Чітке й всебічно обґрунтоване визначення об’єктів і суб’єктів 
виховного процесу, певна регламентація порядку їх взаємодії залежно від 
соціально-політичних умов завжди призводить до позитивного результату 
функціонування системи військового виховання. 

4. Система військового виховання успішно розвивається тільки за умов 
гармонійного розвитку всіх своїх складових елементів, що утворюють собою 
певну цілісність. 

5. Відсутність системності в процесі військового виховання завжди 
призводить до виникнення соціальних проблем у системі обороноздатності 
держави.  

Аналіз початкової стадії державного будівництва після 
проголошення незалежності в Україні показав, що проблема оновлення 
й розвитку системи військового виховання залишилася поза увагою 
органів державного управління. Внаслідок чого загострювалась 
обстановка у військових колективах, особливо у Військово-Морських 
Силах і Військово-Повітряних Силах України, які фактично найбільше 
губили свій бойовий потенціал, що, безумовно, відбивалося на 
морально-психологічному стані військовослужбовців. Подібна ситуація 
склалась і в частинах безпосереднього підпорядкування командувань 
видів ЗСУ, оперативних командувань, управлінь центрального апарату 
Міністерства оборони України. Відсутність дійсної бойової підготовки, 
непоодинокі факти використання окремими військовими керівниками 
військовослужбовців у корисних цілях та не за прямим призначенням, 
викликали деморалізацію значної кількості особового складу цих частин 
і підрозділів. Зростала кількість загиблих у мирний час 
військовослужбовців. Серед загиблих більш ніж 30 відсотків складали 
самогубства. Усе це відбувалося на фоні суттєвих соціально-
економічних проблем у сім’ях військовослужбовців. Саме в цей момент 
відчувалась гостра потреба і необхідність комплексного системного 
виховного впливу на військовослужбовців усіх категорій, але процес 
формування системи військового виховання у державі гальмувався й 
залишався на стадії експериментування. На рівні керівництва 
Міністерства оборони України було визнано, що необхідно припинити 
експерименти з виховними структурами у Збройних силах, але фактично 
цей процес тривав. У загальнодержавному масштабі система військового 
виховання теж потребувала чіткої структуризації й удосконалення 
відповідно до соціально-політичних і економічних умов. 

Прийняття у 2001 р. Концепції переходу Збройних сил України до 
комплектування військовослужбовцями контрактної служби на період до 
2015 р. обумовило початок нового етапу формування національної 
системи військового виховання. 

Детальний аналіз історичних факторів розвитку системи створює 
сприятливі умови щодо уникнення помилкових кроків на шляху 
удосконалення військового виховання в Україні. 
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Савойська С.В. (Київ) 

 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС  
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті на конкретному фактичному матеріалі автор ставить за 

мету дослідити ще недостатньо вивчену проблему науково-
методичного забезпечення впровадження української мови як державної 
у вищих навчальних закладах України в умовах незалежності, розкрити 
характер державної політики у цій сфері.  

 
Окремі аспекти цієї проблеми, зокрема такі як впровадження 

української термінології у навчальний процес ВНЗ України, 
забезпечення вищих навчальних закладів науково-методичною 
літературою, навчальними посібниками, підручниками, словниками 
тощо, методика впровадження української мови у навчальний процес 
вузів, проблема гуманітаризації вищої освіти уже знайшли певне 
висвітлення у працях вітчизняних істориків, політологів і мовознавців 
таких як М. Стріха1, О. І. Білодід2, Емілія Огар3, А. Лісовий4 тощо. 

На початку 90-х рр. XX ст. у сфері науки й освіти України склалася 
фактично російська одномовність, що призвела до різкого падіння 
авторитету української мови, звуження її вжитку. Науково-методична 
робота по впровадженню української мови у ВНЗ України знаходилася 
на початковій стадії розвитку. Єдина система нормативно-технічної 
документації, що існувала в СРСР, навіть виключила українську мову з 
науково-технічної діяльності, а республіканські стандарти видавалися 
російською мовою.  

В Україні на державному рівні не проводилися роботи зі 
стандартизації. Не існувало стандартів з науково-технічної термінології. 
Це і призвело до того, що українська науково-технічна мова не 
розвивалась і в результаті зникла з наукових видань. Відбулося також 
поступове витіснення її з живого мовного вжитку науковців. Повністю 
зникла українська мова у політехнічних, медичних, 
сільськогосподарських та інших вузах. З 10-ти університетів України 
лише в 4-х – Київському, Львівському, Ужгородському і Чернівецькому 
велося викладання незначної частини курсів українською мовою. Тому 

                                           
1 Стріха М. Мова й наука: гармонія чи конфлікт? // Наука і культура. – К., 1990. – 

Вип. 24. 
2 Білодід О.І. Українська мова й наука: гармонія чи конфлікт? // Українська мова і 

сучасність: Зб. наукових праць. – К., 1991. – С. 21. 
3 Огар Емілія. Термінознавчі дисципліни у навчальному процесі // Українська 

термінологія і сучасність. – 2001. – Вип. 4. – С. 347. 
4 Лісовий А. Знання фахової термінології – необхідна умова високого наукового рівня 

лекції // Українська термінологія і сучасність. – 2001. – Вип. 4. – С. 343. 
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потрібно було терміново вжити заходів, щоб виправити становище, що 
склалося у науково-методичній роботі по впровадженню наукової 
термінології у ВНЗ України, яка мала сприяти якісному засвоєнню 
навчальних дисциплін . 

Закон “Про мови в Українській РСР”, а пізніше Конституція України, 
зокрема стаття 10, та Рішення Конституційного Суду 1999 р., а також 
інші нормативно-правові акти (рішення колегії Мінвузу УРСР, накази, 
постанови, листи тощо) активізували науково-методичну роботу ВНЗ по 
впровадженню української мови в систему освіти України. 
Координуючим центром цієї роботи була Науково-методична рада 
Міносвіти України, яка була організована з метою активізації науково-
методичної діяльності в галузі освіти через залучення широких верств 
науково-педагогічної громадськості навчальних закладів України до 
розробки проблем вдосконалення навчального процесу. Вона залучала 
до активної діяльності провідних фахівців системи освіти шляхом 
створення науково-методичних комісій (НМК) Міністерства освіти за 
головними напрямами виховної педагогічної діяльності і за предметно-
фаховою спрямованістю, яка працювала у двох напрямах – 
гуманітарному й технічному1. Так, на базі Київського державного 
університету було організовано навчально-методичне об’єднання, до 
якого входили всі філологічні факультети і кафедри університетів 
України, які готували фахівців з філологічних спеціальностей: 
“Українська мова та література”, “Російська мова та література”, 
“Слов’янська філологія”, яке вивчало та поширювало досвід викладання 
української мови, здійснювало методичне керівництво процесом 
вивчення та вдосконалення знань з української мови в усіх вищих 
навчальних закладах України. На місцях науково-методичною роботою 
керували регіональні Науково-методичні центри з проблем вивчення 
мови, історії та культури. З впровадженням української мови у ВНЗ 
України створювалися навчально-методичні кабінети українознавства, а 
також опорні кафедри-методичні центри, які керували науково – 
методичною роботою на місцях2. 

Питання науково-методичної роботи по впровадженню української 
мови у ВНЗ України знайшли широке відображення в Законах “Про 
освіту”, “Про вищу освіту” в “Концепції розвитку національної вищої 
школи” та у повсякденній діяльності колективів ВНЗ і органів 
управління. Результати цієї роботи відобразилися у розширеному 
впровадженні державної мови у навчальний процес школи і ВНЗ. У 
вищих навчальних закладах припинилася практика звільнення студентів 
від вивчення української мови. Ще до прийняття Закону про мови перед 
вищими педагогічними навчальними закладами нашої держави було 
поставлено завдання: ввести у навчальний процес ВНЗ відповідні 

                                           
1 Архів Міністерства освіти і науки України (далі Архів МОН України), ф. 166, оп. 18, 

спр. 3, арк. 34. 
2 Див.: Величко Т.П. Про стан та чергові завдання впровадження Закону України ”Про 

мови в Українській РСР” у системі Мінвузу України. – К.: НМК ВО, 1991. – 194 с. 
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спецкурси та факультативи і збільшити час на їх вивчення, запровадити 
на всіх гуманітарних факультетах педінститутів вивчення української 
мови, спецкурси фольклору та етнографії, курсу історії Української РСР. 
Було дано завдання: продовжити роботу над поліпшенням підручників 
та навчально-методичних комплексів з цих курсів. Педінститутами було 
запрограмовано розвивати різні форми роботи зі студентами по 
поглибленню знань з української мови та рідної культури: факультативи, 
гуртки, літературні студії, олімпіади, вечори тощо, а також розширити у 
цих ВНЗ підготовку вчителів української мови та літератури і довести її 
у 1989 р. до 2410 чол. Рекомендувалося в планах цих навчальних 
закладів передбачити збільшення часу на вивчення української мови, 
літератури і методики її викладання. Було заплановано протягом 
першого кварталу 1989 р. скласти замовлення Держкомвидаву УРСР про 
підготовку та видання протягом 1990 – 1995 рр. підручників, навчально-
методичних посібників та художньої літератури українською мовою, з 
історії та інших дисциплін для студентів педінститутів тощо, а також 
оголосити конкурси на створення посібників: «Історична граматика 
української мови», «Історія української мови», «Історія української 
літератури»1. Уже у 1989 році у Харківському педінституті було 
відкрито факультет української мови і літератури, а у 21 педінституті 
навчання проводилося українською мовою, 80 – 90% предметів читалося 
українською мовою у 16 вузах: Вінницькому, Глухівському, 
Дрогобицькому, Житомирському, Івано-Франківському, Кам’янець-
Подільському, Кіровоградському, Луцькому, Ніжинському, 
Полтавському, Ровенському, Сумському, Тернопільському, Уманському, 
Черкаському, Чернігівському, 60% – у Київському, 30% – у Київському 
іноземних мов, 10 – 15% – у Харківському і Херсонському, 3% – у 
Миколаївському. У 8 педінститутах: Бердянському, 
Ворошиловоградському, Горлівському іноземних мов, Ізмаїльському, 
Криворізькому, Мелітопольському, Одеському, Слов’янському навчання 
проводилося російською мовою2. 

У зв’язку з необхідністю поліпшення вивчення української мови і 
літератури, історії УРСР у 1990 р. у педагогічних навчальних закладах 
колегія Міністерства народної освіти УРСР, колегія Державного 
комітету УРСР у справах видавництва, поліграфії і книжкової торгівлі, 
президія Республіканської ради Педагогічного товариства УРСР 
оголосили на 1990 – 1991 р. відкриті конкурси на створення таких 
підручників і навчальних посібників з предметів: “Історія української 
літератури” (перша пол. ХІХ ст.), “Історична граматика української 
мови”, “Методика викладання української літератури”, “Історія УРСР” 
(для неісторичних факультетів), “Хрестоматія з історії УРСР”3.  

                                           
1 Центральний державний архів вищих органів управління України (далі – ЦДАВО 

України), ф. 166, оп. 17, спр. 39, арк. 4-7. 
2 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 17, спр. 43, арк. 128. 
3 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 17, спр. 75, арк. 62, 63, 64. 
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З прийняттям Закону “Про мови в Українській РСР” в усіх 
педінститутах на всіх спеціальностях (а їх на той час було 30) було 
введено практичний курс вивчення “Української мови” (140 годин) та 
“Історії Української РСР” в обсязі 60 год. з метою вдосконалення усного 
й писемного мовлення майбутніх спеціалістів. Зокрема, у Херсонському 
педінституті на всіх спеціальностях вивчався у 1992 р. 120-годинний 
практичний курс української мови, а з 1992/93 навч. році було 
запроваджено у ВНЗ України вивчення курсу такої дисципліни як 
«Народознавство», а також розпочато викладання українською мовою й 
інших спеціальних дисциплін. Наприклад, їх частка у Херсонському 
педінституті складала 25%, сільськогосподарському 23%. В усі 
навчально-тематичні плани курсів було введено національний 
компонент змісту освіти обсягом 16 год., що передбачав вивчення рідної 
мови і літератури, історії свого народу, традицій, звичаїв, знання про 
суспільний і державний устрій незалежної України. Було організовано 
також спецкурси «Вивчаємо українську мову», «Етнографія і фольклор 
рідного краю України», факультативи «Культура українського ділового 
мовлення», «Основи державної культури» тощо. Практикувалося 
проведення інтегрованих курсів для вчителів початкових класів 
української мови, історії і географії з питань наступності у вивченні 
української мови і літератури. У навчальні плани педінститутів було 
введено народознавчі курси «Культура Української РСР», «Література і 
театр», «Краєзнавство і туризм», «Історія вітчизняної культури», 
«Етнографія і фольклор України» та інші. Разом з тим, в окремих ВНЗ, 
переважно у східних та південних регіонах України, ця робота 
проводилася незадовільно. Так, наприклад, зовсім не вивчався 
практичний курс української мови у Херсонському 
сільськогосподарському інституті, філіалі Миколаївського 
кораблебудівного інституту. Тому значна частина студентів під час 
написання контрольного диктанту виявили низькі знання з української 
мови. Із 1396 студентів, яким було запропоновано написати диктант, 
23,9% отримали незадовільні оцінки і 35,9% виконали завдання 
«задовільно»1. Водночас через незадовільний контроль з боку 
адміністрації та відсутність належних матеріально-технічних умов 
повільно впроваджувався Закон про мови в Кіровоградському, 
Київському вузах іноземних мов, Миколаївському, Одеському, 
Слов’янському, Херсонському, Чернігівському педінститутах, де мало 
турбувалися про збільшення викладання дисциплін українською мовою. 
Серйозною перешкодою в реалізації Закону про мови була відсутність 
єдиної державної програми розвитку української мови та інших 
національних мов. Оскільки навчальний процес ВНЗ у нових умовах 
розвитку країни не був як належить забезпечений науково-методичною 
літературою, то перед ВНЗ країни було поставлено завдання: на їх основі 
сформувати комісії з фахової термінології. Налаштована належним 
чином науково-методична робота у ВНЗ на першому етапі розвитку 

                                           
1 Архів МОН України, ф. 166, оп. 18, спр. 10, арк. 68. 
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мови мала забезпечити створення необхідної навчально-методичної бази 
у вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації, а також 
написання і видання посібників, методичних вказівок, конспектів лекцій, 
довідкової літератури, підручників, галузевих і термінологічних 
словників тощо. Ці питання обговорювалися на засіданнях зборів голів 
вузівських осередків Товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка та 
завідувачів кафедрами української мови ВНЗ МОН України, 
конференціях, семінарах викладачів і «круглих столах», на яких 
педагоги ділилися досвідом роботи щодо забезпечення навчального 
процесу україномовною літературою, про організацію та проведення 
соціологічних досліджень, а також впровадження української мови у 
навчальний процес ВНЗ.  

З метою відродження та розвитку духовного потенціалу українського 
народу було необхідно виробити єдину концепцію викладання 
гуманітарних та соціально-політичних наук. Відповідно до Декларації 
про державний суверенітет України у 1991 р. постало питання про 
необхідність вироблення концепції гуманітарної вищої освіти, єдиної 
політики в галузі гуманітарної та соціально-політичниї підготовки 
студентської молоді. У зв’язку з цим було забезпечено перехід до нового 
рівня підготовки спеціалістів на основі гуманітаризації вищої школи, 
інтеграції професійної і соціально-гуманітарної підготовки, оновлення 
змісту та структури курсів гуманітарних та соціально-політичних наук.  

Перехід до нової структури викладання гуманітарних та соціально-
політичних наук було представлено змінами в методичному забезпеченні 
навчально-виховного процесу. З цією метою було розроблено спеціальні 
програми та видано нове покоління підручників, курсів лекцій, 
навчальних програм, науково-методичних матеріалів, довідників, 
хрестоматій, іншої літератури з гуманітарних та соціально – політичних 
наук українською мовою на вузівському та республіканському рівнях.  

Щоб забезпечити перехід до нової структури викладання 
гуманітарних та соціально – політичних наук, було організовано 
проведення конкурсів на створення нових підручників, навчальних 
посібників і програм протягом 1991 – 1995 рр. для педагогічних 
навчальних закладів республіки1. У зв’язку з розширенням вживання 
української мови у наукових працях фахівців ВНЗ Навчально-
методичному кабінету вищої освіти при Мінвузі УРСР було надано 
право видавати препринти.  

Багато дискусій у середовищі науковців відбувалося з приводу 
запровадження у 1992 р. у ВНЗ України нової дисципліни “Ділова 
українська мова”. Вчені вважали, що назва і зміст нової дисципліни не 
зовсім відображали обсяг тих необхідних знань, які потребував 
майбутній спеціаліст. Вони пропонували замінити курс “Ділова 
українська мова” на дисципліну “Основи професійної мовної 
підготовки”. Це, на їхню думку, сприяло б реальному впровадженню 
української мови в різних сферах суспільного життя, дало б змогу 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 166, оп. 17, спр. 115, арк. 115. 
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започаткувати докорінні зміни в гуманітарній освіті студентів 
нефілологічних спеціальностей, оскільки вона грунтувалася на 
принципово новому розумінні змісту й завдань мовної підготовки 
майбутніх фахівців, коли студенти зможуть оперувати мовою як 
знаряддям досягнення успіху в професійній сфері. Цей курс 
віддзеркалював принципово новий підхід до розв’язання проблеми 
гуманітарної освіти студентів нефілологічних спеціальностей. Він, на 
думку спеціалістів, зміг би допомогти українським освітянам піднести 
гуманітарну освіту студентів – нефілологів до сучасного рівня. 
Дисципліна “Основи професійної мовної підготовки” з часом була 
запроваджена у навчальний процес деяких ВНЗ замість курсу “Ділова 
українська мова”, але потім вона зовсім витіснила «Ділову українську 
мову» з навчального процесу. Ця дисципліна допомагала майбутнім 
фахівцям оволодіти навичками оптимальної мовної поведінки. Вона 
вчила впливати на співрозмовника за допомогою вмілого використання 
різноманітних мовних засобів. Навички спілкування допомагали 
студентам моделювати вільну і впевнену поведінку в професійній сфері1.  

На початку 90-х рр. стан вищої освіти свідчив про недооцінку 
гуманітарної підготовки спеціалістів. Він не відповідав вимогам того 
часу та світовому рівню. У навчальних закладах того часу відчувався 
гострий дефіцит соціально-економічних, загальнокультурних, 
психологічних, екологічних та правових знань. У деяких навчальних 
закладах допускалося необгрунтоване вилучення з навчальних планів 
окремих курсів гуманітарних дисциплін, скорочувалися обсяги 
навчальних годин на їх вивчення, мали місце злиття та об’єднання 
кафедр, що негативно впливало на підготовку молодих спеціалістів. 
Тенденція до скорочення годин носила загрозливий характер і з роками 
весь час посилювалася. 

У деяких ВНЗ інструктивно-методичні документи, технологічні 
карти, робочі креслення для проведення лабораторно-практичних робіт 
та індивідуальних практичних завдань не були приведені до єдиних 
вимог стандартів україномовного режиму2.  

Окремі спеціалісти у ВНЗ створили свою концепцію вивчення 
української мови і пропонували її у вигляді обміну досвідом, яка не 
дублювала шкільної програми, а мала зовсім інше спрямування й 
ставила перед собою значно ширші завдання: вільно володіти і 
користуватися українською мовою в усіх сферах, а особливо – у 
професійній та офіційно-діловій. Так, досвід роботи запропонувала 
викладач – доктор філологічних наук, професор Київського 
національного економічного університету Ядвіга Януш. Крім основних 
розділів, цей курс включав матеріал зі стилістики, культури мови, 
термінознавства, історії української мови та діловодства. Основу мови 

                                           
1 Див.: Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997. – С. 4. 
2 Про стан практичної підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Рішення 

Колегії Мін. освіти і науки України // Інформаційний зб. Мін. освіти і науки України. – 
2001. – № 21. – С. 3. 
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становили в такому разі словниковий склад і лексика. Чільна увага на 
заняттях з української мови зосереджувалася на різних видах 
словникової роботи, що мала на меті збагатити словниковий запас 
студентів, особливо термінологічною, фаховою лексикою1.  

Важливою передумовою переходу на українську мову викладання у 
технічних ВНЗ є розвиток наукової термінології. Історія формування 
української наукової термінології – це постійне переборювання 
політичних перешкод і заборон у минулому. Розвиток української мови 
й термінології на власній етнічно-мовній основі найбільше гальмував 
недержавний статус рідної мови.  

Основним завданням вчених 90-х рр. XX – поч. XXI ст. був 
практичний аспект – систематизація, упорядкування та стандартизація 
наявної наукової термінології шляхом вилучення з неї слів-покручів, 
відродження окремих забутих або “репресованих” термінів, створення 
галузевих словників, україномовних підручників, посібників, довідників, 
військових статутів, кодексів, державних стандартів, вироблення різних 
законодавчих актів державною мовою. Робота вчених періоду 
незалежності у створенні термінів мала двозначний характер: з одного 
боку, вчені різних шкіл намагалися повністю відновити термінологію  
20-х рр., інші захоплювалися запозиченням з європейських мов, що 
призводить до надмірного захоплення чужими термінами. Прикладом 
цього є фармацевтична і медична науки, які зазнали, як і інші галузі 
знань, засилля запозичень іншомовних слів, що на відповідному етапі 
формування української наукової мови створювало очевидні труднощі і 
порушувало принцип опрацьовування термінології відповідно до 
традицій і структури сучасної української літературної мови2.  

Роботу в плані створення української термінології потрібно було як 
слід організувати. Цією роботою керував, створений у 1992 р. Технічний 
комітет стандартизації науково-технічної термінології, а також його 
галузеві Термінологічні центри в Національному технічному 
університеті ”Київський політехнічний інститут” і Національному 
університеті “Львівська політехніка”, діяльність яких грунтувалася на 
методичних рекомендаціях Інституту української мови НАН України й 
Українського науково-дослідного інституту стандартизації та 
інформатики3. Ці установи формували українські термінологічні 
стандарти і наукову лексику. У своїй роботі вони віддавали перевагу 
питомим українським термінам перед запозиченими. Нормативні 
документи, різні галузеві словники допомагали викладачам ВНЗ 
осягнути потенційні можливості української мови, повніше використати 
її багатющий фонд, оволодіти виражальними і словотворчими засобами. 
За участю комітету було видано словники з електрорадіотехніки, хімії та 

                                           
1 Януш Я. Українська мова в економічному вузі // Дивослово. – 2001. – № 2. – С. 9. 
2 Петрух Л. Термінологія у навчальному процесі вищої школи // Українська 

термінологія і сучасність. – Львів, 2002. – Вип. 4. – С. 317. 
3 Рицар Б. Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології 10 

років: здобутки, проблеми, перспективи. – Львів, 2002. – С. 22. 
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хімічної технології, радіоелектроніки, технології нафти, автошляхів. 
Таким чином, в Україні почали створюватися власні державні стандарти 
на терміни та визначення, які були основою для розроблення стандартів 
на технічні умови. Завдяки самовідданій праці фахівців різних галузей за 
період 1992 – 1996 рр. було розроблено понад 600 Державних стандартів 
України (ДСТУ) на “Терміни та визначення”1. Для розв’язання 
термінологічних проблем потрібні були висококваліфіковані спеціалісти, 
які б поєднували професійні знання з лінгвістичними. Таких спеціалістів 
мають готувати вищі навчальні заклади, увівши до навчальних програм 
спецкурси з основ термінології та фахової мови, що вже давно 
читаються в багатьох країнах світу Африки та Азії2.  

За останнє десятиріччя минулого століття побачили світ близько 300 
термінографічних праць переважно перекладних, з них – 40 словників 
належало медицині, 20 – економіко-фінансовій сфері. Протягом 1992 – 
1996 рр. було видано великими тиражами 12 російсько-українських і 
українсько-російських технічних та інших термінологічних словників. 
Серед них “Російсько-український словник фізичних термінів” (автори 
Лискович О.Б. та ін., 1994 р.), “Українське термінознавство” (автори 
Панько Т.Г. та ін., 1994 р.), “Англо-українсько-російський словник з 
інформатики, програмування, обчислювальної техніки” (автори 
Бартків А.Б., Гринчишин О.Я., 1995 р.), “Юридичний словник російсько-
українсько-англійсько-німецький” (автор Гончаренко В.Г., 1995 р.) та 
ін.3 Заслуговують на увагу також і такі видання: поліфункціональний 
академічний “Російсько-український словник наукової термінології” у 
трьох книгах: Суспільні науки (1994); Біологія. Хімія. Медицина (1996); 
Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос (1998), кілька 
видань «Російсько-українського» та «Українсько-російського словника» 
(сфера ділового спілкування) В.М. Брицина, О.О. Тараненка, три 
видання «Фінансового словника» А.Г. Загороднього, Г.Л. Вознюка, 
Т.С. Смовженка, «Українсько-латинсько-англійський медичний 
тлумачний словник» у 2-х томах науковців Львівського медичного 
університету, п’ятитомний «Тлумачний словник з інформатики» 
Р. Іваницького та Т. Кияка (1995), «Українсько-російсько-німецький 
тлумачний та перекладний словник термінів ринкової економіки» за 
ред. Т.Р. Кияка (2001).  

Науково-методична робота вузів активізувалася у зв’язку з 
прийняттям Конституції України, із затвердженням комплексних заходів 
щодо всебічного розвитку і функціонування української мови на період 
до 2000 р., а також з виданням Указу Президента України Л. Кучми 7 
серпня 1999 р. ”Про розвиток національної словникової бази”. Цим 
Указом було підтримано пропозицію Національної академії наук 

                                           
1 Там само. – С. 27. 
2 Суперанська А.В. Загальна термінологія. Термінологічна діяльність. – М., 1993. – 

С. 33. 
3 Інформація про виконання МОН України Державної програми розвитку української 

мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року. [Поточний 
архів Науково-методичного центру вищої освіти МОН України, 01.04.97 №1/12 – 587. 
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України щодо видання нового покоління академічних україномовних 
словників та створення електронного відповідника для інформаційних 
комп’ютерних систем (проект “Словники України”)1. Таким чином, була 
видана енциклопедія української мови, два повних атласи української 
мови, а також словники: орфоепічний, фразеологічний, синонімічний 
педагогічними інститутами Національної академії наук України – 
Інститутом мовознавства та Інститутом української мови. Слід 
зазначити, що Національна академія наук України проводила велику 
роботу по створенню словникової бази як у паперовому, так і в 
електронному варіантах. Свідченням цього була затверджена програма 
НАН України “Гуманітарна традиція, технологічний статус мови і 
розвиток національної словникової бази”2.  

Однак не всі галузі освіти і науки були забезпечені словниковою 
продукцією. У зв’язку з цим ВНЗ України, як уже наголошувалося, 
власними силами намагалися вирішити ситуацію з науково-методичним 
забезпеченням своїх спеціальностей та окремих дисциплін словниками, 
довідниками та іншою необхідною науково-методичною літературою 
для того, щоб забезпечити впровадження державної мови у навчально-
виховний процес ВНЗ, а також – свої спеціальності науковою 
термінологією. Для цього у ВНЗ України створювалися комісії, які 
видавали різну науково-методичну літературу і словники для власних 
потреб, серед яких були також словники російсько-українських термінів 
і посібники по оформленню графічної і текстової документації. Це 
спрощувало студентам виконання курсових і дипломних проектів, 
семестрових завдань, лабораторних робіт українською мовою. 
Прикладом такої роботи був «Українсько-російський» словник, 
створений фахівцями Київського інституту залізничного транспорту для 
студентів ВНЗ, які вивчали курс  

“Ділова українська мова”, а також для викладачів, адміністративних 
працівників, широкого користувача залізничного транспорту і 
транспортного будівництва. Цей словник враховував термінологію 
обраного студентами фаху. Він містив понад 17000 термінів і 
термінологічних сполук, з них понад 11 тисяч – залізничні, інші з різних 
галузей науки і техніки, економіки і фінансів, загальновживаної лексики 
та фразеології української мови. Інший російсько-український 
навчально-методичний словник лінгвістичних термінів був 
розрахований на студентів і викладачів навчальних технічних закладів, 
містив понад 4 тис. термінів3. Але щоб мати доступ до міжнародної 
науково-технічної інформації, необхідно було створити мережу 
технічних словників, щоб не користуватися словниками слов’янських 
народів: поляків, росіян, чехів, які засмічували нашу технічну 

                                           
1 Указ Президента України Про розвиток національної словникової бази №967/99 // 

Урядовий кур’єр. – 1999. – 7 серпня. 
2 Обов’язок кожного народу зберегти свою мову і передати // Освіта України. – 2001. – 

7 березня. – С. 6. 
3 Петрух Л. Термінологія в навчальному процесі // Українська термінологія і 
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термінологію своїми термінами, і на підставі яких нерідко будувався 
український науково-технічний суржик. Написання словника вимагало 
професійної підготовки, тому тут необхідна була співпраця колективів, 
які і були створені на базі ВТНЗ.  

Слід зазначити, що для цієї роботи у ВНЗ України були створені 
кафедри (лабораторії), які забезпечували викладання української мови, 
історії і видавали необхідні методичні і наукові матеріали. Проводилася 
також робота по перевиданню старих словників. У зв’язку з цим 
з’являлися без жодного редакційного опрацювання словники вузько 
спеціалізовані: електротехнічні, медичні, механічні, які видавалися 
групами викладачів власними силами. Прикладом такого видання був 
російсько-український військово-медичний словник Української 
військово-медичної академії, який було видано силами цього 
навчального закладцу у 2003 р.1  

Підсумовуючи вищесказане, можна констатувати, що Україна в 
основному має розвинуту кодифіковану термінологію майже з усіх 
галузей знань, здатну забезпечити практичні потреби освіти і науки у 
необхідній кількісті фахових словників, які мають наповнити 
навчальний процес у його новій якості, оскільки словники – це довідкові 
навчально-методичні посібники, які, на наш погляд, є частиною 
навчального комплексу, допоміжним засобом, що дає змогу зрозуміти і 
визначити місце терміна у певній галузі знань. Але разом з тим, у цій 
галузі існує ще немало проблем по виконанню науково-методичної 
роботи у ВНЗ України. Роботу по створенню української наукової 
термінології необхідно і далі розвивати, уніфікувати і збагатити за 
рахунок власних мовних одиниць; увести в навчальні програми спецкурс 
“Основи термінології та фахової мови”. Продовжити створення і 
видання тлумачних галузевих словників, навчальних посібників 
загального термінознавства та терміносистем окремих галузей знань. 
Тільки тоді вищі навчальні заклади України зможуть утвердити 
українську мову в статусі державної, офіційно-ділової, наукової та 
професійної, коли вони зможуть готувати спеціалістів, які будуть 
досконало володіти мовою своєї професії та термінологією. 

Щоб забезпечити навчальний процес україномовною науково-
методичною літературою, словниками, посібниками, підручниками та 
іншою навчальною літературою, необхідно було вдосконалювати 
видавничу сферу. У зв’язку з цим проводилася значна робота щодо 
створення авторських колективів для написання посібників за новими 
програмами українською мовою, які за структурою відповідали 
потребам і вимогам щодо активізації самостійної роботи студентів, 
індивідуалізації навчання за альтернативними програмами. 

Держкомвидав УРСР підтримав пропозиції Мінвузу УРСР і дав 
дозвіл на видання усіма вищими навчальними закладами УРСР текстів 
та конспектів лекцій українською мовою, у разі необхідності – й іншими 

                                           
1 Опанасенко Л. На озброєнні … мова солов’їна // Голос України. – 2004. – 15 січня. – 

№ 7. – С. 16. 
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мовами. Цей захід дав можливість ВНЗ у стислі терміни розробити та 
видати за планами інструктивно-методичної літератури україномовні 
тексти й конспекти лекцій з усіх дисциплін. Щоб покращити ситуацію з 
забезпеченням ВНЗ науково-методичною літературою, у 1993 році було 
створено Методично-видавничий центр організації випуску та доставки 
освітянської літератури1.  

У зв’язку з цим у 1993 р. було видано для ВНЗ 222 назви науково-
методичної літератури (82,7%) загальним тиражем близько 3 млн 
примірників (82%) до плану. Було випущено посібники з української 
мови, історії української літератури, історії України, етнографії України, 
основ економічної теорії, політології, етики, естетики тощо, але разом з 
тим було недовидано 49 (17,3%) назв книг від загальної їх кількості за 
планом випуску у зв’язку з недостатнім фінансуванням цієї справи2.  

З метою розбудови нової освітньої системи в Україні та розробки 
навчальних книг нового покоління, які могли б репрезентувати і нове 
покоління бази знань, і новітні методики та технології навчання, і засоби 
формування особистості, була розроблена державна комплексна 
програма “Навчальна книга: нове покоління”. Нею було передбачено, 
зокрема, такі підручники і посібники: “Історія України”, 
“Українознавство”, ”Українська культура”, “Історія української 
літератури”, “Етнографія України”, “Українська мова” тощо. У зв’язку з 
цією програмою видавництва України видали у 1993 р. 2277 книжок, з 
них українською мовою всього – 30% загальним тиражом 21 млн. У 
1993 р. було видано навчальний посібник “Українська мова”, “Мова 
ділових паперів”, а для іноземних студентів – “Початковий курс 
української мови: технічна термінологія”, “Загальна інформаційна 
термінологія”, самовчитель “Вивчаємо українську мову”, “Практична 
граматика української мови”, “Культура і побут населення України”, 
“Теорія історії світової і вітчизняної культури”, “Історія церкви та 
релігійної думки на Україні”, “Історія філософії України”, ”Історія і 
теорія української політології” тощо. Крім цієї літератури, до ВНЗ було 
надіслано у кількості 1 тис. примірників з назвою “Українська 
літературна вимова”: комплекти із 3-х касет, платівки, навчальний 
посібник3. Ця програма передбачала на першому етапі до 1995 р. суттєво 
оновити підручники і посібники, а на другому – до 2000 р. завершити їх 
розробку і видання, що сприяло зростанню кількості україномовної 
літератури для ВНЗ. Якщо її загальна кількість у 1991 р. складала 32%, у 
1992 – 72%, то у 1993 р. усі підручники і посібники були випущені 
державною мовою4. Для забезпечення предметів гуманітарного циклу в 
період з 1991 по 1997 рр. було видано 152 україномовних навчально-
методичних посібники. Для вищої освіти у 1992 р. було видано 13 назв, у 

                                           
1 Архів МОН України, ф. 166, оп. 18, спр. 77, арк. 186. 
2 Архів МОН України, ф. 166, оп. 18, спр. 18, арк. 135. 
3 Стан виконання Закону «Про мови в Українській РСР» у ВНЗ України. Поточний 

архів Науково-методичного центру вищої освіти. – 1993. 
4 Архів МОН України, ф. 166, оп. 18, спр. 84, арк. 44. 
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1993 – 31 назву, у 1994 – 24 назви, у 1995 – 21 назву відповідної 
навчально-методиченої літератури. Приділялася увага написанню і 
перекладу українською мовою російських та іншомовних підручників із 
різних галузей науки, техніки, народного господарства. На першому 
етапі розвитку науково-методичної роботи по впровадженню української 
мови у ВНЗ України частка україномовних навчальних книг для вищої 
школи збільшилась з 80% у 1991 р. до 96% у 1996 р., зокрема, у 1995 р. 
було видано ілюстрований довідник для дітей та юнацтва з історії 
України (I, II ч.). Було видано посібник “Український правопис”1. В 
Українському державному університеті харчових технологій (в УДУХТі) 
було видано професорсько-викладацьким складом підручники, 
посібники, курси лекцій українською мовою у 1995 р. 3,13%, у 1996 – 
10,42%, у 1997 – 56,06%, у 1998 – 75%, у 1999 – 85,71%2. Кафедра 
народознавства цього вузу видала українською мовою конспекти лекцій, 
рекомендації, вказівки до засвоєння тем і до написання контрольних 
робіт, підготовки рефератів. Була видана також допоміжна література 
для заочних і підготовчих курсів3. Таку роботу було проведено і у 
Київському військовому гуманітарному інституті, де українська мова 
була мовою діловою, науковою, мовою викладання, листування, 
щоденного службового спілкування. Українською мовою видавалися тут 
наукові і навчально-методичні праці, військові статути і термінологічні 
довідники, підручники і навчальні посібники. Українською мовою у 
цьому закладі озвучували зустрічі з державними діячами і працівниками 
науки4. Такий досвід роботи було розповсюджено і на інші ВНЗ, де 
також навчальна і методична література видавалася власними силами 
професорсько-викладацьким складом. Про це свідчили такі дані: у 
гірничо-металургійних групах навчальних закладів ДнДТУ, ЗДІА, 
ДДМБА, НМАУ, НГАУ, ПДТУ, ІФДТУНГ, ДГМІ, КТУ частка 
підручників, навчальних посібників, опублікованих державною мовою 
професорсько-викладацьким складом, у цих навчальних закладах у 1995 
р. у середньому відповідала 38,11%, у 1996 р. – 54,6%, у 1997 – 55,05%, у 
1998 – 31,14%, у 1999 – 45,36%5. Частка підручників і навчальних 
посібників, опублікованих професорсько-викладацьким складом 
державною мовою у навчальних закладах КМУЦА, ДЛАУ, ОДМА, 
ОДМУ, УТУ, ХДАДТУ, КАВТ, у середньому дорівнювала у 1995р. 

                                           
1 Інформація про виконання Міністерством освіти України Державної програми 

розвитку української мови та інших національних мов в УРСР на період до 2000 року від 
01.04. 97 №1/12 – 587 Поточний архів науково-методичного центру вищої освіти України. 

2 Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. – К.: Навч. кн., 2003. – Кн. 2: 
Освіта і наука / Авторський колектив: Литвин В.М. ( кер.), Андрущенко В.П. та ін.; За ред. 
Литвина В.М. – С. 607. 

3 Студенти-технологи заговорили українською. З досвіду роботи кафедри 
українознавства Українського державного університету харчових технологій // Освіта. – 
1997. – № 51. – 23-30 липня. – С. 6. 

4 Українська мова – мова державна // Освіта. – 1998. – № 64-65. – 21-28 жовтня. – С. 2. 
5 Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. – К.: Навч. кн., 2003. – Кн. 2: 

Освіта і наука / Авторський колектив: Литвин В.М. (кер.), Андрущенко В.П. та ін.; За ред. 
Литвина В.М. – С. 569, 576, 577. 
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36,82%, у 1996 р. 52,58%, у 1997 р. 64,14%, у 1998 р. 41,75%, у 1999 р. 
42,75%1.  

Велике значення мала затверджена Міністерством інформації 
Національна програма випуску суспільно необхідних видань на 1998 р. 
Вона включала актуальні видання українською мовою – енциклопедії, 
словники, довідники, художню літературу також, що і позначилося на 
кількості за назвами і на загальному тиражі друкованої продукції 
українською мовою у 1998 р. Тому протягом 1991 – 1998 рр. в Україні 
було випущено майже 33 тис. назв книг загальним тиражем 500 млн. 
примірників, але українською мовою – тільки 15 тис. назв. За 1997 р. 
видавництвами і видавничими організаціями України було випущено 
6308 книг2. 

Навчальна і науково-методична література у ВНЗ видавалися на 
власні або спонсорські кошти, бо на видання її держава кошти не 
виділяла3. Тому українська книжка не була дешевою і доступною для 
ВНЗ, оскільки багато книжок російською мовою ввозилося з-за кордону і 
не обкладалося податком. Українська книжка повинна користуватися 
пільгами. Видавнича справа в такому разі могла б давати немалі 
прибутки і виручені кошти від продажу книжок можна було б 
направляти на підтримку найбільш потрібних Україні книговидавничих 
проектів, а саме –- на підтримку видавництв “Український письменник”, 
“Веселка” тощо4. 

Вивчення дисциплін у вищих навчальних закладах у 2001 р. 
здійснювалося за допомогою понад 350 україномовних підручників та 
посібників: з гуманітарної освіти було підготовлено 152 видання, 
природничих дисциплін – 61, інших навчальних дисциплін – 100. Було 
підготовлено й видано з української мови та літератури такі підручники і 
посібники: “Сучасна українська літературна мова” (автор 
Грищенко А.П.), ”Культура рідної мови” (автори Качан І.М., 
Токарська А.С.), “Історія української літературної мови” (автор 
Огієнко І.), “Українська мова і культура української літературної мови” 
(автор Огієнко І.), “Українська мова і культура мовлення” (автори 
Пазяк О.М., Кисіль Г.Г.), “Українознавство” (автор Кононенко П.П.), 
“Історія української літератури XX сторіччя” (за ред. Дончика В.Г.) 
тощо. Однак через нестачу належного фінансування не всі підручники 
стали надбанням викладачів та студентів5. Однак наукова література 
продовжувала часто видаватися неукраїнською мовою. Про це свідчив 
факт видання 12 наукових вісників Національної академії наук, які вона 

                                           
1 Там само. – С. 611, 620. 
2 Інформаційний лист Про хід виконання Закону Української РСР “Про мови в 

Українській РСР” у вищих навчальних закладах // Інформаційний зб. МОН України. – 
20.07.99. – № 18. – С. 26. 

3 Лизанчук В. “…сили, Боже, дай, щоб рідне слово зберегти!” // Березіль. – 1999. – № 3-
4. – С. 156. 

4 Дерій В. З погляду фінансиста // Літературна Україна. – 1999. – 25 листопада. – С. 2. 
5 Юдіна С. Українська мова у вищих навчальних закладах // Освіта України. – 2001. – 

№ 8. – 22 лютого. – С. 8. 
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подала на реєстрацію у 1997 р., 11 з яких були представлені російською 
мовою, а один – тримовний (українською, російською та англійською)1. І 
це відбувалося у той час, коли у вищих навчальних закладах були 
відсутні твори українських письменників, обмежена кількість 
підручників з “Ділової української мови” (40 – 48%), довідкової 
літератури (15 – 18%). Не вистачало також художньої та хрестоматійної 
літератури, методичних посібників, тому що у 1998 р. обсяг друкованої 
продукції в Україні ще складав 2 – 3%, а в усіх культурних і 
цивілізованих державах він становив понад 90% 2. 

Мало місце недостатнє методичне забезпечення (46 – 66% 
нормативних вимог) семінарських та практичних занять з курсів “Ділова 
українська мова” та “Світова українська культура”3. Щоб виправити 
ситуацію, що склалася з забезпеченням навчальних закладів науково-
методичною і навчальною літературою, Міністерство освіти і науки 
України підтримувало видання україномовних науково-популярних 
журналів: з фізики, математики, хімії, підручників з української мови. 
Але окремі такі дії Міносвіти і науки України на підтримку державного 
видання були не в змозі кардинально виправити ситуацію, що склалася 
на ринку друкрованої продукції. Свідченням цього були такі дані: 
середній показник частки підручників і посібників в університетських 
групах вузів ДнДУ, ДДУ, ЛНУ, ОДУ, ТНУ, УДУ, ХНУ, ЗДУ, ЧДУ, 
ПДУ, ВДУ, СумДУ, ЧерДУ, СУДУ, НЮАУ, ОДЮА, МГІ, РГУ 
відповідав у 1995 р. – 61,58%, у 1996 р. – 53,68%, у 1997 р. – 55,21%, у 
1998 р. – 66,62%, у 1999 р. – 41,99%4.  

Про незадовільний стан забезпечення підручниками і посібниками на 
першому етапі розвитку науково-методичної роботи у ВНЗ України 
свідчила така статистика: середній показник по економічній групі вузів у 
1995 р. дорівнював 19,28%, по політехнічній цей показник складав 
30,13%, по транспортній групі ВНЗ України – 36,82%, по гірничо-
металургійній групі вузів – 38,11%, по машиноприладобудівній групі 
ВНЗ - 43,69%, по будівельно-художній ця частка дорівнювала у 1995 р. 
62,19%, і найвищий показник мала група технологічних вузів – 88,36%5. 
Навчальні заклади ряду областей щороку недоотримували велику 
кількість навчальної літератури. Так, ВНЗ Вінницької області 
забезпечені цією літературою були лише на 9 – 20%. В той же час за 
останні роки у ці заклади поступили 96% випускників шкіл, де 
навчальний процес здійснювався державною мовою. Не краща ситуація з 

                                           
1 Плющ В. Утверджувати мову – значить утверджувати державу // Літературна Україна. 

– 1997. – 24 квітня. 
2 Крайнікова Т. Українська мова – мова державна // Освіта. – 1998. – № 64-65. – 21-28 

жовтня. – С. 2. 
3 Інформаційний лист про хід виконання Закону УРСР “Про мови в УРСР” у вищих 

навчальних закладах від 20. 07. 99, № 1/9 – 281 // Інформаційний збірник Міносвіти 
України. – № 18. – С. 28. 

4 Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. – К.: Навч. кн., 2003. – Кн. 2: 
Освіта і наука / Авторський колектив: Литвин В.М. (кер.), Андрущенко В.П. та ін.; За 
ред. Литвина В.М. – С. 518, 528, 529. 

5 Там само. – С. 607, 636, 529, 545, 620, 577, 563, 593. 
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підручниками в інших регіонах України. Так, кількість підручників, 
виданих українською мовою, у Державній академії легкої промисловості 
складала лише 2% фонду бібліотеки, в Приазовському державному 
технічному університеті (Донецька область) – від 10,2 до 18,4 % 
потреби. За останні п’ять років таких підручників і посібників було 
одержано від 0,6 до 3,1% існуючого фонду. А частка підручників і 
навчальних посібників, які були опубліковані державною мовою 
професорсько-викладацьким складом у 1995 р., складала у 1995 р. 60,5%, 
у 1997 – 6,25%, у 1998 – 70%, у 1999 – 31,28%1. Особливо гострою була 
проблема нестачі підручників і посібників українською мовою для 
технічних спеціальностей, спеціальних та професійно орієнтованих 
дисциплін. Про це свідчать такі дані: у політехнічній групі вищих 
навчальних закладів таких як ВДТУ, ДДТУ, ДДТУ2, ДДТУ4, НТУ”КПІ, 
ДУ “ЛП”, ОДПУ, УІПА, ХДПУ, КДПІ середній показник частки 
підручників і навчальних посібників, опублікованих викладачами цих 
вузів державною мовою, складав у 1995 р. 30,13%, у 1996 р. – 68,06%, у 
1997 р. – 80,71%, у 1998 р. – 95,13%, у 1999 р. – 48,75%. У групах 
будівельно-художніх вузів КАПКБ, ПДАБА, КНУБА, ДДАБА, ОДАБА, 
ПТУ, ХДТУБА, ЛАМ, РДТУ, ХХПІ частка підручників і навчальних 
посібників, виданих професорсько-викладацьким складом, у 1995 р. 
відповідала 62,19%, у 1996 – 58,97%, у 1997 – 72,3%, у 1998 – 78,19%, у 
1999 – 73,97%2. Середній показник частки підручників і посібників у 
машиноприладобудівних групах вищих навчальних закладів таких як 
ЖІТІ, ЧТУ, ЛДТУ, ТДТУ, ДАУ “ХАІ”, УДМТУ, ЗДТУ, КДТУ, УАД, 
ХДТУР, УДМТУ2, ЧІТІ, ДІШІ дорівнював у 1995 р. 43,69%, у 1996 – 
45,09%, у 1997 – 67,43%, у 1998 – 93,8%, у 1999 – 78,71%3.  

 По технологічних групах вузів таких як ХДТУ, УДХТУ, КДУТД, 
УДУХТ, УДЛТУ, ОДАХ, ОДАХТ, ТУП, МТІ середній показник частки 
підручників і навчальних посібників складав у 1995 р. 88,36%, у 1996 – 
40,44%, у 1997 – 79,3%, у 1998 – 81,87%, у 1999 – 90,58%4. Група 
економічних вузів таких як КНЕУ, ОДЕУ, ТАНГ, ХДЕУ, КНЕУ1, 
КДТЕУ, ДДУЕТ, ХДАТОХ, ДДАУ, ЧДІЕУ, УАБС, УДІІП мала середній 
показник щодо підручників і навчальних посібників у 1995р. 19,28%, у 
1996 – 82,98%, у 1997 – 87,05%, у 1998 – 75,31%, у 1999 – 78,66%5.  

Вищі навчальні заклади не могли самостійно задовольнити свої потреби 
у навчальній літературі, а видавництва держава фінансувала незадовільно, 
тому основна причина незадовільного стану із забезпеченням 
україномовними підручниками і посібниками полягала також і в низькій 
економічній зацікавленості видавництв. У зв’язку з цим протягом останніх 
років навчальні кабінети вищих навчальних закладів не поповнювалися 

                                           
1 Там само. – С. 577. 
2 Науково-освітній потенціал нації: погляд у XXI ст. – К.: Навч. кн., 2003. – Кн. 2: 

Освіта і наука / Авторський колектив: Литвин В.М. (кер.), Андрущенко В.П. та ін.; За 
ред. Литвина В.М. – С. 582, 592, 593. 

3 Там само. – С.551, 562, 563. 
4 Там само. – С. 599, 606, 607. 
5 Там само. – С. 625, 635, 636. 
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необхідними наочними, дидактичними матеріалами, ТЗН. Ті ж матеріали, які 
надходили у ВНЗ (платівки, плівки, діафільми, комп’ютерні програми, інші 
технічні засоби), були, як правило, російськомовними.  

Отже, з огляду на вищесказане можна зробити висновок про те, що 
на початку 90-х рр. XX ст. науково-методична робота ВНЗ знаходилася 
ще на початковій стадії розвитку: вводилися нові дисципліни, які 
необхідно було забезпечити україномовними підручниками, 
посібниками, довідковою літературою, термінологічними словниками, 
яких було недостатньо, бо україномовна науково-технічна термінологія 
за часів СРСР майже не розвивалася, а згодом взагалі перестала 
розвиватися. Тому перед молодою Українською державою стояло 
завдання: розробити свою власну українську термінологію, на її грунті 
створити нову серію термінологічних словників, довідникової і 
навчально-методичної літератури і на цій основі забезпечити 
впровадження української мови у навчальний процес ВНЗ України. Для 
цієї роботи у ВНЗ України створювалися, як наголошувалося вище, 
колективи, які писали і видавали за власні кошти для забезпечення 
внутрішніх потреб навчального процесу термінологічні словники та 
іншу науково-методичну літературу. Цьому сприяли на першому етапі 
розвитку впровадження української мови у навчальний процес 
законодавчі акти, видані Кабінетом Міністрів, а також Міністерством 
освіти для забезпечення внутрішніх потреб навчального процесу. Вони 
були спрямовані на покращення ситуації, що склалася у зв’язку з 
забезпеченням навчального процесу ВНЗ України науково-методичною 
літературою. Це на перших порах якоюсь мірою зіграло певну роль із 
забезпеченням ВНЗ країни необхідною літературою, але кардинально 
вплинути на ситуацію не змогло. Але ця проблема залишилася не 
вирішеною і на другому етапі (друга половина 90-х рр. XX ст. - поч. 
XXI ст.) впровадження української мови у ВНЗ України. Це пояснюється 
незадовільним станом фінансування ВНЗ і видавництв, високими цінами 
на папір, на послуги і, як наслідок, дорогою видавничою продукцією. 
Внаслідок цього собівартість книг для ВНЗ була і залишилася нині 
високою, а видавнича справа – збитковою. Врешті таку дорогу 
літературу не кожен міг придбати. Вищі навчальні заклади країни не 
могли повністю забезпечити себе україномовною навчальною 
літературою і відчували її гостру нестачу, особливо технічні 
спеціальності, що не могло не позначитися на якості підготовки 
спеціалістів для потреб України. Особливо гостро відчувався брак 
літератури нового покоління для українознавчих дисциплін, які 
вводилися на початку 90-х рр. XX ст. Не зарадила повною мірою 
забезпеченню науково-методичною літературою ВНЗ і низка 
законодавчих актів, виданих і направлених до ВНЗ України на другому 
етапі впровадження української мови у навчальний процес на їх 
виконання. Отже, не дивлячись на певні зрушення, проблеми науково-
методичного забезпечення впровадження української мови у сфері 
освіти, зокрема у вищих навчальних закладах, залишаються ще далеко 
не вирішеними. 
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КРАСА ЯК ЦІННІСТЬ БУТТЯ  
В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРНОМУ ДИСКУРСІ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МОВНА РЕЦЕПЦІЯ 
 
Стаття торкається проблем вербального кодування 

концептуальних засад духовно-буттєвого локусу українців. У поле зору 
дослідження потрапляють цінності буття, зокрема категорія краси 
(прекрасного), актуалізована у текстах фольклорного дискурсу. Саме 
фольклор провокує концептуально-мовну рецепцію тих понять і уявлень, 
що сформували світогляд пращурів і стали підґрунтям словесно-
образних комплексів.  

 
Процес пізнання людиною дійсності відбувається від конкретного 

споглядання до абстрактного мислення. Пізнана дійсність, відображена у 
нашій свідомості через те чи інше поняття, реалізується з метою худож-
нього впливу за допомогою утворюваних засобами мови уявлень та 
образів1. Образні комплекси у структурі національного художнього 
метатексту генетично тяжіють до традиційних образно-символічних 
моделей, започаткованих фольклорним дискурсом. Процес творчого 
осмислення дійсності, її словесно-образної інтерпретації у тексті 
цікавить лінгвістів з часів В. Гумбольдта і О. Потебні, залишаючись і на 
сьогодні нагальною мовознавчою проблемою.  

З актуалізацією антропологічних підходів в аналітичній діяльності 
зростає потреба науковців осмислити фактори особистісно-персональної 
художньої, наукової та вербальної інтерпретації світу. Як відбуваються 
процеси трансформації концептуального осмислення людиною довкілля 

                                           
1 Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М., 1958. – С. 105. 
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в різнорівневій структурі мовної картини світу, у якій важливе місце 
займає модель словесно-образного відбиття дійсності, – питання, що 
останнім часом опрацьовується у численних лінгвістичних розвідках 
вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких Л. Лисиченко, 
С.Єрмоленко, В. Русанівський, Л. Мацько, О. Тараненко, А. Мойсієнко, 
Л. Ставицька, Л. Шевченко, Є. Кубрякова, Ю. Караулов, Н. Болотнова, 
Є. Селіванова та інші.  

Простір буття є найбільш адекватним реалізатором мотиваційних 
параметрів гармонійного, повноцінного, осмисленого існування 
особистості, тому найповніше цей локус продукувався у сферу 
духовного і мистецького життя етносу. У зв’язку з цим цікавим 
видається відстеження рівнів вербального проектування цінностей буття 
у площину найдавніших зразків словесної творчості нації, презентантом 
яких є фольклорний дискурс. Метою статті є дослідження авторської 
версії трансформації етноментальних (у даному випадку українських) 
буттєвих пріоритетів у традиційні образні комплекси, що продукуються 
в текстах народних пісень як первісні (архетипічні), що заклали 
підгрунтя подальших індивідуальних образних систем.  

Категорія буття актуалізує у своєму змістовому вияві об’єктивну 
реальність, що існує незалежно від нашої свідомості і поза нею, отже, 
апелює до дійсності, до способу існування людини в часі і просторі. 
Історичний досвід цього існування виробив зумовлені потребами 
людства буттєві цінності, що здійснюють перехід від інфантильних 
станів життєперебування людини до екзистенційних, сутнісних, 
найвищих. Серед таких цінностей – істина, добро, краса, цілісність, 
життєвість (процес, рух), досконалість, справедливість тощо1. Під 
цінністю розуміємо “усякий предмет певного зацікавлення, бажання, 
прагнення тощо”2. У межах людської спільноти цінності буття 
набувають універсального характеру, максимально актуалізуючись у 
культурному просторі, зокрема у мистецтві, як вияві духовних та 
художньо-естетичних потенцій людства. Внутрішня універсалізація 
людської культури відбувається завдяки архетипічній природі духовного 
і творчого життєвияву людей. Архетипи (від гр.archetipos першообраз) 
здійснюють спосіб зв’язку образів, що переходять із покоління в 
покоління, тим самим структурують розуміння світу, сприяють 
внутрішній єдності людської культури, уможливлюють взаємозв’язок 
різних епох розвитку цивілізації та взаєморозуміня людей3. 

Актуалізація цінностей буття у форматі мистецького дискурсу 
спрямована на досягнення досконалості, краси, гармонії, пізнання 
істини, утвердження справедливості тощо, отже, на реалізацію тих 
пріоритетів, що викарбувалися протягом усього історичного і духовного 

                                           
1 Леонтьев Д.А. Развитие идеи самоактуализации в работах А. Маслоу // 

Гуманистическая и трансперсональная психология: Хрестоматия. – Минск; М., 2000. – 
С. 149. 

2 Ивин А.А. Основания логики оценок. – М., 1970. – С. 7. 
3 Психология. Словарь. – М., 1990. – С. 26. 
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розвитку людства, що визнані народом гідними життя. Основним носієм 
народного (колективного) начала у художній творчості є фольклор, що 
виник як предтеча мистецтва і є максимально наближеним до звичаїв 
народу, його побуту, традицій. Цінності буття, реально пережиті і 
прожиті етносом, виправдані часом і простором, вербально кодувалися у 
фольклорних текстах як засіб психоментальної та духовної 
самоідентифікації народу.  

Серед цінностей буття у діахронічній площині ментального 
світобачення багатьох народів особливо вирізняється краса, прекрасне, 
естетичне. Аксіологічна вартість прекрасного зумовлювалась у давніх 
людей цілісністю уявлень про світ, який сам (за своєю генезою) був 
втіленням ідеї досконалості, загальною гармонією: те, “що саме по собі 
не було б прекрасним, стає таким завдяки гармонії цілого”1. Завдяки 
такому цілісному сприйманню пращурами Всесвіту його естетичне 
розуміння ще не виокремилося в самостійну сферу і не повністю 
відмежувалося від практичного, тому будь-яке ставлення давніх людей 
до світу було естетичним: “Прекрасне існує вічно, як світ, воно не 
зникає, не збільшується, не уменшується”2. Природним матеріалом 
естетичного ставали чуттєва конкретність, натуральні властивості 
предметів. Суспільно-історична практика з часом втягує предмети у 
сферу зацікавлень людини, через це вони набувають чуттєво-надчуттєвої 
природи, мають свою вартість для людства, естетичне значення, 
властивості3. Отже, у прекрасному втілюються природні і соціальні 
особливості предметів та явищ у їх співвідношенні з практикою людства, 
в їх значенні для життєво-буттєвих сфер існування людини. Розширення 
суспільної практики зумовлює і розширення простору естетично 
вартісних явищ, збільшення естетичних властивостей предметів.  

Естетично освоюючи світ, реально переживаючи і проживаючи 
прекрасне як цінність буття, давні люди створювали первинну систему 
власних знань про естетично вартісні об’єкти, предмети та явища, що 
здебільшого були частиною природи, довкілля. Знання людей про 
існуючу навколо них дійсність закладали підгрунтя концептуальної 
картини світу (ККС) етносу, яка характеризується найбільшою 
універсальністю (серед інших картин – фізичної, філософської, 
релігійної, художньої тощо), бо пов’язана з ціліністю знань про світ і є 
спільною для народів з однаковим рівнем цих знань. Власне, 
концептуальна картина світу продукує пізнання й інтерпретацію світу, 
отже, вона динамічна, мобільна, здатна поширюватись і поглиблюватись 
у зв’язку з нескінченністю пізнання світу людиною4. Інформативною 
структурою, що відбиває знання і досвід людини, змістовою одиницею 
пам’яті, ментальності, всієї картини світу є, за О. Кубряковою, концепт5. 

                                           
1 Шеллинг Ф.В.Й. Сочинения: В 2 т. – М., 1989. – Т. 2. – С. 67. 
2 Платон. Соч. В 3 т. – М., 1971. – С. 66. 
3 Борев Ю.Б. Эстетика: В 2 т. – Смоленск, 1997. – С. 77. 
4 Лисиченко Л. Мовна картина світу та її рівні // Зб. Харк. іст.-філол. тов-ва. – Харків, 

1998. – Т. 8. – С. 130. 
5 Кубрякова Е.С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. – С. 90. 
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Концепт концентрує у своєму змісті все те, що людина (або етнос) знає 
про об’єкт1. Розуміння концепту спирається на сукупність залучених до 
цієї інформативно-змістової структури понять, уявлень, образів2. Образ 
при цьому виникає як творча модель естетично сприйнятого світу у його 
поняттях та уявленнях (життєвими підставами для творення образу 
слугують естетичні властивості довкілля), як засіб художнього відбиття 
дійсності. Образ у площині словесного мистецтва матеріалізується за 
допомогою мови, яка, за Лосєвим, є “предметним обстоюванням буття, і 
обстоюванням смисловим, а точніше – символічним”3. Як відомо, давня 
(фольклорна) символіка є джерелом виникнення і подальшої смислової 
еволюції художнього образу, який у своїй семантичній структурі 
фокусує і традиційне народне тлумачення знака-символа, і його 
оригінальне (авторське) змістове наповнення. Таким чином, логіка 
трансформацій реалій буття давньої людини у словесно-образний код 
може мати такий умовний вигляд: буття, його цінності як реалія, 
дійсність → концепт як сума знань про дійсність → уявлення, поняття 
як складова концепту → образ як художньо-словесне (естетичне) 
кодування уявлень про буття. 

Серед інших цінностей буття прекрасне, як було зазначено вище, 
виокремлюється завдяки практичній діяльності людей, що й зумовлює 
вартість усіх предметів та об’єктів, що потрапляють у коло 
різноманітних зацікавлень людини. Виходячи з цього, прекрасне 
розуміємо як явища з їх природними властивостями, залучені людською 
діяльністю у сферу зацікавлень особистості, що й детермінує їх 
позитивну цінність для людства як роду. Це явища “одухотворені”, 
“олюднені” людською діяльністю, що стали сферою освоєного людиною 
Всесвіту4. Прагнення людства естетизувати життєвий простір 
позначилося на влаштуванні побутової сфери (житло, предмети побуту, 
домашнього вжитку, одяг тощо), архітектурі, мистецтві. Словесна 
творчість, починаючи з фольклорних практик, апелювала до прекрасного 
як однієї з найвищих цінностей буття, що вмотивовує духовну еволюцію 
людинни: від усвідомлення важливості зовнішньої краси до 
пріоритетності краси внутрішньої.  

Залежно від життєвих та естетичних орієнтирів етносу, від його 
психоментальних особливостей формується еталон вербального 
кодування цінностей буття у площині національного фольклорного 
тексту, закладаються підвалини традиційної народнопоетичної 
символіки, яка, на думку М. Костомарова, так чи інакше була пов’язана з 
трудовою діяльністю людини і є втіленням тих природних 
закономірностей, що пізнавалися людством у процесі розвитку 

                                           
1 Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический, 

лингвокультурологический аспекты. – М., 1996. – С. 97. 
2 Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. – М., 1988. – С. 143. 
3 Лосев А.Ф. Философия имени. – М., 1990. – С. 98. 
4 Кубрякова Е. С. и др. Краткий словарь когнитивных терминов. – М., 1996. – С. 72. 
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цивілізації1. Краса як цінність буття реалізувалася на рівні концепту 
комплексом понять і уявлень про прекрасне, яке безпосередньо 
оточувало людей: природа в її гармонії та досконалості, формах, барвах, 
звуках, запахах; людина в її естетичній презентації: краса тіла, риси 
обличчя, одяг, етика, духовність. Все, що вбачалося творцями 
фольклорних текстів естетично вартісним, що спонукало до чуттєвих 
рефлексій, що було концептуально важливим в естетичному осмисленні 
буття, декодувалося вербально системою поетичних символів та образів, 
семантичну основу яких складали як денотативні, так і емотивно-оцінні 
компоненти. Це зумовлювало загальне рецептивне тло (позитивне – 
емоційне, оцінне, чуттєве) слова-образу і тексту в цілому. Кожен народ 
при цьому мав власну систему естетичних еталонів і власну модель їх 
вербально-образної репрезентації.  

Для українців прекрасне здавна було пріоритетним у розумінні 
цінностей буття, про що свідчить формат усього культурно-мистецького 
комплексу нації – від народних зразків до індивідуально-авторської 
творчості. Фіксація надбань народноприкладного мистецтва, 
писанкарства, розпису, малярства декларує про потребу візуальної 
реалізації прекрасного у повсякденному побуті, яке втілювалося у 
відповідних певним мистецьким жанрам образах. Серед цих візуальних 
образів пріоритетними є ті, що вмотивовані природою, довкіллям: 
небесні світила, квіти, дерева, естетичні природні явища. Так само 
фіксував еталонний реєстр прекрасного народнопоетичний текст, 
вербально презентуючи концептуально-естетичну картину світу і буття 
пращурів.  

Одним із важливих елементів зовнішньої естетизації довкілля 
українців були квіти та квітучі рослини, що безпосередньо 
символізували красу – не штучну, а природну, отже, гармонійну, 
досконалу. Квіти як втілення генетичного прагнення краси є важливим 
концептом у творенні естетичної картини світу українців, тому саме цей 
концепт експлікований всіма рівнями інтелектуально-мистецької 
діяльності людини – мовою, живописом, малярством, образотворчим 
мистецтвом тощо. Зміст цього концепту в українців визначається 
національним естетичним досвідом, народними (колективним) та 
індивідуальними уявленнями та асоціаціми. Українська мовна картина 
світу широко продукує концепт квіти у площину поетичного тексту – 
від народнопісенних зразків до авторських практик, отже, цей концепт 
набув статусу наскрізного в українському художньому дискурсі.  

Продукуючи в тексті естетичні пріоритети, моделюючи еталонність 
краси за допомогою словесно-образного комплексу, творці народної 
поезії реалізували художньо-естетичну програму етносу. Закладені у ній 
смислові рівні відбиває лексична структура фольклорного метатексту, 
орієнтована на потрібні асоціативно-рецептивні можливості споживачів 
твору. Текстуальна матеріалізація концепту квіти відбувається 

                                           
1 Костомаров М.І. Слов’янська міфологія: Вибрані праці з фольклористики і 

літературознавства. – К., 1994.  
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безпосередньо у лексичній площині: “будь-який концепт у мові має 
певне ім’я, оскільки реальність відбивається у свідомості не 
опосередковано, а саме через мову”1. Мовним транслятором 
відповідного концепту є лексико-семантична група квіти, яка у форматі 
пісні представлена такими лексемами: барвінок, мак, льон, чорнобривець, 
калина-малина, рута, м’ята, рожа, волошка (василечок), фіалка, 
конвалія, вишня-черешня. Ці лексеми номінативно презентують ті квітучі 
рослини, що найчастіше зустрічалися в українському природному 
ландшафті, а також були окультурені пращурами. Рецептивне 
сприймання естетичності цих квітів зумовлене формальними 
елементами (цілісність, пропорція, гармонія, досконалість, барвистість, 
різноманітність), які діють на людину безпосередньо. Рецепція цих 
формальних елементів створює враження краси, впливає на чуттєву 
сферу споглядача, пробуджує його асоціативно-творчі потенції.  

Денотативна різновекторність квітів детермінує широку мережу 
образно-символічних та асоціативних уявлень, формує безліч вторинних 
значень у семантичній структурі кожного з конституентів. Серед 
поданих назв здебільшого презентовані ті, що мають цвіт (природну 
здатність цвісти), отже, це не лише садово-польові квіти, а й дерева та 
чагарники. Цвіт квітів і є тим мотивом – рецептивним (візуальним, 
одоративним), емотивно-оцінним, аксіологічним, що зумовлює 
формування естетичного модусу поданого концепту, і відповідного 
словесного образу з умотивованою семантичною структурою. 
Емотивність образної моделі, що грунтується на символічному 
тлумаченні та семантичних параметрах слова квітка характеризується 
однозначною позитивністю, спровокованою не лише самим концептом, а 
й тим аперцептивним тлом, що супроводжує поданий символ на рівні 
денотата. Так, зовнішній вигляд квітки, споглядання за її красою 
налаштовують на приємні відчуття, розраджують, втішають, звеселяють. 
Такий детермінований синтез візуального й емоційного знаходить вияв у 
народнопоетичному контексті, де простір мовної реалізації концепту 
квіти розширюється за рахунок аперцептивних факторів, що й формує 
естетичний рейтинг концепту на рівні його психоемоційного 
сприймання реципієнтом.  

Проілюструємо тезу фрагментом пісні: 
Нікому мені головоньку звеселить. 
Звеселю я головоньку та сама: 
Ой піду я в зеленесенький садок,  
Зірву, зірву біло-розовий цвіток, 
Зів’ю, зів’ю на головоньку вінок. 
Сама піду погуляю у танок.  

У тексті акцентовано позитивне аперцептивне тло сприймання квітки 
саме через її цвіт (сама квітка не номінована), що і зумовлює 
відповідний емоційний стан дівчини, презентований дієсловами звеселю, 
погуляю. Семантика кольору у даному випадку сигналізує естетичні 

                                           
1 Штерн І.Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. – К., 1998. – С. 92. 
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пріоритети білих та рожевих квітів серед інших, а також апелює до 
символічних кодів білого та рожевого кольорів як асоціативних 
презентантів чистоти, незайманості, святості.  

Аналогічний мотив аперцептивного зіставлення цвіту квітки з 
позитивним вирішенням ситуації знаходимо у паралелізмах: 

 
Ой у полі край дороги 
Рутка-м’ятка зацвіла, 
Уже ж тая дівчинонька 
Давно заміж пішла. 
 

Цвіти, цвіти, та барвіночку, 
Та стелися листом. 
Прийди, прийди, молодий козаче 
Й не сам – з товариством.  
 

Милий гляне – 
Квітка цвіне, душко моя.  
 

А в городі червона рожа, в городі,  
Ой там дівка хоровод водить. 
 

У мене в огороді зацвіла калина, 
Тим я тебе полюбила, звичайна людина. 

  
Як відомо, типові формули пісенного паралелізму є особливістю 

поетики народної творчості, однією з найвиразніших ознак її стилістики. 
О.Веселовський підкреслював психологічний зміст паралелізму народної 
пісні, у якому відбивається анамістичний світогляд її творців. Із 
усталених форм психологічного паралелізму він виводив типові символи 
ліричної пісні1. В основу пісенного паралелізму покладені асоціації з 
явищами природи, зіставлення характеристики психічного стану людини 
з символічними картинами природи2.  

 Асоціативно-образна рецепція квітів у форматі буття та діяльності 
людини є фактором детермінації процесу творення словесного образу 
квітів у площині художнього, у даному випадку фольклорного тексту. 
При цьому створений образ не збігається з безпосереднім предметом, 
“абстрагуючись від безмежної кількості властивостей речі, образ фіксує 
лише її найбільш стійкі і сталі риси, перетворюючись таким чином у 
певний ідеальний об’єкт, інваріант класу предметів, не існуючий 
фактично у реальній дійсності”3. Оскільки стійкою ознакою квітів є 
цвітіння, яке й вирізняє квіти поміж інших рослин (наприклад, трав, 
неквітучих чагарників, дерев), то саме цей параметр і зумовив ідею 
загального образу квітів у фольклорному тексті. Творці народної поезії 

                                           
1 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – Л., 1940. – С. 125-157. 
2 Єрмоленко С.Я. Фольклор і літературна мова. – К., 1987. – С. 23. 
3 Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка / Под. ред. 

Б. Серебренникова. – М., 1970. – С. 84. 
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фокусують стан цвітіння як основний асоціативний мотиватор образного 
комплексу (чи то паралелізм, порівняння чи образ-символ): зацвіла 
калина – полюбила дівчина; зацвіли фіялойки – пішла б я до матінки; 
зацвів чорнобривчик – ти в батька одинчик; розцвітай, розвивайся, 
руто-м’ято; розцвітай-стелися, хрещатий барвінку; розцвітає, 
поспіває мак; на городі чорнобиль біло зацвів; рута зійшла, цвітом 
зацвіла.  

Цілком закономірним вбачається апелювання українського 
народнопоетичного тексту до естетичних пріоритетів природи, яка 
продукується у мовній площині назвами не лише привабливих квітів, а й 
численних дерев, рослин, трав, птахів, звірів. При цьому емотивно-
оцінне наповнення семантичної структури лексем-презентантів явищ 
природи має однозначно позитивний характер, незалежно від ситуацій 
контексту і загального емотивного тла образного комплексу чи образу-
символу (ця теза може бути аргументована думкою Н. Лук’янової про 
неподільність емоції та оцінки: “оцінність та емоційність не творять 
двох різних компонентів значення, вони єдині, як нерозривною є оцінка 
й емоція на позамовному рівні... Оцінка ніби втягує в себе відповідну 
емоцію, а параметри оцінки й емоції збігаються”1. Язичницьке 
сприймання довкілля як цілісного вияву духу творця і розуміння себе 
рівнозначною частиною цього цілого зумовлювало усвідомлення 
пращурами одухотвореності природи, отже, одухотвореності 
прекрасного в ній. Гегель джерелом цієї одухотвореності вбачав 
абсолютну ідею, втілену в конкретних реаліях. Ця абсолютна ідея 
спонукає людину до пошуку істини, гармонії, краси, добра2, що, власне, 
й зумовлює намагання людини естетизувати буття і наблизитися до 
ідеалу прекрасного у мистецтві. 

Однак естетизація довкілля є продуктом духовної діяльності 
естетично актуалізованого суб’єкта (особистості чи спільноти, етносу), 
націленого на сприймання одухотвореності та гармонії естетично 
нейтрального світу. На думку Шарля Лало, природа знаходиться “по той 
бік прекрасного і потворного”, вона “позаестетична”, як і 
“позаморальна” і “позалогічна”. Красу в природу вносить людина: 
“Природа має красу лише у тому випадку, якщо художнє сприймання 
наділило її прекрасним”3. Ця антропологічна концепція прекрасного 
детермінує рівень естетичної актуалізації суб’єкта – творця, який 
залежно від своїх світоглядних, етнопсихоментальних та естетичних 
потенцій продукує прекрасне у сферу власного буття і мистецтва. 
Лінгвоконцептуальний аналіз текстів українського народнопоетичного 
дискурсу свідчить про потужний потеціал естетичної актуалізації його 
творців, що адекватно позначилося на вербальному рівні пісень: майже 
вся площина лексичного простору текстів апелює до назв реалій 

                                           
1 Лукьянова Н.А. Экспрессивная лексика разговорного употребления. – Новосибирск, 

1986. – С. 45. 
2 Гегель. Соч. В 14 т. – М., Л., 1929-1959. – Т. 12. – С. 119. 
3 Лало Ш. Введение в эстетику. – М., 1915. – С. 100-101. 
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природи (естетизовані, одухотворені світила, небесні об’єкти, 
атмосферні явища, дерева, рослини, квіти, тварини, птахи тощо), 
семантична ж структура відповідних лексем характеризується наявністю 
позитивних емотивно-оцінних конотацій, які й зафіксували позитивну 
аксіологічну маркованість слів, що формували традиційний образно-
символічний комплекс українського поетичного дискурсу, заклавши 
підгрунтя національного художньо-естетичного коду.  

Свого часу Арістотель наголошував на єдності краси і добра, 
естетичного й етичного, потрактувавши красу як добро, яке приємне 
тим, що воно благо1. Дідро підтримав Арістотелеву концепцію 
прекрасного, пов’язавши красу з мораллю, естетику з етикою, власне, 
ототожнивши ці поняття2. Етичний фактор як складова прекрасного 
декларувався насамперед у сфері моралі, виховання, загальної культури, 
мовного етикету. Ці рівні історично позначені як універсальністю 
(загальні духовні заповіді, спільні морально-етичні норми), так і 
національно-культурною специфікою. Особливої міжкультурної 
диференціації набули етичні еталони людського спілкування, які 
генетично тяжіють до найдавніших усталених формул полілогічної 
вербальної комунікації між членами етноспільноти. Найбільш 
ілюстративно ці формули зафіксовані в етиці народного спілкування, не 
відшліфованою загальнокультурними штампами, кліше, які нівелюють 
національну специфіку мовленнєвого міжперсонального контакту.  

Український фольклорний метатекст, зокрема народнопісенний, 
презентує всі форми мовленнєвої діяльності: монолог, діалог, полілог. У 
цьому різновекторному форматі спільним є висока комунікативна активність 
учасників спілкування, які апелюють до опонентів у межаж ситуації щодо 
розв’язання певних проблем. “Спілкування людей постійно сприяє 
удосконаленню людської думки і мовної форми її вираження, – зазначає 
Т. Космеда, – при цьому постійно виробляються словесно-виразові засоби, 
котрі задовольняють художньо-естетичні потреби людей”3. Отже, у 
комунікативно-мовленнєвий формат органічно вживлюються естетичні 
пріоритети. Одним із вербальних презентантів естетики спілкування в 
українській традиції є вживання здрібніло-пестливих форм власних та 
загальних назв у контексті відповідної ситуації – побутової чи художньої (на 
думку дослідників, пестливість та лагідність у мові є однією з характерних 
національних особливостей саме української сім’ї4. Народна пісня 
зафіксувала такий комунікативний стандарт вживання пестливих словоформ 
майже у всіх жанрах, навіть якщо емотивне підгрунтя ситуації 
характеризується чіткою негативністю: свекрухонько (лютая), свекорко 
(злий), комарики (покусали), кривдонька (“утворення дериватів пестливості 
від негативно сприйманих слів” В. Русанівський визначив “одним із 
парадоксів мови”5). 

                                           
1 Аристотель. Соч. В 4 т. – М., 1975. – Т. 1. – С. 327. 
2 Дидро Д. Соч. В 10 т. – М.; Л., 1935. – Т. 5. – С. 377. 
3 Космеда Т. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії 

оцінки. – Львів, 2000. – С. 259. 
4 Потебня О.О. Естетика і поетика слова. – К., 1985. – С. 73. 
5 Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. – К., 1988. – С. 6. 
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Концентрація пестливих словоформ у метатексті пісні досягає високого 
рівня, охоплюючи майже всі лексико-семантичні групи: небо – сонейко 
(сонечко), місяченьку, зіроньки; птахи – соловейко, горобейко, соколик, 
воронойко, орлику, утенята; люди – козаченько, дівчинонька (дівойко), 
миленький (милесенький), свекорко, свекрухонько, сестронька, сусідочко, 
ненечка, батенька, сиротойка; рослини – василечки, фіалойки, 
чорнобривчик, м’ятка, горошок, листоньки, стручочки, дубочок; страви – 
медочок, варениячки, яблучко; буття – славонька, правдонька, кривдонька; 
власні назви – Мариночка, Петруненько (Петрусечко), Ганнусенька, 
Мар’юсечка, Павлечко (Павлусьо) тощо. Суб’єктивно-оцінні суфікси, за 
допомогою яких утворені пестливі назви, надають зазначеним словам 
потужної експресивності, акцентують інтенсивність якості пестливості. Крім 
того, ці лексеми у народнопісенних контекстах, як слушно зауважує проф. 
А. Мойсієнко, набувають інтимізуючого характеру1, що свідчить про 
специфіку ментальної етики людських стосунків та засобів її вербального 
вираження у комунікативному просторі давніх українців. 

Отже, активне використання у фольклорному тексті зменшено-
пестливих словоформ, утворених за допомогою відповідних суб’єктивно-
оцінних суфіксів, свідчить про певну програму реалізації морально-етичних 
та естетичних пріоритетів у буттєвому локусі наших пращурів. Також 
очевидним мотиватором пестливого називання і звертання до неістот стало 
давнє язичницьке сприймання природи як живої сутності: світ речей був 
олюдненим, одухотвореним, мав власну енергетичну потужність і 
спроможність впливати на хід життя людини. Така етика стосунків у 
форматі людина-природа-річ опозиційна лише на формальному рівні за 
ознакою людина-світ, у змістовому ж вимірі простежується синкретизм цих 
двох сфер, властивий первісній, зокрема язичницькій спільноті, й цілком 
ілюстративно відтворений у давніх фольклорних текстах. Внутрішня 
комунікативна естетичність, властива нашим пращурам, матеріалізувалася 
на вербальному рівні естетичністю зовнішньою, що й була закодована 
мовно-стилістичним комплексом у народнопоетичних практиках. 

Буття давніх українців з його цінностями кодувалося в концептах як 
базових складових картини світу. Концепти, пройшовши шлях певних 
трансформацій (поняття, уявлення), втілювались у форматі народної 
художньої творчості в комплекси словесних символів та образів, які у своїй 
лексико-семантичній системі актуалізують етноментальні компоненти – 
презентанти культурного простору нації. Саме буттєвий локус у його 
пріоритетах програмував концептуальний, а згодом і вербально-образний 
код, який матеріалізувався у фольклорних (зокрема, пісенних) текстах, 
започаткувавши модель традиційних українських символів-поетизмів, а 
також традиційного лексичного наповнення поетичного тексту. Краса, як 
цінність буття, стала мотиватором творення численних образних моделей, 
що свідчить про високий аксіологічний рейтинг прекрасного у буттєвому 
життєвияві українців як загальну потребу нації в естетизації 
світовпорядкування.  

 
 

                                           
1 Мойсієнко А. Динамічний аспект номінації. – К., 2004. – С. 56. 
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Науменко Н.В. (Київ) 

 
РОЛЬ ЛІТЕРАТУРНОЇ ТВОРЧОСТІ  

У СТАНОВЛЕННІ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  
ТЕХНІЧНОГО ВНЗ 

 
Статтю присвячено аналізові досвіду роботи літературної студії 

“Alter Ego” при Національному університеті харчових технологій, 
зокрема особливостям поетичного осмислення різноманітних галузей 
діяльності, співтворчості між студентами й викладачами. 
Стверджується, що роль літературної творчості у становленні 
особистості студента вищого технічного навчального закладу полягає, 
передусім, у формуванні естетичного світосприйняття, яке, в свою 
чергу, допоможе здобути не лише гуманітарні, а й фахові знання.  

 
Університет і гуманізм, культура і людяність – поняття неподільні. 

Без гуманізму та його носіїв – інтелігенції університетського рівня 
освіти – суспільство існувати не може. 

Розвиток людини – надзвичайно складний процес, у якому беруть 
участь багато чинників. Серед них помітну роль відіграє й художня 
культура – специфічна галузь діяльності, позначена багатовимірними 
зв'язками з різними сферами суспільного життя. Соціальна значущість 
мистецтва визначається рівнем впливу художніх образів на внутрішній 
світ людини, на всі напрями її діяльності. 

Значний науковий і практичний інтерес становлять дані щодо ролі 
мистецтва у формуванні здібностей студента, у його загальному 
розвитку. Фахівці з вікової психології висловлюють думку, що 
ефективне та повноцінне навчання можливе лише тоді, коли воно 
супроводжується творчою роботою. В цьому процесі важливе місце 
посідає художнє виховання насамперед засобами мистецтва слова. 

Так, В.Роменець твердив: “Причини, що спонукають молодь до 
обрання професії, виникають спочатку в таємничо-інтригуючих ділянках 
пізнання і творчості, що пов'язується генетично з юнацьким інтересом до 
незвичайного, а потім з'являється прагнення до діяльності на передньому 
краї науки, мистецтва, де творчість стає найбільш актуальною і 
продуктивною”1.  

Отже, домінантою стилю роботи студента-першокурсника стає 
творчість. Зазначений психологічний чинник ураховують викладачі 
гуманітарних дисциплін Національного університету харчових 
технологій, визначаючи головною виховною метою скерувати студентів 
у річище набуття фахових знань саме за допомогою творчості та 
співтворчості. Цій меті підпорядковується діяльність університетської 
літературної студії “Alter Ego”. 

                                           
1 Роменець В.А. Психологія творчості: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2001. – С. 110. 
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Питанню місця та ролі словесної творчості у становленні особистості 
студента приділяли увагу психологи, педагоги, літературознавці, 
мовознавці. Так, російська дослідниця О.Прасолова виділяє такі чинники 
естетичного виховання студентів: 1) врахування інтересів, потреб 
слухача; 2) системність і цілеспрямованість художнього виховання; 
3) координація позааудиторної виховної роботи й навчальних занять із 
предметів гуманітарного циклу; 4) орієнтація не лише на пізнання та 
сприйняття мистецтва, а й на творчість у різних його галузях1. Ці 
чинники є особливо важливими сьогодні, на шляху входження України 
до європейського освітнього простору. Адже головним його пріоритетом 
є активізація самостійної роботи студентів, а досягти цього можливо 
завдяки творчій діяльності. 

Київський педагог Г.Шевченко наголошує на іншому вимірі 
співпраці студентів і викладачів, що вимагає творчого підходу, а саме – 
на міжпредметних зв'язках. Аби підкреслити їх визначальну роль у 
становленні особистості майбутнього фахівця, науковець використовує 
естетичну категорію “прекрасне”: “Кожна навчальна дисципліна 
розкриває багатоманіття прекрасного в довкіллі: математика – гармонію, 
симетрію, цілісність, упорядкованість; природничі науки – гармонію між 
природою та людиною; мистецтво (або культурологія – Н.Н.) – фізичну 
та духовну красу людини”2. 

Міжпредметні зв'язки, які встановлюються педагогами- 
гуманітаріями з представниками профільних кафедр НУХТ, зумовлюють 
значне розширення творчої діяльності студентів різних факультетів і 
курсів. У цьому головна роль належить спільній літературній творчості 
викладачів зі студентами3. 

Національний університет харчових технологій поступово 
переходить на кредитно-модульну систему організації навчального 
процесу. Тому, як ніколи раніше, визначальними є дух творчих змагань, 
атмосфера напруженої інтелектуальної праці задля поповнення 
“скарбнички” рейтингових балів; прагнення до ґрунтовності, 
самовдосконалення, іншими словами – “бажання РОСТИ”4.  

Прилучаючись до роботи літературного гуртка, студент почувається 
здатним реалізувати свій творчий потенціал, що надалі знадобиться 
йому в професійній діяльності: адже обставини й люди, в оточенні яких 
він працюватиме, “не дадуть йому бути нетворчим”5. 

                                           
1 Прасолова Е.Л. В союзе с красотой. – М.: Просвещение, 1987. – С. 19-20. 
2 Шевченко Г.П. Эстетическое воспитание в школе. – К.: Рад. шк., 1985. – С. 52. 
3 Науменко Н.В. Нові тенденції в розробленні курсу “Українська мова за професійним 

спрямуванням” для студентів технічного вузу // Професіоналізм педагога. Мат. Всеукр. 
наук.-практ. конф., присв. 60-річчю Крим. держ. гум. ін-ту, 23-25 вересня 2003 р., Ялта, 
Крим, Україна. – К.: Педагогічна преса, 2003. – С. 58. 

4 Чукіна В.Ф. Брунькоцвіт // Ліцей Український гуманітарний: Зб. статей. – К.: 
Скарбниця, 1996. – С. 158. 

5 Науково-освітній потенціал нації: Погляд у ХХІ століття / Авт. кол.: В.М.Литвин 
(кер.), В.П. Андрущенко, А.І.Гуржій та ін. – К.: Навчальна книга, 2004. – Кн. 2. – С. 436. 
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Тому метою нашої роботи є на прикладі аналізу діяльності 
літературної студії “Alter Ego” університету утвердити творчу роботу 
студента в царині художньої словесності як важливий чинник 
становлення особистості майбутнього фахівця, формування як 
гуманітарних, передусім, мовних, так і профільних знань. 

Творчість – це продуктивна людська діяльність, здатна породжувати 
якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення. 
Результати творчості характеризуються такими визначеннями, як 
оригінальність, неповторність, унікальність, досконалість. Людство 
завжди намагалося проникнути в таємниці творчості, її джерела, витоки.  

Велику роботу з дослідження можливостей слова виконують і 
студенти-харчовики, беручи на озброєння ґрунтовний теоретичний 
матеріал. У пригоді стає трактат І.Франка “Із секретів поетичної 
творчості”, зокрема ті його положення, в яких ідеться про формування 
художнього образу. 

Розвиток естетичного чуття безпосередньо пов'язаний з вихованням 
сенсорної культури, з умінням розрізняти мелодію, інтонацію, тембр 
звуків, кольори, особливості композиційної побудови твору, ритміку 
вірша, малюнка тощо. 

Так, зорові образи творяться накопиченням відповідної лексики: 
назвами кольорів та їх відтінків, індикаторами розміру предмета або 
явища, словами, що мають просторово-величинну семантику тощо. Такі 
образи можна осягнути оком або намалювати в уяві. Нагромадження в 
творі епітетів, особливо кольористичних, спрямовано на навіювання 
певного душевного настрою: “Поети послуговуються грою кольорів... 
щоб характеризувати зміну людського чуття”1. 

У такий само спосіб творяться й слухові образи: для цього 
застосовується лексика, яка позначає звук, його характер, висоту, 
тривалість, обертони; деталі, що стосуються музики, співу, гри на 
музичних інструментах. Такі образи можна в уяві “прослуховувати”. 

Образна наповненість слова та її творення – ось ті категорії, якими 
оперує керівник літературної студії, вводячи початківців у творчу 
лабораторію поета.  

Особливе значення тут надається таким художнім тропам, як 
метафора та метонімія: адже вони не лише дають змогу кожному 
осягнути світ по-новому, оригінально й творчо, а й є джерелом великої 
кількості наукових термінів. Так про це говорить Н.Панасенко: “У 
семантиці фітонімів (найменувань рослин)... знаходить своє 
відображення... оброблення інформації про зовнішній світ у вигляді 
метафор і метонімій”2. Варто поглянути хоча б на такі назви: “липа 
серцелиста”, “нечуйвітер волохатенький”, “первоцвіт”, щоб у цьому 
переконатися. 

                                           
1 Франко І.Я. Із секретів поетичної творчості // Франко І.Я. Вибрані твори. – Харків: 

Ранок, 2003. – С. 240. 
2 Панасенко Н.И. Народная медицина и удивительный мир растений глазами филолога, 

или Диссертация на тему… – К.: Генеза, 2005. – С. 57. 
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Завдяки зверненню до образності слів робота у літературній студії 
формує естетичний інтерес до навчальних дисциплін, який стає 
чинником ефективної самостійної праці. Об'єктом творчого осмислення 
стають такі концепти, як “Фізика та музика”, “В чому краса науки 
фізики?”, “Симетрія у світі хімії”, “Дивовижний світ вітамінів”, 
“Симетрія в природі та природа симетрії”, “Культурологічні аспекти 
здорового способу життя”. З метою повноцінного естетичного виховання 
керівники студії знайомлять студентів із характером наукового 
мислення, з багатством творчої думки й емоційної культури вченого1. 

Саме завдяки цьому в студентській поетичній творчості активно 
інтерпретуються мотиви профільних наук: 

Яке ж без хімії кохання, 
Що так потрібне для життя? 
Каталізатор у коханні 
Підвищує серцебиття. 
Закоханий – це індикатор, 
Коли відчує погляд. Стій, 
Ти схожий на вулкана кратер –  
Міня обличчя колір свій (О.Дідух). 

Першокурсники, які щойно закінчили школу, мають певні уявлення 
про поетичний твір, його композицію, жанрові особливості, 
зображально-виражальні засоби, віршові розміри. Де в кого наявний 
хоча й невеликий, але поетичний доробок. Ознайомлення з творами 
дебютантів, найкраще у формі творчої зустрічі – важлива складова 
роботи літературної студії. 

З чого ж має розпочинати керівник студії? Так, із “селекції”, добору 
поетичного матеріалу2. З часом, коли в учасників виникає потреба в 
слухачах, студія організовує їхні виступи на творчих вечорах, Днях 
першокурсника, публікації в університетській газеті “Промінь”. 

Викладач, який веде заняття в літературній студії, має бути не лише 
фахівцем свого предмета, а й психологом, а керівник творчого процесу – 
й поготів. Йому слід переконати учасника, що здібності потрібно 
розвивати, що не можна досягти значних результатів, пишучи “для 
себе”. Цієї мети успішно досягає керівник студії “Alter Ego” – доцент 
кафедри технології цукристих речовин Володимир Мірошник. 

Найактивнішими літстудійцями, як правило, є першокурсники. 
Типові ознаки поетичного хисту, які виявляємо в студентів, – особливе 
відчуття ритмомелодики поетичного рядка, слова, вміння 
узагальнювати, складати образні мовні композиції тощо. Поетичну 
обдарованість учорашнього школяра може відчути лише близька до 
поезії особистість. 

З досвіду роботи літературних студій у вищих навчальних закладах 
відомо, що деякі педагоги звертають особливу увагу слухачів на вміння 

                                           
1 Аринина Н.Л. Уроки прекрасного. – М.: Просвещение, 1987. – С. 31. 
2 Девдера М. Таємниці словесної творчості. – Вінниця: ПП “Видавництво “Тезис”, 

2003. – С. 18. 
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добрати точну риму, досконало витримати розмір. Це не завжди 
правильно. Адже навички віршування – це справа часу й практики. Хоча 
в колективу студії “Alter Ego” настільною книгою є підручник із основ 
віршування1, створити досконалий з версифікаційної точки зору твір – не 
самоціль. У поезії найбільше цінується образність. Тому, залучаючи 
студентів до роботи в студії, керівники зважають насамперед на 
здатність до образотворення. 

Щодо вікових обмежень для учасників студії – їх не існує. У роботі 
“Alter Ego” беруть активну участь і студенти, й педагоги, й 
співробітники університету. Молоді навчаються в наставників 
майстерності версифікації, творення образу, а старші, в свою чергу, 
переймають у молодих особливості світосприйняття. 

Засідання студії зазвичай проводяться двічі на місяць у приміщенні 
редакції університетської газети “Промінь”. Традиційною в цьому 
друкованому виданні НУХТ є “Літературна сторінка”, де публікуються 
твори поетів і прозаїків усіх поколінь університетської родини, часто з 
графічними ілюстраціями самих студійців або їхніх колег. 

Кожна з літературних сторінок – завершена за змістом, композицією 
та оформленням. Будуються вони звичайно так: 

1) присвячуються певній події (наприклад, Дневі працівника освіти, 
ювілеєві університету); 

2) як сольний виступ одного автора; 
3) як відкриття нового автора; 
4) тематичні (наприклад, виступи викладачів і студентів-

представників спеціальності “Технологія харчування” тощо). 
На першому етапі роботи не варто ставити надто високих вимог. До 

творів вносяться лише незначні правки, які стосуються переважно 
оформлення художніх образів, ритмомелодики вірша. Вихованець має 
відчути: завдяки невеличкому штрихові, зробленому рукою наставника, 
його творіння стало цікавішим і яскравішим. 

На організаційному засіданні наставник оголошує концепцію, 
розроблену відповідно до мети та завдань роботи студії. Після цього 
визначаються структура, методи й форми роботи, режим співпраці. 
Наприкінці студійці читають свої найкращі твори, що стимулює 
початківців, заохочує їх до художнього осягнення дійсності. А заодно 
допомагає їм позбутися страху перед аудиторією, розвиває впевненість у 
собі – адже це надзвичайно потрібно в дальшій науковій праці, у 
захистах рефератів і курсових робіт. 

Важливим пунктом плану першого засідання є також вироблення 
реклами творчих заходів студії. Серед образотворчих елементів 
оголошень і афіш, які виготовляють студійці, особливий інтерес 
становлять символи та емблеми. Під час їх сприйняття в людини 
виникають певні асоціації з умовним зображенням поняття, явища, ідеї. 

                                           
1 Семенюк Г.Ф., Гуляк А.Б., Бондарєва О.Є. Версифікація: Теорія і практика 

віршування. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – 285 с. 
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Дієвим елементом формування уваги й інтересу до рекламованого 
заходу є емблема, що використовується як фірмовий знак, “логотип” 
студії. Таке зображення стає постійним компонентом оголошення або 
афіші, запрошення, програми; до речі, написання зазначених документів 
є одним з видів самостійної роботи студента в курсі “Українська мова (за 
професійним спрямуванням)”.  

Тому, крім основних символів, пов'язаних із поезією, творчістю 
(перо, чорнильниця, книга, ліра, Пегас, муза), студентам пропонується 
знайти свій символ, що виражав би зв'язок поезії з профільною наукою, 
представниками якої вони є. Такими найчастіше є математичні або 
фізичні формули, інструменти та прилади для лабораторних досліджень 
тощо. 

Щомісяця, впродовж одного-двох тижнів, студійці подають 
керівникові власні твори в паперовому та електронному варіантах, які 
заносяться до спеціально створеного каталогу в комп'ютері. Члени 
ініціативної групи, найдосвідченіші автори знайомляться  з добіркою, а 
потім під керівництвом наставника пишуть рецензії або готують усні 
відгуки (що теж належить до самостійної роботи з української мови). 

На черговому засіданні автори читають твори, рецензенти оцінюють 
їх. Керівник студії висловлює свої зауваження, дає кваліфіковані поради 
й обговорює з учасниками зміст чергової літературної сторінки. Вдалі 
твори допрацьовуються та вносяться в “запасні фонди” студії. 

На заняттях, окрім практичної допомоги, літстудійці отримують 
поглиблені знання з теорії літератури, передусім – версифікації.  

Ключовим поняттям, яке розглядається в роботі студії “Alter Ego”, є 
поняття жанру. За М.Бахтіним, жанр – це перша стадія естетичного 
осмислення об'єкта. Якщо письменник визначається з тим, що саме він 
напише – новелу, сонет, станси, поетичний діалог (усі ці жанри можна 
використати для одних і тих самих подій) – відбувається відокремлення 
поезії від життя. Вона вже набуває нових, у житті не притаманних форм.  

Те саме стосується іншого об'єкта зображення – внутрішнього світу 
людини. Поки почуття не окреслилося як зміст твору певного жанру, 
воно ще є життям. Виникла ідея жанру – почався процес естетичного 
оформлення життєвого матеріалу. Жанр – головна і, певно, єдина форма 
існування словесного мистецтва. Все, що створено, – жанр. При цьому 
образна природа жанру виявляє себе відразу двома сторонами: будь-
який жанр є варіацією тих жанрів, що існують у літературі, й будь-який 
жанр, якщо йдеться про високохудожній твір, є унікальним1. 

Чітко окреслених жанрових варіацій у доробку студентів – учасників 
літературної студії “Alter Ego” порівняно небагато; знаковий характер 
твору відбивається не в жанровій дефініції, а в заголовку. На жанрові 
визначення звертають увагу студійці старшого покоління, викладаючи 
свої думки в формі сонетів, стансів, елегій, новел тощо.  

                                           
1 Моклиця М. Основи літературознавства. – Тернопіль: Підручники & посібники, 2002. 

– С. 41. 
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Крім цього, очевидним є переважання поетичних творів над 
прозовими. Це пояснюється самою специфікою прози, для сприйняття 
(та й творення) якої “типовим є “відключення” від словесно-звукової 
матерії, уявне перенесення в художню реальність. Прозове мовлення 
розкриває... певну дію: зовнішню чи внутрішню, психологічну, певний 
ланцюг рухів, жестів”1. Літературна творчість першокурсників 
позначена в основному прагненням показати не стільки зовнішню дію, 
скільки рух думки, тому вони й надають перевагу поетичним формам.  

Щодо використання віршових розмірів, то вони здебільшого 
двоскладові. І це не випадково. Адже, як відомо, ямб, двоскладова стопа 
з наголосом на другому складі, утворює м'яку, ліричну інтонацію. З усіх 
п'яти розмірів ямб – найбільш пристосований до потреб як сугестивного 
(спонтанного) самовиразу митця, так і для медитації, ліричного роздуму.   

Короткі ямбічні рядки дають мелодію ніжну, легку. А от 
багатостопним ямбом можна й оповідати, – варто подовжити рядок до 5-
6 стоп, вилучити риму, й ямб звучить майже епічно, не втрачаючи 
водночас м'якого ліризму2.  

Використання п'ятистопного ямба – формотворча вимога деяких 
жанрів, насамперед сонета: 

Скажіть мені: чи я співати гідна 
Про серце, про любов і про розлуку, 
Про Вашу радість і про Вашу муку, 
Про мову, що звучить мені як рідна? 
Так, я, мов птаха в листі непомітна, 
В пісні плету тонкі самотні звуки: 
Моя душа – зелені свіжі луки, 
А не пустеля кам'яна неплідна... 

Тому, звертаючи увагу на закони жанру, до нього вдаються поети 
старшого віку. У віршуванні студентів найпоширеніший різновид – 
чотиристопний ямб, що, вочевидь, пов'язано з закарбованим у свідомості 
ритмом переважної більшості поезій, які вчорашні школярі заучували 
напам'ять: 

Я знаю, як росте трава, 
Я бачила, як сходить сонце, 
Я воду із струмка пила, 
В долонях промінь принесла 
І посадила на віконці. 
Бо я з живого джерела... 
Бо я з села (О.Боровець). 

З цієї самої причини іншим популярним розміром у поезії студентів-
учасників “Alter Ego” є хорей. Дозволимо собі навіть висловити думку 
про “хореїчний” ритм не лише творчості, а й мислення молодого поета, 

                                           
1 Семенюк Г.Ф., Гуляк А.Б., Бондарєва О.Є. Версифікація: Теорія і практика 

віршування. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – С. 8-9. 
2 Там само. – С. 52. 
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передумовою становлення якого вбачається багатий український 
дитячий фольклор: колискові, лічилки, танцювальні пісні тощо1. 

Оскільки мелодика хорея народжується початковим наголосом, це 
розмір рухливий, динамічний, танцювальний (що видно з етимології 
його назви). Залежно від довжини рядка, наявності чи відсутності 
цезури, хорей може бути настільки ритмічним, що легко переходить у 
спів, танець, рух. Своїм характером він подібний і до ритму життя 
студентів, особливо першого курсу – мінливого, синкопованого, де проза 
чергується з віршами, суто національне – з інтернаціональним, серйозне 
– зі смішним: 

Де шумлять гаї зелені 
Здавна та й до нині, 
Котить хвилі Дніпро-батько 
По всій Україні... 
А до Києва, столиці, 
Як ведеться всюди, 
Приїжджають за розумом 
Ненавчені люди (В.Труш). 

Трискладові розміри роблять інтонацію вірша дещо монотоннішою, 
розсудливішою, оповіднішою, іншими словами – філософською. Вони, 
як відомо, більш об'єктивовані, ніж максимально ліричні й романтичні 
ямб і хорей, та й освоюються молодими авторами набагато пізніше: 

Узори мереживні – листя осіннє, 
Пориви по листю краплини женуть. 
Це плаття для осені, знову я шию 
І вкотре його восени одягну (О.Каспрова). 
Або: 
Знов жовтіють поля,  
Тільки ти, тільки я 
Осінь в серце не можем пустити. 
Холод вицвілих хмар –  
Не позбутися чар, 
Бо не вміємо сильно любити (Л.Синельник). 

Особливо слід сказати про вільновірш. Часом у початківців, які 
чують написаний верлібром вірш, складається доволі спрощене уявлення 
про його поетику. І справді, “що тут, здається, хитрого: узяв будь-яке 
речення, розписав короткими рядками, й маєш верлібр”2. Не потрібно 
шукати рими, доречні слова, які б вписалися в ритмомелодику ямба чи 
хорея. Однак простота вільновірша – оманлива. Насправді поетові легше 
писати класичні вірші, хоча й вони потребують значних зусиль.  

Отже, нелогічно говорити про “прості” та “складні” поетичні форми. 
Гладенька, приємна на слух, класична віршова форма – а сьогодні й 
переважна більшість текстів естрадних пісень – може закривати 
відсутність справжнього поетичного змісту, внаслідок чого й виникла 

                                           
1 Див.: Чуковский К.И. От двух до пяти. – М.: Детгиз, 1955. – С. 229. 
2 Лучук І. Триєдине поезієзнавство. – Львів: Астрон, 1999. – С. 19. 
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диференціація “пісенних текстів” та “пісенних віршів”, при цьому, на 
жаль, перших значно більше, ніж других.  

Проте верлібр вільностей не дозволяє. Позірна простота має великою 
мірою дисциплінувати поета. Якщо автор виносив у душі якусь думку, 
почуття, переживання, якщо йому є що сказати іншим, він може 
висловити це як класичною, так і вільною формою, але ця форма має 
бути так само оригінальна, як і зміст. Теоретик вільного вірша О.Жовтіс 
твердив, що початківці верлібром не пишуть; однак із цього правила є й 
винятки, наприклад “Золотий гомін” Павла Тичини. Вільновірш 
з'являється на тому рівні еволюції індивідуального стилю молодого 
автора, коли думка, оправлена в слово, досягне глибиннішого 
філософського виразу. 

За взірець візьмімо цитату: 
Те, що написано 
Китайським ієрогліфом 
На білосніжному папері, –   
То, мабуть, зимовий пейзаж: 
Чорні дерева на білому тлі (Н.Науменко). 

Крім цього, автори приділяють чималу увагу самому поетичному 
слову, його контекстові. Іноді це виявляється в індивідуальній 
словотворчості. Адже неологізм – нове слово, утворене за законами 
словотвору, які існують у мові, – використовується як засіб посилення 
виразності, який літератори тлумачать не стільки як образ, скільки як 
стилістичний прийом.  

У свою чергу, образність неологізму – надзвичайно яскрава й 
найбільш природна. За допомогою зміни частин слова, приєднання до 
кореня різних суфіксів і префіксів, сполучення різнокореневих слів в 
одне можна активізувати у слові етимологічне значення, підняти з 
глибин слова приховану образність, яку видатний український учений 
О.О.Потебня називав “внутрішньою формою”.  

Індивідуальна словотворчість дає змогу молодому літераторові 
глибше осягнути зміст слова первозданного, адже, як уже мовилося, на 
засадах метафори й метонімії було створено велику кількість наукових 
термінів. З іншого боку, студенти часто створюють власну умовну мову 
– сленґ, прагнучи в такий спосіб до самовираження. Однак навряд чи 
вони при цьому здогадуються, що прилучаються до творення 
специфічного масиву емоційно-експресивної лексики, яку в 
майбутньому можуть узяти на озброєння письменники (поети, 
кіносценаристи тощо) для показу картин студентського життя в більш 
зрілих літературних формах.   

Одним із методів активізації творчої діяльності студентів у 
літературній студії “Alter Ego” є мовні ігри: 

1. Буриме – складання вірша за поданими римами, які беруться з 
лексикону профільної чи іншої дисципліни з навчального плану 
студентів. Наприклад: мова – чудова – мрійна – професійна: 

Українська мова –  
Країна чудова, 
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Барвиста та мрійна... 
Та ще й професійна! (О.Кудлай). 

2. Як перекласти з російської на українську (або навпаки)? Даються 
приклади важких для перекладу фраз, до яких кожен студієць подає 
аналог української (російською) мовами. Наприклад: кілька ранків 
підряд – которое утро подряд; с легким паром – доброго здоров'я 
помившись тощо. 

3. Як змінити тональність вислову за допомогою вставного слова? 
Задається фраза, яку потрібно перетворити шляхом підстановки 
вставних слів і конструкцій.  

Наприклад: Аспірант Аліна Курочка успішно захистила кандидатську 
дисертацію – Аспірант Аліна Курочка, без сумніву, успішно захистила 
кандидатську дисертацію; Уявіть собі, аспірант Аліна Курочка успішно 
захистила кандидатську дисертацію!; Кажуть, аспірант Аліна 
Курочка успішно захистила кандидатську дисертацію. 

4.  “Необароко”. Сюди входить творення зорової поезії – фігурної, 
курйозної, акростихів, паліндромів тощо. Наприклад: 

Раз абітурієнта хвалимо – то мила в хатнє, і руті – базар. 
Аки теперішні, інші – реп: етика. 
Аки Тет, себе – режим у куми, жереб: естетика. 
Аки роти років і віко: риторика. 
А, кит, кади дамам: мама-дидактика! 
А кімоно – кесаря рас: економіка. 
Учи з віх і псуй, – успіхів зичу! (колективна робота учасників студії). 
5. Добрати риму на незвичайне слово (наприклад, кактус, морква). 

Можливо зробити це й російською мовою, наприклад: так-то-с! 
6. Знайти оригінальний образ. Приклад: Суцвіття каштана багато 

поетів порівнювали зі свічкою, канделябром. А яке порівняння доберете 
Ви? Сутність цього завдання – у тому, що учасник звертається до 
прочитаних раніше поезій і намагається подати свій образ, відмінний від 
загальновідомого: Суцвіття каштана схоже на шпиль готичного храму. 

Зауважимо також, що у процесі навчання студенти спостерігають і 
осмислюють красу довкілля, а це дає змогу побачити навіть ту красу, яка 
прихована від очей людини. Іншими словами, відбувається активізація 
“внутрішнього зору”. Це стає ґрунтом для поетичних експериментів із 
екзотичною японською строфікою – танка та хоку.  

У вірші подібного роду широкий простір полишено уяві реципієнта. 
Читач покликаний до співтворчості, співпереживання. Разом з поетом 
він може відчувати сум, навіяний осінньою природою, чи розділити з 
ним глибоко особисте почуття самотності, може проникнутись 
споглядальним настроєм і відчути злиття з таємницями довкілля. 
Японський вірш немовби відкриває “внутрішній зір” реципієнта, який 
завдяки цьому здатен побачити в малому велике. Зазвичай така поезія 
пишеться експромтом, однак читається по кілька разів поспіль, аби 
глибше замислитися. 

Загалом вірш має бути перейнятий певним настроєм, залежним від 
тієї чи іншої пори року. Важливим стилістичним прийомом у ньому є 
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очуднення: поет має подивитися на світ ніби вперше, здивовано, очима 
дитини й знайти прості, природні слова.  

Студентові-учасникові “Alter Ego” пропонується написати вірш 
такого жанру під час лабораторної роботи, праці в бібліотеці, відпочинку 
в парку Т.Шевченка тощо. Варто зазначити, що студентські 
експерименти доволі цікаві, багатоманітні: 

 
1. Промінь сонця – в дощ! 
Перетнула райдуга 
Лінію метро. 

2. Креслить осінній дощ  
на тихій воді Дніпра 
кола концентричні. 

 
Часто студенти подають у своїх віршах враження про прочитані у 

школі літературні твори, або, науковою мовою, – послуговуються 
інтертекстуальними мотивами: 

Одинокий лебідь на ясній воді –  
Де ти втратив спокій? У якій біді? 
Чом пекуча туга в серці лебединім? 
Де твоя подруга? Де твоя єдина?.. 
Задивилось небо в дзеркало живе. 
Одинокий лебідь більше не пливе. 
Він злетів угору, і, згорнувши крила, 
Полетів за море доганяти милу (Т.Завадська). 

Так, автор цитованої поезії, переосмислюючи стародавню легенду 
про лебедину пісню, вносить у неї алюзії до “Лебедя” Олександра Олеся. 

З недавнього часу студія “Alter Ego” розпочала видання власного 
рукописного літературного альманаху з такою само назвою. Хоча ідея та 
оформлення належать студійцям-викладачам, активну участь у цій 
справі беруть і студенти. Адже сам дизайн видання – емблема, 
заголовок, прізвища, імена та фотографії авторів, ілюстрації, адреса 
редакції, наклад – імпонує молодим митцям, спонукає їх більш 
вимогливо ставитися до стилістичного та технічного упорядкування 
власних творів. 

Для естетичного оцінювання літературної творчості студентів та 
дальшого її оформлення у вигляді рукописного журналу керівники студії 
“Alter Ego” найчастіше послуговуються такими критеріями: широта 
бачення краси природи та науковість показу її об'єктів; емоційність у 
вираженні свого ставлення до спостережених явищ; вживання 
оригінальних образів (епітетів, порівнянь, метафор); стиль та мова 
викладу; естетика оформлення роботи, використання власної графіки, 
фотографії, навички виконання подібної роботи на комп'ютері. 

Фахівці стверджують, що університетська літературна газета як 
періодична форма роботи потребує постійної групи редакційної колегії1, 

                                           
1 Воловик А.Ф., Воловик В.А. Педагогіка дозвілля: Підр. – Харків: Вид-во ХДАК, 1999. 

– С. 261. 
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яку мають представляти не лише викладачі, а й студенти. Тому “Alter 
Ego” й виходить за безпосередньої допомоги й підтримки таких різних за 
профілем діяльності співробітників НУХТ, як технолог цукристих 
речовин Володимир Мірошник, психолог Ірина Нікітіна, майбутній 
спеціаліст-маркетолог Оксана Боровець, літературознавець Наталія 
Науменко. 

Поетичне сприйняття довкілля з настановою на наукове осмислення 
його краси покликане формувати у студентів естетичне світосприйняття. 
А робота над творчими завданнями сприяє більш досконалому 
оволодінню літературною мовою, розвиткові грамотного емоційного 
мовлення й водночас індивідуального стилю наукового мислення.  

Аналіз діяльності літературної студії “Alter Ego” Національного 
університету харчових технологій дає змогу зробити такі висновки: 

Природничі, технічні й економічні дисципліни формують наукову 
картину світу, а гуманітарні – історія України, культурологія, українська 
мова (за професійним спрямуванням), філософія, психологія – світогляд 
майбутнього спеціаліста. Матеріали цих дисциплін стають основою як 
урізноманітнення самостійної роботи студентів, так і творчого, 
поетичного осмислення, своєрідними дороговказами у навчальному 
процесі для майбутніх технологів, промисловиків, економістів. 

Введення елементів літературної творчості в систему навчального 
процесу технічного ВНЗ сприяє гармонійному розвиткові студентів на 
основі паралельного збагачення інтелектуальної та емоційної сфер 
духовної діяльності. Переживання слова, його відчуття допомагають 
студентові зорієнтуватися у розмаїтті власних переживань, станів, 
емоцій, а також співчувати іншим людям, тваринам, явищам природи, 
завдяки чому розширюється спектр почуттів особистості. 

Мистецтво слова у вищому технічному навчальному закладі через 
художній текст сприяє збагаченню студентських знань з гуманітарних 
дисциплін – історії України, культурології, української мови – і фахових 
предметів, формує навички діалогічного мислення та мовлення, вміння 
слухати інших і самого себе. 
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Супрун Л.В. (Вінниця) 
 

КАТЕГОРІЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ  
В УКРАЇНСЬКОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

(на матеріалі збірки С.О. Єфремова  
«За рік 1912-й. Статті, фельєтони, замітки») 

 
На матеріалі збірки Сергія Олександровича Єфремова «За рік 1912-й. 

Статті, фельєтони, замітки» (К., 1913) у статті досліджуються 
способи мовного вираження категорії інформативності, визначається 
її роль в організації українського публіцистичного дискурсу, виявляється 
специфіка реалізації цієї категорії в публіцистичному мовленні 
С. Єфремова. З’ясовані особливості репрезентації у публіцистичному 
дискурсі змістово-фактуальної, змістово-концептуальної та змістово-
підтекстової інформації. 

 
Сергій Олександрович Єфремов (справжнє прізвище Охріменко, 

змінене батьком чи дідом після одержання сану священика1 (6.10.1876 – 
31.03.1939?) – академік Всеукраїнської академії наук (ВУАН) з 1919 р., а 
з 1922 до 1929 р. – її віце-президент, визначний літературознавець, 
критик, публіцист і громадсько-політичний діяч. Упродовж 35 років 
науково-літературної та 25 років публіцистичної праці (з 1920 р. 
С.О.Єфремов відмовлявся співпрацювати з «казенною, рептильною 
пресою») надрукував понад 3 тисячі статей та рецензій. Усе своє життя 
С.Єфремов присвятив розробці і впровадженню концепції української 
державності, національної освіти та культури й у своїй діяльності 
виходив саме з цих духовних та політичних імперативів. І як наслідок – 
11 обшуків, 5 арештів, 3 судові справи «за літературні діла», а у липні 
1929 р. арешт за «керівництво» сфабрикованою ДПУ Спілкою 
визволення України (СВУ). Цілковита липовість тієї СВУ була з’ясована 
лише через шість десятиліть. 

Збірка «За рік 1912-й. Статті, фельєтони, замітки»2 об’єднує 57 
статей, кожна з яких є відгуком публіциста на злободенні проблеми 
українського життя 1912 р. 

Наше дослідження проводиться в парадигмі теорії тексту, яка 
останнім часом набула яскраво вираженого антропоцентричного 
спрямування. 

                                           
1 Див.: Кримський А. Життєпис і літературна діяльність С.О.Єфремова // Записки 

історико-філологічного відділу ВУАН. – К., 1923. – Кн. 2-3. – С. 42. 
2 Далі цитуватимемо за виданням: К.: Друкарня І-ї Київської друкарської спілки, 1913. 

– 332 с., зазначаючи у дужках після тексту сторінку. 
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Дискусійною проблемою сучасної теорії тексту виступає з’ясування 
різновидів текстових категорій, серед яких практично 
загальновизнаними вважаються категорії зв’язності (лексичної 
солідарності, ізотопії, когезії, когерентності, рекурентності), цілісності 
та членованості. 

Текстова категорія інформативності, що являє собою предмет нашої 
розвідки, запропонована для розгляду З.Я.Тураєвою та І.Р.Гальперіним. 
«Інформативність як категорія забезпечує вербалізовану організацію 
знань, їхнє осмислення, передавання та декодування читачем»1. Вона, на 
думку В.А.Кухаренка, «стосовно художнього тексту повинна бути 
позначена як категорія гетерогенної багатоканальної інформативності, 
яка, незважаючи на свою неоднорідність, має єдину направленість на 
розкриття концепту твору»2. 

Прецеденти розгляду категорії інформативності стосуються 
здебільшого художніх текстів, тому перспективи категоріальної 
таксономії залежно від стильових різновидів тексту досить значні. 

Метою нашої статті стало виявлення способів мовного вираження 
категорії інформативності, визначення її ролі в організації 
публіцистичного дискурсу, з’ясування особливостей реалізації цієї 
категорії в публіцистичному мовленні С.Єфремова. 

«Інформація (лат. informatio – роз’яснення, виклад) – одне із 
загальних понять науки, яке виявляється у двох аспектах: семантичному, 
коли під інформацією розуміють певні відомості, сукупність якихось 
даних тощо, і кібернетичному, з погляду якого передавання, 
сприймання, перетворення й збереження різних видів інформації 
становить один з найістотніших видів діяльності людини та інших живих 
істот»3. Виходячи з цього визначення, інформацією можна вважати будь-
яке повідомлення, оформлене як речення, сукупність речень (складне 
синтаксичне ціле та абзац), цілий текст. 

У нашій статті під інформацією ми будемо розуміти нові відомості 
про предмети, явища, відношення, події об’єктивної дійсності, тобто 
дещо протилежне ентропії (мірі невизначеності ситуації). 

Яскрава особливість публіцистики – документальність, 
першоелементом якої виступає факт. Одним з головних завдань 
публіцистичного тексту є функція інформативності, здатність донести 
достовірні відомості про факт до читача, сформулювати проблему, якщо 
факт (що буває у більшості випадків) має у собі конфлікт, ескізно 
накреслити шляхи розв’язання проблеми, окреслити контури можливого 
виходу з конфлікту. А без максимально повного набору фактів не може 
існувати об’єктивне обґрунтування проблеми – основної складової 

                                           
1 Селіванова О.О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд). – К.: 

Фітосоціоцентр, 1999. – С. 115. 
2 Кухаренко В.А. Інтерпретація тексту: Підручник для студентів старших курсів 

філологічних спеціальностей. – Вінниця: Нова книга, 2004. – С. 81. 
3 Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука. – К.: Головна ред. УРЕ, 1986. – 

С. 244. 
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публіцистичного тексту. Тому категорія інформативності є однією з 
найважливіших категорій публіцистичного дискурсу. 

За своїм прагматичним призначенням інформація у дискурсі 
поділяється на декілька видів1. 

Змістово-фактуальна інформація – повідомлення про факти, події, 
процеси, що відбувалися, відбуваються або будуть відбуватися в 
навколишньому світі, дійсному чи уявному2. Ця інформація виражається 
вербально, тобто вона експліцитна за своєю природою. У процесі 
оформлення змістово-фактуальної інформації одиниці мови вживаються 
у їх прямих значеннях. 

Наприклад, читаючи статтю С.Єфремова «Сталеві обручі» (182-186), 
ми дізнаємося про історію «ірландського народу з її заллятими крівлею 
та слізьми сторінками»3 (182), про ті «драконовські закони» (183), які 
застосовувалися проти ірландської культури англійськими 
колонізаторами, про те, що «в довгому без краю реєстрі утисків, на які 
тільки зважувалась коли-небудь лютість людська, не було, здається, 
жадного, якого б не випробували англійці на ірландцях» (185). «Року 
1652 загинула половина всієї ірландської людности… Просто за якесь 
чудо треба вважати, що не перевелася до останньої людини раса, яку 
нищено мечем, огнем та голодом» (184). Але всі ті дії «тільки 
зруйнували економично цілу країну й викохали серед ірландців таку 
безмежну до себе зненависть, що революційні заходи в Ірландії ніколи 
не згасали і завжди там, мов у казані, клекотіло» (185). Закінчується 
оповідь про боротьбу ірландського народу за свою незалежність у 
світлих тонах: «Повна автономія Ірландії… – це питання коли не 
сьогоднішнього, то вже, напевне, не пізніш, як завтрішнього дня» (186). 

Змістово-концептуальна інформація доносить до читача 
індивідуально-авторське розуміння відношень між явищами, описаними 
засобами змістово-фактуальної інформації4. Для декодування цієї 
інформації часто виникає потреба напруженої розумової праці, адже 
змістово-концептуальна інформація не лежить на поверхні тексту і 
навіть дає можливість для різних тлумачень. Досліджувана інформація є 
сумою задуму автора та інтерпретації змісту твору. Слід пам’ятати 
також, що поняття концептуальної інформації характерне для цілого 
тексту, а окремі його частини, які мають свій зміст, є лише важливими 
етапами в розкритті концептуальної інформації. 

Процес тлумачення тексту є не що інше як розкриття змістово-
концептуальної інформації. Зробимо спробу виявити її супралінеарним 
аналізом, пам’ятаючи, звичайно, що цей вид інформації можна по-
різному інтерпретувати, адже він не виражений вербально, тому в 

                                           
1 Див.: Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 

1981. – 140 с. 
2 Там само. – С. 27. 
3 Тут і далі, цитуючи, зберігаємо мовленнєві особливості оригіналу. 
4 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 

С. 28. 
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нашому трактуванні може бути і деяка (можливо, й значна) частка 
суб’єктивізму. 

Епіграфом і лейтмотивом, що проходить через усю статтю «Сталеві 
обручі» є «прегарне порівняння», яким «кінчає відомий російський 
публіцист, д. Діонео, свою статтю про Ірландію в ХІ книзі «Русскаго 
Богатства»: «В німецькій казці чесний Йоган під час страшного 
лихоліття й муки скував собі груди трьома сталевими обручами, щоб 
серце не тріснуло з болю. Опісля, коли Йоганові знов усміхнулось 
щастя, сталеві обручі сами тріскаються і опадають. Пригноблена нація 
теж, як і чесний Йоган отой, сковує себе обручами – оборонним 
націоналізмом. Обручі ці иноді муляють груди, та ж і чесному Йоганові 
не з медом було. І що дужче натискає войовничий націоналізм, то 
міцнішає сталь на «обручах». «Обручі» сами опадуть, коли надійдуть 
нормальні обставини» (182). 

Вище ми виділили змістово-фактуальну інформацію, яку несе в собі 
цей текст. Але щойно процитований початок статті наштовхує на думку 
про те, що то не єдина інформація, яку можна отримати з цього тексту. 
Далі читаємо: «Це порівняння влучно приходиться до кожної взагалі 
нації з тих, що мали зробитися ковадлом для національного молота. 
Націоналізм войовничий раз-у-раз викликає і відпорну проти себе силу, 
той оборонний націоналізм, який не хилиться покірно перед 
насильством дужчого, але ставить проти його свої цілком певні завдання 
й уперто за них держиться, свідомо іде проти води. І що дужчає гніт, то 
зростає все й відпорна сила оборонного націоналізму. Кінець-кінцем, 
завважає д. Діонео, – «хоча оборонний націоналізм має в руках самі 
пасивні засоби до боротьби, проте він без краю дужчий од націоналізму 
войовничого, що, може, й «на законномъ основаніи», братись до 
найстрашніших злочинств, які тільки знає людськість». Історія 
ірландського народу з її заллятими крівлею й слізьми сторінками дає 
найкращий тому доказ, дає той «предметный урокъ», якого так треба за 
наших часів, – часів панування по світі хижого, огидного націоналізму 
войовничого» (182). 

Упродовж усього тексту ще не раз траплятимуться висновки про 
результати війни націоналізму оборонного з націоналізмом войовничим 
на прикладі боротьби Ірландії за свій суверенітет: «Націоналізм 
войовничий видимо подався перед оборонним» (183); «Войовничий 
націоналізм, безпощадний, невблаганний, ударив знову на ірландців, 
бажаючи з корінням вирвати не тільки всю культуру подоланих, але 
саму навіть пам’ять про колишнє минуле. Та проти його повстав ще раз і 
націоналізм оборонний, і знову розпочалась довга, затяжна, крівава 
боротьба» (183); «Оборонний націоналізм лагодив страшні рани на 
народньому организмі, любов до своєї культури давала сили на одсіч» 
(184); «…Як справедливо завважає д. Діонео, «войовничий націоналізм, 
одбіраючи у пригнобленого народа елементарне право людське, псує не 
тільки тих, хто ту войовничу політику провадить, але й тих, хто на неї 
тільки з боку дивиться. Навіть дивитися на безправність – і то дурно не 
минає, виявляючись моральною анестезією» (185); «Оборонний 
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націоналізм виявив таку величезну силу відпорну, на яку не знаходить 
більш способу націоналізм войовничий. І от на наших очах войовничий 
націоналізм признався, що не сила його більше боротись, і йде на згоду» 
(184). 

Змістово-концептуальною інформацією цієї статті, як ми її 
сприймаємо в міру нашого розуміння, є віра автора в майбутню 
незалежність багатостраждальної України, а можливо, й заклик до тих 
українців, які стали забувати своїх предків, повернутися до рідної 
культури і всім разом стати на її захист з упевненістю, що «така чекає 
доля войовничий націоналізм повсюди, бо скрізь і завжде викликає він 
проти себе оборонний націоналізм, що тим більшу здобує силу, що 
більший гніт налягає на пригнічену націю. «Сталевими обручами» 
заковує себе вона перед ворожим нападом, неподоланну міць духа 
виковує в собі й гартується в боротьбі на непереможну силу. І кінець-
кінцем таки зникнуть колись обмеження, впадуть заборони, припиняться 
оргії войовничого – «зоологичного», мовляли наші доморослі 
«патріоти», – націоналізму. І тоді… тоді сами собою опадуть обручі 
оборонного націоналізму, що ними перед напастю скувала себе власною 
рукою пригноблена нація…» (186). 

Ми розглянули приклад, коли змістово-концептуальна інформація 
закодована, виявляється внаслідок ретельного, послідовного 
порівняльного аналізу змістово-фактуальної інформації у всій статті і 
може бути по-різному інтерпретована. Але для публіцистичних 
дискурсів у більшості випадків характерна змістово-концептуальна 
інформація, що лежить на поверхні тексту і репрезентується 
авторськими резюме. 

Наприклад, у статті «Про одну утопію» (189-191) змістово-
фактуальною інформацією є розповідь про безправне становище 
української преси в Україні, гіршого за яке, «здається, й уявити собі не 
можна, та ще за таких обставин, коли скаргу доводиться заносити хиба 
до небесних інстанцій, бо на земні даремна річ покладатись» (191). 

У кінці статті як результат роздумів автором подається змістово-
концептуальна інформація: «Ми, звичайно, ні на кого й не покладаємось, 
але ми віримо, що все ж таки українське слово вийде переможно і з цієї 
спроби. Можна знищити десятки чисел «малороссійських» газет, можна 
вбити читача, залякати й одвадити од рідної преси, – все це, кажу, 
можна, але… Уся ця праця ні на що. Убити й викорінити живе слово, що 
створив і виносив у собі народ, убити письменство й пресу тим словом 
складені – на це не вистачить ніякої сили людської» (191). 

Змістово-підтекстова інформація являє собою приховану інформацію, 
що добувається зі змістово-фактуальної інформації завдяки здатності 
одиниць мови народжувати асоціативні та конотативні значення, а також 
завдяки властивості речень усередині змістово-фактуальної інформації 
прирощувати зміст1. Цю інформацію можна отримати лише з відповідно 

                                           
1 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 

С. 28. 
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невеликих відрізків тексту. Основою змістово-підтекстової інформації є 
здатність людини до паралельного сприйняття дійсності відразу в 
декількох площинах. Відомий цілий ряд прийомів, за допомогою яких 
реалізується здатність людини сприймати одночасно два різних, але 
пов’язаних між собою повідомлення. Розглянемо їх. 

Метафора (від гр. metaphorá – переміщення, віддалення) – 
«найпоширеніше тропеїчне використання мовних одиниць; художній 
засіб, який полягає в переносному вживанні слів або сполучень слів»1. 
Як правило, метафоричний перенос відбувається на основі подібності за 
кольором, формою, призначенням тощо. 

У лінгвістиці загальновизнаними є чотири основних семантичних 
типи метафор: 1) «неживому – живе» (неживому приписується 
властивість живого); 2) «неживому – неживе» (неживому приписується 
не характерна для нього властивість неживого); 3) «живому – живе» 
(живому приписується не характерна для нього властивість живого); 
4) «живому – неживе» (живому приписується властивість неживого). З 
усіх цих різновидів для С.Єфремова найбільш притаманний перенос 
першого типу, що характерно для творчості більшості прозаїків. На 
другому місці за частотою вживання стоять переноси другого виду. 
Найрідше трапляються метафори, побудовані на переносі за двома 
останніми моделями. 

Процес наділення предметів, явищ природи та абстрактних понять 
рисами живих істот прийнято називати персоніфікацією (лат. persona 
«особа» та facio «роблю»). 

Можна говорити про два різновиди персоніфікації: 
1) приписування предметам, явищам неживої природи та 

абстрактним поняттям властивостей живої природи: «…Адже вони 
(люди. – Л.С.) неустанно будять2 приспану совість, вирушать 
самосвідомість у народі… Їхня любов – то любов…, що самі жертви 
несе з собою, що сама праці, подвига й терпіння вимагає» (10); 
«Натурально, що в оцій творчій роботі місцеві культури повинні були 
спіткатися з центральною, а спіткавшись стати до боротьби з нею, 
обороняючи… своє право на істнування" (14); «Негостинно стрічає ця 
культура своїх молодших сестер» (14); «Спочатку… в першому періоді, 
тільки маленькою, кволою цівкою пробивається народня мова на чужій 
основі; в другому вона дужчає і не вважаючи на всякі хитання, що 
зумовлюють чистоту процеса, вже починає брати гору, аж поки в 
третьому вже сама стає основою, що принатурює до себе і чужі впливи 
та примішки, більш-менш органично перетворює їх і доводить до 
гармонії з народніми формами» (82); «А життя запхнуло того 
сподіваного виборця в тісний кут і звідти не пускає» (115); «І такі вже 
перспективи полізли були в голову…» (4); «…Але що робити, коли 
життя само втягне в боротьбу?» (178); «Тільки покалічені почуття й 

                                           
1 Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч. посіб. – К.: Вид. центр «Академія», 

2005. – С. 359. 
2 Тут і далі у цитованому матеріалі курсив наш. 
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логика можуть навести на думку, щоб зректися тієї сили, що дає рідна 
мова» (191) та ін.;  

2) наділення предметів, явищ неживої природи та абстрактних понять 
рисами людей: «У Польщі та Финляндії …великоруська культура вже 
зреклась яких-небудь надій на перемогу й панування» (14); «Капіталізм 
– він хитрий і даремно покладається на нього довірливий д.Струве: 
одурить. Адже відомо, що той хитрий суб’єкт раз-у-раз 
принатурюється до обставин і розмовляє так, як йому вигідніше 
розмовляти: аби, мовляв, гроші… Він уже й тепер хитрує…» (42); 
«Культура, однією рукою денаціоналізуючи таки нації, сама ж і спиняє 
другою той процес…» (45); «Це секрет хваленої тієї «об’єктивности», 
яка, видко, вміє собі добре зажартувати з свого хазяїна» (89); «Життя 
– найбільший юморист і цим разом воно виблискує «жартами 
непотребними» і «робить собі сміх з людей статечних» (115); «Але ми 
сами почуваємо, що слова ті блідніють перед нашою нечуваною 
дійсністю» (190); «А вона (історія. – Л.С.) вже все розбере і складе свій 
безсторонній присуд» (191); « А живе життя з утопіями кінець-кінцем 
не рахується, тільки записує їх на скрижалях непідкупної історії» (191) 
та ін. 

Досить поширена у тестах С.Єфремова й група метафор, що 
будуються за моделлю «неживому – неживе»: «Не чим іншим підбито й 
поради та бажання «Росії»…» (7); «Отже савенківці… не спинились 
навіть на такому дикому жарті й награють тепер на йому всякі 
відповідні мелодії» (8); «Тепер не досить ще виконати всі законні 
вимагання, не досить випустити книжку чи инше видання так, щоб меч 
правосуддя не ворухнувся… (190); «… Один із привідців 
неослав’янського, на пні зів’ялого вже руху» (про Струве. – Л.С.); «…Не 
самому Драгоманову судилося снувати гіркі думки та невтішну втіху 
голубити» (71-72); «Зацікавлення те й так уже зведене по саме вже 
нікуди, от-от зовсім собі погасне» (114); «Під гарячий виборчий час, на 
ці, скажу так, жнива політичного життя, коли воно повинно клекотом 
клекотати – нема чого жати, нема чого збірати…» (121); «То, кажу, не 
документи, а брудна піна, що накипає серед наших напружених 
стосунків» (12); «Але останніми часами преферанс рішуче починає 
схилятися на наш бік» (127); «Одно слово – є на чому (на національних 
стосунках. – Л.С.) награвати спеціалістам од патріотизму є й коло чого 
руки погріти» (127) та ін. 

Метафорами типу «живому – живе» найчастіше в літературі 
позначаються властивості та дії людини, які приписуються тваринам. У 
публіцистичній збірці С.Єфремова «За рік 1912» ми таких прикладів не 
виявили. Натомість маємо випадки зворотного переносу: «…Але 
бувають моменти,… коли й звичайна сіра людина, не-герой, 
спроможеться на геройський учинок» (116); «Героєм принадно бути, і не 
раз може й найсіріший обиватель про це потиху собі марив» (117); 
«Священники йти, куди їм звелено, йдуть, але на налигачі – неохоче, 
огинаючись, під тиском кар, штрафів та инших знаків начальственной 
уваги» (123). 
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Наявні також приклади приписування людям дій, не характерних їм у 
даному контексті: «Розбитий, осоромлений, можна сказати запльований 
привселюдно (тобто ображений, скривджений. – Л.С.), – Савенко пробує 
привселюдно ж і обтертись (реабілітуватись. – Л.С.)» (204); «Автор і 
сам з тим не криється і щиро йде навпростець, а не манівцями (тобто 
пише про якісь факти, не криючись. – Л.С.)» (138). 

Метафори «живому – неживе» у текстах С.Єфремова репрезентують 
перенесення на людину деяких властивостей предметів («Зате аж ось 
коли запалився справді д.Шульгин…» (9); «…Купер’ян зашився собі ще 
глибше в солому й не подає ніяких ознак життя» (124-125); «Уже самий 
закон виборний перечистив і перешеретував виборців так, що ледві 
тисячна якась частина людности проскакує крізь густе сито» (177)) та 
явищ неживої природи («Духовенство чорною хмарою суне на 
вибори…» (115)). 

Нерідко трапляються у публіцистичних дискурсах випадки 
концентрованого використання семантично однорідних та різнорідних 
метафор. Це можна помітити у таких реченнях: «…На ділі як-раз тільки 
й виходить отака ялова критика, «обивательська балаканина без огляду 
на становище нашої преси, особливо тієї нещасної «єдиної» щоденної 
газети, на яку кожне тепер уважає за непохитне право своє вішати всіх 
собак, яких тільки здибле десь на шляху» (142), де критиці приписується 
властивість живого (ялова критика), а газеті – нехарактерного для неї 
неживого (на газету вішати всіх собак): «…Галичане потрібні йому 
тільки як живий міст, по якому націоналісти пішли б до Думи, як 
мотузочка, щоб зв’язати добре таки розтрушене націоналістичне 
колесо» (200) (Галичани двічі наділяються властивостями неживого: 
міст та мотузочка, націоналістичні стосунки перетворюються в колесо); 
«Поки український рух, придушений і засипаний грубим шаром заборон, 
тлів там десь у глибині, непомітно для стороннього ока – поти патріоти 
задовольняли свої національні апетити коштом «жида» та «ляха» (113) 
(Українському руху приписуються якості живого (придушений і 
засипаний, останнє, звичайно, може бути характерним і для неживого) і 
неживого (тлів), національним прагненням – неживого (апетити). 

Серед розглянутих прикладів семантично однорідними є метафори: 
живий міст, по якому націоналісти пішли б до Думи та мотузочка, щоб 
зв’язати добре таки розтрушене націоналістичне колесо, тому що як і в 
першому (міст), так і в другому (мотузочка) випадках живе (галичани) 
наділяється властивостями неживого. 

Семантично різнорідними ми вважаємо метафори рух придушений, 
що позначає процес, притаманний живому, і рух тлів, що характерно 
неживому. 

Зосередження різних за змістом метафор у порівняно невеликих 
контекстах дає змогу С.Єфремову створювати надзвичайно яскраві 
образні картини. Є випадки, коли такі картини змальовуються однією 
або кількома метафорами, що, повторюючись, цементують певний 
фрагмент тексту: «Вимагання рідної школи не може впасти ні перед 
якою реакцією. Невважаючи ні на що, воно житиме в душі людській, бо 
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само життя заложило його туди, бо ніхто не полізе у вікно, коли до 
послуг йому широко розчинені двері. Рідна мова в шкільній науці – це й є 
оті широко розчинені двері і ледве чи знайдете нормальну людину, що 
воліла б вікном лазити замість того, щоб ходити дверима. Правда, 
багато у нас єсть таких, що сами пролізли в храм культури вікном і не 
тільки не дивуються з такого дивовижного способу, а охочі були б, 
узявши на замок двері, увесь світ до свого вікна підсадити. Та ще більше, 
незлічені маси, стоїть за порогом храма культури й у вікно вони не 
протовпляться. Вони або широкою хвилею увіллються в той храм крізь 
широко розчинені двері, або навіки остануться там, за порогом: не про 
них вузьке й тісне віконце. Але не може того бути, щоб на віки вічні 
лишити за порогом культури великі маси людскости, і двері мусять 
раніше чи пізніше податись, – мусять, хоча б ніхто не силкувавсь їх 
одчинити: просто під тиском тих милійонів, що стоять під дверима, 
своєї черги дожидаючи. Тим швидше мусять вони одчинитись, коли не 
тільки з-надвору на їх напірають, а і з середини нехай і слабі руки 
поодиноких людей силкуються зняти важкі засуви. Нашим виданням, 
що світиться нехай навіть малим вогником, ми й робимо якраз оту 
роботу в середині, допомагаючи дверям до справжньої культури 
одчинитись швидше і ширше для тих милійонів, що перебувають поки-
що там, за порогом правдивої освіти» (228). 

Для публіцистичних текстів С.Єфремова, як і взагалі для 
публіцистичних текстів більшості інших майстрів слова, характерні 
випадки нової, оригінальної метафоризації – індивідуально авторські 
метафори, серед яких велика кількість з наведених вище. 

Метонімія (від гр. metonymia – перейменування) – «семантичний 
процес, при якому форма мовної одиниці або оформлення мовної 
категорії переноситься з одного об’єкта позначення на інший на основі 
певної їх суміжності, дотичності (проторового, часового, атрибутивного, 
каузального та ін. характеру) при відображенні в свідомості мовця»1. 
Метонімічний перенос здійснюється на основі тісного внутрішнього 
зв’язку між зіставлюваними поняттями і налічує більше десяти 
різновидів. У публіцистичних текстах найчастіше трапляються випадки 
метонімії, яка є результатом переносу назви з місцевості на людей, що в 
ній перебувають. Але ознайомившись з публіцистикою С.Єфремова, ми 
можемо констатувати, що ця особливість в цілому не характерна для 
його текстів, хоча поодинокі випадки простежуються: «І не дурно, може, 
наше українське – уперте, як відомо – село каже, що «до міста по гроші, 
а на село по розум..» (45); «Образливо було дивитись, як, кожне в свій 
бік, шарпали нещасний уламок української землі, не зважаючи на її 
голос, та й не питаючись його зовсім» (99-100). 

Текстам зі збірки «За рік 1912…» більше притаманний перенос назви 
продукту, результату людської діяльності на колектив, що є його 
творцем: «І коли «Росія» своїм праздниковим жартом думала просто 

                                           
1 Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін. – 

К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2000. – С. 312. 
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розважити себе й людей насмішити, то дуже помилилась» (5); 
«…Напередодні ще бідкалась «Росія», що лікарський з’їзд мазепинці 
мають захопити, й гукала, щоб притьмом їх туди не пускати..» (4); 
«Звичайний панський жарт, який показує, що пані «Росія», нівроку собі, 
в доброму гуморі прокинулась на новий рік і має охоту трошки 
екстравагантним способом розважитись» (4); «Е, коли вже й «Росія» 
таким тоном заговорила, – ну, значить, край прийшов ворожнечі й 
зненависті…» (4); «…Чому вона («Рада». – Л.С.), мовляв, свого часу не 
опротестувала тих «пруських марок» і тим його, д. Кошкарова, завела 
під немудрого хату?» (107); «А «Утро Росії» смирненько одійде собі на 
бік і дивиться…» (162); «…На що вже солідна фігура – «Новое Время», а 
й вона сплескала жартома таке, що навіть з її погляду купи не держиться. 
Вичитала десь-то в оповістці, що українські письменники між 
«інородців» попали, тай жартує собі любенько: «жидовская, мовляв, 
штука». І забуло, сердешне, хто саме й коли саме у инородці постриг… 
Або от ще «Кієвлянинь» – така насуплена раз-у-раз почвара, що ніколи й 
усмішки на виду не побачиш, – раптом ще перед святами, заздалегідь 
смакуючи святочні потрави, загукав був: «на землі мир, в человіціх 
благоваленіє» – з приводу покараних на смерть персів..» (5). 

Ведучи річ про «Росію», «Раду», «Утро Росії», «Новое Время», 
«Кієвлянина», публіцист має на увазі авторські колективи, які 
створювали ці друковані органи, і, звичайно, дієслова думала, 
розважити, насмішити, помилилась, бідкалась, гукала, прокинулась, не 
опротестувала, сплескала, жартує, загукав та ін. називають дії, що 
здійснюються цими групами людей: «І повинен свій світогляд мати й 
кожен путящий, інтелігентний орган друкованого слова» (читай: 
творчий колектив. – Л.С.). 

Близька до цієї групи метонімія у реченні «…Певно не забариться 
зробити те ж саме й Державна рада, наперекір своїм звичаям досить 
швидка й ворушка в таких справах, де «патріотизмом» душить» (99). 
Йдеться, звісна річ, про членів Державної ради, які «в таких справах, де 
«патріотизмом» душить», виявили свою спритність. 

Зворотний процес знайшов відображення у такому фрагменті тексту: 
«Виборча статистика викидає з списків безліч людей, бо не дорозумілась 
бідна, як їх по батькові величають» (117). У цьому випадку здійснюється 
метонімічний перенос, адже зі списків можна викинути прізвища людей, 
а не самих людей. 

Різновидом метонімії, як відомо, виступає синекдоха (гр. synekdoche) 
– «троп, побудований на кількісній заміні: однина вживається замість 
множини, частина замість цілого, видова назва замість родової»1: «І то 
не серце було б, а купа клоччя, коли б на миролюбні заклики Гурляндів 
відповідало воно инакше, як не словами Шевченка…» (7); «Як не 
боротися з ними, що підривають панування пануючих, нагадують, чий 
власне хліб вони заїдають, і звідки їхній кусень сала взявся?» (10); 
«…Тут дійсна боротьба усіма заходами… за те істнування…, що дає д. 

                                           
1 Пономарів Г.С. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 46. 
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Шульгинові з його «надмазепинцями» і кусень сала, і добре пиво» (17); 
«…Австрійський, германський, швейцарський, російський і всякий 
инший німець все-таки почуває себе з культурного погляду тільки 
німцем, і всі вони годуються з однієї, скажу так, миски культури» (23); 
«Перше для ремісника, крамаря, адвоката, лікаря, то-що, джерелом 
заробітку й прибутку була їх належність до пануючої нації, бо тільки 
звідси вони й мали клієнтів» (45); «Український читач, коли він має 
потребу читати українську щоденну газету, мусить читати «Раду»…» 
(143); «Місцева преса з більшою охотою говоритиме про університет 
Шанявського, ніж про становище нашої людини, що нічого не тямить, як 
і за віщо її судять у місцевому суді» (176); «Кожне скаже, що коли 
вчитель і школа говорять не однією мовою, то це абсурд; кожне знає, що 
суддя і підсудний повинні до останнього слова одно одного розуміти, 
инакше це не суд буде, а глум з людини» (176). 

Перифраза (від гр. periphrasis – описовий зворот) – «слова, усталені 
словосполучення (зрідка – речення), що є образно-переносними і 
описовими найменуваннями предметів, явищ, істот, осіб тощо; один з 
видів тропів»1. За частотою вживання перифраз, як відомо, 
публіцистичний текст може зрівнятись лише з художнім. Але ми не 
маємо підстав говорити про те, що в публіцистичних дискурсах 
С.Єфремова знаходить відображення наведене вище твердження, хоча 
від цього аналізовані дискурси не втрачають у виразності та дієвості. 

Розділимо перифрази С.Єфремова на дві підгрупи: 
а) для найменування осіб: «Адже ці люде руйнують йому 

надмазепинську іділію такої любої всяким патріотам сала й пива 
Гимназичної горки…» (10); «Ну де ж таки героям пива й Гимназичної 
горки таку любов зрозуміти…» (10); «Правда, не один, а багато 
останніми часами голосів лунало й лунає проти українства, що стало 
ніби метою, в яку з усіх боків націляються всякі наїзники друкованого 
слова…» (12); «Але це невинне немовля (д. Струве. – Л.С.) виступає 
проводирем громади, воно кличе на боротьбу, воно робить учинки, які 
вимагають великої відповідальности» (54); «Останніми часами, правда, 
нові йдуть улюбленики долі в особах рясофорних людей, що на 
теперішніх виборах рішуче одпихають назад своїх попередників» (123); 
«Язиці в рясах напевне зрозуміли всю доказову силу цього аргументу, 
але чи послухаються?» (123); 

б) для позначення предметів, явищ та реалій: «…То супротивник, але 
супротивник справжній, совістний, який би зрозумів його думки і з 
ними, а не з власними вигадками воювався – острою, зате чесною 
зброєю» (71); «Це попросту виборча процедура, бліда тінь виборів, 
прикра повинність для одних, бліда тінь виборів для других, нарешті 
щось неприємне, що десятою дорогою обминаєш, для найбільшої маси 
виборців, а для всіх разом – обридла комедія парламентаризму без 
парламенту, конституційного життя без конституції, громадських 

                                           
1 Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. та ін. – 

К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2000. – С. 435. 
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обов’язків без громадян» (114); «Можна це назвати одсуванням, 
умиванням рук, бажанням мати святий спокій – тільки не бойкотом…» 
(118); «Вже ж на що вам дворянство, «оплоть» державности, на що 
чиновництво, ота, мовляв, бюрократія, на що великі промисловці, 
грунт сьогочасного життя, – де ж і бути задоволенню, як не серед їх!» 
(122); «Що пережив би він (д.Струве. – Л.С.) коли б зумів оцінити і 
зважити всю вагу призирства до мас, нехтування та ганьби, що лишає, як 
шкодливий намул, ота єдина культура, корінь роз’єднання на Україні?» 
(53). 

Перифрази, як відомо, використовуються у процесі створення 
евфемізмів. Евфемізми (гр. euphemismós, від eu – добре і phemi – 
говорю) – «слова і вирази, що вживаються з метою уникнення слів із 
грубим, непристойним змістом чи забарвленням»1. У дискурсах 
С.Єфремова констатуємо евфемізми двох видів: 

а) евфемізми, що позначають предмети, реалії навколишнього світу: 
«…Як-раз на Україні зародився і процвів, «аки кринъ сельный», о той 
надзвичайно спритний фрукт людської дурости, що охрестив себе 
«націоналізмом» (126); «З звичайної щорічної подати людьми 
невблаганному косареві людського життя зазначимо насамперед тяжку 
втрату в особі М.В.Лисенка (24 октября)» (329); 

б) евфемізми для позначення процесів: «Адже так замітати сліди по 
всіх своїх скоках на всі боки – значить і славу переможця безповоротно 
втратити..» (113); «Правда, багато образ зазнала кожна «инокровна» 
душа за свою «инокровність», але не від великоруського народу їх вона 
зазнавала, – того народу, що й сам чималу випив гіркої» (6). 

Евфемізму протиставляється дисфемізм – заміна емоційно і 
стилістично нейтрального слова більш грубим, зневажливим тощо, 
наприклад: «Дипломати – ця двоєдушна, брехлива і настирлива порода 
людей, що звикла говорити не те, що думає, скрізь винишпорювати, всіх 
обдурювати й москаля підвозити, – органично не можуть собі уявити ні 
щирої людини, ні тим паче правдивого слова» (159). 

Знайомлячись із публіцистикою С.Єфремова, ми натрапили на 
цікавий приклад збігу в одному реченні евфемізму і дисфемізму: 
«Звичайні люде такий маневр (перекручування слів кого-небудь. – Л.С.) 
звуть по-просту шахрайством, ну а люде, що мають язик на те, щоб 
думки ховати, назвуть це може всього тільки дипломатичною роботою» 
(164). 

Широко представлена у публіцистичних дискурсах С.Єфремова 
алюзія – (лат. allusio – жарт, натяк) художньо-стилістичний прийом, 
натяк, відсилання до певного літературного твору, сюжету чи образу, а 
також історичної події з розрахунку на ерудицію читача, покликаного 
розгадати закодований зміст2. 

                                           
1 Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Тодор О.Г. Українська мова. Короткий тлумачний 

словник лінгвістичних термінів / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Либідь, 2001. – С. 55. 
2 Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: ВЦ 

«Академія», 1997. – С. 30. 
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Найчастіше у публіцистичній збірці «За рік 1912…» автор розкриває 
сучасні йому проблеми, вдаючись до літературних паралелей: «Ще, 
видко не перевелися нащадки класичної унтер-офицерської удовиці, що 
з доброго дива сама собі болючі операції заподіювала» (34); «Коли, 
наприклад, блаженної пам’яти Порфир Головлев звертав на кого-небудь 
ласкаву увагу свою, то спершу «не можна було розібрати, чи хоче він 
приголубити чоловіка, чи націляється кров з його висмоктати». І вже 
згодом тільки доводилось «приголубленому» тяжко каятись за свою 
довірливість та клясти свого «доброчинця». Певна річ, що нічим иншим 
не могли скінчитись і незвичайні аллюри «Росії» до замирення з 
«инокровними согражданами» (56); «Що там таке? Мотузочка? – Давай і 
мотузочку: в дорозі й мотузочка здасться» – цей заповіт философа – 
практика з «Ревизора» згадав спритний гр.Бобринський (198); Він 
(Савенко. – Л.С.), якому краще б хоч на цей час замовкнути, з 
нездержливою балакучістю Пеньонжки пояснює причини своєї невдачі 
й розголошує націоналістичні таємниці…» (204); «Лишається по всьому 
дрібна жменька політичних Репетилових та кар’єристів усякої масти…» 
(124); «Одно слово, на політичній арені бачимо тепер ніби інсценованим 
відоме східнє оповідання. Занедужав якось значний чоловік, і лікарі 
сказали, що аж тоді видужає, як візьме на себе сорочку з щасливої 
людини. Метнулися по всіх усюдах посланці, довго шукали щасливу, всим 
задоволену людину – нема щасливих, нема задоволених! Усе царство 
перетрусивши, знайшли нарешті одним-одну цілком задоволену людину, 
але… на ній не було сорочки… Не мають сорочки й теперішні «щасливі» 
у нас люде – оті кар’єристи, що заробляють собі на політичній ситуації, 
насамперед націоналісти, – голісенькі ходять вони, хоча й удають з себе 
пишно зодягнутих» (124); «…Бувають і Молчаліни, що всім догожають, 
– але певне й гострий критик наш знає, як до них звичайно ставляться 
чесні люде, і ставляться зовсім справедливо» (141); «Київ не бачив ще 
такого похорону», як похорон Лисенка – то правда, але чи подумав коли 
порадник, скільки з тих 50 тисяч, що йшли за труною українського 
Бояна, йде його слідом, тобто бере участь в українських справах…» 
(145); «Правда, д. Кошкаров вимовляється тепер тим, що два місяці його 
не було в Москві, але ж таке виправдування нічого не варте: не 
Робінзоном же на безлюдному, од світа одрізаному острові сидів він і 
напевне з редакцією «Утра Россіи» хоч листами пересилався» (111) та ін. 

Має нахил С.Єфремов й до історичних асоціацій, якими ефектно 
прикрашається дискурс: «Тепер на торговий хист та спритність 
великоросів мало вже надії й сам д. Струве покладає, коли вважає за 
потребу варягів, в особі єврейського купецтва, закликати» (41); «На те ж 
саме ніщо, яке під покривалом «литературы для домашнего обихода» 
давали нам колись Аксаков з братією, розщедрився тепер і д. Струве» 
(55); «І мені здається, що «холодна думка» д. Павлу та його порада нічим 
не встрявати до такої кардинальної справи місцевого життя, як 
український рух, принаймні Пилатовим учинком одгонить» (178); «А 
чого ж хоче д. Струве, коли проти нас, що рішуче «не желают русhть», 
виступає наприкінці своєї останньої статті з проповіддю хрестового 
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походу в формі отієї «ідейної боротьби» з українством?» (30); «Колись 
Герцен пустив був, і як-раз з такого самого приводу, крилате слівце про 
«министерство грамматики и департаментъ спряженій». Це був, певна 
річ, жарт, але перед д-ієм Струве питання стоїть зовсім таки не в 
жартовливій формі: без отаких міністерств та департаментів йому не 
обійтися!» (67); «Та д.Струве – він же проти насильства й примусу і поки 
проти – ідейна боротьба, з таким запалом оповіщена, в його устах не що 
інше, як порожня фраза… Це щось на зразок того, як «въ воинственномъ 
азартh» побивав колись Росію приснопам’ятний воєвода Пальмерстон – 
пальцем на географичній карті» (68) та ін. 

Трапляються приклади перенесення рис і прикмет, властивостей 
біблійних персонажів і подій на злободенні для автора: «З д-ієм Струве 
сталася та сама чудна пригода, що й з якимсь біблійним персонажем: 
прокльони його проти українства повертаються на благословення, а його 
благословення загальноросійській культурі важкими падають 
прокльонами» (47); «…Не зрозуміють у редакції «Утра Россіи», чого 
тому Крамаржу з Миловановичем лякатись… перспективи одбувати 
передвиборчі зібрання в костюмі праотця Адама в парні» (165); 
«…Підозрені в лівому «образh мыслей» кожного вечора, лягаючи спати, 
царя Давида і всю кротость його згадують» (115); «Грядущій Хам», на 
щастя вже спіткнувся й розбив собі безстидне чоло; лежачим Савенкам 
не встати вже» (205); «І був той поцілунок – поцілунком Юдиним» – 
раптом мов огнем опекло мою «инокровну душу»…» (4) та ін. 

Слід зауважити, що екстраполяцій з міфології ми у дискурсах зі 
збірки «За рік 1912» не виявили. І, незважаючи на відсутність цього 
різновиду алюзії, можемо зробити висновок, що в публіцистичних 
дискурсах С.Єфремова широко застосовується алюзія. Щодо цього 
публіцистика С.Єфремова є традиційною, адже алюзія – одна з основних 
субкатегорій змістово-підтекстової інформації публіцистичного 
дискурсу. 

Публіцистиці притаманні широкі можливості для створення різних 
видів комічного. Дискурси С.Єфремова також свідчать про наявність у 
їхнього автора почуття тонкого гумору. Сергій Олександрович досить 
часто іронізує з того чи іншого приводу. 

Іронія (гр. eironeia – удавання, прихований глум) – «троп, суть якого 
полягає в тому, що слову чи висловленню надається протилежне 
значення з метою насмішки, глузування; насмішка, якій навмисне надана 
форма позитивної оцінки або похвали»1: «З погляду замирення, коли 
брати його навпаки, 1912 рік почався, як бачимо, дуже й дуже 
непогано» (57); «Всі газети недавно оббіг «изумительный», мовляла 
«Рhчъ», наказ полкового командира Олонецького полку, д. Шнейдера» 
(57); «Та як що слідом д. Шнейдера підуть командири й инших 
військових частей, то національне питання у нас блискуче й негайно – не 
далі, як за три роки, – буде до краю розв’язане» (58); «З скромною міною 
справжнього ученого (не я, каже, перший і не совсім ще повно того 

                                           
1 Ганич Д.І., Олійник І.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища шк., 1985. – С. 99. 
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мотлоху назбірав!) вимагає він (д. Дорошенко. – Л.С.) од історика 
письменства, щоб той брав на увагу і Сомова з Ваненком, і «якогось 
Ос. М.» з Яцимирським, і братів Карпенків і т.и…» (76); «І от перша моя 
порада – до редакцій тих виданнів, які приоздоблює своїми працями 
д. Дорошенко…» (89); «Коли вже навіть кн. Є.Трубєцкой прозрів і 
догадався, що не варт такої, як вона єсть, Думи зберігати, то що вже 
говорити про хоч трохи догадливіших людей!» (118); «Йде і йтиме, теж 
силою інерції, боротьба між «лівими й правими», певна річ у межах, що 
навіть на соколине око бравого пристава не здаються «настроеніями» 
(120) та ін. 

Ведучи річ про змістово-підтекстову інформацію публіцистичного 
дискурсу, ми не можемо не зазначити, що С.Єфремов продовжує 
традиції давньогрецького байкаря Езопа. Езопівська мова як «особливий 
стиль викладу, покликаний замаскувати для цензури прямий, 
безпосередній виклад ідей, що суперечать офіційній політиці, ідеології; 
спосіб вираження громадянських, революційних ідей в умовах 
антидемократичного ладу, політичної реакції»1 представлена у текстах 
С.Єфремова сукупністю різноманітних прийомів, серед яких більшу 
частину ми вже розглянули (перифрази, алюзія, завуальована іронія). 
Зупинимось на алегорії. 

Алегорія (гр. allegoria) «являє собою втілення абстрактного поняття в 
конкретному образі»2. Як відомо, для публіцистичних дискурсів 
найбільш характерні загальномовні алегорії: «…В переказаних 
обвинуваченнях так виразно вчувається голос тієї «aurea mediocritas», що 
все в світі береться лагодити, усі гострі риси, а тим паче ріжки, 
стирати..» (139); «Для людей, що не бачать ліса за поодинокими 
деревами, що з порізнених бібліографичних фактів не зугарні скласти 
цілого письменства – це чудно, це може навіть смішно..» (78); 
«…Селянство втратило політичну невинність і репутацію «усим 
задоволеного ще під час виборів до першої та другої Думи і тепер 
потребує ока та й ще ока» (124); «Досить вам отого «просвhтлhнія 
государственной мысли» добути – і телець упитанний, мов для блудного 
сина того, готовий буде для вас» (6); «Савенко, що забезпечує собі «тылъ 
на случай неуспhха» голосами мобилізованого й тероризованого 
духовенства, і націоналісти, що проти тієї мобилізації й терору так пізно 
нагадались протестувати – оце найкращі квіточки того «національного 
курса», що несе з собою тільки гнилизну, роспад та деморалізацію… 
Ягідки ми ще побачимо» (205); «…Як на долоні покажуть вам, що 
…коли ти вродився на дні, то до світла пнутися тобі зась иншими 
дорогами, опріч тих, що проказує пануюча культура» (15); «Цікаво, що 
Шевченко й цього разу став тим пробним камінем, на якому збила собі 
ноги клерикальна организація…» (95) та ін. 

                                           
1 Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1990. – С. 590. 
2 Пономарів І.С. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – С. 47. 
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Констатуємо у досліджуваних дискурсах і алегорії, що є винаходом 
автора (або трансформовані ним значною мірою): «…Хто й якими 
заходами заганятиме її (українську культуру. – Л.С.) назад у призначене 
стійло…» (65); «Коли вже так нещасливо впав д. Дорошенко з свого 
улюбленого бібліографичного коника, то можна собі уявити, що за оказії 
з нашим їздцем творяться, коли він пробує на якого-небудь иншого сісти! 
І от на своєму бібліографичному коникові під’їздить д. Дорошенко до 
письменства…» (75) та ін. 

У деяких фрагментах дискурсу гармонійно поєднуються алегорії 
загальномовні з оказіональними: «Гермафродити й покручі на вищих 
степенях розвитку раз-у-раз бувають ялові, а бажання разом на двох 
стільцях засісти завсігди недобрий кінець має, бо приводить на ділі 
межи стільці… Так само яловий і той шлях, що призначає українській 
культурі д. Струве, так само недобрий має кінець його спроба збудувати 
згадану допіру альтернативу таким от способом: або ця дитина на віки 
вічні в пелюшках лежатиме, або ж зробиться колись дорослою 
людиною» (64-65); «Але д. Струве волів українців лишити на-віки в 
пелюшках і навчаючі приклади минули проз його без жадного сліду» (65) 
та ін. 

Інколи виникає необхідність конкретизувати зображуване, зробити 
його більш очевидним та виразним. Це часто здійснюється за допомогою 
порівнянь, однією з найважливіших ознак яких є елемент несподіваності, 
новизни, винахідливості, адже кожен автор вважає за правило гарного 
тону уникати штампованих порівнянь. Порівняння – «це троп, 
побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для пояснення 
одного з них за допомогою іншого»1. 

У дискурсах С.Єфремова порівнянь небагато, але вони вирізняються 
індивідуальністю підбору та вживання: «…Добренька «Росія», немов 
той щедрий дід святковий, згадала таки й про них…» (4); «Не вірте 
цьому! – криком кричить як порох пальоний д. Шульгин» (8); «…Усі 
инші на цьому фундаменті збудовані докази мають таку силу, що досить 
їх поставити поруч, щоб вони сами собою завалились, як хатка з карт» 
(27); «Що пережив би він (д. Струве. – Л.С.), коли б зумів оцінити й 
зважити всю вагу призирства до мас, нехтування та ганьби, що лишає, як 
шкодливий намул, ота єдина культура…» (53); «Загалом беручи, той 
шлях, що ним спокушає українців д. Струве, – шлях «скромнаго 
областнаго развитія» логично неможливий і неподобний, як практично 
неможлива й неподобна альтернатива: або цей шлях або безмежний 
розвиток» (64); «Власне кажучи, галицькі селяне, сами по собі цікавлять 
його (гр. Бобринського. – Л.С.) не більш, як торішній сніг» (200); «…І 
ніхто тепер в Англії не протестує вже проти того, опріч невеличкої хиба 
жменьки людей, що живилась на пригніченні Ірландії, мов купа черви на 
гнилизні» (184) та ін. 

Аналізуючи змістово-підтекстову інформацію публіцистичного 
дискурсу, ми не можемо не спинитися на гіперболі та літоті, яким також 

                                           
1 Там само. – С. 42. 
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з метою пожвавлення викладу, загострення уваги віддає належне 
С.Єфремов. 

Гіпербола (гр. hyperbole) – «троп, в основі якого лежить підкреслене 
перебільшення розмірів, рис, характеристик, ознак предмета чи явища1: 
«Хвилі народу, що не позбулися ще своєї національности, починають 
заливати винародовлені й пануючою нацією здобуті центри…» (44); 
«Все було сказано і зроблено, щоб той засуд справдити на ділі й 
більшого зробити ніяка сила людська не може, – хиба що справді 
послухатись ще іроничної поради Шпрингера й увесь український народ 
вислати на невільничий ярмарок до Родосу» (55); «Він (д. Дорошенко. – 
Л.С.) нагромаджує цілі гори дрібних уваг…» (81); «Позіхаючи, що аж 
щелепи тріщали, читав виборець усі палкі заклики і… не рушив з місця» 
(177); «Зате (дипломати. – Л.С.) бачуть далеке, – таке далеке, що навіть 
досягти його не можуть звичайними людськими способами» (159); 
«Инший (жарт. – Л.С.) тільки поблажливу усмішку викличе, а од иншого 
кров закипає в жилах» (5) та ін. 

Літота (гр. litotes) – троп, протилежний гіперболі: «А вже од Львова 
до Київа, як може з цього побачити д. Струве, зовсім не такий 
гігантський стрибок, як йому здається: всього на заячий скік вони 
стоять один од одного» (26); «Чужі мовою, денаціоналізовані міста з 
своєю чужою культурою – це ж манісенькі острівці серед величезного 
моря народного…» (43); « Одним махом пера д. Шнейдер розрубав 
величезну соціологічну проблему» (58) та ін. 

Таким чином, думка І.Р.Гальперіна про те, що «багато текстів здатні 
передавати не лише те, що має буквальну інтерпретацію, але й те, що 
втягнуто у текст асоціаціями і конотаціями, часом неусвідомленими»2, 
цілком слушна щодо публіцистичних дискурсів Сергія Єфремова. Їх 
змістово-фактуальна інформація, виражена вербально у предметно-
логічних значеннях, і змістово-концептуальна інформація, що лежить на 
поверхні дискурсу й репрезентується авторськими резюме, гармонійно 
поєднуються із змістово-підтекстовою інформацією, імпліцитним 
змістом дискурсів, що кореспондується за допомогою групи прийомів, 
серед яких метафора, персоніфікація, метонімія, синекдоха, перифраза, 
евфемізми, дисфемізми, алюзія, іронія, алегорія, гіпербола, літота, 
порівняння, які у публіцистичному мовленні мають свої особливості. 
Детальне дослідження їх – невичерпне джерело подальших пошуків. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 Там само. – С. 46. 
2 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. – 

С. 25. 



 

Україна – художня словесність, література 
 

 211

 
 
 
 

Комінярська І.М. (Кременець) 
 

ДО ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

(літературознавчі зауваги до роману  
Уласа Самчука “Марія”) 

 
У пропонованій статті простежуються особливисті творення 

образу жінки матері у романі Уласа Самчука “Марія”. Акцентується 
увага на трагічній долі української жінки та її духовній величі від 
народження до відходу у вічність.  

 
На початку 60 – 70-х років XX ст. у світі намітилися процеси, що 

характеризуються непереборним бажанням кожного народу зберегти 
свою самобутність, свою неповторність серед інших. Цей процес, який 
зачепив багато країн на всіх континентах, спочатку отримав назву 
етнічного парадоксу сучасності. На даний час етнічне відродження, 
тобто національна ідентичність трактується як одна з основних рис 
розвитку людства XX – XXI ст. 

„Говорячи про національну ідентичність маємо на увазі почуття 
спільності минулого та сучасного у громадянському суспільстві кожної 
конкретної держави. Суть проблеми полягає у наявності й збереженні 
національно-культурного консенсусу з фундаментальних питань 
економічного, політичного, культурного і соціального життя, поточного 
розвитку держави, її внутрішньої і зовнішньої політики”1. Національна 
ідентичність передбачає існування в нації почуття спільної історичної 
долі та долі прийдешніх часів.  

У західній науці „національна ідентичність трактується як 
самосвідомість або ідентифікація”2. Це процес ототожнення себе з 
певною етнічною групою. Він розгортається як переживання особою 
„закоріненості” в цю спільність, як відчуття себе її частиною. Аспект 
ідентичності представляє усвідомлення себе членом етнічної спільності 
та своєї позиції в системі міжетнічних відносин. Це – мова, „саме рідна 
мова є тією силою, що втримує нас, українців біля предвічних коренів, а 
разом дає право й можливість бачити перспективу народу як етнічної 
спільності. Саме в мові національна ідея знаходить явище аморальне й 
протиприродне. За цих умов саме мова, вважає академік Іван Дзюба, є 
становим хребтом національної культури”3, а також особливості 

                                           
1 Мала енциклопедія етнодержавства. – К., 1996. – С. 98. 
2 Льовочкіна А.М. Етнопсихологія. – К., 2002. – С. 40. 
3 Вівчарик М., Панченко П., Жмихова В. Українська нація: шлях до самовизначення. – 

К., 2001. – С. 53. 
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поведінки, характерні риси способу життя, традиції та звичаї, релігійні 
вірування тощо.  

„Критерії ідентичності у різних галузях та техніки ідентифікації 
людської діяльності мають між собою мало спільного – їх окремо 
встановлюють у кожній галузі (...) Важливою особливістю гуманітарних 
наук є взаємозалежність та взаємовплив ідентифікації та 
самоідентифікації”1. 

Розглянемо національну ідентичність як феномен у 
літературознавчому аспекті.  

Зазначена проблема належить до найбільш актуальних проблем 
сучасного літературознавства, яке по-своєму зосереджує і засвоює 
набутки історичних, філософських, етичних і культурологічних студій 
останніх часів. У них наголошується, що перед українцями на сучасному 
етапі розвитку стоїть важливе завдання – усвідомити потребу пізнання, 
буття та розвитку духовної культури в найчисленніших її виявах. 
Література і культура народу перебувають у безперервній єдності. Вони 
– основа національної ідентичності, а в наступному – джерело 
сприйняття та розуміння життя. Суспільство, культура і література – це 
ланцюг вартостей, ланки якого тісно пов’язані. Не може бути 
національної повновартісної людини без усвідомлення своєї етнічності, 
без національної культури, що характеризує самобутність спільноти. 
Людина, відірвана від своєї спільноти, від національної культури, а 
значить і від літератури, духовно вмирає.  

Національна ідентичність починається від самопошани і пізнання 
себе самого як частинки народу. Народ зрозуміє себе лише тоді, коли 
кожна особистість усвідомить, що бути українцем так само престижно, 
як бути американцем, чи французом або ж арабом. „Національна 
самосвідомість, в тому числі й національні почуття, завжди пройняті 
історизмом – національні уявлення і почуття нових поколінь 
формуються як на основі безпосередніх вражень і досвіду кожної особи, 
так і (нерідко це буває визначальним) в результаті освоєння вже 
існуючих національних уявлень і національної психології всього 
народу”2. 

Українська нація своєю духовністю, а значить літературним буттям, 
пропонує порятунок від шкідливих лжеправд, тим самим доводить своє 
існування в світі як європейського народу. 

„Більшість європейських націй пройшла шлях утвердження своєї 
ідентичності принаймі в XVIII або XIX століттях; але торувати цей шлях 
наприкінці XX та на початку XXI століть, за часів інтеґраційного 
форсажу; у безмежному просторі глобальних викликів (...) Компасом на 
цьому шляху має бути національне само розуміння, адекватності якого 
ми не маємо, через повноту культурного самоусвідомлення”3. 

                                           
1 Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002. – С. 234. 
2 Вівчарик М., Панченко П., Жмихова В. Українська нація: шлях до самовизначення. – 

К., 2001. – С. 283. 
3 Дзюба І. Спрага. – К., 2001. – С. 113. 
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Національна ідентичність як феномен, за твердженням англійського 
політолога Ентоні Д.Сміта, сьогодні впевнено існує серед інших 
культурних ідентичностей “…сила етноісторії (…) – вимагатиме 
людської відданості, навіть якщо поряд з національними ідентичностями 
виникнуть інші, широкомаштабні, але вільніші форми колективної 
ідентичності”1. На думку української дослідниці С.Андрусів, “нації 
потрібна ідентичність, щоб не тільки дати лад власному життю, а й 
впорядкувати світ навколо себе, ідентичність усуває відчуття 
загубленості, непевності, незахищеності, непоінформованості”2. 

Бо й сьогодні головна дилема України: бути чи не бути?! Бо родове в 
ментальності українців – демократизм і свобода; в ментальності сусідів – 
віра в «доброго царя» і автократичність. А це породжує два різних 
шляхи в історії XXI ст.: у нас – творення суспільства демократичного, у 
них – автократичної держави. 

На тлі вирішення питань в Україні вкрай гостро постає ще одне: 
національна ідентичність, реальне політико-ідеологічне забезпечення 
процесів національної консолідації. З іншого боку, втілення цих 
концептів у життя повинно максимально враховувати відмінності 
сучасних суспільств, які базуються на основі національної культури, а 
значить, власної ідентифікації. 

Нація являє собою спільноту індивідів, споріднених між собою 
етнічним походженням, мовою, спілкуванням, територією, генетикою, 
емоціями, духовною і матеріальною культурою, міфами, легендами 
тощо. Консерватизм справедливо вважає, що існують такі явища як, 
наприклад: національний дух, національна ідея тощо. От чому загальною 
є теза, що націю, батьківщину, вітчизну, рідний край не можна обрати. 
Вона дається людині від народження й існує на генетичному рівні. Тому 
й поняття національність не ідентичне поняттю громадянству.  

До речі, за радянських часів був перерваний процес відродження 
української нації, започаткований ще до 1917 р., а саме – творення 
національної спільноти. Тобто він тривав не одне століття і ним 
знехтували “творці радянської теорії”. Американський спеціаліст з 
новітньої історії України Роман Шпорлюк визначив „радянський народ” 
як штучно створену спільноту. Подібним чином були утворені 
індійський, індонезійський та югославський народи. 

Отож, маємо визнати, що і в українстві є трагічні періоди, про які 
слід пам’ятати, аби не повторилося те, що було.  

Отже, в літературознавстві XX ст., яке прагнуло осмислити набутки 
художньої літератури цього часу, в цілому, і української, як материкової, 
так і діаспорної, можливо, діаспорної передусім, ці питання постали як 
значущі. Не пройшов повз них і Улас Самчук: „...є також одна з 
основних засад життя, і на цій засаді були побудовані на землі держави, 
їх закони, їх культури, як також їх історія.  

                                           
1 Сміт Е. Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 6. 
2 Андрусів С. Західноукраїнська література 30-х рр.. XX ст.: Проблема національної 

ідентичності: Автореф. дис. ... докт. філол. наук. – К., 1996. – С. 5. 
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Кожний цивілізований народ виходить від кореня своєї мови і своєї 
літератури... У свою чергу – сума світових мов і літератур творить 
суцільність з назвою людство”1. „Улас Самчук у визнанні природи 
художньої літератури вбачає насамперед феномен мови. Він так і 
стверджує, що література – це мова народу”2. 

Не випадково провідні діячі як літератури, так і політики, говорили 
про роль Уласа Самчука в осмисленні проблем національної 
ідентичності. Впливовий літературний критик Ю.Шерех висловлював 
думку, що „тема української провінційності як гальма в розвитку 
культури й самоусвідомлення – і тема антеїзму. Перша поставлена на 
критиці творів Андрія Малишка і Олеся Гончаря, друга – Уласа Самчука 
і Юрія Косача”3. 

Григорій Костюк, подібно до Юрія Шереха обстоює необхідність 
витворення оригінального стилю на ґрунті національних традицій 
української культури: „Г.Костюку близькі гасла великої літератури, 
синтези мислення і відчування Уласа Самчука”4. „... Вихід української 
людини за межі національного ареалу не трактується як втеча чи 
поразка, а як історична необхідність самозбереження задля повернення і 
самоздійснення в своїй національній місії” – продовжує думку критиків 
Микола Жулинський5. 

У статті ми зупинимося лише на одному аспекті проблеми, а саме: як 
художньо вирішується проблема національної ідентичності у романі 
Уласа Самчука “Марія”, і зокрема, в образі української жінки – селянки 
Марії. 

Відомо, що образ жінки – коханої, матері, нареченої, покритки, 
страждальниці займає помітне місце в українській літературі. Сягаючи 
корінням фольклорних джерел, він прийшов у художню літературу як 
вияв духовної величі і краси, сили і нездоланності українського народу. 

Цю традицію продовжив один із найталановитіших і 
найдраматичніших письменників української діаспори Улас Самчук. 
Особливе місце в його творчості, як і в українській літературі взагалі, 
займає роман “Марія”. Це перший мистецький твір, де відображено 
жахливу трагедію українського народу – голодомор 1932 – 1933 років: 
трагічну долю жінки-селянки в різних життєвих ситуаціях.  

Нині творчість Уласа Самчука і, зокрема, роман “Марія” є предметом 
літературознавчих досліджень цілого ряду науковців. Маємо на увазі 
праці М.Жулинського, С.Пінчука, Г.Штоня, Ю.Мариненка, І.Руснак та 
інші. Вони розглядають творчість Уласа Самчука як складову частину 

                                           
1 Самчук У. Роздуми про літературу / Упоряд. М.Гон. – Рівне, 2005. – С. 50. 
2 Там само. – С. 88. 
3 Шерех Ю. Друга черга. – Сучасність, 1978. – С. 8. 
4 Баштова Н. Григорій Костюк – історик літератури та літературний критик: Автореф. 

дис. ... канд. наук. – К., 2002. – С. 6. 
5 Жулинський М. „Виконати свій обов’язок перед собою і нацією”. Улас Самчук із 

вершини століття // Актуальні проблеми сучасної філології. Улас Самчук: художнє 
осмислення української долі в XX столітті. Серія: Літературознавство. – Рівне: РДГУ, 2005. 
– Вип. XV (спеціальний). – С. 18. 
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національної духовної культури під власним кутом зору, відкриваючи 
водночас все нові і нові аспекти його літературної (і не тільки) 
діяльності, а також торкаються творчої лабораторії автора, зокрема, і 
специфіки творення ним жіночих образів. Аналізуючи праці названих 
вчених та публікації про творчість Уласа Самчука у періодичних 
виданнях і наукових збірниках, ми, враховуючи слушні думки авторів, 
маємо розглянути еволюцію образу жінки-матері в романі “Марія” Уласа 
Самчука. 

За задумом автора твір поділяється на три частини, кожна з яких 
відбиває певний проміжок часу, прожитого селянкою: 

1. Книга про народження; 
2. Книга днів Марії; 
3. Книга про хліб. 
Вже у такій композиції роману відчувається не лише прагнення до 

епічності, а й тяжіння до біблійної простоти і глибини: адже кожна з 
частин роману Уласа Самчука сприймається як своєрідне євангеліє про 
Марію-селянку, яка пройшла страдницьким шляхом очищення й 
самоочищення до вершин святості і духовної досконалості. Духовне 
звеличення Марії переростає у символ, стає знаковим для українського 
народу. 

Життя Марії охоплює значний відрізок часу: вона „зустріла і провела 
двадцять шість тисяч двісті п’ятдесят днів”1, тобто народилася в 1861 р. 
– померла в 1933 р. 

Дві дати, обидві трагічні за своєю суттю, визначають межі земного 
життя Марії: 1861 – розкріпачення селянства в Російській імперії і 1933 
– голодомор в Україні. Ці роки набувають у романі якогось чи не 
містичного смислу: розкріпачення – народження надії на краще, 
голодомор – вбивство такої надії. Проте шлях Марії в земному житті 
немов би існує у двох вимірах – суто фізичному і високо духовному. І 
якщо суто фізичне існування пролягало між цими двома історичними 
подіями, а по йому земне життя Марії не може завершитися відходом у 
небуття, звідки вороття немає, то духовне життя Марії, її прозріння і 
очищення – то є шлях у всебуття, у вічність, у безсмертя. Чи не тому 
Улас Самчук і наділив свою героїню біблійним іменем Святої Діви 
Марії, що земна Голгофа, на яку зійшла Марія, страждання матері, що 
виростила своїх дітей, але до кінця боролася за них, народжених і 
ненароджених, надає образу Марії, за влучним визначенням Степана 
Пінчука „вищого, надпобутового сенсу, наближаючи її до біблійних 
героїнь...”2 Шлях від простої жінки-селянки до героїні біблійної 
значущості і визначає собою еволюцію Марії у художньому втіленні 
Уласа Самчука. 

Центром моделі світу письменника є людина. В ліричних монологах 
автор розповідає про життя головної героїні, її гріхопадіння, зрілість і 

                                           
1 Самчук У. Марія; Куди тече та річка. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 7. 
2 Пінчук С. Улас Самчук та його роман про голодомор 33-го // Самчук Улас. Марія. – 

К.: Рад. письменник, 1991. – С. 184. 
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смерть. Все своє життя жінка проявляє любов до ближнього, що 
відповідає законам християнської моралі. Дитинство – це невтішна 
любов сироти до матері, згодом – це любов до Корнія, в кінці – це 
жертовна материнська любов.  

Увагу до читача письменник звертає засобами характеротворення – 
розгорнутими портретами. Зупинимося на перших роках Марії: „У неї 
личко справжнє, рожевеньке, з білим мачком на крихітному носику й 
червоними плямками на щічках. У неї будуть оченята. Так. Будуть 
оченята, і вони бачитимуть. У неї чоло, а за ним хорониться брунька 
розуму, яка от-от розів’ється, розквітне й пізнає добро і зло...”1, 
„...голівка вкрилася чорними м’якими кучерями, оченята горіли 
кусниками полірованого антрациту”2. 

„Маленька Марія йшла вже з життя. Не раз прокинеться від сну, 
нап’ється з материнського лона пахучого напою і наповняється 
радістю... Белькоче, піднімає до самого носа ноженята, завзято пацає 
ними, розчепірює ледь помітні пальченята, а руками ловить щось 
настирливе перед очима. Стільки праці, простору. Таке чудесне й смачне 
молоко!...”3 

Письменник дає своїй героїні ім’я Марія: „Оксана (мати – К.І.) з 
побожним здивуванням подивляла свою першу мрію, яка ось – дивіться, 
жива репетлива дійсність, і ім’я їй Марія”4. Марія в перекладі зі 
староєврейської означає „гірка, кохана, бажана, вперта”. Ім’я це дається 
людині, тобто жінці, яка носить відбиток смутку і жертовності. Воно 
відоме давно як ім’я матері Ісуса, біблійне ім’я Святої Діви Марії.  

З особливою святістю українці шанують ім’я Матері Божої, що у 
структурі небесної ієрархії стоїть відрізу після Трійці. Її вважають 
спасителькою і заступницею від усього злого, взірцем побожності і 
послуху Богові.  

Недаремно Улас Самчук дає таке ім’я героїні: в апокрифічному 
Євагелії підкреслюється, що мати Ісуса, його сестра і Марія Магдалина 
носили таке ж саме ім’я. В християнській Діві Марії вперше втілено 
реальний людський початок – жіноче і материнське, зрозуміле як 
боголюдське. Отже, автор вимальовує за допомогою художніх прийомів 
символічний образ у творі. 

Життєвий шлях Марії до вершин духовної досконалості лежить через 
страждання матері. Героїня тяжко переживає хворобу свого первістка „... 
дитина лежить у гарячці, кидається, янчить. Серце Марії рветься на 
куски. Сердита, готова зо всіма битися”5, та згодом смерть дитини: 
„Боже великий! Але ж за що, за що покарав? Верни мені його! Верни 
мені мою любов, мою радість, моє щастя! О Боже, Боже!”6 

                                           
1 Самчук У. Марія; Куди тече та річка. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 7. 
2 Там само. – С. 9. 
3 Самчук У. Марія; Хроніка одного життя. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – 15 с. 
4 Там само. – С. 13. 
5 Там само. – С. 54. 
6 Там само. 
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Улас Самчук устами священика проповідує розраду тяжкому горю 
матері: „Сестро! Чую біль твій, біль матері, яка тратить свого первенця. 
Але пригадай, сестро, ту Марію, ту Святу Матір, що родила світові Бога 
живого, який всім людям кинув слова: „Прийдіте до мене, всі 
страждаючі і обремені, і аз упокою ви”. Його розп’яли за це. І пригадай 
велику матір, яка день і ніч стояла під хрестом розп’ятого Сина, чекаючи 
Його сметрі. Пригадай ЇЇ велику мужність, попроси у неї сили пережити 
твоє горе і видержати все так само, як це видержала Вона, найбільша зо 
всіх матерів...”1 

За допомогою порівнянь та прийомів, що привабили б читача, для 
письменника важливим було показати століттями відоме значення 
образу Діви Марії. Народження другої дитини не принесло Марії 
душевного спокою із Гнатом „... за півроку родилася нежива дитина”. 
Героїня шукає розради на стороні – в розпутному житті: „Марія забула 
про Романя, забула всю себе, повернулася у далекі царства минулого 
дівоцтва і от, вільна з тисячами сердечних болів вичікує ранньої зірниці. 
Нема. Не може бути. Вернулася, пеклася жижавкою і плакала по-
дівочі”2. 

До покаяння, до сім’ї жінку повертає біблійна оповідь про черницю, 
яка через зраду в коханні стає „вуличною потаскухою”. Після її смерті 
сперечаються янгол і Божий посланець за місце її душі: „Не може бути 
ніколи пізно, коли йде про спасіння живої душі”3. 

Марія усвідомила ці пророчі слова та вертається до Гната. Знову 
жінка вагітна, народжується дівчинка Надійка, яка приносить тимчасову 
радість матері – тяжка пошесть забрала її: „Марія думала: нема більше 
справедливості. Це ж жорстока несправедливість. То ж безглуздя. Якість 
книпи над нею... Зрештою, навколо смерть, смерть і тільки смерть. Де ж 
життя! Коли ж начнеться життя! Навколо покотом люди. Чого вмирають 
люди! Чому не жиють? Горе Марії не мало границь...”4 

Нещасливе заміжжя з Гнатом принесло Мрії тільки душевні муки і 
страждання. Діти, які було „відродили” жінку, - дійсно запалили сімейне 
вогнище, на жаль, повмирали. Та жінка не бажає миритися зі своїм 
нещастям, як пташка з клітки рветься на волю. Та виявилося, що ніхто не 
знав, скільки внутрішньої сили у цієї жінки. Залишаючи свого чоловіка, 
Марія забирає із собою найсвятіше, найдорожче – ікону Божої Матері.  

З народженням кожної дитини для Марії починається пізнання 
дійсності, людської суті та призначення її на землі. Людина для Уласа 
Самчука – трагічна істота, її призначення страждати і вистраждати свою 
долю. Митець не абсолютизує ні страждань, ні трагічного, ні смерті, а 
тому героїня живе і діє в реальному світі. 

Своєю працею і любов’ю здолала Марія відчуженість і матроські 
звички Корнія, повернула його до життя „...заворушиться, захвилюється 

                                           
1 Там само. – С. 57. 
2 Там само. – С. 60. 
3 Там само. – С. 66. 
4 Там само. – С. 68. 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 218

наша праця...”1 Відтак для себе здобула повагу з боку чоловіка, 
односельчан, бажаний шлюб і дітей. Марія вчинила великий гріх – 
загубила душу майбутньої дитини: „Боже! Дай, щоб воно не родилося! 
Не хочу... Не можу!... Пішла до якоїсь баби. Та патралась у ній, виривала 
живе тіло, ніби залізом гарячим випікала плід. Ціпила Марія зуби, ячала, 
заливалась кров’ю, але терпіла. Треба було терпіти, і навіть хотілося 
терпіти”2. 

Треба зазначити, що письменник через вчинки, мову і характер 
мотивує поведінку селянки і трудівниці. У Марії вистачило мужності і 
хисту самій творити своє щастя. Наполегливо і невтомно працюючи, 
вона терпінням і любов’ю будувала сім’ю та родинний затишок. 
Недарма Корній зізнається Марії, що „дівчина від землі – це віра”3. 

Духовне життя українців у романі „Марія” тісно пов’язане з вірою в 
існування Божого початку, із сповідуванням Божих заповідей і високих 
моральних та християнських цінностей. Українці ретельні у виконанні 
обрядових дійств, читанні священних і церковних книг. 

Віра для Уласа Самчука - це джерело існування людини у світі, її 
самопізнання та саморозуміння. 

Письменник показує глибоку релігійність людини, віру в Бога, у 
всепрощення: „Стане у своїй убогій хатині перед образами, он Мати 
Божа – спомин минулого, згорне на грудях руки і молиться. Вона вдячна 
Богові за соняшний день, за радість стояти з приложеною до чола 
долонею і захищатися від променя, за очікуванням своєї телички і 
нарешті, за свій великий живіт”4. 

Самчукова таємниця – християнська любов до ближнього. Митець 
аналізує тип персонажа – власне, ідентичне світовідчуття та 
світосприйняття. Таким чином, з розгортанням сюжету за допомогою 
виразних портретних засобів автор окреслює спосіб свого художнього 
мислення, що у спресованому вигляді економно дає змогу виразити 
авторську ідею твору. 

Уміння любити, прощати, терпіти, не нарікати на свою долю, як би 
там не було, – ось ті важливі риси не тільки Марії, а й української жінки-
селянки, яку вона уособлює. У неї завжди один рецепт: усе переможе 
праця і терпіння. Марія жила і відновлялась у власних сльозах, вона не 
просто жінка, а жінка-мати. Цю сторону її особистості автор показав 
дуже яскраво. Не випадково Улас Самчук наділив її біблійним іменем 
Святої Діви Марії. 

Для вираження Богоматеринства, заступництва за дітей Божої Матері 
письменник знаходить образи, за допомогою яких можна провести певні 
асоціативні паралелі. 

Трагічний образ підноситься до символу святої – Богоматері Марії, 
що витримала найбільші страждання, бо неможливо собі уявити, скільки 

                                           
1 Самчук У. Марія; Куди тече та річка. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 60. 
2 Самчук У. Марія; Хроніка одного життя. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – 74 с. 
3 Самчук У. Марія; Куди тече та річка. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 67. 
4 Там само. – С. 174. 
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духовних сил необхідно матері, щоб зберегти віру і високе призначення 
народженої дитини. 

Доля Матері Христової – це те, що найбільше наближає її до важкої 
долі героїні твору, до страдницької долі всього народу. Пречисту Діву 
Марію Самчук уявляє собі в образі сердечної селянської матері, святої у 
своїй убогості, чистої у своїй праці, непорочної у своїх мріях. 

Ідею національної самобутності Улас Самчук втілює через призму 
біблійних мотивів, сюжетів та архетипів. Автор реалізує як свої власні, 
так і почуття героя через трагічну долю нації, осмислюючи, таким 
чином, питання національної самоідентифікації у площині біблійних 
вартостей. Автор устами Гната пророкує: „Слово моє – не для вас. Слово 
моє для мертвих і ненароджених. Слово моє прийдучим вікам. Затямте, 
ви, сини і дочки великої землі... Затямте, гнані, принижені, затямте 
витравлювані голодом, мором! ... Нема кінця нашому життю. Горе тобі, 
зневірений, горе тобі, виречений самого себе ... Кажу вам правду велику: 
краще буде Содомові й Гоморрі в день страшного суду, ніж вам, що 
відреклися й плюнули на матір свою”1. 

Виростила Марія з Корнієм чотирьох дітей. Старший Демко пропав у 
вихорі війни, Лавріна-мізинчика „... під землю дали. Єдиного ...Єдину і 
останню надію”2. Сумна стояла Марія у церкві перед образами, коли 
поминали загиблих. Ніби зрівнялася тоді у своєму горі з самою Матір’ю 
Божою, що втратила сина. Покірність, мужність і примирення, з якими 
пройшла Марія свою долю, стало основним лейтмотивом образу 
Богородиці, а жіночість і материнство асоціюється з терпеливістю і 
примиренням Святої Діви Марії. Та не скінчилися на цьому її 
страждання. Гірко переживала вона невдячність сина Максима – 
„есервика”, за якого соромно перед людьми „... не син він, враг...”3 Він 
принесе матері багато страждань і мук: „... скільки я ж з ним не 
намучилась, не наплакалась. Нічого не помагає. Вродиться такий 
виродок”4. Максимові вистачило жорстокості розстріляти батьківські 
ікони, вигнати з хати батька і матір, а в цей же час його родина помирає 
від голоду. 

Лейтмотивом у романі є своєрідне зіставлення двох типів моралі 
різних поколінь – матері і сина, які є ключовими для розкриття задуму 
митця в плані духовності і людських чеснот. Образ матері – це один із 
образів типової української селянської жінки, заснований на глибокій 
вірі в Бога, інший – у більшовиків, що немає цієї віри. Такі критерії 
поведінки персонажів визначили оригінальність авторського 
світобачення, з ними ж і пов’язана основа національної ідентичності 
народу. 

Не сила Марії було пережити це, та було в неї ще те, що тримає на 
землі матір – вона потрібна була доньці та онуці, які помирали з голоду. 

                                           
1 Самчук У. Марія; Хроніка одного життя. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – С. 174. 
2 Самчук У. Марія; Куди тече та річка. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 122. 
3 Там само. – С. 123. 
4 Там само. – С. 104. 
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Яка мука було дивитися на Христинку і думати „...вмреш, дитинко. На 
широкому світі немає вже для тебе трішечки хліба... Зовсім трішечки 
хліба...”1 Переживання, клопоти і праця зім’яли молодість і красу Марії. 

Втративши синів, вона через силу, сама голодна, щодня несла щось 
дочці та онучці. Дочка збожеволіла з голоду, загинула онука, а в Марії 
не було сили навіть піднятися. Корній зрозумів, наскільки повна чаша 
страждань дружини, тому й не сказав їй про страшного листа Максима, 
опублікованого в газеті. Син її, Максим, якого вона носила під серцем, 
звинуватив рідного брата у „контрреволюції” і зрікся „батьків-кулаків”. 

Марія не знала, що батько її дітей зважився на страшний вчинок – 
зарубав сина (Максима), якого вважав найбільшим злом. Повною мірою 
сприйняла трагізм ситуації Марія, коли збагнула усе зі слів чужих 
людей. Догорала свічка життя Марії: „Довго, довго виривалася з життя 
Марія. Перетинається окремо кожний нерв. Мідяне холодне сяйво 
місяця облило холодом роздуті з розчепіреними пальцями ноги... З 
напруження рветься останній нерв. Гасне поволі місяць, зникають одна 
за другою з голови думи, зливаються у чорну пляму, без початку і 
кінця... Плющаться і грузнуть, холонуть засохлі уста, западають груди, 
серце робить останній удар... Марії не стало”2. 

Головна героїня помирає від голоду. Марія мала б розчаруватись, але 
вона прагне зрозуміти і простити тих, кого називає „людські дітоньки”, 
та ще й Гната, який сповідається у Марії. Він бере Марію за руку „ту, що 
до сонця знялася”, цілує і промовляє: „Цілую руку матері. Цілую 
святість велику. Цілую працю!”3 

Марія сягає апогею мук, душа її завжди була відкрита для добра і 
любові, вона здатна прощати і любити людей, і це головне у її характері, 
так само як працелюбність і терпіння, самопожертва, покірність, 
самовідданість. Трагедія жінки-селянки в тому, що вона своєю працею 
виборювала місце під сонцем, кусень хліба і життя. 

Жіночий образ – це мірило християнської істини, національної 
ідентичності та самобутності. Уласу Самчуку вдалося поєднати образ 
вічності й образ селянки, увиразнити жіночу психіку й акцентувати 
цінність жіночої суті. 

Жіночий образ характеризується формулою: Марія – Діва Марія. Це – 
духовне і тілесне здоров’я, життя і смерть, захист від природних і 
політичних катаклізмів. Діва Марія в романі – це не тільки заступниця 
людства, а й покровителька України. 

У „Марії” в загостреній формі втілюється концепція вічного 
повторення та євангельського воскресіння. Співвідношення авторського 
слова і його відображення стає моделлю текстового існування образів: 
Марії та Діви Марії. 

Все сказане дає підставу зробити висновок, що образ Марії – це тип 
жінки-трудівниці, не ідеалізований, а узятий з глибин людського життя. 

                                           
1 Там само. – С. 131. 
2 Самчук У. Марія; Хроніка одного життя. – Львів: Оріяна – Нова, 2004. – С. 175. 
3 Самчук У. Марія; Куди тече та річка. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 120. 
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Образ Марії – апокаліптичний образ земної жінки, що зійшла на 
Голгофу страждань. Образ Марії – це воля до життя, яке складається з 
філософських глибин. 

Еволюція земного шляху Марії в романі служить утвердженням 
духовного безсмертя героїні. Так, Марія помирає, але доходить 
безсмертя в пам’яті людства. Смерть її, як і страждальне життя на шляху 
до святості – шлях через страждання. 

З давніх-давен характерною ознакою для устрою життя українського 
народу був і залишається демократизм, який є суттєвою ознакою нашого 
менталітету. Та, мабуть, найпривабливішим в українстві є його 
внутрісімейний демократизм. Без перебільшення можна стверджувати, 
що ніде в цивілізованому світі жінка не посідає таке важливе місце, як в 
українській сім’ї. Сім’я, родина, мати – це найістотніші прояви 
українського менталітету, де ролі матері відведено найголовніше місце. 
Вона – берегиня роду і достатку, берегиня злагоди, спокою і любові, 
високої моральності та духовності. 

Як бачимо, через способи творення образу жінки письменник шукає і 
знаходить мистецьке вираження пракоренів душі народу, основи 
філософії життя – національної ідентичності та самобутності. Як відомо, 
підвищена активність жінки в українській сім’ї має ще й історичну 
традицію, яка пов’язана з козаччиною. 

Аналізуючи образ жінки, ми чітко відзначаємо як „вербалізує 
наратор” і „натуралістично описує”1 та структурує образ жінки – від 
народження до смерті. Улас Самчук показав людину в різних ситуаціях і 
відтинках часу. Він змоделював образ жінки-селянки як процес 
повільної зміни характеру і формування її світогляду. Зазначимо, що дія 
роману розгортається у двох вимірах: перший – особисте життя людини, 
другий – стосунки і події, у яких вона проводить особисте життя.  

Таким чином Улас Самчук зумів поєднати ці два виміри та створити 
єдину реальну мистецьку єдність у творі, літератутний жанр, що 
характеризується релігійною спрямованістю. Оригінальне використання 
художніх прийомів життя людини дало змогу письменнику створити 
багатопроблемний роман. У романі „Марія” спостерігається кілька 
агіографічних формул: зображено життя героїні від народження до 
смерті; житейські мотиви, згруповані навколо образу Марії; авторське 
зосередження на тих фактах біографії, що переконують у правдивості, 
подвижництві та святості. 

Для передачі вічного смислу письменник вишукував форми, 
співзвучні з часом, – усе це разом надало динаміки образам, збагатило їх 
семантику додатковими відтінками, підкреслило закони християнського 
вчення. 

Роман „Марія” – це архітектонічна майстерність автора, вміння ним 
конструювати художній світ за принципом сюжету і хронології. Автор 

                                           
1 Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – Вип. 6. – 

С. 12. 
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через зіставлення характерів та вчинки героїв змалював події й явища, 
розкрив приховані механізми психології людини та взаємостосунків. 

Отже, не претендуючи на вичерпне дослідження еволюції жіночого 
образу в романі Уласа Самчука „Марія”, маємо підставу стверджувати 
про своєрідність творення образу жінки в різних життєвих ситуаціях, 
використання автором при цьому багатства художніх засобів. 

Актуальність проблеми дослідження жіночих образів в українській 
літературі, як і в творчості У.Самчука, є незаперечною і вимагає нових 
студій. А тому наші пошуки нових аспектів як у творчості Уласа 
Самчука в цілому, так і в творенні жіночих образів у інших творах 
триватимуть. 

 
 
 

Беценко Т.П. (Суми) 
 

КОНЦЕПТ ВОЛЯ  
В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ  

УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ 
 

Стаття присвячена концептуальному аналізові номена воля, що є 
провідним для етнокультури українців взагалі, думового епосу – зокрема. 
Увага зорієнтована на семантико-стилістичній характеристиці номена 
воля та похідних від нього утвореннях як основних, базових одиницях 
дум історико-героїчної тематики. 

 
Аксіоматичним нині є твердження, що мова виступає адекватним 

відображенням дійсності, фіксуючи в словесних знаках історію розвитку 
народу. Особливо показовими в цьому плані є думи, тому що вони 
представляють твори героїчного змісту, які виникли як певна реакція на 
події, пов’язані з національно-визвольним рухом українського народу. 
Думи, окрім своєрідності ідейно-тематичного змісту, також 
відзначаються специфічною системою мовно-виражальних орієнтирів: 
фонетичних, лексичних, синтаксичних. Показовою у даному випадку є і 
система концептів думового епосу, що засвідчують взаємозв’язок мови, 
образу мислення і психіки національних типів особистості. Закономірно, 
що з-поміж інших концептів особливо значущим виступає концепт воля, 
який кваліфікуємо як культурний концепт, що є засобом квантування 
культурно-семантичного континууму. Саме концепт воля як поетичне 
узагальнення фокусує весь спектр думок і почуттів українців – можна 
уточнити, що з давніх-давен і до сьогодні. Власне, думовий епос 
розпочався з оспівування визволителів, захисників рідної землі та 
оплакування невільників, тобто в основі ідейно-тематичного задуму, 
що є очевидним, закладено поняття воля.  

Незважаючи на самобутність різнорівневої організації думового 
епосу, вони все ж залишаються „річчю у собі” (С. Грица), тобто такими, 
що є недослідженими і потребують глобальних розвідок. Якщо питанням 
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мовно-стильової організації дум приділялася увага (П. Житецький, 
Ф. Колесса, О. Назарук, Л. Рак), то аналіз концептів зазначених творів не 
був у полі зору вчених. Взагалі національно-культурні стереотипи (або 
ключові слова), у яких знайшли найбільш повне відображення 
особливості національного характеру і сприйняття світу, уже 
неодноразово ставали предметом етнолінгвістичного і 
культурологічного дослідження (А. Вежбицька, Н.Д. Арутюнова, 
О.Д. Шмельов, Т.В. Булигіна). 

Цікавим і вельми показовим видається спостереження за мовно-
поетичним представленням концепту воля в досліджуваних творах. Адже 
з’ясування цього дасть змогу осмислити і власне призначення думового 
епосу, а також пізнати оригінальність дум, яка повсякчас підкреслюється 
ученими і яка, без сумніву, безпосередньо пов’язана з мовно-
виражальними засобами. Взагалі аналіз словесної організації 
фольклорних текстів має особливу вагу: насамперед тому, що в мові 
знаходять відображення ті риси позамовної дійсності, що є 
релевалентними для її носіїв; окрім того, фольклорний текст – 
багаторазово відшліфований, максимально згущений відрізок мовлення, 
що містить різноманітну інформацію: культурологічну, психоментальну, 
історичну тощо. Усе зазначене і становить актуальність розробки цього 
питання для сучасної фольклористики, історії літератури, стилістики, 
історії мови тощо. Актуальність дослідження вбачаємо і в необхідності 
всебічного вивчення фольклорної творчості як національномовної  
духовної спадщини, яка виступає індикатором ментальних 
світовідчуттів. 

Мета нашого дослідження полягає у з’ясуванні особливостей 
поетичної інтерпретації концепту воля в українських народних думах. 
Завдання, що їх передбачаємо виконати, полягають у тому, щоб: 

описати семантику концепту воля; 
визначити його концептуальні зв’язки (встановити концептосферу); 
з’ясувати роль концепту воля в адекватному відображенні мовної 

картини світу в думовому епосі. 
Взагалі концептом вважаємо „сукупність смислів”1, підкатегорію 

інформативності, конденсоване втілення змісту тексту, що випливає із 
авторського задуму, який інтерпретується адресатом2. 

Цілісний опис концептуального змісту найменувань, особливо тих із 
них, що виступають термінами культури, зобов’язує розглянути стійко 
відтворені з ними значення слів як наслідок того, що вони фокусують і 
маніфестують „частини” цього культурно значущого змісту, що активує 
в ньому ті чи інші культурні конотації. Змістом таких конотацій є, на 
наш погляд, інтерпретація того чи іншого аспекту значення у 
концептуальному ключі культурного коду лінгвокультурної спільноти.  

                                           
1 Грузберг Л.А. Концепт // Стилистический энциклопедический словарь русского 

языка. – М.: Наука, 2003. – С. 183. 
2 Селиванова Е.А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации. – К.: 

Фитосоциоцентр, 2002. – С. 324. 
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В останні роки центр уваги лінгвістичної думки зосередився на 
дослідженні „культурної семантики” слів, що обумовлено розвитком 
антропологічної парадигми в лінгвістиці. Ця парадигма випливає із 
постулату, що людський фактор, який лежить в основі створення мовної 
картини світу, вимагає, зокрема, експлікації в описові способів її 
знакового вираження інформації про культурно-мовну компетенцію 
носіїв мови, яка відображає їхнє світобачення і світорозуміння. 

Завдання цілісного опису найменувань було сформульовано 
М.І. Толстим і С.М. Толстою. І, на думку авторів, полягає насамперед „у 
тому, щоб виявити внутрішні зв’язки між всіма рівнями значення, 
розкрити логіку того „образу”, який закріплений за словом у свідомості 
носіїв мови. При цьому пошуки формальних підтверджень виділених 
дослідником значень (семантичних ознак) повинні бути поширені і на 
сферу екстралінгвістичної (культурної) конотації...”1 

Поетична інтерпретація поняття воля в національному її розумінні 
виникла як наслідок різноманітних переживань: власне особистих і 
суспільно-політичних. Концепт воля у думах реалізується у таких 
поняттях, що в основі своїй мають зв’язок безпосередньо з волею – 
незалежністю, свободою, як неволя – тобто відсутність волі, невільник – 
тобто особа, що має відношення до волі, визволяти – дія, пов’язана із 
здобуттям волі. Зазначені поняття творять концептосферу номена воля. 

Номен воля, напевне, треба також вважати архетипом, тобто 
праформою родової свідомості, вродженою і незмінною психічною 
структурою колективного безсвідомого. 

У 11-томному Словнику української мови лексема воля подана із 
значеннями: 1. „Тільки одн. Одна з функцій людської психіки, яка 
полягає насамперед у владі над собою, керуванні своїми діями і 
свідомому регулюванні своєї поведінки; 2. Бажання, хотіння; 3. Право 
розпоряджатися на свій розсуд; влада; 4. Відсутність обмежень; 
привілля; 5. Свобода, незалежність; протилежне неволя, рабство”2. Думи 
фіксують функціонування концепту воля із 3, 4, 5 словниковими 
значеннями. 

Поняття воля, що його репрезентують думи, можна окреслити у 
вузькому і широкому розумінні. 

Вузьке тлумачення поняття воля зводиться до розуміння того, що 
воля – „свобода, незалежність; протилежне неволя, рабство”; у даному 
випадку це поняття стосується особи (осіб) безпосередньо. 

Розуміння поняття воля в широкому значенні мислиться у площині 
воля – незалежність Батьківщини. Ці дві площини – максимально 
дотичні. 

Концептуалізація у свідомості носіїв мови поняття воля відбулася на 
рівні свідомого осмислення певних реалій буття. Зокрема, це обумовлене 
низкою історичних причин: перебування під загрозою постійного 

                                           
1 Толстой Н.И., Толста С.М. Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слов. 

*Vesel-) // Славянское языкознание. – М., 1993. – С. 162-163. 
2 Словник української мови. – Т. І. – С. 735. 
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загарбання у полон, постійна боротьба за незалежність як фізичну, так і 
духовну, чим і був спричинений тривалий національно-визвольний рух. 
Іншими словами, провідну роль у формуванні певної свідомості 
українців, їхнього внутрішнього світу почуттів і переживань, що 
знайшли відображення у мові – як продуктові мовленнєво-мислительні 
процеси – відіграли історичні чинники: „Геополітична межовість” 
України на перехресті історичних шляхів виражалася психологічно 
впродовж віків життєвою ситуацією української людини як ситуацією, 
що її сучасна екзистенціальна філософія влучно назвала „межовою”: 
постійне, невіддільне від людського існування перебування людини на 
„межах можливостей існування”, на межах „боротьби, випадковости, 
провини, страждання, загрози смерти”1. Таким чином, поняття воля у 
свідомості українців максимально активізувалося і водночас 
естетизувалося. 

Концепт воля логічно підпорядковує й інші концепти, характерні для 
дум. Концепт воля усвідомлюється невіддільно від концептів 
батьківщина, віра, родина (батьки) тощо, які є, фактично, синонімними 
для носіїв мови. У свою чергу ці концепти включають свої опозиції: 
Батьківщина – чужина, віра – православна (християнська) і 
бусурменська. Отже, виникає ланцюг взаємозалежних понять: 

 
воля        –       Батьківщина       –             віра    
                                                                                     
 
 
неволя              чужина                православна     бусурменська 
                                                    (християнська) 
Те, що тема волі – провідна для дум, засвідчують кінцівки цих творів, 

у яких також актуалізованим виявляється концепт воля, інколи, окрім 
прямого називання, а подекуди – опосередковано. Воля у таких випадках 
замінюється ідентичними поняттями: святоруський берег, тихі води, 
ясні зорі. Структури тихі води, ясні зорі водночас засвідчують 
ментальність українця, його життєву позицію. Пор., напр.:  Та визволь 
нас вже, визволь, Господи, / З цієї каторги, / Із темної темниці на край 
веселий, / Між до мир хрещений!2 

Показово, що, на думку І. Голубовської, культурно-семантичний 
зміст концепту воля відмінний у російському й українському 
світосприйнятті: „В українській культурі, на відміну від російської, 
„аксіома етнопсихології” відносно волі набуває не стільки 
географічного, скільки історико-психологічного характеру”3. Проте 
географічний чинник також не вельми другорядний у етнопсихології 
українців стосовно поняття воля. Так, важливими „супровідними” 

                                           
1 Енциклопедія українознавства. – К., 1995. – С. 713. 
2 Украинские народные думы. – М., 1972. – С. 417. 
3 Голубовская И.А. Этнические особенности языковых картин мира. – К., 2002. – 

С. 149. 
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образами світу волі є образи степу і поля: „як засвідчують численні 
приклади з народної творчості; образна семантика слів „степ” , „поле” 
асоціативно пов’язана зі світом волі не безпосередньо, переважно через 
такі якісні ознаки, як „широкий”, „безкраїй” тощо”1. Відповідно степ і 
поле – одиниці на позначення макропростору – є першими ознаками волі. 
У думах номени степи і поля – одні з найуживаніших. 

Воля у думах зводиться до духовної і фізичної свободи. Естетичний 
характер концепту воля виявляється в тому, що він включає конотеми 
„перемога”, „визволення”, „боротьба”, „досягнення мети”, „душевний та 
фізичний спокій” тощо. (тобто позитивний емоційно-експресивний план 
з відтінками урочистості, піднесеності). 

Безпосередньо в опозиції до номена воля перебуває номен неволя, 
інакше – „відсутність волі, свободи, повна залежність когось від кого-, 
чого-небудь”, „полон, поневолення, рабство”2. 

Контекстуальний досвід слова „неволя”, як правило, передбачає: 
а) опис більш чи менш конкретизованого світу неволі (темниця, каторга, 
чужа земля (чужина), турецька земля); б) зіставлення зі світом волі (край 
веселий, мир хрещений, тихі води, ясні зорі).  

Неволя – це фізичні муки (кров, кайдани), психічні переживання 
(плач, сльози). Таким чином, номен неволя включає конотеми „гніт”, 
„тяжкі муки”, „випробування”. 

Значущість, розуміння ваги волі знаходимо у контекстному 
підтвердженні: думи, окрім поняття неволя, фіксують також 
найменування особи – невільник, що є похідною від лексеми неволя. 
Невільник у думах завжди супроводжується постійним епітетом „бідний” 
у значенні „який викликає співчуття; нещасний, бідолашний” – водночас 
при наявності лексеми козак: таким чином, виникає прикладкова 
сполука – епічна формула козак(и), бідний(і), невільник(и)3. 

Зазначене підкреслює, що в епіцентрі думового епосу перебуває 
невільник „особа, позбавлена волі”. Таким чином, дійова особа дум – 
невільник – центральна фігура, навколо якої розгортається сюжет дум. 
Деякі думи виникли як твори, що оплакували і возвеличували водночас 
долю невільників. Це дало підстави дослідникам (Ф. Колесса, 
Н. Кононенко) розглядати думи як плачі. 

Як уже відзначалося воля в поетичній (думовій) інтерпретації сама по 
собі, без певних дій не мислиться. Стосовно волі виявляється 
характерною (і обов’язковою в думах) така дія, як визволяти – тобто 
1. „Звільняти кого-небудь з неволі, полону, ув’язнення і т.ін.”, 2. „Робити 
вільним, надавати свободи кому-, чому-небудь, позбавляючи 
пригноблення, безправ’я, чийогось панування”, 3. „Відвойовувати 
захоплену ворогом територію”4. У свою чергу дія визволяти (як і власне 

                                           
1 Мойсієнко А.К. Воля як світ у Шевченковому мікрономі // Вивчаємо українську. – 

2004. – № 5 (9). – С. 4. 
2 Словник української мови. – Т. ІV. – С. 269. 
3 Там само. – Т. І. – С. 177. 
4 Там само. – С. 397. 
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воля / неволя) пов’язана з особою, на яку спрямовується ця дія. Нею 
виступає невільник. Ця дія „супроводжує” волю. У результаті виникають 
вислови – епічні тавтологічні формули, стереотипні сполуки, що 
виступають як культурно-марковані знаки, значення яких утворюють 
культурну конотацію, імпліцитно-мотивовану співвіднесеність з 
архетипами свідомості, що породжують цю культурно значущу 
мотивацію на волю визволяти, за неволю визволяти, з неволі визволяти, з 
неволі виступати – визволяти, з тяжкої неволі не визволяти, з тяжкої 
неволі визволяти, визволяти з неволі, визволяти невольника з неволі, 
визволяти невільників на волю, невільнику не вільно1. Тавтологічні 
структури у думах аж ніяк не розцінюються як явище надлишкове. Вони 
через своєрідний повтор засвідчують те, настільки осмисленою 
виявилася в народі трагедія полону, тобто позбавлення волі. 

Отже, воля – таке поняття, у якому закладено розуміння дії, 
боротьби. „В українському культурному ареалі концепт воля виступає 
випещеною народом мрією про достойне Людини вільне життя. Вона 
зіставляється з добром і правдою, які можна здобути в боротьбі”2. Отже, 
воля і боротьба – два поняття, що взаємозумовлюють одне одного: вся 
історія одвічної національно-визвольної боротьби українського народу 
за волю підтверджує вільнолюбний дух українців і „…переконливо 
свідчить про  первинність козацької основи української психіки”3. 

Очевидно, що концепт воля – як провідний мотив думового епосу, як 
складник національно-мовної картини світу, реалізується по-різному: і 
як абстрактна назва (воля, неволя), і як найменування назви дії 
(визволяти) та суб’єкта дії (невільник), і ці одиниці утворюють 
концептосферу номена воля. 

 
 
 
 

                                           
1 Украинские народные думы. – М., 1972. – С. 102, 105, 106, 110, 127, 128, 285, 417 та 

ін. 
2 Голубовская И.А. Этнические особенности языковых картин мира. – К., 2002. – 

С. 147. 
3 Храмова В. До проблеми української ментальності // Українська душа. – К.: Фенікс, 

1992. – С. 18. 
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ТРАДИЦІЙНЕ ТВАРИННИЦТВО  
В СИСТЕМІ ГОСПОДАРСЬКОГО УКЛАДУ  
НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ  
КІНЦЯ ХІХ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст. 

 
Стаття присвячена важливій ділянці традиційної культури і побуту 

– традиційному тваринництву поліщуків – переселенців із радіоактивно 
забруднених районів Житомирського Полісся, визначенню місця 
останнього в системі господарського укладу населення. Висвітлені 
питання організації випасу та догляду за худобою. Основою розвідки є 
польові автентичні першоджерела, які виявила і зафіксувала автор під 
час історико-етнографічної експедиції 2003 року. 

 
Влітку 2003 р. автор у складі комплексної історико-культурологічної 

експедиції “Центру захисту культурної спадщини в умовах 
надзвичайних ситуацій” МНС України побувала в місцях компактного 
проживання переселенців Чорнобильської зони – у Брусилівському, 
Радомишльському та Попільнянському районах Житомирської області. 
В ході обстеження зібрано польові історико-етнографічні матеріали за 
темою “Традиційне тваринництво” від переселенців сіл Малинського, 
Народицького, Лугінського та Овруцького районів Житомирської 
області. Основна робота по збору інформації проводилась у розрізі 
напрямків, що відображали традиції утримування, годівлі, догляду 
домашніх тварин, подаються відомості і про переробку продукції 
тваринництва. Вік інформаторів дає можливість говорити про ці явища 
як реально існуючі наприкінці ХІХ та у першій половині ХХ ст. 
Враховуючи той факт, що все менше залишається літніх людей, які 
добре пам’ятають минуле, до уваги брали і свідчення інформаторів, 
народжених в 30-40-х рр. ХХ ст. 
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Під час експедиції досить часто фіксувалися  відомості про розвиток 
тваринництва на хуторах на початку ХХ ст., про голод 1932-33 рр., про 
функціонування заможних середняцьких та куркульських господарств у 
20-ті роки ХХ ст., які в ході колективізації сільського господарства на 
початку 30-х років були знищені – “красна мітла” геть усе здерла, все 
пошло в колгосп”1. Викликають “сумну усмішку” розповіді про те, як 
“радянська дійсність” примушувала одиноких вдів ставати 
“злодійкуватими”, щоб прогодувати свою “господарку”. І особливо 
зворушливо звучали свідчення про корів, які в страшні лихоліття – голод 
1932-33 рр. та Другу світову війну врятували своїх господарів від смерті. 
Важко перенесли опитані інформатори втрату своїх “годувальниць” 
після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році2. 

Зібраний польовий матеріал дає змогу проаналізувати загальні риси 
традиційного тваринництва, підтвердити наявні дослідження науковців 
попередніх років та виявити нові дані та явища матеріальної культури, 
що зустрічаються вперше або в ширшому обсязі, а то і в іншій 
інтерпретації. Все разом узяте свідчить про значимість тваринництва в 
житті поліщуків.  

Цілеспрямована діяльність по розведенню та утримуванню тварин 
була вагомою частиною занять населення Житомирського Полісся, де 
впродовж тисячоліть склався єдиний комплексний  землеробсько-
скотарський тип господарства. Продукція тваринництва призначалася 
насамперед для забезпечення потреб сім’ї молочними продуктами, 
м’ясом, вовною, шкірою, тягловою силою, органічними добривами. 

Тваринництво Житомирського Полісся мало м’ясо-молочний напрям 
і було представлене всіма галузями, серед яких розведення ВРХ 
залишалося основною галуззю. У господарствах жителів традиційно 
утримували коней, корів, волів, овець, свиней, овець, кіз. Проте питома 
вага їх неоднакова. За свідченнями інформаторів, особливо старшого 
покоління, у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. на одну сім’ю в середньому 
припадало 2-4 голову ВРХ, 1-2 коней, 2 воли, до 6-10 овець, декілька 
свиней. У деяких місцевостях розводили кіз, хоча в загальному ними 
“брезговали”3. Майже всі сім’ї розводили птицю, особливо курей – 
“постійно в господарстві були кури – до 10-12 голів”4. У деяких 
господарствах утримували до 30 гусей5. 

                                           
1 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 

переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 
2 . Зап. 21.08.2003 р. у с.Облітки Радомишльського р-ну від Гордин М.О., 1924 р.н., 

переселеної з с. Міньки Народицького р-ну Житомирської обл.; Зап. 21.08.2003р.у 
с. Облітки Радомишльського р-ну від Захарчук Г.О., 1922 р.н., переселеної з с Шишелівки 
Народицького р-ну Житомирської обл. 

3 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 
переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 

4 Зап. 17.08.2003р. у с.Жовтневе Попільнянського р-ну від Макарухи Н.Н.,1935 р.н., 
переселеної з с.Малахівки Лугинського р-ну Житомирської обл. 

5 Зап. 19.08.2003 р. у с.Потіївка Радомишльського р-ну від Геменчук Т.П., 1936 р.н., 
переселеної з с.Христинівки Народицького р-ну Житомирської обл. 
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Окремі господарства утримували значну кількість домашніх тварин. 
Так, жителька с.Межиліска Народицького району О.А.Гордин, 1917 р.н., 
згадувала, що однією з ознак заможності її бабці була кількість одягу, 
виготовленого з тваринницької сировини – “в моєї баби були свити – 
чорна, біла, сіра; хустки – “опинанки”, “циганки”; шерстяні спідниці 
широкі. Якщо постоли ремінниє – “багатирка”1. 

Споконвіку селяни з великою шаною та любов’ю ставилися до 
худоби, яка часто була єдиним джерелом виживання сім’ї, а іноді чи не 
єдиним засобом її грошових прибутків. Тому повсюди худобу, називали 
терміном “товар”2. Часто корів називали “матінками”, “кормилицями”3. 

Тепле відношення до худоби зустрічаємо і в “іменах” – кличках –
назвах, які давались тваринам, враховуючи масть, колір, породу та 
поведінку, або інші важливі ознаки. Так, корову чорного кольору звали 
“Циганка”, “Галка”, червоного – “Малінка”. “Лисоня” – корова з білим 
чолом, “Бєлка” – біла, “Рябушка” – чорно-ряба. Гарних, спокійних корів 
називали “Квєта”, “Квєтка”, рогатих – “Рогуля”. Іменами підкликували 
тварин, заспокоювали. Свиням теж давали імена – “Льошка”, 
“Мурзалка”, “Брухлан”, “Чуня”. Іноді до тварин зверталися окликами: 
“Гей” – поганяли вперед, “Соб – Себе” – вправо-вліво. Тут слід згадати 
про один випадок, який стався в селі Межиліска Народицького р-ну, 
коли одна бабця для сміху поганяла волів командами – ”Од себе” – “До 
себе”4. 

Худобу на Житомирському Поліссі відрізняли також за віком. За 
віком велику рогату худобу називали так: до півроку – “теля”, до року – 
“теличка”, після року – “ялівка”, “бичок”,”озимок”. Після “чищення” 
биків називали волами, спаровану корову називали “тільна”, непаровану 
–”ялова”. 

Серед коней відрізняли “кобил” і “жеребців”. Коня до року називали 
“лоша”. Свиней поділяли на “свиноматок” (поросна свиня) і “кнурів” 
(невичищений кабан) і “кабан”, “кабанчик”. 

Складовою частиною тваринницького господарства було ведення 
молочного господарства: доїння і переробка в домашніх умовах молока. 
Цією роботою цілорічно в основному займалися жінки, передаючи свій 
досвід донькам. Хоча траплялися випадки, коли чоловіки брали на себе 
цю важливу ділянку роботи. Доїли корів тричі-двічі на день упродовж 
року, роблячи двомісячну перерву перед отеленням корови. Опитувані 

                                           
1 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 

переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 
2 Зап. 17.08.2003 р. у с. Жовтневе Попільнянського р-ну від Власенко М.Й., 1934 р.н., 

переселеної з с. Зарічки Лугинського р-ну Житомирської обл.; Зап. 19.08.2003 р. у 
с.Потіївка Радомишльського р-ну від Геменчук Т.П., 1936 р.н., переселеної з с.Христинівки 
Народицького р-ну Житомирської обл. 

3 Зап. 20.08.2003 р. у с. Потіївка Радомишльського р-ну від Левицької Л.Ф., 1922 р.н., 
переселеної з с.Рудні Осошні Народицького р-ну Житомирської обл. 

4 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 
переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл.; Зап. 8.08.2003 р. у 
с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Приходько Г.С., 1941 р.н., переселеної з с. Межиліски 
Народицького р-ну Житомирської обл. 
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інформатори наголошували на обов’язковому строгому дотриманні 
режиму доїння, “це як закон”, “корова переболює”. 

Перед початком доїння прибирали в хліву, чистили корову, мили 
вим’я теплою водою, витирали, злегка масажуючи його. При цьому 
гладили корову, заспокоювали її. Дехто давав корові жмут сіна або 
посолений окраєць хліба, щоб “припустилось” молоко. Іноді такі дії 
набирали значення ритуалу – у корови “викупляли” молоко, давали хліб, 
сіль з умовою, що і вона віддасть молоко1. Удійність корів була різною - 
від 4 л до 7 л за один раз. 

Господині не тільки готували корову до доїння, але готувались і самі: 
до хліву заходили чисті, попередньо помолившись і запнувшись “бєлим 
платочком”. Руки мили “до і послє”. 

Доїли молоко в дерев’яні відра з однією ручкою – “дойонки”, сидячи 
на ослінчику (“ослончику”) з правого боку корови. 

У процесі доїння використовували дві техніки доїння – пальцями або 
кулаками. Зафіксовано різні способи почерговості здоювання дійок – 
найчастіше господині доїли праві бічні, потім ліві, інші – передні, потім 
задні, або у зворотньому порядку, мотивуючи тим, що з задніх дійок 
буде більше молока. Дехто здоював навхрест. 

При цьому траплялися випадки, коли потрібно було примусово 
заспокоїти тварину, яка неспокійно себе вела, била ногами. її путали, 
зв’язуючи задні ноги мотузкою. Іноді для заспокоєння корови 
використовували “рихму” – металічну частину колеса від воза. Слід 
зауважити, що такий спосіб заспокоєння був рідкісним явищем, оскільки 
при наявності постійних ознак неспокійності таких корів позбувалися”2. 

У випадку, коли корова сама себе сала, використовували дерев’яний 
обруч з сита, яке одягали їй на шию. При цьому корова вже не мала 
змоги зігнути голови3. 

Видоєне молоко проціджували – ”цаділі” через лляну “цаділку” із 
“нарідко тканого в кінці полотна” або верхніх частин зношених сорочок. 
Пізніше для цього почали використовувати марлю, про що неодноразово 
довелося почути від інформаторів4. 

Проціджене молоко зберігали у глиняних глечиках – гладижках, 
ставлячи їх у холодну воду або холодні місця – комори, стебки. Для того, 
щоб молоко не закисало, вимиті глечики вигрівали в печі. 

Виготовленню молочних продуктів надавалося великого значення, 
оскільки молоко займало найважливіше значення в  харчування 

                                           
1 Зап. 17.08.2003 р. у с.Жовтневе Попільнянського р-ну від Приданнікової В.В., 

1962 р.н., переселеної з с. Малахівки Лугинського р-ну. 
2 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 

переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 
3 Зап. 21.08.2003 р. у с.Облітки Радомишльського р-ну від Гаури М.П., 1925 р.н., 

переселеної з с.Малі Міньки Народицького р-ну Житомирської обл. 
4 Зап. 17.08.2003 р. у с.Жовтневе Попільнянського р-ну від Приданнікової В.В., 

1962 р.н., переселеної з с. Малахівки Лугинського р-ну.; Зап. 17.08.2003р. у с.Жовтневе 
Попільнянського р-ну від Макарухи Н.Н.,1935 р.н., переселеної з с.Малахівки Лугинського 
р-ну Житомирської обл. 
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поліщуків. У повсякденному побуті селяни з охотою споживали солодке 
та кисле молоко – “кисляк”, сир, сметану, масло, ряжанку, сироватку, 
маслянку. Ці продукти користувалися великим попитом серед селян. 

Восени, перед запуском корови і в період посту відбувалася заготівля 
сиру. Кисле молоко “одтоплювали” в печі в “теплому дусі”, щоб 
“багацько було сиру”  і проціджували у спеціальному мішечку “вороку з 
почепенькою”. Потім сир солили, розминали руками і тісно накладали в 
дубові бочки – ”сирниці”, “бочечки”. Щоб сир довше зберігався, його 
змащували маслом – і так почергово складали – “лашт сиру”, “лашт 
масла”. Зверху клали кружки з “бересту”  і ставили такі бочки в холодні 
місця – стебку, підвали. 

Сироватка була побічним продуктом. Її пили, варили з неї пшоняну 
або картопляну юшку – „сироватку”, напоювали свиней. Деякі господині 
заготовляли сироватку на зиму, наливаючи її в діжки. 

Зі сметани “били” масло, використовуючи при цьому дерев’яні 
маслобойки – “бойки”, “боєчки”. Були виявлені свідчення про 
виготовлення масла на продаж, для сплати великої суми податків, якими 
обкладали селян у роки радянської системи господарювання.  

З апетитом споживали селяни молозиво – перше молоко після 
отелення, яке видоювали впродовж семи днів. Його запікали “як бабку” 
у “легкому дусі”, попередньо додавши яєць, масла, цукру та солі на 
смак. Молозиво додавали до налисників, млинців, поїли телят та свиней. 

Але в загальному слід відзначити, що переробка молока і 
виготовлення молочних продуктів були спрямовані переважно на 
задоволення потреб поліської сім’ї. На всьому терені Житомирського 
Полісся побутували однакові традиції ведення молочного господарства. 

Тваринництво відігравало важливу роль у забезпечені жителів 
регіону м’ясною продукцією, насамперед свининою. Селяни володіли 
достатніми знаннями забою тварин, обробки туші та переробки і 
заготівлі м’яса та сала. 

“Кабанчиків” кололи раз або двічі на рік переважно перед святами – 
Різдвом та Великоднем. Кололи свиней чоловіки – “колії”, користуючись 
переважно металічним інструментом – довгим шилом – “жугалом”, 
“жигалом”. Дуже часто цю роботу виконували господарі сімей, 
приймаючи допомогу сусідів. 

Упродовж кількох годин здійснювали поетапно заколювання, 
знімання шерсті (смаління), чищення, миття та розбір туші. Дещо 
громіздкішим і довшим був процес виготовлення м’ясної продукції. 

Сало відділяли від м’яса і засолювали у дерев’яних діжках і плетених 
коробках з “накритками”. В селах Народицького р-ну деякі господині під 
сало клали посолені ребра. 

Для засолювання м’яса використовували діжки з “вушами”, дерев’яні 
коробки, а також полотняні торби, які підвішували на горищі. В діжки 
м’ясо клалось “лаштами”, щільно утрамбовувалося, “щоб воздух” не 
ходив. Влітку м’ясо накривали кропивою від мух, діжки покривалися 
кришками і ставилися в кладовках на протязі. Іноді в діжки, крім м’яса 
клали м’ясо з кістками “в ропу”, “першим долгом їли таке м’ясо”. М’ясо, 
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яке зберігалося в плетених з “дубцов” кошах, підвішували в коморі. В 
полотняних торбах м’ясо висихало, аж “каруком засохне”. В 
с.Межиліска Народицького р-ну зафіксований цікавий спосіб зберігання 
м’яса в ковбику (шлунку) – “ковбик вишарує, облупить, м’ясо 
перештирхає сілью, лавровим листком, наб’є ковбика, на мотузці 
повісить. Таким можна їсти”. Іноді на горищі зберігали печені стегна. 

Споживалися майже всі внутрішні органи, з яких виготовляли м’ясні 
ковбаси, “кров’янки”, “ковбики”. На приготування м’ясних ковбас йшло 
м’ясо з хребта – “круте м’ясо полямбиця”, “полядриця”. Для покращення 
смакових якостей, пухкості “кров’янки” в гречану крупу додавали рис, 
жир з кишок. Для напихання каші в кишки використовували скло від 
гасової лампи, веретено або вистругану паличку. 

Крім свинини, використовували теляче та овече м’ясо, овечий жир – 
“лій”, яким іноді лікували різні хвороби. Дуже часто траплялися 
свідчення використання ліків тваринного походження від різних хвороб. 

Значною мірою м’ясо ВРХ призначалося на продаж. Товарність 
м’ясної продукції пояснюється необхідністю поліської сім’ї в грошових 
надходженнях.  

Розведення домашніх тварин забезпечувало також людей сировиною 
для багатьох ремесел. Автором зібрані свідчення, що вичинкою шкіри 
займались в домашніх умовах. Так, Г.С.Приходько, 1941 р.н. з 
с.Межиліски Народицького р-ну розповідала, що батько шкіри із свого 
господарства та куплені “в ізвесть вмокав, потім в дубову кору”1. А 
М.О.Гордин, 1924 р.н., з с.Міньки Народицького р-ну згадувала, що 
“братова жінка кожухи робила. Два дні мочила шкіри, потім промивала в 
річці. Тістом житнім намащувала, скручувала, клала в цебер і камнем 
приложувала на дві неділі. Потім полоскала, сушила і виминала 
кружком”2. 

Шкіру ВРХ, овець, свиней використовували на пошив верхнього 
хутряного одягу та виготовлення взуття – черевиків та чобіт. Дітям шили 
шкіряне взуття на дерев’яній підошві – “понтики”3. Жінки пряли овечу 
вовну і снукали на нитки4. 

Відгодівля тварин з метою продажу займала важливе місце в 
господарствах поліщуків. Жителька с.Межиліски Народицького р-ну 
пригадала, що її батьки телят не заводили, бо “молока треба багато”. А 
мама носила масло на продаж, щоб купити січкарню. На базарі в 

                                           
1 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Приходько Г.С., 1941 р.н., 

переселеної з с. Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 
2 Зап. 21.08.2003 р. у с.Облітки Радомишльського р-ну від Гордин М.О., 1924 р.н., 

переселеної з с. Міньки Народицького р-ну Житомирської обл. 
3 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Приходько Г.С., 1941 р.н., 

переселеної з с. Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 
4 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 

переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 
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Поліському селяни продавали телят. По селах їх скуповували 
перекупники – “жиди”. Деякі господині на базари виносили пір’я1. 

Упродовж тривалого часу у поліщуків сформувалася цілісна система 
годівлі, догляду та утримання домашніх тварин. В основі стаціонарної 
форми тваринництва лежала пасовищна та стійлова системи 
кормозабезпечення.  

Зібрані польові матеріали досить переконливо свідчать про те, що у 
селян Житомирського Полісся сформувалася і функціонувала ціла 
система годівлі тварин. Як правило, це відбувалося двічі або тричі на 
день – вранці і після обіду, або вранці, в обід і ввечері. Вранці і ввечері 
давали худобі по два оберемки (“охапки”, це 6 кг) сіна. Вдень 
запарювали  в цебрі січку, додаючи 2 кг “товчу” і 50 гр солі для 
”креплєнія костей, щоб не розмякали”2. 

Найкраще годували робочу худобу. Коням давали найбільш якісні 
корми – сіно, зерно, приправляли корм буряками. Воли були менш 
вибагливими до кормів. Основним кормом для ВРХ була солома. 

Жителька с.Рудні Осошні Народицького району Л.Ф.Левицька, 
1932 р.н., яка в важкі післявоєнні роки доглядала волів, намагалась їх 
краще годувати – “картоплі насічем, січки наріжем, мукою посипеш”, бо 
“їм же треба робить”3. 

Влітку селяни намагалися поповнити раціон годівлі різними 
рослинними, овочевими і фруктовими добавками. До їжі добавляли 
макуху, кропиву. На ніч у ясла клали “підкормку” – скошену городню 
траву, кукурудзу. 

Для нарізання січки використовували січкарню, іноді це робили 
серпом. Січку давали сухою або запарювали окропом у цебрі, змішуючи 
з буряками, картоплею, “товщем” (грубо помеленим зерном). 

Після годівлі худобу напоювали водою або готували “пійло”, 
додаючи у воду товчену варену картоплю, “товч”. Влітку вода стояла 
відкритою на подвір’ї і худоба могла вільно напитись. Взимку худобу 
напоювали два рази водою – вранці і ввечері. 

Специфічно годували молодняк. Для телят відводили частину 
материнського молока – 1,5-2 л три рази вдень Через 6-8 тижнів 
поступово з ростом телят норма молока зменшувалася, а для зберігання 
об’єму “пійла” добавлялась вода, додавалися сухарі, варена картопля. 
Навчали телят пити з відра, застромивши пальці. Деякі господині з 
першого дня в молоко доливали 100 мл води, щоб шлунок теляти звикав 
до води. Побутував спосіб годівлі молодняка ВРХ шляхом підпускання 

                                           
1 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 

переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл.; Зап. 19.08.2003 р. у 
с.Потіївка Радомишльського р-ну від Геменчук Т.П., 1936 р.н., переселеної з с.Христинівки 
Народицького р-ну Житомирської обл. 

2 Зап. 16.08.2003 р. у с. Жовтневе Попільнянського р-ну від Рафальського П.О., 
1933 р.н., переселеного з с. Рудня Повчанська Лугинського р-ну Житомирської обл. 

3 Зап. 20.08.2003 р. у с. Потіївка Радомишльського р-ну від Левицької Л.Ф., 1922 р.н., 
переселеної з с.Рудні Осошні Народицького р-ну Житомирської обл. 



 

Україна – культура, матеріальна і духовна 
 

 235

їх до корови. Знаючи норму удою, господині залишали частину молока в 
дійках або дві дійки здоювали, а дві залишали для теляти. 

Великою турботою оточували корів, у яких наближався час отелення. 
За два місяці до отелення корову припиняли доїти – “запускали” з метої 
її відпочинку. Господині по певних ознаках визначали час отелення 
(“западалися ямки по хребту, з дійок циркало молозиво і т.д.), 
запам’ятовували день парування, вираховуючи день отелення. Коли 
корова починала отелюватись, допомагали теляткові народитись, а потім 
уважно слідкували за процесом “зчистки”, очищення корови. Для цього 
давали понюхати і облизати новонароджене теля, готували “пойло”, 
“пойлечко” – на 1 літр води розчиняли одну – півтори склянки цукру, 
три цибулини, за іншим рецептом на 2-3 літри води давали шматочок 
хліба або грису, “товчу”, “посвященной сольки”, інші господині до пійла 
додавали запарені стручки квасолі. Через кілька годин корову знову 
напоювали. Коли довго не очищувалась у пійло добавляли відвар льону1. 
“Місце” після очистки  обов’язково закопували в гній, бо як “з’їсть – 
молоко піниться”. Аналогічним чином поступали з “місцем” 
свиноматки, попередньо тричі обвівши по ній, щоб “не їла поросят”2. 

Уважно слідкували селяни і за станом здоров’я своїх підопічних. 
Коли корова починала погано доїтися, її підгодовували хлібом, 
попередньо поклавши в нього часник і краплинку дьогтю, а при здутті 
тварин напоювали молоком з гасом – ”керосином”. Рани гоїли 
“дерезою”, зібраною в лісі. 

Головним джерелом збільшення поголів’я худоби було природне 
відтворення. Тому селяни проводили певну селекційну роботу, 
дотримуючись правил парування, “спаровки” тварин. До уваги брали 
величину надою, якість молока у корів, вдачу  та вгодованість тварин. В 
господарстві залишали добрих телят – “як теличка така хозяйська 
вродиться, тоді оставляли” або купляли в сусідів.  При ознаках корови 
йти “за бугаями” її парували з відповідним бугаєм. За “парування” 
платили гроші або відробляли – “отроби йому”3. 

Збільшували поголів’я тварин шляхом купівлі, при цьому дотримувались 
принципів правильного селекційного відбору. При купівлі корів звертали 
увагу на великі молочні жили, які проходили по животу, “щоб видно було 
пуп”. Вважалося, що в корови з густими ребрами буде густе молоко, з 
рідкими ребрами – рідке молоко. Довгий хвіст означав довгий період доїння, 
жовта шкіра всередині вух була показником високої жирності молока4. 

                                           
1 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Приходько Г.С., 1941 р.н., 

переселеної з с. Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл.; Зап. 17.08.2003р. у 
с.Жовтневе Попільнянського р-ну від Макарухи Н.Н.,1935 р.н., переселеної з с.Малахівки 
Лугинського р-ну Житомирської обл. 

2 Зап. 16.08.2003 р. у с. Жовтневе Попільнянського р-ну. від Рафальської Г.Л., 
1931 р.н., переселеної з с. Рудні Повчанської Лугинського р-ну Житомирської обл. 

3 Зап. 21.08.2003 р. у с.Облітки Радомишльського р-ну від Гордин М.О., 1924 р.н., 
переселеної з с. Міньки Народицького р-ну Житомирської обл. 

4 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Приходько Г.С., 1941 р.н., 
переселеної з с. Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл.; Зап. 17.08.2003 р. у 
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При купівлі поросят теж звертали увагу на певні ознаки: по хребту 
мало вміститись два пальці, туловище мало бути довгеньким, рильце – 
куцим, кирпатим, а хвостик – плескатим. 

Давньою традицією було обдаровування молодої сім’ї з нагоди 
одруження домашніми тваринами – коровою, конем, поросятами. 
О.А.Гордин, 1917 р.н., згадувала, що це було “так приятно” 
(с. Межиліска Народицького р-ну)1. 

У системі ведення тваринницького господарства селян кінця ХІХ – 
першої половини ХХ ст. велике значення відводилося організації випасу 
тварин. Випасали всі види домашніх сільськогосподарських тварин – 
корів, волів, коней, овець, свиней. 

Майже всі сільські громади Лугинського, Народицького та 
Овруцького районів мали належні умови для ведення пастівницького 
господарства – достатню кількість відповідних земельних угідь. До 
наявних випасів можна віднести польові пасовища, луги, лісові випаси, 
болотяні випаси, випаси на стерні та непридатні для 
сільськогосподарського виробництва земельні ділянки2. 
Використовували береги  річок, обочини доріг, межі тощо. Так, 
поліщуки Народицького та Лугинського районів стверджували, що “там 
же ж вольно” і “було де й косить, було де й пасти”3. Окремі сільські 
громади відчували нестачу пасовищ.  

Випасання тварин було безпосередньо пов’язане із системою 
хліборобства. Одна частина орних земель відводилася під пасовище. 
Відведення земель під пасовища здійснювалося індивідуально або 
колективно, що пояснювалося системою ведення землеробського 
господарства та традицій організації випасу. У першому випадку 
виділяли пасовища для власної худоби або для худоби, яку приймали на 
випас (особливо на хуторах), у другому – відводили частину угідь під 
громадське пасовище. Існуючий спосіб ведення господарства 
зумовлював необхідність постійного удобрення грунтів органічними 
добривами. Для цього худобу утримували влітку в кошарах протягом 
тижня-два “на стойлі” під час обідньої перерви та ночі. Такий метод 
дістав назву “кошарування”. Поступово, змінюючи місце стоянок, 
угноювали всю земельну  ділянку. Певне значення мало й угноєння під 
час випасу. 

Значна кількість лісів поліського краю зумовлювала також  
специфіку випасу ВРХ, овець та свиней, яких виганяли в ліс з ранньої 

                                                                                            
с.Жовтневе Попільнянського р-ну від Приданнікової В.В., 1962 р.н., переселеної з с. 
Малахівки Лугинського р-ну. 

1 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 
переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 

2 Гладкий М. Організація та форми випасу худоби // Полісся України: матеріали 
історико-етнографічного дослідження / За ред. С. Павлюка, М.Глушка. – Львів: Інститут 
народознавства НАН України, 1999. – Вип. 2: Овруччина. – С. 33. 

3 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 
переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл.; Зап. 8.08.2003 р. у 
с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Приходько Г.С., 1941 р.н., переселеної з с. Межиліски 
Народицького р-ну Житомирської обл. 
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весни до осені. Так, за даними І.М.Толмачова, наприкінці ХІХ ст. тільки 
в Овруцькому повіті ліси становили майже 58 %1. Іноді як пасовища 
використовувалися болота та заболочені місцевості, де випасали ВРХ та 
свиней.  

Тривалість пастівницького сезону перебувала в залежності 
тваринництва від землеробства та існуючих природнокліматичних умов. 
Недостатня кількість кормів спричиняла ранній вигін худоби на пашу, 
іноді значно раніше, ніж  6 травня. Під час експедиції зустрічались різні 
дані про початок сезону – після Благовіщення, в квітні; на Паску; 1 
травня; “як трава появиться”. Тривав пастівницький сезон до пізньої 
осені і завершувався із випаданням снігу. Тобто як казали інформатори: 
“як земля вкриється снігом”, до 20 жовтня, коли були “білі морози на 
траві”. Одним словом, “сніг упав – пастух пропав”2. 

Пастівницький сезон залежав також від виду домашніх тварин. 
Найшвидше виганяли овець, свиней і кіз. Пізніше виганяли корів. 
Найпізніше на підніжний корм переводили робочу худобу – волів і 
коней. 

Як бачимо, усталеної дати початку пастівницького сезону не було, 
що пояснюється неоднаковими щорічними природнокліматичними 
умовами. Іноді при несприятливих погодних умовах та браку кормів 
селяни годували тварин житньою соломою, якою покривали 
господарські будівлі. 

Сезон випасу тривав у середньому 8-9 місяців, а за сприятливих 
обставин – 10. Найдовше випасали овець і свиней. Менше – корів (7-8 
місяців). Найменше – робочу худобу – 5-6 місяців. Значна тривалість 
сезону зумовлювала поділ його на три етапи – весняний, літній та 
осінній. Зафіксовані першоджерела засвідчують доречність висновку 
українського  етнолога М.П.Тиводара стосовно Поліського регіону про 
давність традиції поетапного випасу у всіх слов’янських народів Карпат 
і Балкан. Вчений вказує, що такий випас худоби широко побутував у 
Західній Україні3. 

Складову частину пастівницького господарства поліщуків становила 
система організації форм випасу тварин, яка сформувалася під впливом 
різноманітних факторів: соціально-економічних, природно-географічних 
тощо. Внаслідок цього утворився цілий комплекс організаційних форм 
випасу, який можна поділити на дві групи: колективні та індивідуальні 
форми випасу. 

                                           
1 Гладкий М. Організація та форми випасу худоби // Полісся України: матеріали 

історико-етнографічного дослідження / За ред. С. Павлюка, М.Глушка. – Львів: Ін-т 
народознавства НАН України, 1999. – Вип. 2: Овруччина. – С. 36; Толмачов И.Н. Юго-
Западный край. Статистическое обозрение. – К., 1897. – Т. 1: Восточное Полесье. – С. 302-
303. 

2 Зап. 21.08.2003 р. у с.Облітки Радомишльського р-ну від Гордин М.О., 1924 р.н., 
переселеної з с. Міньки Народицького р-ну Житомирської обл. 

3 Тиводар М.П. Традиційне скотарство українських Карпат другої половини ХІХ – 
першої половини ХХ ст.: Історико-етнологічне дослідження. – Ужгород, 1994. – С. 105. 
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У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на Житомирському 
Поліссі переважав колективний випас худоби, який спричинявся 
умовами ведення селянського господарства. Хліборобство, як основне 
заняття місцевого населення, вимагало багато часу та зусиль. 
Колективне випасання здійснювалося шляхом наймання пастуха або 
почергово. Іноді мав місце спільний випас без догляду пастуха. 

Індивідуальний випас застосовували власники хуторів. При цій формі 
худобу випасали члени сім’ї або наймали пастуха. До початку 
колективного випасу худобу індивідуально припасували. Часту цю 
форму застосовували і після закінчення терміну найму пастуха, у разі 
продовження випасу. Індивідуально доглядали за волами, яких випасали 
у вільний від роботи час, “іноді дуже  рано, ще до роботи”, а також за 
кіньми, яких виводили в ніч1. 

Практикувався звичай приймати тварин з метою їх випасу на власних 
угіддях. М.О.Гордин, 1924 р.н. з с.Міньки Народицького району 
розповіла про своїх братів 15 і 16 років, які “займали” 12 чужих корів і 
випасали їх влітку, за певну плату “літо збиває ноги” – пуд хліба за 
корову і півпуда за теля2. 

Упродовж пастівницького сезону застосовувалися різні форми 
випасу, які змінювали одна одну або співіснували в межах одного села. 

Враховуючи біологічні особливості тварин та їх роль у селянському 
господарстві, переважав роздільний випас худоби. Хоча слід зауважити, 
що іноді побутувала спільна форма випасу, коли одночасно з коровами 
випасалися і вівці. Телята випасалися окремо від корів, щоб останні не 
висмоктували молоко. Окремо випасали і робочу худобу. Іноді на 
роздільний випас впливали об’єктивні природні умови. Так, у селах 
Лугинського району, де основний випас худоби був у лісі, телят 
випасали окремо, щоб вони не загубилися в лісі. 

За досліджуваний період склалися певні традиції щодо режиму 
випасу. Протягом світлового дня найдовше випасали овець, менше часу 
випасались корови. Овець в обідню пору заганяли в тимчасові кошари на 
дві-три години. Корів доїли двічі, іноді тричі. Тоді пастухи приганяли 
худобу в село. Іноді господині ходили на стоянки, де видоювали корів. 

Побутували відгінні і вигінні системи випасу. При першій системі 
найчастіше відганяли свиней весною в ліс і додому приганяли восени. 
На випас здавали також овець. 

Організацією колективного випасу займалася сільська громада. Для 
цього наймали одного або кількох пастухів. Період найму визначався 
місцевою традицією і починався майже всюди на Юрія або після 
Великодня. Кінець періоду найму іноді залежав від кліматичних умов. 
Пастухів наймали переважно для випасу овець та  корів. 

                                           
1 Зап. 20.08.2003 р. у с. Потіївка Радомишльського р-ну від Левицької Л.Ф., 1922 р.н., 

переселеної з с.Рудні Осошні Народицького р-ну Житомирської обл. 
2 Зап. 21.08.2003 р. у с.Облітки Радомишльського р-ну від Гордин М.О., 1924 р.н., 

переселеної з с. Міньки Народицького р-ну Житомирської обл. 
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Найманий пастух ішов вранці вулицею і трубив у ріжок, на звуки 
якого господарі виганяли худобу і віддавали її під особисту 
відповідальність громадського пастуха. Він відповідав не тільки за 
збереження кожної відданої йому на випас тварини, а й за потраву – 
псування худобою городів, полів. 

Господарі – власники худоби, що випасалась на пасовищі, по черзі 
годували пастуха, виносили на пасовисько сніданок чи обід. 

Почерговий випас худоби поширився в селах Житомирського 
Полісся особливо після колективізвції. Встановлювалася норма відпасу, 
яка іноді була різною по селах. Відомості про почерговий випас худоби 
фіксувалися під час експедиції в багатьох селах Лугінського району. Так, 
у с. Малаховка норма відпасу за дві корови дорівнювала два дні, а в 
череді було до 30 корів1. 

Пастухами власної худоби були переважно діти. Існував  віковий 
поділ, згідно з яким діти 5-7 років випасали птицю, “щоб лисиця не 
вкрала”, в 10-11 років – свиноматку з поросятами, старші випасали 
свиней, потім овець, а самі старші – корови. Робочу худобу випасали 
юнаки та дорослі члени сім’ї. Хоча в силу складних життєвих умов 
траплялися винятки, так Л.Ф.Левицька в дитинстві була підпасичем у 
діда-конюха (с. Рудня Осошня Народицького р-ну). Як бачимо, пастухом 
у сім’ї час від часу був кожен член сім’ї. Сироти пасли худобу своїм 
родичам за “їжу”2. 

Тривалість стійлового періоду утримання тварин залежав від 
тривалості сезону випасу і тривав від 2 до 5 місяців. У цей час худоба 
перебувала на стійловому утриманні і перебувала в спеціальних 
приміщеннях – хлівах. Хліви були дерев’яними, із солом’яними 
покриттями, підлога в хліві була земляна, двері називали “воротами”. У 
хліві з дощок робили стелю (“вишки”), де складали сіно, інший корм для 
худоби. Хліви на ніч не закривались, “не замикались”3. 

Хліви складалися з кількох ізольованих перегороджених приміщень, 
кожне з яких призначалося для різного виду тварин – корів, коней, телят, 
свиней, овець. Паралельно з загальною назвою “хлів”, кожне з цих 
приміщень носило назву “хлів для корови”, “конюшня”, “хлівчик для 
теляти”, “свинячий хлівчик” тощо. В с. Малі Міньки Народицького р-ну 

                                           
1 Зап. 17.08.2003 р. у с.Жовтневе Попільнянського р-ну від Приданнікової В.В., 

1962 р.н., переселеної з с. Малахівки Лугинського р-ну; Зап. 17.08.2003р. у с.Жовтневе 
Попільнянського р-ну від Макарухи Н.Н.,1935 р.н., переселеної з с.Малахівки Лугинського 
р-ну Житомирської обл. 

2 Зап. 19.08.2003 р. у с.Потіївка Радомишльського р-ну від Геменчук Т.П., 1936 р.н., 
переселеної з с.Христинівки Народицького р-ну Житомирської обл. 

3 Зап. 11.08.2003 р. у с. Пилипонка Брусилівського р-ну від Рудницької В.О., 1925 р.н., 
переселеної з с. Красносілки (Червоносілки) Овруцького р-ну Житомирської обл.; Зап. 
14.08.2003 р. у с.Морозівка Брусилівського р-ну від Германчука В.П., 1930 р.н., 
переселеного з с. Делети Овруцького р-ну Житомирської обл.; Зап. 15.08.2003 р. у с. 
Покришів Брусилівського р-ну від Шутенко Л.Ю., 1923 р.н., переселеної з с. Калинівки 
Народицького р-ну Житомирської обл.; Зап. 21.08.2003р.у с. Облітки Радомишльського р-
ну від Захарчук Г.О., 1922 р.н., переселеної з с Шишелівки Народицького р-ну 
Житомирської обл. 
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існував цікавий спосіб визначення місця для кожного виду худоби. В 
новий хлів запускали по черзі кожний вид худоби: корову, свиню і т.д. 
Де вони вибирали місце і лягали, там і робили перегородки. 

Корм для худоби клали в “ясла”, розташовані біля однієї стіни.  Іноді 
сіно для ВРХ і коней клали за драбину, підкріплену під кутом 40-45 
градусів. Для січки або фуражного зерна робили жолоби. Свиням 
ставили корита. 

У деяких хлівах біля “воріт” будували спеціальні ящики для 
підстилки. В багатьох господарствах підстилка складалася в стіжки, які 
стояли біля хлівів. 

До господарських слід віднести допоміжні господарські приміщення: 
кошари і загони. Загони будували із жердок і призначалися для 
тимчасового перебування худоби на відкритому повітрі. Тут же на 
подвір’ї будувалися корита – “поїлки”, звідки напоювали тварин. 

За свідченнями інформаторів у хлівах худоба утримувалася 
безприв’язно, хоча в деяких господарствах використовували ланцюги та 
мотузки для прив’язування тварин. 

На зиму деяки хліви утеплялись. Для цього використовували мох, 
хвою, якими “законопачували” стіни. Селяни робили загати із 
дерев’яних жердок, за які напихали осоку, глицю з мохом. 

Зберігання гною впродовж зими в приміщенні сприяло підвищенню 
температури, яке відбувалося внаслідок хімічних реакцій перегорання 
органічних речовин і підстилки. При нагромадженні гною хлів чистили. 
Це відбувалося в основному два рази на рік: восени та навесні. Тоді гній 
вивозили в поля й удобрювали їх. Поступово на подвір’ї біля хліва 
робили місце, так звану “гноярку” – викопану яму, обгороджену 
дошками. Деякі господарі гній складали на подвір’ї, викидали в “глуху 
стіну”1. 

Під худобу підстелювали непридатну для годівлі житню солому, 
хвою (“глицю”, “ялицю”, “колюки”). Підстилку постійно поновлювали, 
чим намагалися дотриматися певної чистоти і теплоти взимку. 

Функціонування стійлової системи передбачає заготівлю достатньої 
кількості кормів для годівлі домашніх тварин взимку. Тому робота по 
закладанню кормової бази була одним із основних занять селян у літній 
період. Основу кормів становила продукція та відходи землеробства – 
зерно, солома, полова, також овочі – картопля, буряки. Велике значення 
мала заготівля сіна. Косили траву всюди, де тільки вона росла. Природні 
трави скошували раз або двічі на рік. Другий покіс називали “отавою”. 

Косили траву косою, у важкодоступних місцях – серпами. Висушене 
сіно “гребли”, потім перевозили до подвір’я, де його складали на 
“вишки” або в великі “стоги”, попередньо помістивши його на 
“оденок”2. П.О.Рафальський, 1933 р.н. з с. Рудні Повчанської 

                                           
1 Зап. 14.08.2003 р. у с.Морозівка Брусилівського р-ну від Германчука В.П., 1930 р.н., 

переселеного з с. Делети Овруцького р-ну Житомирської обл. 
2 Зап. 8.08.2003 р. у с.Лазарівка Брусилівського р-ну від Гордин О.А., 1917 р.н., 

переселеної з с.Межиліски Народицького р-ну Житомирської обл. 
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Лугинського р-ну згадував про те, що гілки дерев для своєї худоби не 
заготовляв. При цьому він наголосив про важливість заготівлі сіна для 
худоби. “Щоб воно не підгнивало”, його поміщали на “оденки” – захисні 
настили для копиць, стіжків, зроблених з рубленого вільхового чи 
березового “хмизу”1. Вдавалися до різних засобів захисту стогу від 
розбивання вітром – прикладали сіно “такою перекидкою” – 
“оповзниками”, виготовленими з двох березових жердинок. 

Традиційне тваринництво поліських селян значною мірою залежало 
від особливостей клімату,  географічного розташування регіону та 
способу ведення натурального господарства. Проте не слід забувати, що 
на розвиток тваринництва впливали і світоглядні уявлення, які 
створювали цікаву картину ритуалів, що супроводжували все життя 
поліських селян. 

Особливо цікавими повір’ями і віруваннями супроводжувався 
перший вигін худоби на пасовище, на “пашу”. Корівку виганяли 
“посвященною вербичкою”, три рази злегка вдаривши її і 
перехрестивши, одночасно проговоривши слова: “Йди собі, з Богом!”, 
або “Йди на свій хліб!” Одночасно корові давали посолений окраєць 
хліба або окрайчик великодної Паски. Господині в с.Межиліска 
Народицького р-ну в руці тримали замка або сокиру,  щоб символічно 
“замкнути”, залишити молоко корови дома. В деяких селах Лугинського 
р-ну корові давали з’їсти часник. Іноді замість окрайчика брали буханку 
хліба, загорнуту в рушник або давали печеного хрестика. Деякі селянки, 
виганяючи корів “на пашу”, промовляли: 

“Коровка моя, майовка моя! 
Йди собі на поля, 
Да принеси молока доволі! 
Сиру товстого, масла жовтого, 
Молока густого!”2 

Особливо намагалися вберегти корову-первістку від “злого ока”, 
зурочення, від відьми. Для цього панчохою перев’язували “вісімкою” роги 
корові. Подоївши корову, завжди прехрещували три рази її ззаду, “де хвіст 
починається”. Коли корова починала битися, три рази обводили їй задні ноги 
тим “путом”, яким зв’язують ноги покійника. Молоко такої корови 
проціджували через ножа і серпа. Часто біля  зуроченої корови читали 
молитви. На людей, які мали “погане око”, говорили: “Нащо тобі корова, 
коли ти сама як ворона”3. Коли ж ці заходи не допомагали, шукали бабок-
знахарок, шептух, які могли відмовити, відшептати заподіяне зло. На них 
говорили, що це ті, яких “мама два рази від грудей відлучала”4. 

                                           
1 Зап. 16.08.2003 р. у с. Жовтневе Попільнянського р-ну від Рафальського П.О., 

1933 р.н., переселеного з с. Рудня Повчанська Лугинського р-ну Житомирської обл. 
2 Зап. 20.08.2003 р. у с. Потіївці Радомишльського р-ну від Трепацької О.А., 1933 р.н., 

переселеної з с. Христинівки Народицького р-ну Житомирської обл. 
3 Зап. 17.08.2003 р. у с. Жовтневе Попільнянського р-ну від Власенко М.Й., 1934 р.н., 

переселеної з с. Зарічки Лугинського р-ну Житомирської обл. 
4 Зап. 19.08.2003 р. у с.Потіївка Радомишльського р-ну від Геменчук Т.П., 1936 р.н., 

переселеної з с.Христинівки Народицького р-ну Житомирської обл. 
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У багатьох господарствах вірили в домовика, який може незлюбити 
худобу. Для того, щоб він не шкодив худобі, в хліві вішали шкаралупи 
великодніх крашанок. 

Цілий комплекс вірувань і ритуалів приурочувався до найважливіших 
християнських свят – Свят-вечора, Різдва, Великодня, Зелених свят. Цим 
господарі виявляли любов і шану до своїх помічників. Вони освячували 
Йорданською водою, щоб не хворіли, щоб уберегти від нечистої сили, 
“христосувались” з худобою, пригощали її на Різдво та Великодень, на 
Зелені свята “заштиркували” свячене зілля в дах хліва. 

Підсумовуючи вищесказане, слід підкреслити, що традиційне 
тваринництво Житомирського Полісся в кінці ХІХ – першої половини 
ХХ ст. сформувалося під впливом різноманітних чинників, серед яких 
простежуються різновікові нашарування. І хоча традиційний спосіб 
господарювання поліських селян зазнав трагічних змін у першій половині 
ХХ ст., слід відзначити, що традиції, пов’язані з утриманням, годівлею та 
доглядом домашніх тварин, збереглися до наших днів.  Разом з ними 
функціонують і стародавні правила переробки м’ясо-молочної продукції. 
Будемо сподіватися, що розповіді переселенців Житомирського Полісся, 
записані в серпні 2003 р., послужать і надалі цікавим матеріалом для 
дослідження традиційного тваринництва. 
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У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ (1991–2005 рр.)  

ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  
ТА ДУХОВНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті досліджується історія діяльності музейних утворень 

Збройних сил України в 1991–2005 рр. 
 
Сучасний розвиток українського суспільства, що просувається 

шляхом демократичних та ринкових реформ, потребує піднесення ролі 
культури в державотворчих процесах, утвердження гуманістичних 
цінностей, національної самосвідомості та патріотизму. В процесі 
реформування гуманітарної сфери Збройних сил України одним із 
шляхів вирішення зростаючих потреб у прищепленні культури у ЗС 
України стало покращення ефективності культурно-виховної і 
просвітницької роботи. Важливим структурним елементом цієї роботи, 
що має великий культурологічний потенціал, є військово-музейна 
справа. Просування вперед у питанні удосконалення системи культури 
ЗС України неможливе без дослідження і врахування досвіду діяльності 
військових музеїв у період з 1991 до 2005 рр. 

Перелік імен авторів, які тією чи іншою мірою торкалися питання 
історії діяльності військових музеїв були нечисленними, серед тих, хто 
приділяв цьому увагу, слід назвати В. Карпова, Н. Седак, О. Вайлупова, 
В. Садовніченко.  
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Перший етап становлення військово-музейної справи розпочався з 
діяльності дирекції Національного музею історії України, яка 
15.06.1992 р. за допомогою Міністерства оборони України створила в 
музеї виставку: “Україна - шлях до незалежності”. Для чого зібрала копії 
документів, наказів, директив, ескізи військових одностроїв, знаків 
розрізнення, текст Військової присяги, особисті речі та документи 
першого Міністра оборони незалежної України Морозова К.П., що 
свідчили про перші кроки Міністерства оборони України у формуванні 
ЗС України.  

Важливим вкладом у загальну справу розвитку військово-музейної 
справи стала підготовка відповідних кадрів у Київському військовому 
гуманітарному інституті, де на кафедрі загальної та військової 
педагогіки і культури серед навчальних дисциплін, які викладалися на 
кафедрі, було й “Музеєзнавство”1. 

У цей час у військах нараховувалося 72 музейних утворення2, що 
використовувалися для військово-патріотичного виховання 
військовослужбовців, пропагування військово-історичної науки, 
національних історичних традицій українського війська.  

У жовтні 1995 р. було засновано Центральний музей Збройних сил 
України (ЦМЗСУ), на формування якого були передані фонди 
колишнього музею історії військ Червонопрапорного Київського 
військового округу. А з вересня 1996 р. музею було надано статус 
центрального і головного в системі військово-музейної справи ЗС 
України. Цю подію можна вважати початком другого етапу становлення 
військово-музейної справи в Україні. Головним завданням музею стало 
збирання, зберігання, обробка та використання пам’яток української 
військової історії з метою військово-патріотичного виховання 
військовослужбовців, пропагування військово-історичної науки, 
національних історичних традицій українського війська, а також 
сприяння розвитку військово-музейної справи в Збройних силах. В 
концепцію роботи музею були закладені такі основні принципи, як: 
повний і об’єктивний показ історичних подій, розкриття всіх періодів 
української військової історії, починаючи з найдавніших часів.  

Цій історичній події сприяло, по-перше, прийняття Верховною Радою 
України закону “Про музеї та музейну справу”, а також активна позиція 
музейного відділу Міністерства культури i мистецтв України, який уже з 
1995 р. розпочав цілеспрямовану роботу зi створення музею Збройних 
сил України.  

Підписанням міністром оборони України наказу № 260 від 
12.09.96 р., який затвердив Положення про Центральний музей Збройних 
сил України, розпочався другий етап діяльності ЦМЗСУ та військово-
музейної справи в системі КВПР загалом. То була перша ластівка 
                                           

1 Темко Г.Д. Основи формування системи виховання воїна в Україні у період 
утвердження державності (світоглядно-філософський аналіз). Монографія. – К.: Варта, 
1997. – C. 190. 

2 Процепко О. Виховна робота у війську – складова система виховання української 
нації // Військо України. – 1998. – № 1-2. – С. 4-7. 
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законодавчих засад у діяльності військових музеїв. Фактично це було 
рішення про створення загальнодоступного, загальнодержавного, 
військово-історичного, культурно-оcвітньoгo, науково-дослідного 
закладу з метою військово-патріотичного виховання молоді i залучення 
громадян до надбань національної військово-історичної спадщини.  

Другий період розвитку військових музеїв в Україні 
характеризувався початком експозиційної роботи та розбудовою 
Центрального музею Збройних сил України, музеїв оперативних 
командувань (в основному Західного i Південного). Першу експозицію 
“Збройні сили України. Витоки. 1917–1991 рр.” Центральний музей 
Збройних сил України відкрив 14 червня 1998 р1. В експозиції 
послідовно висвітлювалася військова історія України, починаючи з 
діяльності Центральної Ради, Гетьманату та Директорії, а також 
радянський період і період формування армії незалежної України. У 
2001 р. у музеї було відкрито другу експозицію “Військова справа на 
теренах України з найдавніших часів до початку ХХ ст.”, що охоплює 
період від найдавнішої військової історії, а також період княжої доби, 
козаччини, ХІХ століття до Першої світової війни. Експозиції посприяли 
значному підвищенню ролі культури у державотворчих процесах, 
утвердженню гуманних цінностей, національної свідомості та 
патріотизму, популяризації ЗС України, підвищили престиж військової 
служби. 

Волинський регіональний музей українського війська та військової 
техніки був створений відповідно до наказу міністра оборони України 
від 18.03.1998 р. № 83. Музей став утримуватись за угодою ЦМ ЗС 
України з Міжнародним громадським об’єднанням “Волинське 
братство” за рахунок власних коштів. Діяльність музею була позитивно 
сприйнята жителями Волині. Фондова основа складається з 30 одиниць 
військової техніки. Загальна площа приміщень 941 м. кв. Музею було 
передано військову техніку для створення експозиції на відкритому 
майданчику, де представлено більше тридцяти зразків2. 

Музей ракетних військ стратегічного призначення заснували 30 
жовтня 2001 р. на базі 46 ракетної дивізії 43 Ракетної армії ракетних 
військ стратегічного призначення. Експозиція музею являла собою 
унікальну інфраструктуру бойової стартової ракетної позиції, до складу 
якої входить шахтно-пускова установка, уніфікований командний пункт, 
експозиція допоміжної ракетної техніки. Музей висвітлює історію 
діяльності ракетних військ стратегічного призначення на теренах 
України до їх ліквідації.  

У 1995 р. з Балаклавської бухти був виведений останній російський 
підводний човен, i підземна гавань субмарин цілком перейшла під 
юрисдикцію України. 29 липня 2002 р. Президент України видав 
Розпорядження № 282/2002РП, у якому одним із пунктів було записано: 
“До 10-ї річниці ВМС України KM i Севастопольської міської 

                                           
1 Там само. 
2 Військовий музей: Науково-методичний збірник. – К.: Віпол, 2003. – С. 135. 
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держадміністрації передбачити створення в 2003 p. в місті Севастополі 
Державного військово-морського музею”. Виконуючи розпорядження 
Президента, i керуючись рішенням Севастопольської міської i 
Балаклавської районних рад, пов'язаних з демілітаризацією 
Балаклавської бухти, МО України прийняло рішення створити 
Військово-морський музейний комплекс “Балаклава”. Для виконання 
цього завдання було прийнято рішення використовувати колишній завод 
по ремонту й обслуговуванню підводних човнів, арсенал для збереження 
морських боєприпасів i казарму особового складу підводного човна 
“Запоріжжя”, що знаходився на балансі МО. У грудні 2002 р. після того, 
як Держсекретар Міністерства оборони підписав Рішення № 5 про 
створення Військово-Морського Музейного комплексу (ВММК) 
“Балаклава”, Центральний музей Збройних сил України приступив до 
виконання наказу. 14 травня 2003 р. був виданий наказ № 57 начальника 
ЦМ ЗС України, відповідно до якого з 1 червня 2003 р. ВММК 
“Балаклава” почав працювати. Був затверджений штатний розклад на 18 
робочих місць, а також виділено кошти на створення ВММК 
“Балаклава”. Планом роботи i розвитку ВММК “Балаклава” було 
передбачено до травня 2004 р. відреставрувати у музейному вapiaнтi цех 
заводу, що дасть змогу відвідувачам ознайомиться з роботою 
підприємства в період його використання за прямим призначенням 
Співробітники музею почали збирати інформацію i справжні документи 
того часу. Експозиція музею розрахована на створення розділів, 
присвячених icтopiї Балаклави з часів її заснування та icтopiї створення 
Російського й Українського флотів. У приміщеннях колишнього 
арсеналу морської зброї буде розміщена експозиція озброєння i 
боєприпасів. Планується зібрати повну колекцію, починаючи з давніх 
чaciв i до наших днів. 

У процесі виконання Державної програми реформування та розвитку 
Збройних сил України на період до 2005 р., затвердженої Указом 
Президента України від 28 липня 2000 р., реалізації Закону України від 
29 червня 1995 р. “Про музеї та музейну справу”, Указу Президента 
України від 22 березня 2000 р. “Про невідкладні заходи щодо розвитку 
музеїв України” та з метою впорядкування діяльності військових музеїв i 
підвищення їх ролі у військово-патріотичному вихованні, міністром 
оборони України було підписано Наказ № 95 від 6 березня 2002 р., яким 
затверджено “Положення про організацію діяльності військових музеїв 
та музеїв (кімнат) бойової (трудової) слави у Збройних силах України”.  

Отже, з виходом цього наказу МО України, власне, завершився 
другий період становлення та розвитку військово-музейної справи в 
Україні. ЦМ ЗС України став головним науковим, інформаційним і 
методичним центром для військових музеїв України. Основами його 
діяльності стали: впровадження й дослідження інформаційно-музейних 
технологій; дослідження військово-історичних процесів; а також 
зберігання, облік та наукова обробка музейних фондів. Структурно до 
музею на кінець 2002 р. належали три філії: Музей ракетних військ 
стратегічного призначення (м. Первомайськ), Військово-морський 
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музейний комплекс “Балаклава” (м. Севастополь), Волинський 
регіональний музей українського війська та військової техніки 
(м. Луцьк). 

Для того, щоб підвищувати зацікавленість відвідувачів до військової 
історії, музеї співпрацювали з засобами масової інформації: телебачення, 
радіо, періодичні видання. Діяльність ЦМ ЗС України активно 
висвітлювалась у таких засобах масової інформації: “Камуфляж”, 
“Новости турбизнеса”, “Народна армія”, “Комсомольська правда”, 
“Хрещатик”, “Кримінальна хроніка”, “Урядовий кур’єр”, “Українське 
слово”, “Український музей”. Репортажі про музей транслювалися 
студіями “1+1”, “Новий канал”, телерадіокомпанією “Київ”, 
телекомпанією “Київська Русь”, радіо “Ера”, “Україна”. Широкою 
можливістю для рекламування музею було використання Інтернет-
сторінки.  

У галузі впровадження та дослідження інформаційно-музейних 
технологій у 2002 р. діяльність ЦМ ЗСУ спрямовувалася на покращення 
екскурсійної роботи, розширення зв'язків з ветеранськими організаціями, 
навчальними закладами і військовими частинами, екскурсійне 
обслуговування військових делегацій іноземних держав у рамках 
військового співробітництва та розширення форм роботи з 
відвідувачами. Наукові працівники проводили культурно-масові заходи, 
враховуючи основні військово-історичні події країни в цілому, а також 
інші урочисті дати Збройних сил України. 

Була організована виставка на тематику Великої Вітчизняної війни 
художника Б. Спорникова “Небо мого дитинства”. Експонувалася 
виставка художника Г. Берщадського “Фронтовий портрет”. 

ЦМ ЗСУ підтримував постійні зв'язки з військовими коміcapiaтами, 
військовими частинами, військовими інститутами та військовими 
кафедрами вищих навчальних закладів, технікумами й школами, 
запрошуючи їx до музею. Музей проводив лекційну роботу серед 
військовослужбовців, залучивши до цього позаштатних лекторів 
військово-історичного клубу “Слава Батьківщини”. Члени клубу 
підготували i прочитали в різних військових частинах Києва такі лекції: 
“З історії світової нагородної системи”, “Велика Вітчизняна війна в 
документах, фотографіях i реліквіях”. 

Hayкові працівники музею разом з журналістами компанії ТРК “Ера” 
підготували цикл репортажів до рубрики “Родом з минулого” – “Micцe 
подвигу – Афганістан” (ця передача вийшла в ефір 15 лютого 2002 року 
до 13-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану й 
оприлюднила спогади про воїнів-українців, які там загинули); “Традиції 
воїнів - учасників бойових дій в Афганістані (1979–1989 pp.)”; матеріали 
для сюжетів з військової тематики до військових свят, що увійшли до 
радіоновин. 

Тривало видання “Військово-історичного альманаху”. У 2002 р. 
видано № 1 (4) та № 2 (5) тиражем 500 примірників кожен. Музей у 
2002 р. отримав від продажу власної друкованої продукції 3126 грн. 36 
коп., у минулому році – 1740 грн. 40 коп. Сума отриманих коштів від 
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реалізації власної друкованої продукції збільшилась порівняно з 
минулорічною на 1385 грн. 96 коп. (44 %).  

Музей Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) як філія 
ЦМ ЗС України спрямовував свою діяльність на обслуговування 
відвідувачів, поповнення експозицій новими зразками техніки та 
озброєння, створення основної експозиції, а також відповідної 
інфраструктури для забезпечення діяльності музею. У музеї РВСП було 
організовано i проведено виставку з фондів ЦМ ЗСУ “Символіка 
українського війська. Нарукавні знаки”. 

Міжнародне співробітництво музею переважно проходить у рамках 
співпраці та зустрічей у музеї з військовими делегаціями США, 
Великобританії, Канади, Німеччини, Австрії, Франції, Словенії, Греції, 
Росії, Туреччини, Таджикистану, Білорусі тощо. Спільно з фахівцями 
КВПР Головного управління ВР МО України були проведені екскурсії 
по Києву для військових делегацій Республіки Польща та Республіки 
Бiлорусь з відвідуванням музеїв, архітектурних та військово-історичних 
пам’яток. Впродовж 2002 р. музей організував і провів низку 
міжнародних заходів. Разом з Польським інститутом у Києві та апаратом 
військового аташе Республіки Польща було проведено фотовиставку 
“Важке братерство”, яку відкрив Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польща в Україні. У травні 2003 р. у музеї відбулася зустріч 
з військовим аташе з питань оборони Посольства Республіки Польща в 
Україні бригадним генералом Едвардом Жвачжиком. Музей отримав з 
Музею Війська Польського пропозицію – проект угоди щодо 
співробітництва в галузі музейної справи між військовими музеями 
Війська Польського та Збройних сил України. Угода передбачає 
здійснювати міжнародне співробітництво на принципах рівноправності, 
партнерства і взаємної вигоди. У 2002 р. налагоджено також зв'язки i 
проведено обмін досвідом роботи з ракетним музеєм у м. Пенемюнде 
(Німеччина) i Королівським музеєм армії та військової icтopiї в 
м. Брюсселі (Бельгія)1. 

Експозиційна робота була пов'язана з поповненням експозицій 
новими експонатами. Проведено реставрацію окремих зразків озброєння. 

Виставкова діяльність є важливою формою освітньо-виховної роботи 
музею. У 2002 р. в ЦМ ЗСУ було організовано i проведено стаціонарні та 
пересувні тематичні виставки до визначних історичних дат: 57-ї річниці 
початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 pp., Дня Перемоги, 11-ї 
річниці незалежності України, 11-ї piчниці створення ЗС України.  

Усі ці заходи були спрямовані на виховання почуття патріотизму як у 
військовослужбовців строкової служби, так i в молоді, яка тільки 
готується поповнити лави ЗС України.  

У цілому за 2002 p. до фондів музею надійшло 1300 експонатів. 
Зокрема, до фондів музею РВСП за piк надійшло 598 експонатів. 
Лабораторія фондової роботи підготувала бібліографічний огляд 
військової преси за 2001 p. Структурно посібник складається з 22 

                                           
1 Військовий музей: Науково-методичний збірник. – К.: Віпол, 2003. – С. 112. 
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розділів i призначений для полегшення пошуку матеріалів за темами: 
“Розвиток i будівництво у Збройних силах”, “Гуманітарна підготовка та 
виховна робота”, “Миротворчість”, “Зброя i техніка”, “Збройні сили 
зарубіжних країн”, "Військова історія”, “Символіка та геральдика”. За 
такою схемою зроблено також бібліографічний огляд преси за I півріччя 
2002 р. 

У 2003 р. ЦМ ЗСУ головні зусилля зосередив на Військово-
морському музейному комплексі “Балаклава”. Облаштовували вхід, 
створювали три екскурсійні маршрути, надали 18 робочих місць. Така 
наполеглива робота сподобалась місцевій владі і депутатами міськради 
Севастополя почали висловлюватися думки, що в разі передачі об’єкта в 
комунальну власність міста, він даватиме прибутки в десятки мільйонів. 
Над комплексом нависла загроза, яка з часом могла призвести до втрати 
філії1. 

На початку 2004 р. було вперше проведено статистичний облік даних 
про діяльність військових музеїв Збройних сил України у 2004 р. В ході 
аналізу було виявлено, що в Збройних силах України залишилося 42 
музейних утворення. Отже, їх чисельність порівняно з 2000 р. 
скоротилась на 30 одиниць. У 8 з 42 музеїв зберігалися предмети, що 
належали до Державної частини Музейного фонду України. Загальна 
кількість предметів складала 44 894 одиниць. Найбільша кількість 
музейних предметів зберігалась у військових музеях Південного 
оперативного командування (9472 екз.) та Центральному музеї Збройних 
сил України (23231 екз.). У 2004 р. військові музеї відвідало 105144 
відвідувачів (у тому числі військовослужбовців 21578), проведено 2551 
екскурсій, екскурсоводи обслужили 53350 чоловік (у тому числі 15074 
військовослужбовців). Предметів основного фонду музеїв станом на 
01.01.2004 р. нараховувалося 32335 одиниць, а на 01.01.2005 р. - 37056 
одиниць. Загальна кількість фондів музеїв, створених у 2004 р., 
становила 500 одиниць. Кількість предметів основного фонду музеїв, 
розформованих у 2004 р. нараховувала 61 одиницю. У тому числі 
передано до інших музеїв 61 предмет основного фонду. До Державної 
частини Музейного фонду України належало 19134 предмети основного 
фонду, кількість предметів науково-допоміжного фонду складала 77235 
одиниць. У військових музеях нараховувалось 38 наукових видань і 
публікацій. За 2004 р. було розроблено 73 тематико-експозиційних 
планів та експонувалось 7865 предметів основного фонду. На виставках 
експонувалось 1623 предмети в музеях та поза їх межами – 372 
предмети. Кількість місць експонування поза музеєм 13. У військових 
музеях працювало 112 осіб, з них 21 науковий співробітник та 
екскурсовод. Вищу освіту мали 23 чоловіки, у тому числі 7 чоловік 
спеціальну. 11 фахівців було залучено на громадських засадах. 
Напрямами музейної діяльності були культурно-освітня, науково-
дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, 
науково-фондова, видавнича, реставраційна, пам’ятко-охоронна робота. 

                                           
1 Росляк Р. Кому заважає «Балаклава» // Народна армія. – 2003. – 19 серпня. 
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Основними напрямами діяльності ЦМ ЗСУ у 2004 р. були: впровадження 
та дослідження інформаційно-музейних технологій (культурно-освітня, 
виховна, екскурсійна, експозиційна, методична, інформаційно-рекламна, 
виставкова і видавнича діяльності); дослідження військово-історичних 
процесів (розробка тем досліджень за структурою музею, проведення 
виставок, підготовка матеріалів з військово-історичної тематики для 
публікацій у засобах масової інформації, розробка тематико-
експозиційних планів, архітектурно-художніх рішень, наукових 
концепцій експозицій, комплектування фондів); дослідження проблем 
фондової роботи (облік фондів та їх науковий опис, зберігання фондів 
відповідно до вимог інструкцій, розробка програм обліку, методична 
робота, робота бібліотеки та наукового архіву; зв’язки з іншими музеями 
(у тому числі з музеями інших держав); розвиток філій ЦМ ЗСУ, серед 
яких головні зусилля були зосереджені на Військово-морському 
музейному комплексі “Балаклава”. 

У 2004 р. у музеї були проведені екскурсії для громадян різних 
категорій – ветеранів війни, слухачів Національної академії оборони 
України, курсантів військових інститутів, студентів вищих навчальних 
закладів України, учнів середніх шкіл, військових делегацій та окремих 
громадян багатьох іноземних держав. Разом екскурсіями було охоплено 
4678 чоловік. За рік Центральний музей Збройних сил України відвідало 
9463 чоловік, з яких 3123 – військовослужбовці. Порівняння з кількістю 
відвідувачів музею у минулому році, коли кількість складала 9504 
чоловік з яких 3135 військовослужбовців показало, що показники 
фактично не змінилися. Екскурсійна діяльність спрямовувалася на 
покращення якості проведення оглядових екскурсій по діючій експозиції 
музею, розробці нових тематичних екскурсій навчального та 
загальноосвітнього характеру. Науковий колектив музею, розуміючи 
важливість задоволення відвідувача, який приходить до військового 
музею вперше, зробив спробу вивчити коло його інтересів. Лабораторія 
інформаційно-музейних технологій провела соціологічне дослідження на 
тему “Погляд на музей очима відвідувачів”. Результати дослідження 
були вдало проаналізовані, вивчені, доведені до кожного наукового 
працівника під час методичних занять і терміново враховані в роботі. 
Спираючись на військові традиції, музей неодноразово працював над 
удосконаленням військово-патріотичного виховання молоді. Для учнів 
середніх загальноосвітніх шкіл були проведені уроки мужності, 
присвячені Дню Захисника Вітчизни, 15-ї річниці виведення радянських 
військ із Афганістану. З метою підвищення професійного рівня та 
поглиблення знань з військової історії України в музеї щомісячно 
планувались і проводились методичні заняття. Підвищенню 
професійного рівня музейних фахівців сприяла підтримка постійного 
зв’язку з державними музеями України. Експозиційна робота у 2004 р. 
була спрямована на поширення розділу експозиції “Сучасні Збройні 
сили України”. Для цього в експозиції ширше висвітлювалася діяльність 
Збройних сил СРСР, показано період отримання Україною незалежності 
та початок створення ЗС України. Важливою формою впровадження 
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інформаційно-музейних технологій була виставкова діяльність музею. 
Впродовж року було підготовлено як стаціонарні, так і пересувні 
виставки до визначних історичних подій: “Небо війни” – виставка 
художніх робіт фронтових художників Бершадського і Закалюка; 
“Іракський похід” – фотовиставка про бойову діяльність з’єднань та 
підрозділів Збройних сил України в Іраку; “Служимо українському 
народу” – фотовиставка про життєдіяльність Збройних сил України; 
“Миротворча діяльність Збройних сил України” – фотовиставка робіт 
О. Клименка, присвячена презентації книги “Миротворча діяльність 
українського війська”.  

Виставка “Збройні сили України” весь рік працювала у Міністерстві 
оборони України, Генеральному штабі Збройних сил України, штабі 
Сухопутних військ, Центральному Будинку офіцерів Збройних сил 
України і була свого роду візитною карткою Центрального музею 
Збройних сил України на всіх урочистих заходах. Крім того, протягом 
року працював і викликав позитивні відгуки спільний проект ЦМ ЗСУ та 
Держпідприємства “Укроборонсервіс” – “Виставка колекційної холодної 
зброї”. Напруженою, але цікавою обіцяла бути робота по створенню 
виставки “Трофеї Червоної армії”. Спільний проект між ЦМ ЗС України, 
Національним меморіальним комплексом “Музей Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 рр.” та Центральним музеєм Збройних сил Російської 
Федерації повинен був стати першим досвідом проведення міжнародної 
виставки для ЦМ ЗС України. Популяризації музею сприяли його 
видання. За рік музеєм було видано чергові два номери “Військово-
історичного альманаху” (№ 8,9) тиражем 500 примірників кожен. На 
перше півріччя 2004 р. альманах передплатили 180 чоловік, на друге 
півріччя – 175 чоловік. “Військово-історичний альманах” дійсно був 
унікальним виданням, що розповідало про військову історію України. 
Вже є певна аудиторія читачів, які захоплюються ним і чекають кожен 
його новий номер. 

Науково-дослідна діяльність була одним із основних напрямів 
музейної діяльності. Головні зусилля у науковій роботі спрямовувались 
на створення експозиції Військово-морського музейного комплексу 
“Балаклава”. Проводилася робота по створенню банерів до 
експозиційних тем “Військово-морське мистецтво феодального 
суспільства у VI ст. – XVIII ст.”, “Військово-морське мистецтво у ХVІІІ–
ХІХ ст.” та “Військово-морське мистецтво у ХХ – початку ХХІ ст.” За 
підтемою “Військово-морське мистецтво Київської Русі” виготовлено 6 
банерів. Важливою подією 2004 р. у військово-музейній справі було 
врегулювання питання збереження музейних фондів військових частин, 
що скорочуються в процесі реформування Збройних сил України. 
Міністром оборони України було прийнято рішення про те, що музейні 
фонди всіх військових з’єднань (частин), які підлягають скороченню, 
передавалися (за рішенням Департаменту гуманітарного та соціального 
розвитку Міністерства оборони України) виключно до Центрального 
музею Збройних сил України, що забезпечить збереження військово-
історичної спадщини. Протягом року тривала планомірна реставраційна 
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діяльність музею. Був відреставрований бойовий прапор 3-ї Залізної 
дивізії Армії України та відправлений для експонування на виставці 
“Перша Світова війна і пам’ять про нації”, яка відбувалася в Німецькому 
історичному музеї (м. Берлін). Реставрувалися бойові прапори, зброя з 
фондів музею. Важливою подією у діяльності музею стали заходи по 
отриманню і постановці на облік унікального експоната часів Другої 
світової війни середнього танка “Шерман М4А2” виробництва США. 
Експозиція філії ЦМ ЗСУ, що розташована на території Національної 
академії оборони України, поповнилася ще одним раритетом1. 

Співпрацює музей переважно з військовими делегаціями. Тільки за 
2004 р. у музеї побували військові делегації іноземних країн: США, 
Англії, Росії, Норвегії, Сербії, Румунії, Польщі, Угорщини, Німеччини, 
Данії, Бельгії, країн Прибалтики, Швейцарії, Болгарії. У жовтні 2004 – 
січні 2005 р. у рамках співпраці між Центральним музеєм Збройних сил 
України та Центральним музеєм Збройних сил Російської Федерації 
планувалося проведення спільної виставки “Трофеї Червоної Армії”, 
присвяченої 60-річчю визволення України від німецько–фашистських 
загарбників. В даному проекті активну участь брали Державне 
підприємство “Укроборонсервіс” та Національний музей історії Великої 
Вітчизняної війни 1941–1945 рр. У 2004 р. наукові працівники 
Центрального музею Збройних сил України брали участь у Міжнародній 
туристичній виставці “Україна – подорожі та туризм”, у першій 
міжнародній виставці зacoбiв масової інформації “IHTEP-ПРЕСА. 
Українська журналістика – 2004” та виставці “Інтермузей”, що 
проходила в Москві. На виставках розповсюджувалась інформація про 
музей, його філії та періодичні видання. З робочим візитом ЦМ ЗСУ та 
ВММК “Балаклава” відвідали представник Британського Корпусу 
Експертів в Україні – ВЕSО Барбара Воронцов та архітектор Метью 
Вінтерсгіл. Результатом роботи стало надання рекомендацій по 
розбудові музею, організації екскурсійної діяльності та опрацьовано 
ескізний проект благоустрою ВММК “Балаклава”. Вперше в рамках 
міжнародного співробітництва ЦМ ЗСУ з 12 до 16 квітня приймав 
делегацію Королівства Бельгії на чолі з директором королівського музею 
армії та військової історії Королівства Бельгії Патріком Лефевром. У 
рамках програми зустрічі гості ознайомилися з діяльністю ЦМ ЗСУ, а 
також філії Музею Ракетних військ стратегічного призначення. Цікавою 
виявилася зустріч в рамках міжнародного співробітництва між 
Міністерством оборони України та Російської Федерації в галузі військової 
історії з представниками Російського інституту військової історії на чолі з 
начальником інституту полковником Кольтюковим О. І. Під час зустрічі 
неодноразово виникали суперечки відносно сучасних поглядів на військову 
історію України та Росії. В червні ЦМ ЗСУ з дружнім візитом відвідала 
донька гетьмана Павла Скоропадського Олена Отт-Скоропадська. Під час 
візиту вона відразу помітила позитивні здвиги, що відбуваються у музеї і 
подякувала працівникам за їхню працю. 

                                           
1 Венскович Ю. З безодні – на постамент // Народна армія. – 2004. – 24 листопада. 
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Звичайно, головні зусилля у 2004 р. були спрямовані на Військово-
морський музейний комплекс “Балаклава”. Труднощі, які переживає цей 
молодий музей, носять багатоплановий характер, сюди можна віднести як 
господарсько-побутові труднощі, так і організаційно-штатні проблеми. 
Розроблено концепцію Військово-морського музейного комплексу 
“Балаклава”, тематичну структуру експозиції, відпрацьовується тематико-
експозиційний план. Вже зараз отримують перші музейні експонати до 
фондів музею. Але це тільки перші кроки становлення музею й отримання 
першого досвіду музейної справи його малочисленного колективу. Слід 
відзначити, що протягом 2004 р. музей відвідало більш ніж 13 тисяч 
відвідувачів. Позитивним фактором виявилося те, що до музею ідуть 
відвідувачі не тільки в літній (відпускний) період року, а й в осінньо-
зимовий період, який завжди вважається в Криму як “мертвий сезон” і це 
свідчить про те, що в музею є великий потенціал.  

Волинський регіональний музей українського війська та військової 
техніки ще у 2003 р. вважався безперспективним: будівлі запущені, техніка 
на майданчику не обслуговується і як результат – відвідувачі були рідкими 
гостями такого музею. Але музей зміг вирішити проблему накопичення 
фондів і протягом року отримував унікальні зразки техніки та озброєння. З 
частин, що розформовані, отримують літературу і формують наукову 
бібліотеку. Вже влітку 2004 р. колектив музею зробив першу музейну 
виставку “Сторінки військової історії Волинського краю”, яка розповідає 
про історію військових з’єднань та частин, які дислокуються на Волині. Ці 
зміни не могли залишитися без уваги з боку населення Луцька та області. 
Сьогодні показники відвідування значно покращилися – це прямий 
результат роботи колективу1.  

Отже, загалом військово-музейна діяльність, як структурний елемент 
системи КВПР ЗС України, в 1991–2005 рр. спрямовувалася на нарощування 
наукового потенціалу, впровадження сучасних наукових музейних 
технологій, формування музейної колекції, розбудову філій центрального 
музею, підвищення ролі музею у військово-патріотичному вихованні, 
збереження та використання пам'яток матеріальної i духовної культури у 
військовій сфері, залучення особового складу ЗС України та громадян 
України до надбань військової національної історико-культурної спадщини. 
Основними напрямами роботи військових музеїв стали: культурно-освітня 
діяльність; міжнародне співробітництво; експозиційна робота; виставкова 
діяльність; методична робота; науково-дослідна діяльність.  

Використовуючи практичний досвід діяльності військових музейних 
утворень у 1991-2005 рр., механізмами, які допоможуть поліпшити стан 
роботи військових музеїв, у майбутньому можуть бути: впровадження та 
дослідження інформаційно-музейних технологій (культурно-освітня, 
виховна, екскурсійна, експозиційна, методична, інформаційно-рекламна, 
виставкова і видавнича діяльності); дослідження проблем фондової роботи 
(облік фондів, їх науковий опис, зберігання фондів відповідно до вимог 
інструкцій, розробка програм обліку, методична робота, робота бібліотеки та 
наукового архіву; зв’язки з іншими музеями (у тому числі з музеями інших 
держав); міжнародне співробітництво. 

                                           
1 Росляк Р. Військовий музей розбудовується // Народна армія. – 2003. – 15 листопада. 
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Ворончук І.О. (Київ) 

 
ІНВЕНТАРІ ПРИВАТНИХ МАЄТКІВ  

ВОЛИНІ XVII СТ. В АРХІВОСХОВИЩАХ  
ТА БІБЛІОТЕКАХ ВАРШАВИ 

 
На підставі власних пошуків автора в архівах Варшави (Польща) 

висвітлено наявність документальних матеріалів з історії Волині ХVI – 
XVII ст. та піднімається проблема їхньої публікації. 

 
Для неупередженого й об’єктивного дослідження сучасними 

науковцями найрізноманітніших аспектів історичного життя минулих 
поколінь вкрай необхідним є підготовка системного банку даних, 
котрого в Україні до цього часу не існує. Попри неодноразові 
наголошення на потребі введення до наукового обігу нових, 
неопублікованих раніше архівних матеріалів, завдання створення так 
званої документальної україніки поки що реалізується дуже слабо.  

Такий стан речей призводить до того, що за останні роки в науці 
набуває  поширення дилетантизм, наукові спекуляції, непрофесійні 
оцінки та інтерпретації історичного минулого України, що базуються не 
на строгому критичному аналізі документальних джерел, а на 
умоглядних гіпотезах і уявленнях, дуже далеких від реалій історичного 
процесу. Все це вимагає серйозного державного ставлення до того 
документального багатства, яким володіє Україна. Адже 
документальний фонд України становить величезний масив 
найважливішої соціальної інформації, опис та публікація якої сприятиме 
введенню її до широкого наукового вжитку1.  

Для України завдання використання збережених часом джерельних 
інформаційних ресурсів має ще один важливий бік. Оскільки протягом 

                                           
1 Боряк Г. Національна архівна спадщина України та державний реєстр 

“Археографічна Україніка”. Архівні документальні ресурси та науково-інформаційні 
системи. – К., 1995. – С. 7-27. 
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багатьох століть українські землі входили до складу інших держав, 
постає ще одна проблема: взяття на науковий облік і використання тієї 
документальної бази з історії та культури українського народу, що 
знаходиться в архівах інших країн.  

У XIV-XVIII ст. значна частина українських земель входила спершу 
до складу Великого князівства Литовського, а з 1569 р. – до Речі 
Посполитої, тож певне число документів, дотичних українських 
територій зазначеного періоду, знаходиться в різних архівосховищах 
Польщі.  

Більшість українських документальних матеріалів зберігається у 
найвідомішому архівному зібранні Польщі, яким є Головний архів 
давніх актів (АГАД)∗ у Варшаві. По-перше, АГАД містить документи 
державних і публічних установ Речі Посполитої та Великого князівства 
Литовського, зокрема тут зосереджені архіви Коронної та Литовської 
Метрик, Скарбу Коронного (ASK), у фондах яких знаходяться 
різноманітні документи з історії українських воєводств і повітів XVI-
XVII ст. (поборові реєстри, інвентарі замків, люстрації староств за XVI-
XVII ст. тощо)1. По-друге, тут переховується значне число приватних 
архівів визначних польських та литовських родів, зокрема Тарновських, 
Любомирських, Замойських, Потоцьких, Радзивіллів та ін., з якими у 
XVI-XVII ст. були споріднені не менш визначні доми української еліти, 
а саме: князі Острозькі, Заславські, Вишневецькі, Сангушки та інші, 
внаслідок чого значні документальні масиви українських князівських 
родів опинились у польських архівних зібраннях. Найбільшу їх частину 
складають документи приватно-правного характеру, що містять 
інформацію як про окремі тогочасні поселення, так і про цілі ключі, 
волості, а подекуди й цілісні родові маєткові комплекси Волинського 
воєводства.  

Серед величезного числа документальних матеріалів з історії 
українських земель даного архівного зібрання, зосередимо увагу в цьому 
повідомленні на такій їх різновидності як інвентарі, що становили описи 
приватних маєтків. Спершу вони не мали чітко виробленого формуляра, 
через що містили багато відмінностей залежно від їх цільового 
призначення. Найчастіше інвентарні описи приватних володінь 
проводились при передачі маєтків в оренду, заставу, а також в разі їх 
продажу, переходу в спадщину, розподілу між нащадками тощо. Існує 
думка, що найвірогіднішими були так звані подавчі інвентарі, що 
супроводжували угоди при передачі маєтків в оренду, заставу або при їх 
купівлі-продажу. У цих випадках інвентаризація проводилася 
ретельніше, оскільки перебувала під контролем зацікавлених сторін. 
Багаторічні власні спостереження автора доводять: ще уважніше 
проводився опис маєтків під час їх розподілу між спадкоємцями. 
Причому ретельність описів була характерною не лише для невеликих за 
розмірами маєтків, де прибутки від господарства були незначними, що 

                                           
∗ Archiwum Główny akt dawnich (далі – АGАD). 
1 АGАD. Archiwum Skarbu Koronnego. Dział LVI. – Sygn. 5, K 7, 17, 31. 
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вимагало взяття на облік усіх без винятку, у тому числі й найменших, 
господарських прибутків, нічого не випускаючи з поля зору. Можна 
констатувати, що й при розподілі значної (і навіть дуже великої) 
спадщини, зацікавлені сторони виявляли не менш прискіпливе ставлення 
при визначенні грошової вартості та економічної потужності кожного 
окремого маєтку. Все це вимагало від ревізорів особливо серйозного 
підходу до інвентаризації добра, включаючи до обрахунків не лише 
панські двори з їх будівлями, городами, угіддями, ріллею, фільварками, 
ставками, млинами та ін., а й усіх мешканців маєтку і, в першу чергу, 
його підданих, оскільки саме від їхньої чисельності, розміру земельних 
наділів кожного окремого селянського господарства, їхніх конкретних 
повинностей безпосередньо залежав добробут нових власників. Тож, як 
правило, інвентарі включають не тільки опис господарської частини 
маєтку, а часто подають і загальний чисельний склад або ж навіть і 
поіменний опис тогочасного населення, а отже, містять дорогоцінну для 
нас інформацію, до того ж не лише про різні верстви населення, а й про 
окремі категорії всередині цих страт, тобто найширші відомості про 
тогочасний соціум.  

Щоправда, кількісно переважають інвентарні матеріали XVIII ст. До 
того ж з часом практичне діловодство призвело до вироблення більш-
менш усталеного і детальнішого формуляра описів, у зв’язку з чим вони 
несуть більшу інформацію. Інвентарів маєтків за XVI – XVII ст. 
збереглося небагато. В той же час саме вони розкривають різноманітні 
аспекти життя і подають нам відомості про найчисленнішу верству 
тогочасного українського населення – селянство, яке не залишило по 
собі власних писемних джерел, через що відоме в літературі під назвою 
“безмовна більшість”. Тож ці документи мають для нас дуже велику 
цінність. 

Пошук інвентарів приватних маєтків Волині XVI – XVII ст. 
засвідчив, що дуже цінними є декілька архівних фондів АГАД, а саме: 
“Archiwum Lubomirskich z Maley Wsi” та “Zbiór Branickich z Suchej”. 
Саме в цих фондах містяться інвентарі маєтків волинської шляхти, у 
тому числі й князівських родів.  

Архівне зібрання “Lubomirskich z Malеу Wsi” обіймає матеріали XIV 
– XX ст.1 Певний час ця збірка належала Марії Заньковецькій та її 
чоловікові Яну Тадеушу Любомирському – відомому історику, видавцю 
і публічному діячеві другої половини XIX – початку XX ст. В утвореній 
ним збірці оригінальних документів роду Любомирських містяться 
матеріали, що стосуються різних гілок цього роду і, зокрема так званої 
лінії “na Wiśniczu”, до якої належали краківський воєвода Олександр-
Михайло Любомирський, ще один краківський воєвода Теодор 
Любомирський, люблінський воєвода Антон Любомирський та ін.  

Саме у цьому фонді зберігаються деякі документи князів Острозьких, 
які породичалися з Любомирськими на початку XVII ст. 10 листодпада 
1613 р. онука князя Василя-Костянтина Острозького, найстарша дочка 

                                           
1 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. 
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його молодшого сина Олександра Острозького, Софія, була видана за 
краківського воєводу і сандецького старосту, який згодом став польним 
гетьманом Речі Посполитої – Станіслава Любомирського1. Коли у 1618 
та 1619 роках один за одним померли два останні сини князя 
Олександра, брати Адам-Костянтин і Януш-Павло, спадкоємицями 
величезної Олександрової частини Острозького  домену стали три 
сестри померлих, у тому числі й Софія2. Один із трьох її синів, 
Олександр-Михайло, який обіймав уряд краківського воєводи і належав 
до згаданої лінії роду Любомирських “na Wiśniczu”, як правнук князя  
В.-К. Острозького успадкував в якості “материзни” певну частину 
князівських добр.  

Тож не випадково в цьому архівному зібранні під сигнатурою № 127 
міститься збірка документів, що має назву “Тека Острозьких”, у якій 
зберігається декілька матеріалів інвентарного характеру. Зазначимо 
спершу, що тут міститься так званий “Podział dóbr Ostrogskich między 
Janusza Ostrogskigo kasztelana krakowskiego i Aleksandra Ostrogskigo 
woiewodę wołynskigo, braci, 1603”3. Події, пов’язані з поділом 
величезного Острозького домену, який саме завдяки його розмірам 
визначний польський письменник і історик А. Ю. Ролле називав то 
“удільним князівством”, то “острозькою державою”4, між синами князя 
Василя-Костянтина Острозького, рідними братами, краківським 
каштеляном Янушем Острозьким і волинським воєводою Олександром 
Острозьким, дістали свого часу гучний резонанс5.  

За палеографією це, безперечно, документ XVII ст., який, на жаль, не 
можна датувати точніше, оскільки не вистачає верхньої половини 
першої сторінки, де, як правило, зазначались дата та місце його 
спорядження. Саме це не дає можливості зрозуміти чи це оригінальний 
документ, чи копія: на сьогодні відомо декілька копій, але оригінал 
цього інвентаря так і не знайдено6. Відсутні також сторінки 15, 16, 23, 
24, а багато інших сторінок пошкоджено. Проте текст, що був свого часу 
виписаний дуже ретельно і чітко (навіть узятий у рамочку на кожній 
сторінці), незважаючи на пошкодження, читається добре. Саме 
ретельність, з якою виписано даний документ, наштовхує на думку, що 
він може бути оригіналом. Тут же знаходяться фрагменти поділів 
волинських маєтків між дочками князя Олександра Острозького, Софією 

                                           
1 Wolff J. Kniaziowie Litewsko-Ruscy od końca czternastego wieku. – Warszawa, 1895. – 

S. 358.  
2 Ворончук І. Передмова // Володіння князів Острозьких на Східній Волині. – К.; 

Старокостянтинів, 2001. – С. 73-74.    
3 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. – Sygn. 127. 
4 Dr. Antoni J. Ks. Bazyli Ostrogski i jego zatarg z Kosińskim // Opowiadania Historyczne. 

Seria szósta. – Lwów, 1887. – S. 63. 
5 Детальніше див.: Ворончук І. Передмова // Володіння князів Острозьких на Східній 

Волині. – С. 71-73. 
6 Його копії нещодавно були опубліковані. Див.: Описи Острожчини другої половини 

XVI – першої половини XVII ст. – К.; Острог; Нью Йорк, 2004. – С. 74-102. 
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Любомирською, Катериною Замойською та Анною-Алоїзою 
Ходкевичовою у 1618 і 1621 рр.1 

Під цією ж сигнатурою містяться ще два інвентарі. Це – опис міста 
Літовіжа та сіл Лішня, Грибовиця, Осьмиловичі, Седмярка і Хвалимичі 
Володимирського повіту за 1613 р. У ньому подаються імена та 
прізвища міщан і селян, їх категорії за розміром земельного наділу та 
їхні повинності. Цей документ також трохи пошкоджений, у ньому не 
вистачає початку. Другий інвентар стосується міста Острога з 
навколишніми селами, що до нього належали, за 1654 р.2, який у цей час 
належав до володінь князя Владислава Домініка Заславського3. 
Документ перелічує острозьких міщан за прізвищами та іменами і 
зазначає спустілі на той час міські пляци. Дуже цінними є дані, що 
стосуються належних до Острога 19 сіл, зокрема, наступних: Вельбовна, 
Нетишина, Коломлі, Кривіна, Крупець, Убельців, Мекоти, Плужного, 
Борисова, Білотина, Більчина, Гнойниці, Калетинців, Радогощі, Боровиці 
Великої та Малої, Корпилівки, Попівців, Хостки (Hostkie)4. Щодо цих 
поселень в інвентарі наводяться кількісні показники тих змін у складі 
населення, що сталися внаслідок політичних катаклізмів 1648-1654 рр., 
та називаються поіменно селяни, які мешкали в них на час його 
складення. Тут же подається опис маєтностей Берездівського ключа 
Луцького повіту, до якого входили міста Берездів, Хлапотин (або 
Красностав) з селами: Берездівка, Гориці, Правутин, Сенів, Мокре, 
Хоровець, Монятин, Закриниччі, Стовби, Колоденка.  

Документ під назвою “Inwentarz folfarków” 1617 р.5 подає відомості 
щодо 14 фільварків Кременецького повіту, зокрема щодо наявності у них 
ставків, млинів, числа робочої худоби, кількості висіяного збіжжя різних 
сортів та городніх культур. Але в цьому інвентарі міститься значно 
більша інформація, ніж говорить сама його назва, тут подано опис 
десяти містечок: Кам’янки, Грушків, Глинського, Пикова, Острожка, 
Краснополя, Костянтинова, Янушполя, Сульжина, Базалії та 11 сіл6.  

Очевидно, інвентар було складено незабаром після чергового 
татарського нападу і спустошення цих маєтностей (відомо, що великий 
напад татар на Волинь стався якраз у 1617 р.). Тут подається перелік 
міської і замкової стрільби зазначених містечок та число замешкуваних 

                                           
1 Взагалі офіційний поділ батьківської спадщини між ними стався у 1621 р., то ж, 

очевидно, один з них був помилково  датований 1618 р.  
2 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. – Sygn. 127. – S. 1-34. 
3 Князі Заславські були відгалуженням роду князів Острозьких і походили від князя 

Івана Васильовича Острозького, який наприкінці XV ст. став власником міста Заслава, 
назва якого закріпилась як патронімія за його спадкоємцями, утворивши у князівському 
родоводі гілку Заславських.   

4 За “Реєстром” поселень О. Барановича, здійсненим на підставі подимної тарифи 
1629 р., не значиться. Див.: Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною. 
I. Волинське воєводство. – К., 1930. – С. 114-140. 

5 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. – Sygn. 17. – S. 1-46. 
6 За “Реєстром” О. Барановича місто Глинське відсутнє, подається лише село з такою 

назвою. Міста Кам’янка, Грушки і Пиків також у реєстрі відсутні. Місто Пиків 
знаходилось у Київському воєводстві. 
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будинків і “пустих” пляців. Окремо міститься також опис Вільського 
замку. У зв’язку з тогочасною татарською небезпекою сільські 
поселення досить часто мали невеликі замкові укріплення. За подимною 
тарифою 1629 р. Вілія якраз і була таким поселенням сільського типу, 
але досить великим, нараховуючи на той час 80 “димів”1. Інвентар 
називає села Гребенинку, Пашківці, Остриківці, Сахнівці, Волицю, 
Махаринці, Жеребки, Лисинці, Корчівку, Коськів, Красилівку2, які 
належали до певного міського ключа, та описує ті спустошення, яких 
вони зазнали. Дуже цінною є вкрай рідкісна інформація про людські 
втрати, що сталися в цих поселеннях внаслідок зазначеного нападу, 
зокрема тут подається чисельність селян, які мешкали до татарського 
нападу, кількість забраних до полону та тих, які залишилися. На жаль, 
інвентар зберігся не повністю, не вистачає декількох перших сторінок. 

Інвентар повинностей городян м. Сульжина Кременецького повіту 
під цією ж сигнатурою не датований. Але як і попередній документ, до 
якого також входить це місто, він підписаний Яном Ржимінським. 
Очевидно, вони складались одночасно або з невеликим розривом у часі. 
На відміну від попереднього інвентаря, тут подається перелік міщан за 
категоріями, залежно від наділу землі, якою вони користувалися, тобто 
вони поділяються на волочних, четвертинників і коморників. Окремо 
зазначаються міщанські повинності, у тому числі й грошові чинші. 
Аналогічна інформація подається щодо селянського населення шести сіл 
Сульжинського ключа: Лисина, Лонківців, Медведівки, Коськова, 
Болкунів і Драчів3. Села Лисин і Коськів зазначені також і в інвентарі 
1617 р., що дає можливість співставити дані.  

Під цією ж сигнатурою зберігається інвентар міст Острога і 
Межирича з їх селами за 1621 р., що є виписом з луцьких ґродських книг 
XVII ст. Його було складено 1620 р. після смерті у старшого сина князя 
Василя-Костянтина Острозького, краківського каштеляна князя Януша 
Острозького, під час передачі цих добр під управління призначеному 
ним опікуну А. Лещинському. Дане джерело містить поіменний перелік 
половини населення міста Острога (друга половина міста належала 
спадкоємцям брата Януша – Олександра) та містечка Межирича із 
зазначенням розмірів їхніх земельних наділів, належних з них 
панщизняних робіт та інших повинностей і податків4. 

Під сигнатурою № 395 містяться короткі нотатки про стан міст 
Полонного, Острополя, Любашова6 та Баранівки Волинського 
воєводства, зроблені ревізорами по війні 1657 р. Цією ж сигнатурою 

                                           
1 Баранович О. Залюднення України перед Хмельниччиною. I. Волинське воєводство. – 

С. 117. 
2 У “Реєстрі” О. Барановича села Махаринці і Красилівка у Кременецькому повіті 

відсутні. Село під назвою Красилівка зазначено лише у Луцькому повіті. 
3 У “Реєстрі” О. Барановича відсутні села Болкуни та Лонківці. 
4 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. – Sygn. 17. – S. 1-53. 
5 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. – Sygn. 39. – S. 1-3.   
6 У “Реєстрі” О. Барановича Любашова значиться як село. 
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позначені два досить великі інвентарі Полонської волості Луцького 
повіту за 1664 р. та 1666 р.  

Перший з них1 подає опис Полонського замку та самого міста, що 
складалося з трьох частин: Старого і Нового Полонного та, очевидно, 
зовсім новозаселеної частини, населення якої перебувало на “волі”, не 
виконуючи ще жодних повинностей, через що ця третя частина міста й 
мала назву “Воля”. У ньому подається перелік міщан за їхніми іменами і 
прізвищами, зазначені розміри міських “пляців”, які вони займали, 
розташування й розміри їхніх городів та міські повинності. 

Цей інвентар містить відомості ще про низку поселень 
Кременецького повіту. Першим зазначено містечко Баранівка та 16 сіл, 
що до нього належали: Горошки, Бартники, Новоселиця, Дертка, 
Тиранівка, Котелянка Велика і Мала, Лежна (Lezna), Борисківці, 
Деревичі, Морозівка, Кипчиці, Бражинці, Лацківці або Калюжинці, 
Кустівці, Голибіси2. 

Далі йде опис міста Любара (Любартова) з належними до нього 
селами, серед яких називаються: Іванківці, Уланикі, Карпівці, 
Стрижавка, Привалівка, Демківці, Ленківці, Житинці3. Цікаво, що тут же 
називаються села “zа rzeczkoj Slucz”, розташовані у Київському 
воєводстві, зокрема: Кошки, Мотовилівка, Гавратин, Стецьківці, Волиця. 
Ця інформація відрізняється лаконічністю, але тут також зазначаються 
людські втрати, що сталися за час воєнних лихоліть.  

Потім подається інвентар міста Острополя (Старого і Нового) та 
належних до нього сіл: Грибіна4, Райків, Решнівки, Решнівки Малої, 
Яремичів, Хижників, Малишівки, Іршиків, Чорного, Білецького, 
Москалівки, Онацківців, Гробузної, Завистівки, Воробіївки, Вишнього 
Поля, Городища, що лежали на одному березі річки Случ, а також сіл: 
Махаринців, Терешків, Курніків, Татаринівки, Лушанець, Станіславівки, 
Березівки, Калинівки, Ладиги, що розташовувались на іншому березі 
Случі. Інформація щодо цих поселень також стосується спустошення і 
тих людських втрат, яких вони зазнали.  

Інвентар Полонської волості 1666 р. майже аналогічний до інвентаря 
1664 р., але значно більший за обсягом за рахунок додаткової 
інформації5. Тут детальніше описані два села, що належали до 
Полонської волості, та шість сіл, що відносились до містечка Баранівки. 
У поданих про них відомостях перелічуються селяни-господарі за 
іменами та прізвищами, зазначається розмір їхніх земельних наділів та 
число наявної в господарствах робочої худоби.  

                                           
1 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. – Sygn. 39. – S. 1-46. 
2 У “Реєстрі” О. Барановича відсутні села під назвами Лежна, Борисківці, Кипчиці, 

Лацківці або Калюжинці, а назву села “Hołypce” (за даним інвентарем) ототожнюємо з 
поданою О. Барановичем назвою Голибіси.  

3 У “Реєстрі” О. Барановича села Стрижавка та Уланикі відсутні.  
4 У “Реєстрі” О. Барановича це село не значиться.  
5 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. – Sygn. 39. – S. 47-116. 
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У цій збірці міститься ще один інвентар міст Острога і Межирича з 
селами Белмаж, Розваж, Хорів і Білашів за 1708 рік1. У ньому описані 
будівлі острозького і межирицького замків, перелік їх вулиць з 
міщанами, названими за іменами та прізвищами. Мешканці сіл 
перелічені за прізвищами, зазначені розміри їхніх земельних наділів, 
наявна у господарствах робоча худоба, повинності й податки. Даний 
інвентар подає відомості про міста початку XVIII ст., проте називаємо і 
його, оскільки з’являється можливість співставлення цих даних з 
інформацією попередніх описів за XVII ст.  

Декілька інвентарів приватних добр Волині XVI-XVII ст., у тому 
числі й маєтків князів Острозьких, і зокрема їхнього родового гнізда – 
міста Острога, містить у собі “Zbiór Branickich z Suchej”. Це 
документальне зібрання, утворене в XIX ст. Олександром і Владиславом 
Браницькими, а далі продовжене Анною та Юліушем Тарновськими, 
обіймає головним чином домашні архіви декількох сімей шляхетського 
роду Браницьких герба Корчак. Більшість документів становлять акти, 
що надійшли з давніх колекцій А. Є. Кожмяна, Іпполіта Скімборовича, 
Кароля Ласького, Адама Мелешка Малішкевича. 

Інвентарі приватних маєтків цього фонду становлять собою виписи зі 
скарбових книг Волинського воєводства. Це, зокрема, інвентар маєтку 
Липи Луцького повіту від 3 травня 1638 р., де зазначаються імена та 
повинності селян2. Подано також опис панського двору з його будівлями 
та городом, названі городні та овочеві культури, а також кількість 
висіяного збіжжя на фільваркових полях. Перераховано 49 підданих 
маєтку, серед них 3 боярини, 25 півволочних, 7 загородників, 11 
коморників та 3 ремісники. Усі вони названі поіменно, зазначено 
розміри їхніх земельних наділів, кількість тяглової сили в господарстві 
та перелічені їх повинності.  

Інвентар села Лаврова Луцького повіту, що датується 60-ми роками 
XVII ст. (точніше рік не означено), зазначає імена і повинності селян3.  

Інвентарний опис Любецької маєтності4, що належала дочці 
волинського скарбника Мартина Домбровського, Маріанні Малуській, 
датується 24 січнем 1663 р. Окрім села Любче, він включає ще низку сіл, 
зокрема: Тихотин, Соловін, Бородзяцьку Волю5, Немір і частину с. Рудки 
Луцького повіту. У ньому подається опис двору села Любче з будівлями, 
городом, садом та реєстри селян названих поселень за іменами і 
прізвищами із зазначенням числа робочої худоби в селянських 
господарствах. 

Інвентар Лешнівської маєтності з селами Корсів, Сестрятин та Кузя6 
(можливо, Кузяни, дослівно “Kuzianskiey”) Кременецького повіту точно 

                                           
1 AGAD. Archiwum Lubomirskich z Malej Wsi. – Oddział II. – Sygn. 63. – S. 55-104. 
2 AGAD. Zbiór Branickich z Suchej. – Sygn. 323/409. – S. 555-559. 
3 AGAD. Zbiór Branickich z Suchej. – Sygn. 323/409. – S. 38-40.  
4 AGAD. Zbiór Branickich z Suchej. – Sygn. 323/409. – S. 561-564. 
5 У “Реєстрі” О. Барановича село Бородзяцька Воля відсутнє.  
6 У “Реєстрі” О. Барановича ця назва відсутня.  
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не датується1. Очевидно, він відноситься до початку XVII ст. За 
інформацією опис досить цікавий: у ньому перераховані повинності 
мешканців містечка Лешнів, подано короткий опис Корсівського 
фільварку та Сестрятинського двору. Мешканці міста та перерахованих 
сіл називаються за іменами та прізвищами (подекуди у них відбивається 
професійний характер ремісничої діяльності), зазначені розміри їхніх 
земельних наділів (волоки, півволоки, городи), відробіткових 
повинностей, грошових чиншей тощо. 

Документ, що має назву “Mlyny Międzyrzyckie na rzecze Zoliburze”                 
також датується лише приблизно – XVII століттям.2 Однак за змістом він 
значно ширше своєї назви. Крім переліку млинарів та кількості 
млинових кіл, у ньому містяться дані про підданих села Белмаж, що 
належало до міста Межириччя, а саме: їхні імена, прізвища та 
повинності. Після цього подається перелік міщан Острога, у прізвищх 
яких подекуди відбивається їхній рід занять та ремісничий фах. В 
інвентарі не вистачає однієї сторінки, оскільки реєстр острозьких міщан 
починається з № 33. Тут називаються наступні вулиці м. Острога: 
Зарванська, Ринкова, Татарська, “za Bramą”, Гарбарська, Підзамче. У 
документі зазначено також число замешкуваних на той час житлових 
приміщень – “димів”, а також пустих “пляців”, кількість “кам’яниць” – 
цегляних будинків (15). Окремо подається перелік євреїв міста і 
називається число міських вінниць (17), броварень (5), солодовень (5), 
млинів (2) та зазначаються повинності міщан. Далі подається перелік 
мешканців 82 “димів” Межириччя та кількість вінниць (8) у цьому місті. 
  

У цій теці Браницьких міститься ще один інвентар міста Острога без 
дати, але з приписом “Jako przed woiną bylo”. Очевидно, вже пізніше 
олівцем на першій сторінці з лівого боку була проставлена дата – 1648 р. 
Тут подано опис передвоєнних Старого і Нового міста, а також 11 сіл: 
Нетишина, Кривіна, Крупця, Білотина, Більчина, Мекот, Корпиловців, 
Плоского, Загірців3 та 12 фільварків, де також зазначені піддані, що 
господарювали на фільваркових волоках. Інвентар нараховує у місті 22 
кам’яниці, 550 житлових будинків у Старому місті і 700 – у Новому. У 
перелічених вище селах називається загальна кількість осілих волок. 
Детально подаються повинності селян. 

Надзвичайно цікавим є інвентар села Городниці Луцького повіту 
1700 р.4 Окрім опису будівель панських дворів (старого і нового) та їх 
господарського начиння, списку підданих селян із зазначенням розмірів 
наділів землі, робочої худоби, повинностей, у ньому також подається 
рідкісна інформація щодо селянських дітей, які називаються за іменами 
та зазначається їхній вік. Окремо названі ще й діти, котрі народилися 
саме у цьому селі. 

                                           
1 AGAD. “Zbiór Branickich z Suchej”. – Sygn. 323/409. – S. 565-571. 
2 AGAD. “Zbiór Branickich z Suchej”. – Sygn. 323/409. – S. 582-597. 
3 Ще дві назви прочитати не вдалося. 
4 AGAD. “Zbiór Branickich z Suchej”. – Sygn. 323/409. – S. 530-536. 
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У рукописному відділі бібліотеки Варшавського університету було 
віднайдено копію інвентаря 1620 р. маєтків князів Острозьких, 
складений ревізорами, перед їх поділом між дочками кн. Олександра 
Острозького –Софією Любомирською, Катериною Замойською, Анною 
Ходкевичовою1. Це копія початку XX ст. того інвентарного опису, що 
зберігається у рукописному відділі бібліотеки Наукового закладу 
ім. Оссоліньських у Вроцлаві2. Копія, як і оригінал, містить також 
“Summariusz” прав і привілеїв дому князів Острозьких на маєтки, де 
перераховані великокнязівські та королівські привілеї, грамоти і надання 
земель князям Острозьким, починаючи від привілея короля Владислава і 
князя Витовта 1386 р. з пожалуванням на вічність Федору Даниловичу 
Острозькому замку Острог з волостями: Заславською, Корецькою, 
Крупецькою, Хлапотинською, Красною і Тростянецькою. Тут також 
зазначені й акти купівлі-продажу та обміну земельних володінь, 
здійснені самими князями. Щоправда, копія відрізняється від оригіналу 
своїм обсягом, оскільки подає неповний поіменний перелік населення 
маєтків, а лише загальне число їх мешканців за категоріями залежно від 
системи господарювання, тобто називає кількість дворищних, 
півдворищних, волочних, півволочних, чвертьволочних, загородників, 
коморників, підсусідків тощо. 

За якістю поданої інформації копія, як і оригінал, не має собі рівних. 
Інвентар включає 320 населених пунктів, у тому числі описано 20 міст: 
Александрія, Баранівка, Берездів, Дубрівка, Дорогобуж, Жорнів, Звягель, 
Козлин, Лабунь, Луцьк (частина), Любар (Любартів), Несолонь, Острог 
(частина), Острополь, Полонне, Рівне, Смолдирів, Сураж, Хлапотин (або 
Красностав), Черниця. В містах міщани розписані по вулицях, на яких 
вони мешкали, описуються різні міські будівлі та їх особливості. 
Зокрема, при опису Рівненського замку зазначено, що у ньому є церква і 
каплиця “stare malowane”, а у самому місті розташовувалися православна 
церква (на валу), костьол, руський та католицький шпиталі тощо. 

Найрізноманітніша інформація подається щодо сільських поселень, 
зокрема зазначається система господарювання у кожному селі 
(дворищна або волочна), кількість сільських мешканців за різними 
категоріями, їхні земельні наділи, окрім того, вказуються також 
додаткові наділи, які досить часто селяни тримали на праві найму за 
грошові чинши. Детально визначені повинності: відробіткові та 
натуральні, інші різні роботи, розміри “порохового”, “сторожового” 
тощо. Дуже цікавою є інформація щодо висіву певної кількості збіжжя й 
одержаного врожаю у фільварках за 1619-1620 рр., що дає змогу 
визначити врожайність зернових культур.  

                                           
1 Biblioteka Warszawskiego Uniwersytetu. Oddział Rękopisów. – Sygn. 425. Частково 

інвентар опубліковано у книгах: Володіння князів Острозьких на Східній Волині. – К.; 
Старокостянтинів, 2001; Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини 
XVII ст. – К.; Острог; Нью Йорк, 2004. 

2 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Polskiej Akademii Nauk. Oddział 
Rękopisów. – Sygn. 3669/II. 
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Таким чином, в архівосховищах Варшави виявлено 22 інвентарі 
приватних маєтків Волині XVII ст. Серед них декілька описів міста Острога 
за різні роки, зокрема вибудовується наступний хронологічний ряд: 1603, 
1620, 1621, 1648, 1654, 1709 років і ще один за XVII ст., але точно не 
датований. Вони подають більш-менш детальний опис міста та його жителів, 
що надає цікаву перспективу для дослідження як самого міста в його 
історичному розвитку (зокрема, забудови, планування, архітектури тощо), 
так і історії його мешканців, зокрема, конкретних міщанських родин та їх 
нащадків. 

Інвентарні описи значного числа сільських поселень дадуть можливість 
прослідкувати тогочасну систему господарства, співвідношення різних 
категорій селянського населення, забезпечення їхніх господарств тягловою 
робочою силою та взагалі більш детально вивчити умови життя 
найчисленнішої тогочасної верстви населення – селянства.  

Отже, на черзі постає важливе завдання якомога скорішої підготовки цих 
документів до публікації для введення їх до наукового обігу. 

 
 

 
Зякун А.І. (Суми) 

 
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ДИПЛОМАТІЯ  
ТА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА  

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ ст. 
 

Висвітлюється ставлення держав Європи до визвольної боротьби 
українського народу середини ХVІІ ст., оцінюється вплив козацької війни 
на політичне життя континенту. 

 
Сьогодні, враховуючи місце та роль України у світі, актуальним є 

здійснення аналізу її зовнішніх відносин насамперед з тими державами, які 
на різних етапах історії України мали вплив і надалі впливають на її долю. В 
статті мова йде про відлуння подій національно-визвольної війни 
українського народу середини ХVІІ ст. у зовнішній політиці деяких західних 
держав. Міжнародні аспекти національно-визвольної війни неодноразово 
висвітлювали історики, зокрема, вони знайшли відображення в працях 
М.І. Костомарова, М.С. Грушевського, Д.І. Яворницького, 
М.П. Петровського, І.П. Крип’якевича, Ф.П. Шевченка та інших, хоча 
окремо дипломатична історія визвольної боротьби українського народу та 
відповідні джерела розглядалися лише в кількох працях (В.А. Голобуцький, 
Д.С. Наливайко)1. Тому автор вважає за доцільне ще раз звернутися до 
аналізу європейського резонансу визвольної війни.  

                                           
1 Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского 

народа. – К., 1962; Наливайко Д.С. Західноєвропейські історико-літературні джерела про 
Визвольну війну українського народу 1648 – 1654 рр. // Український історичний журнал. – 
1970. – № 1; Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у 
західноєвропейських літературних пам’ятках). – К., 1992. 
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Події національно-визвольної війни українського народу середини 
ХVІІ ст. стали визначальними не тільки для українського народу, а й для 
Європи в цілому. Щоб глибше зрозуміти її наслідки та вплив, звернемо 
увагу на розстановку сил у Європі наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст. 
У той час Європа вступила в новий період міжнародних відносин. У ряді 
країн завершувалося створення територіальних об’єднань та формування 
умов утворення абсолютистських держав. З їх появою змінився характер 
політики, домінуючими стали суперечності між великими державами. Як 
наслідок, міждержавні конфлікти почали переростати в 
загальноєвропейські. Характер тодішньої зовнішньої політики визначали 
такі фактори як прикордонні та династичні посягання, боротьба за 
торговельну монополію, релігійні суперечності тощо, причому 
домінуючим залишався їх військовий прояв. Щоб не посилювалася 
гегемонія окремих держав, у Європі встановлюється система „політичної 
рівноваги”. В ХVІІ ст. принцип „політичної рівноваги” перетворився на  
головний принцип міжнародних відносин.  

На початку ХVІІ ст. зовнішня політика європейських держав все 
більше набувала релігійно-політичного характеру. Це особливо наочно 
виявилося в ході Тридцятилітньої війни (1618-1648 рр.). Фактично це 
був великий всеєвропейський конфлікт, що охопив майже всі країни 
континенту, й Україна не була винятком. Релігійно-конфесійна проблема 
в той час була актуальною як для українського народу, так і для інших 
народів Європи, де загострилася боротьба проти наступу 
контрреформації. Тому не дивно, що під час Тридцятилітньої війни 
держави протестантського табору вдалися до дипломатичних акцій, 
спрямованих на втягнення українців в особі козацтва у боротьбу проти 
Католицької ліги. Причому козацькі загони з’являлися у військах обох 
ворогуючих сторін. Так, у 1635 р. австрійський уряд із завербованих 
козаків створив корпус, очолюваний Павлом Носковським. Цей корпус 
через Чехію і Південну Німеччину був направлений у Рейнську область, 
де діяв проти французької армії. Майже одночасно, у 1636 р. спробу 
найняти українських козаків зробив і французький уряд1. У 1644 р. 
французький посол у Варшаві граф де Брежі повідомляв регента, 
кардинала Мазаріні, що є можливість завербувати кілька тисяч козаків. 
Характеризуючи їх, він відзначив, що вони  дуже відважні вояки, 
непогані вершники, досконалі піхотинці, особливо здатні до захисту 
фортець2. В організації козацької експедиції у Францію активну роль 
відіграв Б.Хмельницький, який брав участь у переговорах від імені 
козаків і для їх завершення у березні 1645 р. виїздив до Франції. У 
жовтні цього ж року козацький корпус з 2 600 чоловік вирушив до 
Франції і в 1646 р.  брав участь у воєнних діях3. 

                                           
1 Сергійчук В. Запорожці за Дунаєм, Віслою, Рейном // Всесвіт. – 1990. – № 6. – С. 161-

163. 
2 Див.: Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – К., 1954. – С. 75. 
3 Див.: Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у 

західєвропейських літературних пам’ятках). – С. 158. 
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Таким чином, ще в першій половині ХVІІ ст. українське козацтво 
було залучено до дипломатичної гри як військово-політична сила, здатна 
вплинути та внести суттєві корективи в систему взаємовідносин 
європейських держав. Далекоглядність як протестантських, так і 
католицьких дипломатів щодо козацтва підтвердилася в ході 
національно-визвольної війни 1648-1654 рр. Для українців це була війна 
за визволення і можливість створення власної держави, а для 
європейських держав – продовженням протистояння в бажанні змінити 
розстановку сил на європейському політичному просторі. На думку 
Д.Наливайка1, в історії Європи ХVІІ ст. були три події, які різною мірою 
знаменували її корінний перелом: Тридцятилітня війна, Англійська 
революція та Визвольна війна українського народу. І, дійсно, ці події 
мали кардинальні наслідки, бо зазнали краху та почали занепадати 
великі держави, які до того служили оплотом католицизму та феодальної 
реакції. Провідна роль на континенті перейшла до країн, що стали на 
шлях буржуазного розвитку (Англія і Голландія), а також до тих, де 
склалася абсолютна монархія нового типу (Франція). Отже, події 1648 р. 
в Україні не були для Західної Європи несподіваними. Вже в 20-30-х рр. 
ХVІІ ст. – вважає Д. Наливайко –  політичні діячі європейських держав 
дивилися на Україну як на ахіллесову п’яту Речі Посполитої2, а 
релігійно-політична боротьба та часті козацько-селянські повстання 
мали значний резонанс на Заході. Інша річ, що кожна європейська країна 
оцінювала події в Україні, виходячи із своїх доктринальних позицій, 
зокрема, належності до католицького або протестантського таборів.  

Оскільки військові дії проходили на території Речі Посполитої, яка 
входила до союзу держав Католицької ліги, то, зрозуміло, що держави 
цього табору вороже поставилися до повсталого українського народу. 
Співчуваючи  Польщі, вони надавали їй всіляку підтримку. Незважаючи 
на значне ослаблення після Тридцятилітньої війни, Католицька ліга, щоб 
не допустити розгрому Польщі й зберегти її державну цілісність, 
спрямувала всі свої сили проти козацтва та їх прихильників. Особливу 
активність проявив папа Інокентій Х. Ототожнюючи справи польського 
короля зі справами католицької церкви, він закликав католицькі держави 
надавати всіляку допомогу Польщі. Для цього були зроблені навіть 
спроби організувати хрестовий похід католицької Європи проти 
непокірного козацтва, але на заваді здійснення об’єднаного виступу 
стала складна політична ситуація, що виникла у папських союзників – 
Іспанії та Австрії. Іспанія в той час переживала економічний та 
політичний занепад, що призвело до падіння її міжнародного престижу. 
Австрія теж мала значні економічні й політичні труднощі, до того ж її 
активні дії стримувала Швеція, яка залишала свої війська в Чехії і в разі 
потреби могла спрямувати їх на Відень. Тому Австрія на деякий час 
обмежилася лише моральною підтримкою Польщі, розгорнувши широку 
дипломатичну діяльність на користь свого політичного союзника. 

                                           
1 Там само. – С. 189. 
2 Там само. – С. 193. 
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Зокрема, в 1650-1652 рр. австрійська дипломатія наполегливо діяла в 
придунайських князівствах, підбурюючи проти України Молдавію, 
Валахію та Трансільванію, з тим, щоб розпорошити сили 
Б.Хмельницького і змусити діяти на два фронти. Крім цього, турецькому 
послу у Відні були обіцяні поступки в Угорщині, якщо султан допоможе 
прилучити згадані князівства до союзу з Польщею. В 1652 р. австрійська 
дипломатія доклала великих зусиль і для провалу планів 
Б.Хмельницького в Молдавії. За її участю була створена коаліція Валахії 
і Трансільванії, яка виступила проти союзника козацтва молдавського 
господаря Василя Лупула1. Наслідки цих дій виявилися особисто для 
Б.Хмельницького катастрофічними – у битві з військами коаліції загинув 
його син Тиміш. Тактики активної політичної підтримки Речі 
Посполитій з наданням їй непрямої військової допомоги імператор 
Фердінанд ІІІ дотримувався до кінця війни, хоча він так і не наважився 
відкрито втрутитися у це протистояння, зважаючи на силу козацького 
війська.  

Не без допомоги австрійської дипломатії в 1655-1656 рр. було 
досягнуто примирення Московії з Річчю Посполитою, що закінчилося 
підписанням у таємниці від представників України Віленської угоди. 
При посередництві Відня в листопаді 1656 р. був також укладений 
сепаратний мир між Польщею та Москвою, який надав можливість 
австрійським дипломатам зосередити зусилля на укладення мирної 
угоди між Польщею і Україною, яка разом зі Швецією та Трансільванією 
продовжувала війну з поляками. Для виконання цього завдання на 
початку 1657 р. до Хмельницького було направлене австрійське 
посольство, очолюване П.Парчевичем, однак серйозного значення 
гетьман йому не надав, оскільки не вірив у можливість справжнього 
миру з польською шляхтою2. Так, внаслідок активних дій віденської 
дипломатії, на кінець 1656 р. змінилася розстановка союзницьких сил – 
Московія оголосила війну Швеції, а Україна в союзі з Трансільванією та 
Швецією продовжила воєнні дії проти Польщі.  

Значний резонанс „великої козацької війни” був у Німеччині, 
сусідній із Річчю Посполитою країні. Німецькі найманці служили як у 
польському, так і в козацькому військах. І. Крип’якевич відзначав, що в 
поході на Молдавію брав участь німецький загін у триста чоловік3. 
Ю.А.Мицик навів дані про німецьких найманців на польській службі4. 

Що ж до політико-дипломатичного аспекту, то козацька війна та 
Вестфальський мир 1648 р., на нашу думку, стали об’єктивними 
факторами, що сприяли піднесенню Пруссії. Саме в другій половині 
ХVІІ ст. Пруссія внаслідок змін розстановки сил у східній частині 
континенту почала бурхливо розвиватися. Розділена до 1648 р. 

                                           
1 Там само. – С. 197-198. 
2 Там само. – С. 200. 
3 Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – К., 1954. – С. 212. 
4 Мыцык Ю.А. Немецкая печатная реляция об Освободительной войне украинского 

народа 1648 – 1654 гг. // Вопросы германской истории. – Днепропетровск, 1981. – С. 137-
138. 
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географічно й політично держава Фрідріха Вільгельма І була 
другорядною в Німеччині. В значній мірі саме завдяки визвольній війні 
українців Пруссія, яка входила як васальне герцогство до Речі 
Посполитої, анулювала свою залежність від Польщі та об’єдналася з 
Бранденбургом у єдине королівство. Дії своєї дипломатичної служби 
Фрідріх спрямовував на реалізацію власних планів. Обіцяючи Яну 
Казиміру щедру допомогу, він утримувався від конкретних дій і 
використовував стан Речі Посполитої для зміцнення свого королівства. 
Від встановлення прямих дипломатичних контактів із Б.Хмельницьким 
він також утримувався. Тільки в 1655-1657 рр., побоюючись вторгнення 
українсько-московських військ у Пруссію, були налагоджені 
дипломатичні зв’язки з Україною1. Так війна козаків створила 
сприятливі умови для піднесення Пруссії та перетворення її у велику 
європейську державу. 

Інтерес до подій у Польщі спостерігався не тільки в союзницькому 
таборі Риму, а й у Венеції, яка  вбачала в козацтві важливу антитурецьку 
силу, якій відводилося значне місце в її воєнно-політичних планах. Після 
Зборівської угоди 1649 р. Венеція зробила спроби створити з козаками 
антитурецький союз. Для цього влітку 1650 р. до Б.Хмельницького було 
відряджене венеціанське посольство Альберто Віміни. Венеціанські 
дипломати намагалися використати резонанс „великої козацької війни” 
для посилення визвольної боротьби південних слов’ян проти турецького 
поневолення. А. Віміна повідомляв венеціанському сенату, що навіть 
сама звістка про козацький похід на турків може викликати повстання 
серед поневолених балканських народів і спонукати до виступу 
придунайські князівства2. У свою чергу Б.Хмельницький, мабуть, 
обізнаний із настроями південних слов’ян, активно розробляв план 
балканської політики. Частково він був реалізований в 1654-1657 рр.3 
Що ж до дипломатичної місії А.Віміни, то вона виявилася 
безрезультативною, бо сподівання Венеції створити антитурецький союз 
у ті часи виявилися марними. Війна з Туреччиною в найближчий час не 
входила в плани козаків.  

Визвольна війна спонукала до активних дипломатичних дій і країни 
протестантського табору насамперед Швецію, яка була єдиною 
протестантською державою, що реально впливала на хід козацької війни. 
Ще влітку 1648 р. уряд Швеції наказав „через Сілезію і Саксонію 
притягнути свої головні сили до польського кордону з таким 
розрахунком, щоб вдертися в Польщу, як тільки це буде визнано 
вигідним для шведських інтересів”4. Б.Хмельницький сподівався 
використати шведську допомогу, тому протягом 1649-1652 рр. він 
намагався встановити контакти з Швецією, але шведський уряд ухилявся 

                                           
1 Олянчин Д. Українсько-брандебурзькі політичні зносини в 1648 – 1657 рр. // Записки 

наукового товариства ім. Шевченка. –Львів, 1931. – Т. 151. 
2 Молчановский Н. Донесение венецианца Альберто Вимина о козаках и Богдане 

Хмельницком // Киевская старина. – 1890. – Т. 68. – С. 65-66. 
3 Крип’якевич І.П. Вказ. праця. – С. 254-255. 
4 Голобуцкий В.А. Вказ. праця. – С. 136. 
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від них. Водночас у Швеції уважно стежили за розгортанням подій в 
Україні, очікуючи вдалого моменту для нападу на Річ Посполиту. Про це 
свідчать донесення шведських агентів і дипломатів1.  

Зближення двох держав розпочалося влітку 1655 р., після того як 
Карл Густав увійшов у Польщу. Швецьке посольство домоглося 
прискорення походу козацького війська на Львів у серпні 1655 р., а це, в 
свою чергу, сприяло успішному наступу шведів на Варшаву. Однак ці 
дружні стосунки не були тривалими, бо вже в жовтні 1655 р. виявилися 
гострі суперечки між Б.Хмельницьким і Карлом Густавом щодо 
претензій на західноукраїнські землі. До того ж воєнні невдачі Карла 
Густава змусили його змінити ставлення до союзу з Україною. Влітку 
1656 р. у своєму звіті державній раді він заявив, що „сила козаків має для 
нас більше значення, ніж дружба поляків”2. 

Розпочинаючи новий етап переговорів з Україною, шведські 
дипломати заручилися підтримкою Трансільванії, але вони не мали 
успіху, бо залишалося відкритим питання щодо долі західноукраїнських 
земель. Тільки після визнання Швецією прав козацької держави на 
Волинь, Поділля та Галичину Б.Хмельницький встановив дружні 
стосунки з Карлом Густавом. У встановленні цих стосунків важливу 
роль відіграв Юрій Ракоці. Б. Хмельницький писав йому: „Найясніший 
князю Трансільванії... не без особливої прихильності одержали ми листа 
вашої найяснішої величності..., де нас запрошують увійти в братський 
союз з найяснішим королем Швеції”3. Які ж наслідки мали ці стосунки? 
Швеція отримала посередника в укладанні миру з Московією, а Україна 
стала військовою союзницею найсильнішої країни Балтійського регіону 
та Скандинавії, тим самим підвищивши свій престиж на європейському 
континенті.  

Найбільш прихильно до визвольної війни українського народу 
ставилася Англія, де не так давно пройшла власна революція під 
релігійними антикатолицькими гаслами. Своїм прямим ворогом 
англійська революція вважала європейську контрреформацію, і тому 
боротьба українського народу проти шляхетської Польщі й католицької 
експансії сприймалася в революційній Англії як боротьба проти 
спільного ворога. Кромвель уважно стежив за перебігом подій в Україні, 
розглядаючи її як складову частину антикатолицької коаліції. Для 
реалізації планів створення такої коаліції  генерал-протектор розпочав 
широку дипломатичну діяльність щодо налагодження англійсько-
українських контактів. У 1656 р. до Бранденбурга був направлений 
генерал Джексон із завданням при допомозі Пруссії налагодити зв’язки з 
Б.Хмельницьким. Інший канал англійсько-українських контактів 
створювався при посередництві вже згадуваної Трансільванії. Протягом 
1648-1657 рр. ця держава була об’єктом активної козацької дипломатії і 

                                           
1 Архив Юго-Западной России. – Т. 6. – Ч. 3: Акты шведского государственного 

архива, относящиеся к истории Малоросии (1649-1660). – К., 1908. 
2 Там само. – С. 128. 
3 Документи Богдана Хмельницького. – К., 1961. – С. 559-560. 
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саме цим намагалися скористатися деякі європейські держави. Однак ці 
контакти не мали великого резонансу в Європі, бо на шляху реалізації 
грандіозного плану Кромвеля постали суперечності між Швецією та 
Московією, які в серпні 1656 р. вилилися у війну між цими країнами.  

І, нарешті, слід відзначити відлуння визвольної війни у Франції. Ця 
країна була єдиною, яка порвала з конфесійними принципами в своїй 
зовнішній політиці і проводила її, виходячи з державних інтересів. В 
середині ХVІІ ст. остаточно визначився її політичний курс, спрямований 
на досягнення гегемонії в Європі. Напередодні визвольної війни Франція 
зблизилася з Польщею, а в 1646 р. їх стосунки були закріплені шлюбом 
принцеси Марії Луїзи Гонзага з Владиславом ІV. В політичних колах цей 
шлюб розглядався як вияв боротьби з Габсбургами, адже Франція була 
затиснута між Німеччиною й Іспанією і для боротьби з Габсбургами їй 
був конче потрібний союз із Польщею. Тому Франція вороже 
поставилася до визвольної війни, яка підривала сили її союзника і 
ставала на заваді великої французької політики. Та відкритого 
військового втручання французький уряд не міг собі дозволити, цьому 
завадила складна політична обстановка в Європі1. Особливо турбувала 
Францію позиція її давнього північного союзника – Швеції, яка бажала 
послаблення Польщі й енергійно реагувала на спроби інших 
європейських держав допомогти їй. Що ж до відносин з козацтвом, то 
європейські джерела другої половини ХVІІ ст. свідчать, що такі заходи 
мали місце. В 1656-1657 рр. при шведському дворі французький посол 
Юге де Терлон встановив дружні стосунки з Юрієм Немиричем, послом 
Б.Хмельницького. Український посол отримав навіть дозвіл на 
вербування чотиритисячного козацького корпусу для служби в Франції. 
Однак через деякий час Людовік ХІV відклав цей набір, зосередившись 
на внутрішніх державних проблемах2. 

Проведений аналіз дає підстави стверджувати, що Визвольна війна 
українського народу, що належить до найзначніших подій європейської 
історії ХVІІ ст., мала масштабний і  довготривалий міжнародний 
резонанс. Вона сприяла змінам у розстановці сил на Сході Європи, і тим 
самим відчутно вплинула на загальноєвропейську політичну ситуацію. 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Голобуцкий В.А. Вказ. праця. – С. 122-123, 134-135. 
2 Наливайко Д. Козацька християнська республіка … – С. 223-224. 
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Гедін М.С. (Київ) 

 
Я.М. ШУЛЬГІН ЯК ДОСЛІДНИК  

КОЛІЇВЩИНИ 
 

У статті аналізується науковий доробок Я.М. Шульгіна, його внесок 
у вивчення історії України середини XVIIІ ст. Автор переконаний, що 
наукові праці ученого мають важливе значення для осмислення місця 
Коліївщини в історії українського національно-визвольного руху. 

 
Яків Миколайович Шульгін (1851-1911) й досі залишається 

маловідомою постаттю в українознавстві, хоча був одним із 
найпомітніших представників українського наукового і громадського 
життя України останньої третини XIX ст. Він залишив по собі пам´ять як 
громадсько-політичний діяч, педагог і, звичайно ж, як визначний 
український історик – дослідник історії України. Наявні публікації про 
Я.М.Шульгіна1 містять лише фрагментарні відомості переважно 
біографічного характеру, натомість творча спадщина вченого не 
аналізувалася. Пропонована стаття має за мету проаналізувати одну з 
наукових праць Якова Миколайовича – „Очерк Коліївщини”, показати 
трактування ним подій середини XVIIІ ст., причин, що призвели до руху 
1768 р., який дістав назву Коліївщина, а також показати значення його 
дослідження для українознавства2. 

За задумом Якова Миколайовича, „Очерк Коліївщини” мав бути 
третьою частиною майбутнього великого дослідження з історії України. 
Він друкувався в 1890 р. у “Киевской старине”, а потім вийшов окремим 
виданням російською мовою, а згодом і в українському перекладі у 
Львові3. Українська історіографія розглядає “Очерк Коліївщини” як 
досить ґрунтовну наукову роботу, що базується на вивченні літератури, 
джерел і  

неопублікованих раніше документах, зокрема на “Книзі воєнно-
судової кодненської комісії”. Вона включає ряд свідчень гайдамаків і 
селян, засуджених за повстання 1768 р. польською військово-судовою 
комісією в місті Кодні. Я.М. Шульгін так характеризував це джерело: „Я 
мав змогу користуватися цією Книгою для дослідження руху 1768 року і 
почерпнути з неї багато дрібних культурних і навіть політичних 
свідчень, які, як на мене, додають подіям Коліївщини більш визначеного 

                                           
1 Див.: Щербина В. Памяти Якова Шульгина // Записки УНТ в Киеве. – К., 1912. – 

Т. 10. – С. 3-7; Збірник на пошану Олександра Шульгіна (1889-1960). – Париж; Мюнхен, 
1969. – С. 230-235. 

2 Новітня історіографія розглядає Коліївщину як велике національно-визвольне 
повстання проти польського гніту на Правобережній Україні, як найвищий етап 
гайдамацького руху. Однак таке розуміння Коліївщини сформувалося зусиллями кількох 
поколінь істориків, серед яких помітним був внесок Я.М.Шульгіна. 

3 Грушевський М.С. Пам’яті Якова Шульгіна // Записки Наукового Товариства імені 
Т.Г. Шевченка. – Львів, 1912. – Т. 107. – № 1. – С. 7. 
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характеру, ніж вони могли мати на основі даних визначних польських 
мемуаристів, які користувалися занадто однорідними документами”1. У 
передмові Я.М. Шульгін критикував польських мемуаристів, які не 
тільки писали про те, що особисто бачили й чули, а й про те, що бачили і 
чули інші, які не завжди були достовірними свідками, легко помилялися, 
перекручували самі факти або давали їм неправдиве висвітлення”2. 
Таким чином, готуючи “Очерк Коліївщини”, Я. Шульгін прагнув 
виправити мемуаристів, доповнити іншими свідченнями, уточнити 
висновки деяких дослідників руху, побудованих на однобічному 
використанні джерел. 

Провідна думка праці Я.М.Шульгіна полягає в тому, що рух 1768 р., 
відомий під назвою Коліївщини, був не випадковим бунтом гайдамаків, 
а народною реакцією населення Правобережної України на несприятливі 
політичні, соціальні і релігійні умови життя краю3. Автор так описував 
ці умови: “Землі Правобережної України, які після підписання 
Прутського договору Петра І з Туреччиною були у володінні Польщі, 
потроху почали заселятися селянами, які приходили сюди із Заходу – з 
Волині і Поділля; і зі Сходу – з Гетьманщини. Важкі економічні і 
соціальні умови змусили їх іти в новий край з родючою землею. Але тут 
вони знов опинилися в рамках польського суспільного устрою. Землі, які 
вони заселили, були переважно у володінні шляхтичів. Шляхтичі, 
тільки-но закінчилися війни, одразу повернулися в свої маєтки й одразу 
ж поставили селян в такі умови, лише за умов виконання яких вони 
могли користуватися панськими землями. Умови на перших порах були 
вигідними для селянства, але потім, після пільгових років, все ж вони 
повинні були перерости в міцний кріпосницький устрій. Разом з тим 
почалася нова хвиля гонінь на православну віру на користь унії”4. 

Стосовно визначення назви “гайдамаки”, Я.М. Шульгін 
погоджувався з думкою В.Б. Антоновича про те, що гайдамаками 
називали нижчі стани польського суспільного устрою, людей, для яких 
перебування в козацтві могло бути випробуванням – через їхню 
невідповідність козацьким ідеалам. Сама назва “гайдамака”, в основі 
якого лежить турецький дієслівний корінь “гада”, стосувалася людей, які 
приносять у суспільство смуток, турботу, рух”5. Особливо багато йшло в 
гайдамаки забужан і подністрян, які відрізнялися непокорою і 
войовничістю. Їх ватаги в тих краях називалися ще в XVI ст. ватагами 
левенців, і були подібні до опришків, до складу яких теж входили 
непокірні холопи, а часто і вільні карпатські горці. Силами цих 
розбійницьких груп у часи Хмельницького скористався народний герой 

                                           
1 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 

других годов // Киевская старина. – 1890. – Т. 29. – № 2. – С. 192. 
2 Там само. – С. 191. 
3 Грушевський М.С. Пам’яті Якова Шульгіна // Записки Наукового Товариства імені 

Т.Г. Шевченка. – Львів, 1912. – Т. 107. – № 1. – С. 7. 
4 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 

других годов // Киевская старина. – 1890. – Т. 29. – № 2. – С. 188. 
5 Антонович В.Б. Исследование о гайдамачестве. – К., 1912. – С. 10. 
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Нечай. Але протягом довгого часу вони не фігурували на історичній 
арені, адже маси холопів і козаків значно перевершували їх кількісно. 
Проте з кінця XVII ст. їхні ряди стали значно поповнюватися за рахунок 
селян Поділля і Брацлавщини, які після поразки повстання 1702 р. 
боялися розправ поляків. До того ж, за визначенням Я. М. Шульгіна, до 
гайдамаків приєднувалися протягом усього XVIII ст. усі ті, хто так чи 
інакше завинив перед своїми панами, тобто учасники дрібних і великих 
селянських рухів. На цій основі історик робить висновок, що при такому 
складі гайдамаків, їм, з одного боку, були близькими до серця кривди і 
біди своїх братів, які залишалися на території Речі Посполитої, і вони 
завжди готові були надати їм допомогу в боротьбі з поляками; а з іншого 
боку – головним джерелом для їх виживання міг бути лише розбій і 
грабіжництво1. Гайдамаків не приймали на Запоріжжі, очевидно тому, 
що вільні запорожці у XVIII ст. не хотіли збільшувати свої ряди 
втікачами, як це було раніше, і тому гайдамаки змушені були існувати 
нелегально, оселяючись на кордонах татарських степів у межах 
Бугогардовської паланки, щодня турбуючись про те, щоб їх звідти не 
вигнали. 

За умов існування організації і при її відсутності, гайдамаки не були 
прямими наступниками козацтва. Новими борцями за православ’я і 
права селян, власне, стали самі селяни України і Брацлавщини, які 
називали себе не гайдамаками, а козаками. 

Я.М.Шульгін не погоджувався з М.І.Костомаровим і 
В.Б.Антоновичем, які в своїх працях як центральну подію всього руху 
розглядали уманську різанину, а весь рух – як партизанську війну, 
твердили, що серед повсталих була відсутня будь-яка організація. Він 
також критикував польських мемуаристів, які трактували Коліївщину як 
найкривавіший рух з усіх відомих раніше народних рухів, що 
відбувалися раніше. 

На думку Я.Шульгіна, повстання проводилося за певним планом, 
метою якого було заволодіти Київським воєводством або хоча б 
більшою його частиною. Тому головні відділи гайдамаків були 
направлені на чотири укріплені пункти Київщини: 1) поблизу Умані 
(загін на чолі з М. Залізняком, 2) поблизу Чигирина (C.Неживий), 
3) поблизу Білої Церкви (Я.Швачка), 4) поблизу Радомишля, на кордоні 
київського Полісся (на чолі з І.Бондаренком). Слід зазначити, що цей 
план дійсно виношувався, хоча, звичайно, селянам, яким бракувало 
дисципліни, було важко досягнути визначеної мети. План повстання, за 
оцінкою історика, був розроблений не на початку повстання в квітні 
1768 р., як твердили польські і російські дослідники, а значно раніше – 
до розміщення головних сил у вказаних чотирьох районах Київського 
воєводства, коли основні сили під проводом М. Залізняка вже пройшли 
частиною території Київщини2. 

                                           
1 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 

других годов // Киевская старина. – 1890. – Т. 29. – № 2. – С. 190. 
2 Там само. – С. 192. 
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Велику увагу Я.М. Шульгін приділив характеристиці провідних 
ватажків Коліївщини, причому він прагнув показати не тільки їхню 
військову діяльність, а й показати людські якості ватажків, погляди на 
визвольний рух. 

Головним керманичем повстання Я.М. Шульгін називав Максима 
Залізняка, який іменував себе “полковником війська запорізького, а його 
помічники звали себе курінними отаманами”. В Кодненській книзі, 
головному джерелі, яким користувався історик, Максим Залізняк 
згадувався не часто. Це було пов’язано з тим, що ні він сам, ні ті селяни і 
гайдамаки, які були поруч з ним, не були засуджені в Кодні. Проте в 
деяких документах його ім'я згадується. Історик описав шлях, пройдений 
Залізняком, – Ведмедівка, Сміла, Черкаси, Корсунь, Канів, Богуслав, 
Камінний Брід, Лисянки й Умань.  

Перебуваючи в Корсуні, ватага Максима Залізняка вбила пана с. 
Завадовки Миколу Фалінковського, який впроваджував серед місцевих 
жителів католицтво. Я.М. Шульгін так описує ті події: “Василя 
Фалінковського схопили. Прив’язали до стовпа, кололи його піками і 
стріляли в нього із зброї. Гайдамаки завдали йому велику кількість 
смертельних поранень, а потім ще живого повісили на частокіл, причому 
знову стріляли в нього навіть після того, як він уже перестав дихати. 
Потім його кинули в яму і закопали”1. 

Втім, Я.М. Шульгін звертав увагу на те, що не завжди селяни тих 
місцевостей, через які проходив Максим Залізняк, підтримували 
гайдамаків. З цього приводу в „Очерку Коліївщини” знаходимо такі 
слова: “Багато тих селян, які прагнули відносного спокою і збереження 
свого добра, іноді виступали проти Максима Залізняка, що було 
пов’язано з вимогами гайдамаків майнових пожертвувань на їхню 
користь”2. І дійсно, нерідко траплялось, що гайдамаки, проходячи повз 
той чи інший двір, відбирали не тільки у панів,а й у селян переважно 
волів, що було для них важкою втратою. Тих же селян, які відмовлялися 
віддавати худобу, гайдамаки жорстоко били і грабували.  

Незважаючи на всі негативні сторони діяльності Максима Залізняка, 
Я.М.Шульгін зазначав, що переважна більшість селян його любила і 
поважала. Насамперед за те, що він ставив за мету їхнє визволення з-під 
гніту польських панів3.  

Серед найвидатніших ватажків Коліївщини після М. Залізняка 
Я.М. Шульгін називає Семена Неживого, який мав звання курінного 
отамана Війська Запорізького і на відміну від М. Залізняка, взяв собі 
титул Запорізького полковника. Стосовно Семена Неживого 
Я.М.Шульгіну в Кодненській книзі вдалося знайти лише два документи: 
свідчення селянина Івана Ботвиненка та невеличку судову відмітку про 
справу шляхтича Миколи Чоповського. Слід зазначити що готуючи 
розділ “Очерку Коліївщини” про Семена Неживого, автор прагнув 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 217. 
3 Там само. – С. 219. 
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порівняти матеріали Кодненської книги з документами, які опублікував 
М.І Костомаров у журналі “Киевская старина’’ в 1882 р.1 

Я.М. Шульгін досить докладно зупинився на характеристиці Семена 
Неживого, називаючи його людиною ідейною, яка боролася з панами за 
свободу простих людей. Взагалі історик змальовує Семена Неживого з 
позитивного боку насамперед за те, що ватажок піклувався про те, аби не 
скривдити селян, утримуючи при цьому великі загони гайдамаків. За 
таких обставин він не тільки сам не грабував ті села, через які проходив, 
але готовий був ще й переслідувати тих гайдамацьких ватажків, які в 
прагненні утримувати свої загони, грабували селян. Показовим у цьому 
плані було прагнення покарати одного з ватажків гайдамаків, який 
пограбував селян у с. Тарасівка. 

Інший документ про Семена Неживого, який досліджував 
Я.М. Шульгін, – це відмітка Кодненського військового суду у справі 
шляхтича Миколи Чоповського. Вона відноситься до засідання суду 7 
липня 1769 р. У ній зазначається, зокрема, що шляхтич Микола 
Чоповський родом з Меджибожа був з ватажком Семеном Неживим у 
Каневі, де вони разом вбили трьох польських панів і, крім того, 
грабували канівські маєтки, за що пізніше Чоповський був посаджений 
на кіл. 

Готуючи “Очерк Коліївщини”, Я.М.Шульгін не обмежився 
іноземними джерелами. Для характеристики Семена Неживого, вчений 
досліджував праці українських вчених-істориків, які були його 
вчителями – В.Б. Антонович, М.І. Костомаров. Так, у М.І.Костомарова 
він знайшов свідчення канівців, мошенців та ін. про те, що С.Неживий 
нікого не ображав, а звільняв їх від поляків, які знущалися з селян. 

Я.М. Шульгін відзначав і іншу особливість Семена Неживого – це 
його намагання діяти згідно з планом, не допускати заздалегідь не 
спланованих дій ватажків повстання. Ватажок, зазначав учений, розумів, 
що проводячи лише партизанську війну, селянство рано чи пізно 
потрапить на численні, організовані сили ворогів, які придушать 
повстання. В багатьох документах, залучених істориком до своєї роботи, 
виділяються саме ці погляди Семена Неживого2. 

Взагалі Семен Неживий завжди ставив собі за мету діяти узгоджено з 
різними народними ватагами того часу. Проте як зазначав Я.М. Шульгін, 
свідчення, які це підтверджують, на жаль, не завжди є достовірними. 
Наприклад, у працях А.Скальковського говорилося, що коли Максим 
Залізняк після уманської різанини і вже після того, як до нього прийшов 
генерал-майор Кречетников, вирішив тікати зі свого табору, то при 
цьому він забрав із собою і Семена Неживого3. 

                                           
1 Костомаров М.И. Материали для истории Колиивщины // Киевская старина. – 1882. – 

Т. 3. – № 8. – С. 270. 
2 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 

других годов // Киевская старина. – 1890. – Т. 29. – № 2. – С. 387. 
3 Костомаров М.И. Материали для истории Колиивщины // Киевская старина. – 1882. – 

Т. 3. – № 8. – С. 270. 
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Яків Миколайович критично підійшов до цієї історії, оприлюдненої 
А. Скальковським, зазначивши: “Хоча в загальному ця історія і 
відповідає характеру діяльності Семена Неживого, але все ж таки вона 
не відповідає дійсності”. На основі цих даних історик зробив такі 
висновки: 1) С. Неживий насправді брав участь в уманській різанині, 
якщо він був у таборі Максима Залізняка; 2) С. Неживий продовжував 
діяти спільно з М. Залізняком і після того, як вони обидва покинули 
табір, коли М. Залізняк вирушив з-під Умані до Балти і Голти. Проте 
досліджуючи джерела, Я.М. Шульгін вияснив, що С. Неживий не брав 
участі ні в уманській різанині, ні в нападі на Балту і Гонту. Це 
підтверджував і М. І. Костомаров у “Матеріалах для історії Коліївщини”. 
Я.М. Шульгін писав: “Судячи по датах, які наводяться в документах 
М.І. Костомарова, то протягом всього червня 1768 р. С. Неживий 
перебував у Каневі, Мошині і Ведмедівці. Так, мошинці передали 
Неживому прохання допомогти 15 червня того ж 1768 р., канівці – 12 
червня, а жителі с. Ведмедівка 30 червня. Між тим, бути з ними в цей час 
Семен не міг, адже він мав брати участь в уманській різанині, яка 
відбувалася 8 і 9 червня”1. Я.М. Шульгін знайшов пряме підтвердження 
того, що 9 червня Неживий знаходився в Каневі. Також, на думку 
вченого, не відповідають дійсності і твердження про те, що Семен 
Неживий був разом із М.Залізняком у Балті і Голті, адже під час боїв за 
ці населені пункти Неживий знаходився в інших селах2. 

Малодослідженим питанням з історії Коліївщини залишається факт 
видання маніфесту “Золота грамота” імператрицею Катериною ІІ. Він 
начебто був підписаний імператрицею 20 червня (за старим стилем) 
1768 р., представлений кошовому отаману Петру Калнишевському 
архімандритом Мельхіседеном Значко-Яворським3. У маніфесті, 
зокрема, говорилося наступне: “Закликаємо козаків ступити в межі 
Польщі, і, взявши ще декілька загонів донських козаків з російських 
військ, знищити всіх поляків, які не визнають нашої релігії. Ми 
наказуємо, проходячи Польщу, викорінити саме ім’я поляків, щоб і 
пам’ять про них не дійшла до нащадків. Але для того, щоб договори і 
дружба з нашими сусідами були збережені, ми забороняємо турбувати 
купців турецьких, грецьких, вірменських і наших російських, які 
проїжджають через Польщу заради торгових інтересів”4.  

Я.М. Шульгін вважав цей документ фальшивим, що довів перекладач 
польського історичного дослідження Вероніки Кребсь про уманську 
різанину І.М. Рева. В передмові вказувалось, що, по-перше, ця грамота 
Катерини ІІ була вперше знайдена в збірнику Ангенберга і датувалася 9 
червня за ст.ст., а натомість уманська різанина відбувалася в ці дні, а це 
означає, що М. Залізняк вже ніяк не міг за допомогою грамоти зібрати 

                                           
1 Там само. – С. 312. 
2 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 

других годов // Киевская старина. – 1890. – Т. 29. – № 2. – С. 389. 
3 Манифест императрицы Екатерины ІІ 9 июля 1768 р. // Киевская старина. – 1882. – 

Т. 2. – № 6. – С. 310. 
4 Там само. – С. 309. 
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свою ватагу в квітні і травні. По-друге, якщо грамота видана 9 червня 
1768 р., то її ніяк не міг привезти в Україну Мельхіседек Значко-
Яворський, який знаходився в Петербурзі ще з 1765 р. Яків 
Миколайович натомість вказував на невідповідність у титулах 
М. Залізняка і кошового Петра Калнишевського. Та перший названий 
“полковником і командуючим наших земель Низового Запоріжжя”, а 
другий нібито підписався “кошовий отаман Петро Кальнишевський зі 
свідками”. Насправді, як зазначає Я.М. Шульгін, титула, вигаданого для 
Залізняка, взагалі не існувало, а кошовий підписався так: “Петро 
Калнишевський, отаман кошовий війська запорозького з отаманною і з 
усім старшим і меншим товариством”1. 

На думку вченого, для народу була видана не ця грамота, а швидше 
за все, наведений вище документ з’явився в рік виходу збірника 
Ангенберга. Під час Коліївщини розповсюджували іншу грамоту, більш 
зрозумілу народу. Досліджуючи це питання, історик звернувся до праці 
А.Скальковського "Набіги гайдамаків на Західну Україну в ХVІІІ ст.", 
видану в 1845 р. в Одесі. У ній зазначалося: „Вперше “Золота грамота” 
була надана архімандритом Мельхіседеком кошовому Петру 
Кальнишевському – допомагати всіма засобами православній церкві”2. 

Я.М. Шульгін підкреслював, що “Золота грамота” не була видана на 
ім’я М. Залізняка, і вона мала бути доступною для простого народу. 
Чимало різних думок існувало щодо авторства цього документа. За 
однією з версій „Золоту грамоту” написав сам архімандрит Мельхіседек. 
Проте Я.М. Шульгін був прихильником іншої версії, вперше озвученої 
польським мемуаристом Мощинським. На думку історика, згаданий 
документ підготував невідомий економ переяславського архієрея, 
племінника якого в 1768 р. поляки нібито посадили на кіл, і за це він, за 
допомогою фальшивої грамоти, сприяв швидкому підйому народного 
руху3. 

Проте хто б не був автором „Золотої грамоти”, вона, як зазначає 
Я.М. Шульгін, у тому чи іншому вигляді існувала, і в 1768 р., та й 
пізніше багато хто приймав її за дійсний указ Катерини ІІ. За справжній 
указ приймали її і польські історики Моравський і Шуйський. Натомість 
інші польські дослідники – Ломан і Мощинський не вірили в існування 
такого документа, аргументуючи це тим, що Катерина ІІ при своєму 
ставленні до Речі Посполитої, все ж таки не могла співчувати 
гайдамацькому руху 1768 р. 

Проте 9 липня 1768 р. Катерина ІІ видала маніфест, справжність 
якого не викликає сумніву. Його знайшли в 1882 р. у рукописах 
львівського інституту Осолінських, а згодом передали в „Киевскую 
старину”. Він був повною протилежністю “Золотій грамоті” і відкидав 

                                           
1 Там само. – С. 393. 
2 Скальковський А. Набіги гайдамаків на Західну Україну в XVIII ст. (1733-1768). – 

Одеса, 1845. – С. 118. 
3 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 

других годов // Киевская старина. – 1890. – Т. 29. – № 2. – С. 394. 
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будь-яке співчуття гайдамацькому руху з боку імператриці. Більше того, 
у ньому гайдамаки були названі розбійниками, злодіями і порушниками 
спокою1. 

Свято вірив у співчуття цариці гайдамацькому руху і Семен 
Неживий. Така віра підтверджується деякими його вчинками. Зокрема, 
після нападу на м. Крилов С.Неживий, довідавшись, що всі поляки 
сховалися в іншому місті, де знаходився російський підполковник 
Хорват, Семен прямо заявив останньому: „Я не знаю, з якої причини ви 
допомагаєте цим полякам, але прошу вас видати їх мені. У випадку 
вашої відмови прошу зі мною зустрітися і обговорити проблему”2. 

Я.М.Шульгіна найбільше вражало те, що Cемен Неживий  
продовжував вважати свою справу корисною для російського уряду, 
навіть після захоплення гайдамаків під Уманню російським генерал-
майором Кречетніковим. Історик зазначив, що причиною цього швидше 
за все було те, що С.Неживий бачив певну різницю між своєю 
діяльністю і вчинками М. Залізняка та І. Гонти. Я.М. Шульгін з цього 
приводу писав: „Залізняк і Гонта, звичайно, переслідують у своїй 
діяльності і поширені серед гайдамаків цілі. Але, разом з тим, у них були 
і інші мотиви – прагнення особистого збагачення і не суворе відношення 
до грабіжників і насильств, які здійснюються їх ватагами. Натомість сам 
С. Неживий, був далекий від цих мотивів, і не виправдовував будь-які 
прояви насильства над простим народом. Напевне, саме тому він вважав 
захоплення гайдамаків генерал-майором Кречетніковим під Уманню – 
покаранням М. Залізняку з боку російського уряду за низку розбійних 
нападів”3. Тут і виявляється третя риса, якою Я.М. Шульгін 
характеризував С. Неживого, – це незламна віра у підтримку з боку 
російського уряду, якої в дійсності не було. Описуючи смерть 
С. Неживого, Я.М. Шульгін використав показання в суді Федора 
Бондаренка, у яких зазначалося: „Федір Чорба, якому Неживий довіряв, 
прийшовши в с. Галичанівку, хитрістю заманив до себе Неживого без 
його ватаги, під виглядом бажання провести переговори. Коли Семен до 
нього прийшов, Чорба схопив його і видав російському уряду”4. 

Ось, власне, таким Я. М. Шульгін змалював С. Неживого. Слід 
зазначити, що із усіх ватажків Коліївщини, у нього досить позитивна 
характеристика. Далеко не такими симпатичними автор змальовує інших 
керманичів повстання, зокрема Я. Швачку. 

Яків Миколайович відзначав, що Яків Швачка належав до тих 
ватажків гайдамацького руху, хто відіграв досить важливу роль у 
розвитку Коліївщини. Досліджуючи його діяльність, історик 
використовував не лише праці польських мемуаристів, а й народні пісні. 
Він зазначав, що свідчення про Якова Швачку відрізнялися неточністю, 

                                           
1 Манифест императрицы Екатерины ІІ 9 июля 1768 р. // Киевская старина. – 1882. – 

Т. 2. – № 6. – С. 309. 
2 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 

других годов // Киевская старина. – 1890. – Т. 29. – № 2. – С. 398. 
3 Там само. – С. 399. 
4 Там само. – С. 343. 
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що було пов’язано з тим, що його головна діяльність зосереджувалась у 
такій місцевості, де не було очевидців внаслідок втечі звідти всього 
шляхетства. Наявні ж матеріали базувалися на народних піснях, цінність 
яких полягала в цілісності образів, вірності передачі настроїв народу в ті 
або інші моменти історичного життя1.  

Я.М. Шульгін розумів, що для того, щоб у матеріалах про Я.Швачку 
залишити лише достовірну інформацію, треба було використати наявні 
документальні свідчення тієї пори. Для цього він звернувся до матеріалів 
Кодненської книги. Для дослідження місця діяльності Швачки і про 
кількість людей у його ватазі, Я.М. Шульгін використав справу Олекси 
Якименка, яка розглядалася судом у м. Кодні. Особлива цінність цього 
джерела полягала в тому, що в ньому зазначалася велика кількість 
вбивств і погромів, здійснених Яковом Швачкою у Фастові і Білій 
Церкві, і де переховувалися вигнані із власних маєтків пани. Проте 
Я.М. Шульгін зазначив, що Біла Церква, яку не вдалося захопити 
М. Залізняку й Я. Швачці, хоча в останнього і було в загоні близько 
тисячі чоловік, була надійним сховищем для панів. Я. Швачка змушений 
був відступити до с. Блощинці, де на них напав загін полковника 
Протасьєва. З тисячі чоловік половина загинула і втекла, а іншу 
половину захопили в полон і забрали до Києва2. 

З цього Яків Миколайович робив висновок, що Я. Швачка діяв по 
всій території Васильківщини, починаючи з Фастова і до с. Блощинці. 
Підтвердження цього історик знайшов в одній із реляцій графа 
Рум’янцева спрямованій проти гайдамаків загону полковника 
Протасьєва. Він зустрівся з двома великими групами гайдамаків – біля 
с. Блощинці та біля Богуслава. Обидві групи російський полковник 
розбив, причому, гайдамаками в Блощинцях командував ватажок Журба, 
а в Богуславі – Я.Швачка. Тут слід відзначити, що загалом гайдамаками 
командував Я. Швачка, і лише в останній момент його ватага поділилася 
на дві частини, меншою з яких Я.Швачка поставив командувати Журбу, 
на що вказував у своїй праці Скальковський. 

Вивчаючи різноманітні джерела з даної проблеми, Я.М. Шульгін 
ствержував, що чисельність ватаги Я. Швачки була набагато меншою за 
тисячу чоловік, яку називали польські дослідники3. За матеріалами 
П.А. Рум’янцева, Протасьєв у Блощинцях мав справу з 300 гайдамаками, 
30 з яких були вбиті, 64 спіймані під Блощинцями, 68 – під Богуславом, 
а іншим вдалося втекти. Ці цифри Я.М. Шульгін вважав більш 
достовірними4. 

Я.М. Шульгін вважав помилковими твердження польських істориків, 
ніби Я. Швачка став сподвижником М.Залізняка й І.Гонти в Умані, і 

                                           
1 Там само. – С. 402. 
2 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 

других годов // Киевская старина. – 1890. – Т. 29. – № 2. – С. 403. 
3 Переписка Румянцева П.А. о восстании на Украине 1768 г. // Киевская старина. – 

1882. – Т. 3. – № 8. – С. 543. 
4 Там само. – С. 544. 
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разом з ними 18 червня 1768 р. утікав з цього міста після того, як 
М.Залізняк почав підозрювати в зраді генерал-майора Кречетникова. 

Вивчаючи реляцію графа П.Румянцева від 15 липня 1768 року, 
Я.М. Шульгін прийшов до висновку, що Я. Швачка не брав участі в 
уманській різанині. Вчений, зокрема, зазначав, що якби Я. Швачка разом 
із М.Залізняком тікав із-під Умані 18 червня переможеним, то він не міг 
уже до початку липня зібрати в свої ряди 1 000 чоловік і знищити з ними 
велику кількість поляків. Усе це він міг зробити, якби не був під 
Уманню, а призначення діяти в Чигирині отримав від М.Залізняка ще до 
уманської різанини. Проте як відзначав історик, захоплення і допит 
Я. Швачки відбулися саме на початку липня – це підтверджує 
П.Рум’янцев у своїй реляції на рапорт Протасьєва від 9 липня1. 

У більшості документів, що були в розпорядженні Якова 
Миколайовича, Швачка виступає злим, здебільшого безжальним 
ватажком. Він не терпів суперечок з боку своїх людей, а у випадку 
непокори міг одразу вбити непокірних, для чого навіть мав свого 
спеціального виконавця – Яна Весніовського. 

Отже, Я.М. Шульгін змалював Я. Швачку неоднозначно. З одного 
боку, ватажок постає як людина сильна, небезпечна для ворогів 
православ’я і свободи, а з другого боку, як людина, яка виявляє надмірну 
жорстокість, і тому його образ в „Очерку Коліївщини” більш 
негативний. 

Четвертим видатним ватажком руху 1768 р. Я.М. Шульгін називав 
Івана Бондаренка. Готуючи матеріал стосовно нього, історик 
використовував окрім публікації в мемуарі Ліпомана, також народну 
розповідь про І.Бондаренка, що містила цінні відомості про батьківщину 
ватажка і про його загибель. Але все ж таки головним джерелом 
залишалася Кодненська книга. 

Іван Бондаренко народився в с. Грузьке Київського воєводства. З 
початку народного руху в його ватазі перебувало лише 6-7 чоловік. 
Районами їхньої дії були міста Брусилов, Грузьке, Бишів, Андріївка, 
Ротів і Макарів. В усіх цих містах І.Бондаренко був весною 1768 р. Тому, 
як зазначає Я.М. Шульгін, І.Бондаренко не міг бути в складі ватаги 
С.Неживого, оскільки він діяв на Черкащині і Смілянщині навесні того ж 
року. Таким чином, історик називає Івана Бондаренка ще одним 
ватажком, який діяв одночасно з Залізняком і Неживим в окремому 
районі. 

Щодо особливостей самого І.Бондаренка, то він за типом більш 
схожий до Я.Швачки, ніж до С.Неживого. Він теж будь-якими засобами 
прагнув досягти своєї мети – ліквідації унії і шляхетства. Крім того, Іван 
Бондаренко, погрожуючи смертю, примушував багатьох вступати в свою 
ватагу. Я.М.Шульгін змальовує І. Бондаренка як людину фанатичну, яка 
не терпіла заперечень і була готова на все для досягнення своєї мети2. 

                                           
1 Там само. – С. 547. 
2 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 
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Охарактеризувавши головних керманичів повстання, Я.М.Шульгін 
зосередився на діяльності тих гайдамацьких загонів, на чолі яких стояли 
інші ватажки, і дійшов висновку, що це була справжня партизанська 
війна, яка суттєво ускладнила придушення повстання силами російських 
військ. 

Звичайно, за словами Я.М Шульгіна, загони в період Коліївщини 
були не такі великі, як у часи Б. Хмельницького. Вони нараховували 
декілька десятків, а іноді 200-300 чоловік. Вони групувалися переважно 
навколо чотирьох головних осередків повстання, тобто у кожного з 
провідних ватажків були свої партизанські загони, які мали своїх 
ватажків. Серед останніх Я.М. Шульгін називає таких як: Ніс, Сарацин, 
Іван Чорний, Микита Чорний, Іван Романценко, Василь Шелест, Степан 
Гловацький та інші1. 

На думку Я.М. Шульгіна, головну силу гайдамацького руху складали 
селяни, які приєднувалися до нього. Це були здебільшого молоді люди, 
борці за свій народ, які виступали під впливом як оточення, так і своїх 
батьків. Вчений відзначав, що, незважаючи на насильства, до яких 
вдавалися гайдамаки, їхнє повстання не носило такого жорстокого 
характеру, яким відзначалися козацькі повстання XVII ст. Район 
повстання був не досить великим, охоплював межі двох воєводств – 
Київського і Брацлавського. Більшість учасників повстання складали 
селяни цих воєводств, але зустрічалися і вихідці з Лівобережної України, 
і гайдамаки степів, і запорожці, проте вони становили незначний 
відсоток2. 

Повстання було придушене російськими військами. Причину зміни 
ставлення до руху Катерини ІІ Я.М.Шульгін бачив у тому, що 
імператриця чудово розуміла те, що в основі Коліївщини є не лише 
національно-визвольні змагання та релігійне протистояння. Важливою 
складовою цього руху була антифеодальна боротьба, і тому попадання 
на російській грунт навіть іскри гайдамацького руху спричинили б 
серйозні соціальні наслідки: російські селяни могли також піднятися 
проти феодалів. Непокоїла російській уряд і участь у гайдамацькому русі 
російських селян, міщан і навіть солдатів, які після повернення на 
батьківщину могли стати носіями небезпечних для правлячих кіл ідей, 
організаторами антиурядових акцій. До того ж, на думку вченого, 
тактика доброзичливого ставлення до гайдамаків ускладнила російсько-
турецькі відносини, оскількі повстанці, переслідуючи шляхту й євреїв, 
перейшли кордон і спалили турецьке місто Балту. Цей інцидент 
викликав бурхливий протест турецького султана, кримського хана та 

                                           
1 Там само. – С. 52. 
2 Грушевський М.С. Пам’яті Якова Шульгіна // Записки Наукового Товариства імені 
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молдавського господаря. Причому Туреччина загрожувала навіть 
війною, до якої Росія у той час не була готова.  

Число смертних кар, назване польським мемуаристом Мощинським 
(30 тис. чол.), Я.М. Шульгін вважав занадто перебільшеним, а з 
твердженням про жорстокість покарання гайдамаків історик 
погоджувався. Дійсно, після того як повстання було придушене, 
регіментарем української землі було призначено Йосифа 
Стремпковського, який увійшов в історію як “страшний Йосиф”. Він 
ознаменував свою діяльність жорстокими карами за присудом 
Кодненської судової комісії. Я.М. Шульгін відзначав, що в Кодненській 
книзі записано 336 справ, що стосувалися безпосередньо покарань 
гайдамаків. З 336 справ, 218 закінчилися покараннями на смерть, 34 – 
тілесними покараннями, а 85 – виправданням1. 

Отже, Яків Миколайович Шульгін, готуючи “Очерк Коліївщини”, 
одним із перших намагався поставити на науковий грунт дослідження 
даної проблеми. Залучивши документальні свідчення, спогади та інші 
джерела вчений прагнув показати значення руху в контексті тогочасних 
соціальних, економічних і політичних умов. Праця історика звернула на 
себе увагу преси і викликала ряд здебільшого прихильних відгуків, 
опублікованих у журналі “Русская мысль” і в “Журнале Министерства 
Народного Просвещения”. З’явилася й критична рецензія, автором якої 
був відомий польський історик Корзон. Проте вона мала швидше 
публіцистичний, ніж науковий характер, і звернена не стільки проти 
Я.М. Шульгіна, скільки взагалі проти “Київської школи істориків”, 
очолюваної В.Б. Антоновичем. 

Звичайно, на трактування Коліївщини, яке дав Я.М.Шульгін, 
вплинула тогочасна політична та історіографічна ситуація, комплекс 
малоросійства, обмеженість джерельної бази. Однак доробок ученого 
мав важливе значення для наступних поколінь істориків, для осмислення 
місця Коліївщини в історії українського національно-визвольного руху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Шульгин Я.М. Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам 1768 и 
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Висовень Д.І. (Переяслав-Хмельницький) 

 
ДЕРЖАВНО-СТАНОВІ  

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ  
1816-1834 рр. (на прикладі діяльності  
генерал-губернатора М.Г. Рєпніна) 

 
У статті проаналізовані заходи та принципи, якими керувався 

генерал-губернатор М.Г. Рєпнін у взаємовідносинах з неосновними 
станами України (на прикладі єврейських шинкарів, купецтва та 
німецьких колоністів).  

 
Дотримуючись принципів гуманізму і врегульованої політики 

стосовно основних суспільних станів (дворян, козаків, селян) 
М.Г. Рєпнін, як генерал-губернатор Малоросії1, вважав за свій 
обов’язок дбати за інтереси і тих підданих, які складали меншість 
серед населення і користувалися обмеженими правами. До неосновних 
станів Малоросії відносилися купці, єврейські шинкарі та німецькі 
колоністи.  

Взаємовідносини офіційної влади, яку уособлював М.Г. Рєпнін і 
названих груп суспільства перший дослідив І.Ф. Павловський у ряді 
своїх розвідок2. Він не тільки збирав матеріали про діяльність 
М.Г. Рєпніна, а й прагнув розробляти матеріали інших дослідників, 
тому залишив значний слід в історіографії проблеми. Не меншої 
наукової ваги у дослідженні цього питання становлять випуски 
Полтавської ученої архівної комісії, видані під редакцією 
І.Ф. Павловського3. 

На початку ХХ ст. були опубліковані записки В.Є. Бучнєвіча, який, 
розповідаючи історію Полтави ХІХ ст., досліджував питання про 
ставлення до іноземних колоністів князя М.Г. Рєпніна4. З сучасних 
науково-теоретичних та методологічних позицій це питання побіжно 
досліджувалося і в працях В.С. Шандри5.  

                                           
1 Малоросія – назва України в офіційних актах царської Росії та в російській 

дореволюційній історіографії. Походить від терміна «Мала Русь», який згадувався в деяких 
документальних матеріалах ХІV ст. для позначення Галицько-Волинської землі. Термін 
«Малоросія» набув офіційного значення після Переяславської угоди 1654 р. між козацькою 
державою – Гетьманщиною та Московським царством. 

2 Павловский И.Ф. Полтава ХІХ столетии (очерки по архивным данным, с рисунками). 
3 Труды Полтавской ученой комиссии // Издано под редакцией действительных членов 

комиссии И.Ф. Павловского, А.Ф. Мальцева и Л.В. Падалки. – Полтава, 1913. – Вып. 10. 
4 Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. - Издание второе исправленное и 

дополненное с планом Полтавской битвы и достопримечательностями г. Полтавы. – 
Полтава: типография губернского правления, 1902. – 449 с. 

5 Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування 
М.Г. Рєпніна (1816-1834 рр. ) // Український історичний журнал. – № 5. – 2000. – С. 78-88. 
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Отже, оглядовий історіографічний екскурс дає підстави твердити, 
що ця проблема в теоретичному плані є маловивченою, тому 
становить важливий науково-пізнавальний інтерес для дослідників.  

Значну увагу у внутрішній політиці Малоросії М.Г. Рєпнін 
приділяв вирішенню єврейського питання, оскільки останні становили 
значний відсоток населення його губерній. Зокрема, за даними 
перепису 1802 р. у Полтавській губернії проживало 5 тисяч євреїв1. 
Найбільше євреїв проживало в місті Кременчуці. Завдяки вдалому 
географічному розташуванню в місті жваво розвивалася торгівля і 
комерція. 

На початку століття переважна більшість євреїв проживала в 
невеликих містах, селах та хуторах, що знаходилися поблизу 
важливих торговельних сполучень, де вони розміщували свої шинки. 
Окрім шинкування, євреї утримували винні відкупи, пошти, займалися 
постачею провіанту для військ, будівництвом казенних будинків, 
орендою поміщицьких та козацьких маєтків.  

Тому на початку ХІХ ст. завдяки підприємницькій вдачі у руках 
євреїв сконцентрувалися всі промисли та торгівля в Малоросії. Не 
маючи альтернативи, жителі Малоросії, а це переважно селяни та 
козаки, брали в євреїв грошові та хлібні позики під величезні відсотки, 
яких не могли вчасно погасити і це призводило до розорення їхніх 
господарств.  

Користувалися посередництвом євреїв у комерційних справах і 
поміщики, оскільки більшість з них не мали ні хисту, ні бажання 
займатися торгівлею. Тому нерідко „посередництво” євреїв оберталося 
для поміщиків розоренням їхніх господарств. Адже серед євреїв було 
чимало таких, які наживали собі статки шляхом шахрайства. Тому від 
такої комерції більше було не користі, а збитків та нарікань. 

У місцеві суди писалися численні скарги, у яких наводилися факти 
шахрайства євреїв. Проте дуже часто заздалегідь куплені грошовим 
хабарем чиновники не давали законного ходу справам, тому до суду 
скарги населення не доходили, а якщо вже і доходили, то вирок був не 
на користь ошуканих. Чималі бариші євреї отримували за 
виготовлення і контрабанду спиртних напоїв, а також за торгівлю 
фальшивими асигнаціями2.  

Писали скарги на євреїв і купці, які були не задоволені тим, що 
останні складали їм значну конкуренцію під час сезонних ярмарок. 
Природно, що населення купувало дешевші товари у євреїв, і таким 
чином збивали ціни на ходові товари місцевих купців. Заплативши 
податок та отримавши дозвіл на ведення торгівлі, купці не могли 

                                           
1 Статистика еврейского населения в Полтавской губернии со времени ее учреждения и 

о черте оселости // Труды Полтавской губернской архивной комиссии. – Полтава, 1908. – 
Вып. 5. 

2 Извлечение из записки на французком языке, поданной министром финансов 
Канкариным и возражение на оную малороссийского губернатора, князя Репнина // Чтение 
исторического общества древностей при Московском университете.. – М., 1864. – Кн. 2. – 
С. 133. 
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продавати дешево свої товари, у зв’язку з цим терпіли чималі збитки. 
У свою чергу євреям, які не мали постійного місця проживання, і не 
платили ніяких зборів, було вигідно продавати товари дешевше. Тому 
дуже часто купецтво того чи іншого міста зверталося до місцевої 
влади з проханням не допускати в місто під час ярмарок єврейські 
каравани з товарами. 

М.Г. Рєпнін був добре обізнаний з діяльністю євреїв і чітко 
усвідомлював, що від такої комерції більше шкоди, ніж користі. А щоб 
їхня діяльність не сприяла «соблазну, разврату и разорению 
поселян»1  князь видає закон про переселення євреїв, які займаються 
позиками і шинкуванням з сіл до містечок, а в селах з дозволу казенних 
палат оселялися лише євреї-хлібороби.  

Такий жорсткий підхід до вирішення цього питання викликав 
обурення не лише в євреїв, а й у міністра фінансів Є.Ф. Канкріна, 
який вважав, що користі від проживання євреїв у селах більше, ніж 
шкоди, до якої апелював М.Г. Рєпнін. Зокрема, у своїй записці він 
звертав увагу на те, що євреї просто необхідні в селах, оскільки 
завдяки лише їхньому посередництву в сільській місцевості 
розвивається торгівля і промисли. Вони виступають посередниками у 
збуті сільськогосподарської продукції, і цим допомагають 
поміщикам. Корисними вони є і для селян, оскільки надають їм 
позики, і тим самим спонукають останніх до заняття торгівлею. А те, 
що деякі євреї займаються шахрайством у селі, то це їм не завадить 
робити в місті. Які переваги має міська поліція перед земською для їх 
переслідування? – запитував Є.Ф. Канкрін2. 

У зв’язку з таким заступництвом попередні заходи М.Г. Рєпніна 
були малорезультативними. Порушуючи закон про переселення, євреї 
продовжували проводити незаконні торгові операції в селах. 
Останньою краплею у цій справі була шкода від незаконних торгових 
операцій, що чітко проявилося під час неврожаїв 1820-1821 рр., коли 
єврейські купці монополізували торгівлю хлібом. М.Г. Рєпнін кілька 
разів звертав увагу центрального уряду на ці порушення і знову 
вимагав виселення євреїв у містечки3. 

Зрештою, Олександр І схвалив кілька законів 1821 і 1822 рр., за 
якими євреїв виселяли з сіл у міста, де вони були записані за 
останньою ревізією і де їхню діяльність легше було контролювати. 
Цей захід швидко знизив ціни на хліб. Указом від 29 листопада 
1821 р. Комітет міністрів заборонив євреям утримувати шинки в 
Чернігівській губернії, а через півроку за наполегливим клопотанням 
М.Г. Рєпніна указом міністра фінансів – і в Полтавській4.  

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Павловский И.Ф. Полтава ХІХ столетии (очерки по архивным данным, с рисунками). 

– С. 229. 
4 Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – Т. ХХХVII – 1821.– 

№ 28821; СПб., 1830. – Т. ХХХVIII. – 1822-1823. – № 29036; СПб., 1830. – Т. V. – Отд. ІІ. – 
1830. – № 3961. 
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Таким чином, методи, які застосував князь щодо єврейського 
населення, були жорсткими, але ефективними, оскільки лише так 
можна було контролювати діяльність останніх та частково її 
легалізувати. Такі заходи вплинули і кількість протизаконних 
операцій зменшилася. А це, в свою чергу, зменшило потік скарг від 
жителів Малоросії в місцеві суди.  

Значну увагу М.Г. Рєпнін приділяв і вирішенню проблем 
полтавського купецтва. Так, після численних клопотань з боку 
купецтва генерал-губернатор підтримав їхнє прагнення мати 
корпоративне право на торгівлю в місті, і при обранні своїх 
представників для контролю за торгівлею, зокрема, в питанні 
недопущення займатися нею стороннім особам1.  

Обстоюючи їхні інтереси М.Г. Рєпнін у 1830 р. вжив заходів для 
впорядкування ярмаркової торгівлі в генерал-губернаторстві, 
встановивши єдину для всієї Малоросії таксу на певні товари. Дії 
М.Г. Рєпніна підтримали на місцях, оскільки він затверджував перелік 
товарів, що продавалися відкупним способом і доходи з яких 
витрачалися на міські потреби2. 

Отже, генерал-губернатор підтримав купецтво не тільки в 
єврейському питанні, а й у ряді інших, оскільки він розумів значення 
їхньої діяльності для Малоросії. Адже саме полтавські купці були 
перші, хто сумлінно платив податки до казни міста. 

Дбав М.Г. Рєпнін і про поліпшення становища іноземних 
колоністів, запрошених у 1802 р. центральним урядом із Богемії і 
Моравії для створення суконних підприємств у Малоросії, оскільки 
на той час на території Малоросії не було кваліфікованих 
спеціалістів, які швидко змогли б запровадити виробництво сукна 
для забезпечення потреб армії і мирного населення.   

У Полтаві було поселено 54 сім’ї та 41 сім’я в Константинограді3. 
Щоб швидко налагодити виробництво сукна, іноземним колоністам 
були надані значні пільги, зокрема звільнення від сплати податків на 
10 років, військової та цивільної служби. Для частини колоністів 
були побудовані на міських землях будинки з каменю, іншим 
надавалася позика на будівництво будинку та  безкоштовні земельні 
наділи, а також позика на придбання худоби до 300 руб.4 Далі був 
куплений необхідний для виробництва сукна реманент, вовна.  

Хоча уряд і дбав про створення сприятливих умов праці для 
колоністів, але вжитих заходів було, очевидно, замало. Однією з 
головних причин їхнього злиденного становища стали надзвичайно 
занижені  ціни на готову продукцію з виробленого сукна. Оскільки 

                                           
1 Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство в період урядування 

М.Г. Рєпніна (1816-1834 рр. ) // Український історичний журнал. – 2000. – № 5. – С. 82. 
2 Там само. 
3 Бучневич В.Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. – Издание второе исправленное и 

дополненное с планом Полтавской битвы и достопримечательностями г. Полтавы. – 
Полтава: типография губернского правления, 1902. – С. 285. 

4 Там само. – С. 287. 
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дуже часто навіть продавши свою продукцію фабриканти терпіли 
значні збитки1.  

Тому з року в рік їхнє матеріальне становище погіршувалося. 
Зокрема, через 10 років, у Височайшому указі, поданому 27 грудня 
1818 р. міністру внутрішніх справ, вказувалося, що «іноземні сукнарі 
знаходяться в занедбаному становищі»2. Щоб покращити становище 
колоністів, М.Г. Рєпнін неодноразово звертався до імператора з 
клопотанням про виділення додаткових коштів на цю справу.  

Так, на основі його донесень Олександр І 27 грудня 1818 р. 
затвердив низку заходів, метою яких було покращення їхнього життя. 
Зокрема, було списано державний борг та передано у власність 
колоністів помешкання з угіддями. Також у їхню власність був 
переданий увесь реманент для виробництва сукна та видано на 
кожну сім’ю по 100 руб. на три роки3.  

Інструкція, підписана князем 1820 р., передбачала запровадження 
елементів самоуправління під контролем чиновника, який доповідав 
генерал-губернатору про прохання іммігрантів. Іноземним 
колоністам дозволяли продавати сукно і вовну казні та займатися 
ремеслами. Їм було дозволено мати власний суд, їхні виборні особи 
не лише затверджувалися генерал-губернатором, а й, згідно з 
інструкцією, отримували платню від своїх громад, надсилаючи до 
канцелярії правителя Малоросії звітну документацію4.   

Проте заходи М.Г. Рєпніна, вжиті з метою покращення життя 
німецьких фабрикантів, не принесли вагомих результатів. І на кінець 
ХІХ ст. про цей проект центрального уряду залишилися лише згадка.  

Отже, дотримуючись європейських принципів гуманізму та 
врегульованої політики, малоросійський генерал-губернатор 
М.Г. Рєпнін орієнтуючись на вказівки центральних органів влади, 
намагався проводити внутрішню політику з урахуванням інтересів усіх 
груп населення. За свій обов’язок вважав дбати за кожного підданого, 
тому спрямовував свої дії на поліпшення становища всіх станів 
суспільства, у тому числі і неосновних.  

У взаємовідносинах із своїми підданими діяв виважено, шляхом 
залагодження інтересів та вжитих заходів намагався покращити 
становище купців, єврейських шинкарів, німецьких колоністів, сприяв 
задоволенню їхніх потреб та реалізації прав. Хоча інколи вдавався і до 
жорстких методів у внутрішній політиці, зокрема, у питанні 
переселення єврейського населення з селищ, хуторів до міст. Проте в 
цілому М.Г. Рєпнін намагався обходити гострі кути у стосунках з 
місцевим населенням, оскільки вважав, що вони безплідні та лише 
загострюють взаємовідносини держави і підданих.  

                                           
1 Там само. – С. 289. 
2 Там само. – С. 288. 
3 Там само. 
4 Инструкция для внутреннего розпорядка и управления иностранных суконщиков, 

поселенных в Полтаве, Констанограде и Кременчуге // Труды Полтавской губернской 
архивной комиссии. – Полтава, 1831. – Вып. 10. – С. 204-215. 
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Мазіпчук П.Д., Мірошниченко М.П. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ  
(березень 1917 – квітень 1918 рр.) 

 
У статті розглядаються основні напрями діяльності українських 

військових організацій по розгортанню українського національно-
визвольного руху доби Центральної ради. 

 
Чільне місце в українській історичній науці по праву займає період 

національно-визвольної боротьби 1917-1921 рр., зокрема доба 
Центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Різні сторони цього 
великого й одночасно трагічного часу залишаються об’єктами широкого 
спектра наукових історичних досліджень. 

З розвитком революційних процесів у суспільно-політичному житті 
українського народу після повалення царизму в лютому 1917 р. поряд із 
створенням національних політичних організацій постало питання 
залучення до національно-визвольного руху українського сегменту 
російської армії. Це завдання мали вирішувати саме українські військові 
організації. 

Вивчення та наукове узагальнення історичного досвіду діяльності 
українських військових організацій у національно-визвольному русі 
доби Центральної ради є однією з актуальних завдань української 
історичної науки, а також воєнної історії, має виховне, науково-
теоретичне та практичне значення. 

Дослідження досвіду проведення агітаційно-пропагандистської 
роботи українських військових організацій в інформаційному, 
культурно-просвітницькому, освітньому, редакційно-видавничому та 
інших напрямах допоможе в організації інформаційно-
пропагандистського забезпечення військ (сил) на сучасному етапі 
реформування Збройних сил України. 

Важливий внесок в історіографію даної проблеми внесли роботи 
українських емігрантів, серед яких слід відзначити М.Григоровича, 
В.Євтимовича, В.Кедровського, В.Корніїва, А.Марущенко-
Богданівського, В.Петріва, І.Світ та інших1. 

                                           
1 Григорович М. Український військовий рух на Придніпрянщині // Календар Червоної 

Калини на 1938 рік. – Львів, 1937. – С. 17-20; Євтимович В. Військо йде. Уривок зі 
споминів про березень 1917 року в Київі. (Передмова П. Сагайдачного). – Львів: Вид-во 
І.Тиктор, 1937. – 125 с.; Кедровський В. (В.К.). Всеукраїнський Військовий Генеральний 
Комітет і Тимчасове Правительство // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1923. – Ч. 5. – 
С. 34-41; Його ж. 1917 рік: Спогади члена Українського Військового Генерального 
Комітету і товариша секретаря військових справ у часи Української Центральної Ради. – 
Вінніпег: Тризуб, 1967. – 523 с.; Його ж. В боротьбі за державність // За державність. 
Матеріали до історії Війська Українського. – Торонто, 1964. – Зб. 10. – С. 9-22; Його ж. З 
Другого Всеукраїнського військового з'їзду // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1923. 
– Ч. 10. – С. 142-148; Його ж. Перше засідання другого Всеукраїнського Військового 
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У радянській історіографії майже не згадувалося про діяльність 
українських військових організацій в діючій армії як на території 
України, так і за її межами, про існування української національної 
складової в загальноросійській системі військових виборних органів.  

За радянських часів питанням діяльності військових, здебільшого, 
більшовицьких організацій у російській армії зазначеного періоду 
приділяли увагу історики П.Голуб, Л.Дещинський, І.Курас, В.Міллер, 
Ф.Павлюченко, Ю.Розенфельд та ін. 

У сучасних умовах українські історики1 провели певну роботу з 
вивчення діяльності українських військових організацій доби 
Центральної ради. Л.Зінкевич та Р.Зінкевич, розглядаючи діяльність 
українських політичних партій серед армій і тилових гарнізонів 
Південно-Західного та Румунського фронтів та український військовий 
рух у контексті національної революції в Україні, зупиняються також у 
своїх роботах і на українських військових організаціях, які діяли на цих 
фронтах, але залишають поза своєю увагою інші фронти та тилові 
військові округи Росії. О.Макарчук акцентує увагу тільки на 
загальноросійських солдатських виборних органах та їх участі у 
демократизації російської армії на території сучасної Україні. Інші 
дослідження також обмежуються різними рамками (політичними, 
хронологічними, територіальними тощо), які не дають можливість 
цілком вивчити питання. Деякі аспекти діяльності українських 
військових організацій, серед яких їхні програмові та статутні засади, 
питання підготовки агітаційно-пропагандистських кадрів, освітня 
діяльність тощо вивчені недостатньо. Отже, у загальному огляді 

                                                                                            
Генерального Комітету // За державність. Матеріали до історії Війська Українського. – 
Каліш, 1929. – Зб. 1. – С. 118-123; Його ж. Українізація в російській армії // Український 
історик. – Нью-Йорк; Мюнхен. – 1967. – Ч. 3-4 (15-16). – С. 61-77; Корніїв В. Спогади про 
українізацію 36 пішого Орловського полку (Х корпусу російської армії) в році 1917 // За 
державність. Матеріали до історії Війська Українського. – Каліш, 1929. – Зб. 1. – С. 62-71; 
Марущенко-Богданівський А. Українізація частин в російській армії // Календар Червоної 
Калини на 1936 рік. – Львів, 1935. – С. 130-136; Петрів В. Українська пропаганда серед 
“сибіряків” і “туркестанців” у революційні часи // Календар Червоної Калини на 1937 рік. – 
Львів, 1936. – С. 68-71; Світ І. Українське військо в Маньчжурії // Календар Червоної 
Калини на 1937 рік. – Львів, 1936. – С. 115-122. 

1 Голубко В. Армія Української Народної Республіки. 1917–1918: Утворення та 
боротьба за державу. – Львів: Кальварія, 1997. – 228 с.; Гриценко А.П. Діяльність 
українських організацій на теренах Росії за доби Української Центральної Ради. – К., 1999. 
– 63 с.; Задунайський В. Збройні сили УНР (1917-1921 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. 
– Донецьк, 1995. – 23 с.; Зінкевич Р. Діяльність українських політичних партій серед армій 
і тилових гарнізонів Південно-Західного і Румунського фронтів (лютий 1917 р. – січень 
1918р.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Львів, 1996. – 25с.;  Зінкевич Л. Розпад 
російської армії та український військовий рух в умовах національної революції на Україні 
(березень 1917 р. – лютий 1918 р.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Львів, 1995. – 25 с.; 
Макарчук О. Солдатські виборні органи та їх участь у демократизації російської армії на 
Україні (березень 1917 – лютий 1918 рр.). На матеріалах дислокації військ Південно-
Західного та VIII-ї армії Румунського фронтів: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Львів, 
1995. – 25 с.; Пархоменко В. Українські національні військові формування на Півдні 
України у 1917 – на початку 1919 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Донецьк, 2000. – 
18 с. та ін. 



 

Україна – історія 
 

 289

вказаних наукових досліджень не виявлено робіт, спеціально 
присвячених українським військовим організаціям доби Центральної 
ради. 

Враховуючи актуальність даної теми, її наукову та практичну 
значимість, а також її недостатнє дослідження, автори поставили перед 
собою мету – дослідити місце українських військових організацій у 
контексті загальноукраїнського національно-визвольного руху доби 
Центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.), розкрити їх роль у 
вирішенні завдань агітаційно-пропагандистської роботи серед вояків-
українців.  

27 лютого 1917 р. у Петрограді влада перейшла до новоствореного 
Тимчасового уряду, хоча реальну владу в столиці російської держави 
захопила Рада робітничих та солдатських депутатів. Фактично виникла 
ситуація двовладдя, і кожна з сторін, претендуючи на встановлення своєї 
влади, намагалася будь-що заручитися підтримкою армії. Тому на місцях 
створювалися різноманітні ради депутатів як альтернативні органи 
влади.  

Відразу ж у численних гарнізонах та частинах почали виникати Ради 
військових депутатів на чолі з виконавчими комітетами. У цьому значну 
роль відіграв Наказ №1 Петроградської Ради робітничих і солдатських 
депутатів від 1 березня 1917 р., який узаконював уже існуючі армійські 
виборні органи, а також пропонував створювати їх там, де ще не було1. 
Він також вимагав обрання військових комітетів у всіх підрозділах і 
частинах до полку включно, підпорядкування армії у своїх політичних 
виступах Петроградській Раді та своїм обраним комітетам. Пункти 6 та 7 
оголошували свободу солдатів у “політичному, загальногромадянському 
і приватному житті поза строєм”. Фактично розпочався некерований 
процес демократизації старої армії, характерною рисою якого стала 
широка діяльність різноманітних військових організацій, які вийшли на 
арену політичної боротьби за оволодіння свідомістю солдатських мас. 

До літа 1917 р. тільки в Україні різноманітних рад було вже 252. 
Провідні позиції у них займали загальноросійські партії есерів та соціал-
демократів. Найбільший вплив вони мали в Донбасі, де їх кількість 
становила 180 (71%), у великих містах – Києві, Харкові, Катеринославі, 
Луганську, Полтаві, у прифронтовій смузі Південно-Західного та 
Румунського фронтів, а також у північній частині Чернігівщини та на 
Харківщині2. 

Демократичні процеси все більше почали проникати і в російську 
армію, де раніше будь-який плюралізм думок був неможливим і 
забороненим. Її охопила внутрішня ідеологічна боротьба. 

Факторами, які вплинули на демократичні перетворення в суспільстві 
та армії, зокрема, були проголошені Тимчасовим Урядом свободи для 
громадян Росії. Тимчасовий Уряд після приходу до влади у своїй першій 

                                           
1 Кравчук М.В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 

1914-1993 роках. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – С. 43. 
2 Бойко О.Д. Історія України: Посіб. – К.: Академвидав, 2003. – С. 322. 
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відозві проголосив, що у своїй діяльності він буде керуватися 
наступними засадами: „повна і негайна амністія за всіма політичними 
справами, в тому числі і терористичними замахами, військовими 
повстаннями тощо; свобода слова, друку, союзів, зборів і страйків з 
розповсюдженням політичних свобод на військовослужбовців в межах, 
що допускаються військово-технічними умовами; відміна національних 
обмежень; при збереженні суворої військової дисципліни в строю і при 
несенні військової служби – усунення для солдатів всіх обмежень в 
користуванні громадськими правами, які надаються іншим 
громадянам”1. 

Згідно з „Тимчасовим положенням по організації чинів Діючої армії і 
флоту”, який було затверджено Ставкою в березні 1917 р., комітети 
почали створюватися від роти до штабу фронту включно2. 

Вже в перших числах березня 1917 р. командування Південно-
Західного фронту своєю спеціальною телеграмою в штаби армій 
дозволило формування у військових частинах рад і комітетів з офіцерів 
та солдатів3. І вже наприкінці травня на цьому фронті налічувалося 
понад 11 тисяч комітетів, у тому числі при штабі фронту, 4 армійських, 
24 корпусних, 88 дивізійних, 535 полкових і понад 10 тис. ротних і 
інших4.  

У частинах Київського гарнізону створення військових рад і 
комітетів проводилося згідно з “Приблизною схемою організації рад у 
військових частинах, штабах, закладах“, що була відпрацьована в Раді 
депутатів військ гарнізону і після 25 березня стала надходити до них5.  

Створювалися військові організації і на Румунському фронті, де вже 
на початку червня було понад 7 тис. комітетів, у тому числі Румчерод, 
що репрезентував військових Румунського фронту, Чорноморського 
флоту та Одеського військового округу, 3 армійські, 13 корпусних, 52 
дивізійні, 480 полкових і більше 6,4 тис. ротних тощо. 

На демократичній хвилі, яка охопила армію після Лютневої 
революції, почали самочинно створюватися й українські військові 
організації майже на всій території Російської держави. Вони 
здебільшого не мали якихось своїх стратегічних планів щодо державного 
та військового будівництва України, обмежуючи свою діяльність лише 
агітаційно-пропагандистською роботою, яка, в свою чергу, мала 
інформаційний, культурно-просвітницький, освітній, редакційно-
видавничий та інші напрями. Створюючи місцеві військові організації, 

                                           
1 Центральний Державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО 

України), ф. 57, оп. 2, спр. 109, арк. 3. 
2 Голуб П. Солдатские массы Юго-Западного фронта в борьбе за власть. – К., 1958. – 

С. 31-32. 
3 Дещинський Л. Революційні події на Південно-Західному, Румунському фронті і 

Чорноморському флоті в 1917 – лютому 1918 р.  – Львів, 1979. – С. 68. 
4 Там само. – С. 71. 
5 Центральний Державний історичний архів України в м. Києві, ф. 692, оп. 1, спр. 87, 

арк. 199. 
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їхні члени вважали, що таким чином створюють відповідні умови для 
національного відродження українського народу. 

Український національно-визвольний рух мав два домінуючі напрями 
щодо майбутнього України – автономістичний, що був репрезентований 
проводом Центральної ради, створеної у Києві в перших числах березня 
1917 р., та самостійницький з М.Міхновським на чолі. Кожен з цим 
напрямів мав свої принципові позиції, зокрема, і щодо військового 
будівництва.  

Самостійники, враховуючи нові військово-політичні умови, 
вирішили одразу розпочати роботу, спрямовану на організацію 
українських збройних сил. Вже 6 березня за ініціативою 
М.Міхновського було скликане перше українське підготовче віче 
Київського гарнізону, на якому було ухвалено розпочати створення 
регулярної національної армії. Наприкінці цього заходу М.Міхновський 
наголосив: “Ми започаткували творити нову історію українського 
народу – історію його Слави!”1 Для проведення відповідної 
організаційної роботи у військових частинах, установах та закладах були 
надруковані резолюції віча, маючи на меті розповсюдити її серед 
солдатів-українців. Були також надані інформаційні повідомлення в 
київських, московських, харківських та одеських газетах2.  

9 березня 1917 р. відбулися перші збори офіцерів та солдатів частин 
Київського гарнізону, на яких було ухвалено вважати їх за Установчу 
Військову раду і звернутися до Тимчасового уряду з надією, що той 
прийме правовий акт ще до скликання Установчих зборів, яким Україні 
мають повернутися автономні права, „знехтовані царатом”3. У постанові 
Української Військової ради, яка була віддрукована у вигляді листівки і 
розповсюджена у військах, зокрема, зазначалося, що „нехай кожен 
Українець, котрий несе службу у Війську пам’ятає, 1) що він є членом 
Української національної Армії, 2) що ця армія є під проводом 
Верховного головнокомандуючого, призначеного Тимчасовим урядом і 
входить у склад всієї Російської Армії, 3) що ця армія служить і 
служитиме спільній нашій отчизні, оновленій Державі Російській, 
обороняючи її свободу і незалежність до остатньої краплі крові”. І далі 
рада зверталася до Тимчасовому уряду „з висловом бажання”, щоб у всіх 
частинах російської армії, де служать більшість солдатів-українців 
окремим наказом було введено вживання „Української Урядової мови”, а 
також, щоб ці частини поповнювалися українцями як рядового, так і 
командного складу4. Звернення, прийняте на цьому вічі, з вимогою 
визнання за ним права іменуватися  „Організаційним комітетом для 
формування Українського Війська”, було надіслано Голові Комітету 
Міністрів, Військовому міністрові та київському комісарові Тимчасового 

                                           
1 Євтимович В. Військо йде. Уривок зі споминів про березень 1917 року в Київі. 

(Передмова П. Сагайдачного). – Львів: Вид-во І.Тиктор, 1937. – С. 51. 
2 Там само. – С. 53. 
3 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 1. – 19 березня. 
4 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 118, арк. 2. 
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уряду. Першим його головою було обрано поручника В.Євтимовича, а 
після його повернення до діючої армії цю посаду обійняв полковник 
М.Глинський. До його складу увійшли всі члени комітету, обраного 
зборами 6 березня.  

Організаційний комітет мав виконувати свої функції аж до того часу, 
поки буде створено постійно діючу установу для формування 
Української армії. Основними завданнями комітету були: формування 
Полку імені Б.Хмельницького, для чого була створена комісія на чолі з 
полковником М.Глинським; виділення зі свого складу представників до 
Центральної ради; розгортання енергійної агітаційно-пропагандистської 
роботи щодо розповсюдження „рідної військовості в широких верствах 
українського громадянства, зокрема серед вояцтва – на фронті й у 
запіллю – через друковане слово, летючі віча, концерти, відчити, 
театральні вистави й т.п. засобами”; проведення організаційної роботи 
щодо скликання в найближчому часі Всеукраїнського Військового 
З’їзду, який мав би виробити для українського війська основні 
положення й виділення зі свого складу постійного органу „Української 
Зверхньої Військової Влади”1. 

11 березня у Києві відбулося наступне Військове віче, у якому взяли 
участь понад тисячу солдатів і офіцерів. Віче затвердило резолюцію 
зборів від 9 березня й ухвалило організувати Український 
охочекомонний полк, а також обрав Тимчасове військове бюро із семи 
членів. Наступного дня, 12 березня, Бюро створило Військовий комітет 
із депутатів від солдатів і офіцерів2.  

16 березня скликано чисельнішу військову нараду, на якій були 
присутні військовослужбовці з багатьох частин Київського округу. 
Головував на нараді полковник П.Волошин, а до президії ввійшли 
О.Сахно-Устимович, М.Міхновський, Гоц і Лукіянів. На нараді були 
обговорені питання щодо створення та організації діяльності 
українського військового клубу, який мав би за свою головну мету 
створення українського війська, а також було ухвалено заснувати в Києві 
українську військову організацію – Український Військовий клуб 
ім. гетьмана П.Полуботка та приступити до формування національної 
армії. Рада клубу закликала українських солдатів та офіцерів фронту 
об’єднатися і боротися за автономну Україну у федеративній 
демократичній Росії3. Після промови М.Міхновського, прийнятої з 
великим захопленням, ухвалено одноголосно приступити до „негайної 
організації власної національної армії, як могутньої своєї мілітарної 
сили, без якої не можна й подумати про здобуття повної волі України” та 
розпочати організацію українських добровільних полків усіх родів зброї, 
а першому полкові надати назву – Перший Український козачий 
ім. гетьмана Б. Хмельницького полк. 

                                           
1 Євтимович В. Вказ. праця – С. 60-61. 
2 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 1. 
3 Нова Рада. – 1917. – 9 квітня. 
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Того ж дня за ініціативою Військового клубу вулицями Києва на 
загальній маніфестації „Свято Свободи” вперше урочистим маршем 
пройшли два батальйони солдатів-українців під національними 
прапорами і з оркестром1. А вже 19 березня кілька тисяч українських 
вояків знову взяло участь у грандіозній українській маніфестації 
населення Києва.  

Створений у ці дні військовий клуб, як центральна військова 
організація, мав у подальшому право відкривати свої філії по всій 
території Україні. На підставі §3 статуту Клубу його головною метою 
було „гуртувати в одній сім’ї вояків, лікарів і військових урядовців 
української народності”2. Рада Клубу одразу ж розпочала активну 
агітаційно-пропагандистську роботу серед українських вояків, 
напрямками якої були організація та проведення мітингів, видавництво 
та розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів. Так, у перші 
дні існування Клубу була розповсюджена відозва до вояків-українців із 
закликом об’єднуватися в окремі національні громади і готуватися для 
подальшої боротьби за повну свободу України. У відозві були такі 
слова: „Пам’ятаймо, що на нашій землі стоїть упертий ворог і напружує 
останні сили, щоб прибрати до своїх цупких рук усю Україну. 
Товариші браття! Не даймо України нікому! Полита кров'ю славних 
козаків-запорожців, вкрита в цю війну горами нашого трупу – нехай 
встане Вона до свого життя! Товариші українці! Єднайтеся у свої 
українські гуртки! Єднайтесь з думкою про волю України, про її 
козацьку Силу!” 

З появою перших українських військових організацій – 
Організаційного комітету і Клубу ім. гетьмана П.Полуботка – 
національний військовий рух в армії із стихійного поступово почав 
набирати організованих форм. Першим реальним наслідком поширення 
українського національного руху в армії стало утвердження у свідомості 
українських солдатів та матросів ідеї українізації і початок її практичної 
реалізації. Принцип українізації російської армії, перш за все, 
передбачав виділення із загальноросійських угруповань солдатів 
української національності в окремі формування. Підтримували його всі 
без винятку національні політичні сили. Проте кожна з них вкладала в 
нього свій зміст. Якщо прихильники М.Міхновського вбачали в 
українізації початок творення національної армії, то більшість 
представників національних партій у Центральній раді обмежувала його 
лише культурницькими рамками. 

Бурхливе зростання українського військового руху ставив на порядок 
денний необхідність переходу до вищого типу організації, тобто 
заснування загальновизнаної військової організації, яка б узяла на себе 
функції керівного центру для формування українських військових 
частин, закладення підвалин національних Збройних сил. Це питання 
мав вирішити Всеукраїнський військовий з’їзд, ініціатором скликання 

                                           
1 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 1. 
2 ЦДАГО України, ф. 57, оп. 2, спр. 120, арк. 8. 
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якого виступив Клуб ім. гетьмана Полуботка. Щоб не опинитися на 
узбіччі подій, його підтримала й Центральна рада.  

14 квітня 1917 р. у Києві, за ініціативою Клубу ім. гетьмана 
П.Полуботка, відбулося об’єднане засідання представників військових 
частин, закладів та установ Київського гарнізону, а також інших тилових 
організацій. Головою цих зборів було обрано солдата М.Павловського. 
Зборами було ухвалено рішення про необхідність добиватися у 
командування планомірного переводу українських вояків з військових 
частин російської армії на Південно-Західний і Румунський фронти1, а 
також скликати український військовий з’їзд у Києві 5 травня 1917 р., 
який доручено було організувати Організаційному комітету та 
Центральній раді2. На засіданні Центральної ради 23 квітня її членами 
було підтримано рішення цих зборів3. Дозвіл російського командування 
про формування першого українського полку був інтерпретований як 
його дозвіл на українізацію війська, і тому підтримано вимоги 
українських військових організацій щодо формування із запасних частин 
нових українських формувань і переведення український вояків в 
українізовані частини. Для координування цих процесів при Центральній 
раді було створено військову комісію4. 

5-8 травня 1917 р. у Києві проходив Перший Всеукраїнський 
військовий з’їзд, на який з’їхалося близько 700 делегатів від усіх армій, 
флотів і гарнізонів. Розглянемо основні його рішення.  

Від імені сотень тисяч озброєних солдатів з’їзд заявив, що вважає 
Центральну раду єдиним компетентним органом, покликаним 
вирішувати всі справи, що стосуються всієї України. Ставилася вимога, 
щоб Центральна рада одержувала в казні кошти, призначені на 
українські національні потреби. З’їзд також зажадав, щоб Тимчасовий 
уряд та Петроградська рада оголосили окремим актом принцип 
національно-територіальної автономії України і негайно призначити 
міністра у справах України. Одним із головних пунктів роботи з’їзду 
стало питання про ставлення до війни. Було вирішено добиватися миру 
без анексій і контрибуцій, але до настання такого миру проголошувалося 
обороняти здобутки революції. На з’їзді відбулися вибори Українського 
Військового Генерального Комітету (УВГК), до якого увійшли 
В.Винниченко, С.Петлюра, М.Міхновський, І.Луценко, В.Павленко, 
Ю.Капкан та інші. Комітет перебрав провід над усім українським 
військовим рухом від Організаційного комітету. За погодженням із 
російським Генеральним Штабом УВГК мав проводити українізацію 
армії5. 

Генеральний військовий комітет за своєю сутністю став своєрідним 
прообразом майбутнього військового міністерства України з 

                                           
1 Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 

ЦДАВОВ України), ф. 1076, оп. 1, спр. 4, арк. 7. 
2 Нова Рада. – 1917. – 25 квітня. 
3 ЦДАВОВ України, ф. 1115, оп. 1, спр. 13, арк. 30. 
4 Робітнича газета. – 1917. – 25 квітня. 
5 Вістник Українського Військового Генерального Комітету. – 1917. – № 1. – Травень. 
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відповідною структурою. На початку існування його очолювала президія 
із чотирьох осіб і постійного секретаря. Також УВГК складався з шести 
відділів: агітаційно-просвітницького та організаційного, 
інспекторського, мобілізаційного, військово-комунікаційного, 
муштрового та фахових військ (артилерії, авіації, кавалерії та ін.)1. У 
подальшому його структура змінювалася, удосконалювалися форми й 
методи роботи структурних підрозділів. Специфікою першого складу 
УВГК було те, що в ньому переважали цивільні люди або військовики 
запасу. 

На Другому Всеукраїнському військовому з’їзді затверджено 
організаційний статут Генерального комітету та доповнено його склад 
вибором інших членів. Організаційна структура Комітету прийняла 
наступний вигляд: С. Петлюра – голова Комітету; В. Кедровський – 
заступник голови й завідувач мобілізаційним відділом; С.Колос – 
секретар; С.Письменний – член президії й завідувач справами флоту; 
А.Певний – член президії й завідувач організацією Вільного Козацтва; 
В.Павленко, О.Пилькевич, О.Жуковський, М.Полоз, П.Скрипчинський – 
представники відповідно при Верховному головнокомандуванні, 
Головному штабі, Генеральному штабі, військовому міністрі, штабі 
Південно-Західного фронту. Крім цього, Військовий генеральний 
комітет став поділятися на такі відділи: агітаційно-освітній і 
організаційний, з редакційно-видавничим підвідділом; інспекторський 
(командний склад українських частин); мобілізаційний та військової 
комунікації; канцелярія; комендатура Комітету та організація Вільного 
Козацтва; юрисконсультський відділ; відділ вишколу; комісія 
спеціальних служб; санітарно-медичний із ветеринарною секцією; 
військово-інженерний2. Цей розподіл залишався до перетворення 
Генерального Військового комітету в Військове міністерство та до 
заснування Українського Генерального штабу. Не згоджуючись з 
основними засадами національного військового будівництва зі складу 
УВГК вимушений був вийти поручник М.Міхновський. Перша 
центральна українська військова організація поклала перші підвалини 
для подальшого будівництва національної армії. 

На Другому Всеукраїнському військовому з’їзді була прийнята 
постанова, що стосувалася оцінки попередньої діяльності УВГК, а також 
про його владу. Делегати з’їзду визнали роботу комітету за час його 
існування позитивною, звернулися до вищих російських цивільних та 
військових організацій з вимогою про визнання комітету та його наказів, 
а також обов’язкове для російських військових властей виконання його 
постанов, що стосувалися українізації армії та флоту3. Все це свідчило 
про те, що УВГК прагнув перетворитися у вищу керівну військову 
установу України. 

                                           
1 Голубко В. Вказ. праця – С. 52. 
2 Вістник Українського Військового Генерального Комітету. – 1917. – № 7. – 23 липня. 
3 Вістник Українського Військового Генерального Комітету. – 1917. – № 3-4. – 

Червень. 
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Крім того, на Військовому З’їзді вибрано Тимчасову Військову раду 
у складі 132 членів, яка згодом стала називатися Всеукраїнська рада 
військових депутатів (ВРВД). Понад 60% її членів становили солдати, а 
решта – офіцери1. На чолі Військової ради стояла постійна президія з 7 
членів. Своїми завданнями Рада вважала: “а) Утворення федеративно-
демократичної Російської республіки з територіально-національною 
автономією України; б) Підготовку здійснення соціальних вимог 
української демократії; в) Освідомлення в соціальних, економічних та 
політичних справах широких мас Української демократії і організації 
головним чином тої частини її, яка перебуває зараз у війську”2. 
Спираючись на тісний зв’язок через своїх членів з українськими 
військовими організаціями, Рада розгорнула активну агітаційно-
пропагандистську роботу серед солдатів-українців. Оскільки в її 
керівництві питома вага кадрових військовиків займала значне місце, то 
вона взяла на себе функції своєрідного військового радника та експерта 
УВГК; в окремих випадках могла за ухвалою Центральної ради давати 
йому певні директиви. Необхідно зазначити, що і УВГК і ВРВД 
повністю були включені до складу Центральної ради, а їх керівники 
брали безпосередню участь у роботі її Комітету (Малої ради). 

Після Другого Всеукраїнського військового з’їзду процес створення 
українських військових організацій почав бурхливо поширюватися. 
Свідченням цьому є надіслані на адресу Центральної ради, УВГК та 
ВРВД від українських військових організацій численні привітання й 
інформаційні повідомлення про програмові засади, діяльність численних 
українських рад, комітетів, громад, клубів, гуртків, а також звернення 
цих організацій та окремих осіб з проханням надати їм допомогу у 
вирішенні різних проблем в організаційній та іншій площині. Так, 
наприклад, у липні-серпні 1917 р. такі повідомлення надійшли від 
Серпухівської гарнізонної української військової громади3, 
Золотоніської військової ради4, Української військової ради 
Бердичівського гарнізону і частин Штабу Південно-Західного фронту5, 
Української громади 9 гренадерського Сибірського полку6, Українського 
гуртка 26 Сибірського стрілецького полку7, Української військової 
козацької ім. Т.Шевченка громади при 20 гренадерському 
Базарджинському полку8, українського гуртка 14 Сибірського 
стрілецького полку9 та багатьох інших. Традиція обміну інформацією 
між центральними та регіональними українськими військовими 
організаціями збереглася і в подальшому. 

                                           
1 Вістник Українського Військового Генерального Комітету. – 1917. – № 5-6. – Липень. 
2 ЦДАВОВ України, ф. 4100, оп. 1, спр. 2, арк. 2. 
3 Там само, спр. 28, арк. 14. 
4 Там само, арк. 171. 
5 Там само, арк. 214. 
6 Там само, арк. 294. 
7 Там само, арк. 291. 
8 Там само, ф. 811, оп. 1, спр. 5, арк. 1. 
9 Там само, спр. 8, арк. 46. 
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Лише на Західному фронті наприкінці липня 1917 р. за даними, які 
надав УВГК його член, а в подальшому Військовий міністр УНР, 
О.Жуковський вже існувала 141 українська військова організація1. 

У своїй діяльності українські військові організації намагалися 
миттєво реагувати на обмежувальні щодо їх діяльності рішення 
російської влади. Так, на засіданні української громади 9 гренадерського 
Сибірського полку, яке відбулося 22 серпня 1917 р., розглядалися серед 
інших і питання щодо заборони Верховним головнокомандувачем 2 
серпня відрядження з військ українських вояків на агітаційно-просвітні 
курси при УВГК, а також заборони командувачем Південно-Західного 
фронту будь-яких відношень з ВРВД. Громада виказала рішучий протест 
проти таких дій, наголошуючи на тому, що, „коли агітаційно-просвітні 
курси необхідні для великоруських громадян і формально вони існують, 
то для українців вони де-кілько раз більш необхідніші, як для народу, 
котрому в такий довгий час, було заборонено не тільки учитись своєю 
мовою, але й вчити історію рідного краю і навіть говорити рідною 
мовою”. Було вирішено звернутися до полкового комітету щодо 
відрядження, не дивлячись на заборону, двох солдатів, обраних 
громадою, на ці курси. А щодо заборони відношень з ВРВД збори 
громади вирішили вважати її „актом явно недружелюбним, направленим 
до озлоблення українського народу і пригнічуючим його душевний 
спокій за благополучний розвиток і устрій України”, а тому цю заборону 
– необов’язковою, і зносини з ВРВД будуть продовжуватись як і 
раніше2. 

У серпні почала своє існування Українська рада 28-го корпусу на 
чолі з поручником Антончуком. На одних з її зборів розглядалося поряд 
з іншими питання про агітаційно-пропагандистську роботу корпусної 
ради. Було вирішено, що до агітаційних корпусних курсів необхідно 
послати представників від української громади, які після закінчення 
курсів могли якомога частіше їздити по корпусу з лекціями про 
історичне, політичне життя в Україні та Росії, про програмові засади 
українських і російських політичних партій, а також заснувати окремі 
гуртки українських політичних партій у частинах корпусу. Було 
наголошено на необхідності заснування шкіл грамотності у сотнях з 
навчанням української мови неграмотних солдатів та читанням лекцій з 
українознавства для грамотних. Для цього президії ради ставилось 
завдання щодо отримання необхідної кількості підручників. 
Планувалося також і заснування постійного театрального гуртка „з 
охочих осіб, котрий би влаштовував, час від часу, вистави по різних 
місцях корпусу”. Рада брала на себе обов’язок щодо організації 
забезпечення українських вояків корпусу необхідною кількістю 
українських газет, журналів та інших друкованих засобів на 
загальнодержавні кошти3. 

                                           
1 Там само, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 611. 
2 Там само, арк. 294. 
3 Там само, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 210. 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 298

У Бердичеві наприкінці серпня була створена Українська Військова 
рада місцевого гарнізону і частин Штабу Південно-Західного фронту. В 
її Статуті, зокрема зазначалося, що Рада ставить за мету об’єднання 
українських вояків гарнізону на основі „осягнення федеративно-
демократичної республіки в Росії, національно-територіальної автономії 
України та організації українського війська”. Вона мала завдання брати 
активну участь у загальному військовому житті і дбати про здійснення та 
закріплення нового військового демократичного ладу у війську, вести 
працю в справі національного освідомлення українців у частинах 
гарнізону та Штабу фронту, а також і серед місцевого населення щодо 
здійснення національних прав українського народу, піклуватися про 
національний культурний рівень серед військових українців та 
поширювати серед них „національну свідомість”. Для виконання 
зазначених завдань Рада мала проводити широку усну та письмову 
агітаційно-пропагандистську роботу; організовувати збори, лекції, 
мітинги і читання; проводити культурно-просвітницьку роботу, 
закладаючи військові товариства, клуби, бібліотеки та читальні, а також 
влаштовувати концерти, вистави й організовувати національні хори; 
поширювати серед своїх членів українські військову та художню 
літературу, газети, журнали, книжки та відозви; видавати самостійно 
відозви, книжки тощо; роз’яснювати серед вояків постанови українських 
військових з’їздів, Універсали та інші нормативні матеріали Центральної 
ради, Генерального Секретаріату, УВГК та ВРВД щодо українізації 
війська; інформувати українських солдатів про різні аспекти 
українського військового життя. У складі Бердичівської ради були 
створені агітаційно-організаційна, культурно-просвітня, музична, 
артистична та інші секції, які працювали в зазначених напрямках. 
Депутатами Ради ставали вояки українських громад та гуртків усіх 
частин гарнізону, обрані на загальних зборах у наступній пропорції – 
громади з кількістю членів менше 35 чоловік – 1 представник, від 35 до 
70 – 2 представники і т. д. Керував роботою Ради Виконавчий комітет з 9 
членів, обраних на загальних зборах ради1. 

Напередодні Третього Всеукраїнського військового з'їзду відбулися 
влаштовані українськими військовими організаціями з’їзди та збори 
різного рівня, на яких розглядався широкий спектр питань.  

8-9 жовтня такий з’їзд відбувся в 33 армійському корпусі 8 армії 
Румунського фронту, який ухвалив відповідну постанову. В ній, зокрема, 
йшлося про те, що „заслухавши доклади з місць, виявилось, що не всюди 
українці зорганізовані в гуртки і громади, що українці прагнуть до 
організації, до ознайомлення з сучасним політичним і економічним 
життям України, що наближається час виборів до Українських і 
Загальноросійських Установчих зборів;... що тільки шляхом організації 
вояки-українці зможуть ознайомитись з сучасним історичним моментом 
і виявити вповні свою волю”, а тому цей з’їзд представників від „16 
тисяч організованих солдат-українців” ухвалив негайно приступити до 

                                           
1 ЦДАВОВ України, ф. 4100, оп. 1, спр. 28, арк. 214. 
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заснування ротних, полкових, дивізійних та інших рад, які в подальшому 
повинні бути об’єднані в корпусній раді і затверджені наказами 
відповідними начальниками на підставі Положення Тимчасового уряду 
від 3-го липня 1917 р.1 Далі в постанові мова, зокрема, йшла про 
необхідність заснування в полках корпусу партійних організацій 
українських соціалістичних партій, які повинні негайно приступити до 
підготовки українських вояків до виборів в Українські та 
Загальноросійські Установчі збори; про надання коштів на культурно-
просвітницькі справи українських організацій пропорційно до кількості 
українців у частині; про звільнення від виконання службових обов’язків 
осіб, які стоять на чолі українських організацій, починаючи з полкового 
рівня; про негайне призначення, за згодою з Центральною радою, 
комісара з українських військових справ при корпусі тощо. В контексті 
майбутніх виборів до Установчих зборів з’їзд ухвалив „вжити всіх 
заходів, щоб вони пройшли під гаслом автономії України в федеративній 
демократичній Російській республіці”, з метою пропаганди українських 
ідеалів послати делегатів у частини корпусу, які мають провести лекції 
про історичне, політичне, економічне і соціалістичне життя України та 
згуртувати всіх українських вояків „під прапором Української 
Селянської Спілки, яка стоїть на сторожі земельного питання, і 
українських соціалістичних партій, які поставили собі метою визволити 
все громадянське життя від влади пануючих класів”.  До ради, на чолі 
якої стояв виконавчий комітет з 6 чоловік, входили по одному 
представникові від кожної української організації корпусу. Крім того, 
був обраний і представник до українського військового комітету 
Румунського фронту. На одному з чергових засідань ради було вирішено 
направити до інструкторських курсів по підготовці до виборів в 
Установчі збори по одному чоловіку від кожної частини і одного від 
виконавчого комітету корпусної ради2. 

На загальних зборах вояків-українців гарнізону м. Острог, які 
відбулися 15 жовтня 1917 р., виступив депутат ВРВД Колісниченко та 
було обрано військову гарнізонну тимчасову раду з 10 чоловік. Після 
цього збори ухвалили, „щоб забезпечити свій край від розрухи, погромів 
і грабування, вважаючи необхідним щоб усі запасні частини на Україні 
негайно українізувались, щоб із Росії були повернуті всі вояки українці 
на Україну; вважаючи на те, що 266 піхотний запасний полк в м. Острозі 
має більшість ста офіцерів українців і що  полку нема ніяких маршевих 
рот, а тільки один „кадр”, котрий майже на половину із українців, 
просити Центральну Раду, Генеральний Секретаріат і УВГК, щоб цей 
полк був негайно українізован, а так як вище військове начальство 
вороже відноситься до українізації,... то негайно послати у Київ 4-х 
делегатів, котрі повинні вище сказане домогатись перед нашою 
найвищою інституцією Українською Центральною Радою, а також 2 із 
них мають приймати участь на Всеукраїнському Військовому з’їзді, до 

                                           
1 Там само, спр. 24, арк. 7. 
2 Там само, спр. 28, арк. 537. 
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того часу ні один вояка-українець не може виїхати ні в яку частину 
окрім своєї української”. Далі в постанові йдеться про доручення Раді 
справу скликання бригадного українського військового з'їзду, про 
обрання агітаційної комісії, якій необхідно доручити провести широку 
агітацію серед цивільного населення повіту з приводу майбутніх виборів 
до Установчих зборів, а також про забезпечення своєчасної виписки 
українських друкованих матеріалів1. 

У жовтні 1917 р. у Києві була створена Українська громада 
військових гідротехніків, яка одразу затвердила свій статут, у якому 
було зазначено, що „громада утримує своє постійне бюро і читальню для 
своїх членів”, проводить збори для обговорення питань українознавства 
та суспільного ладу, дбає про розповсюдження інформаційної літератури 
з метою національного і політичного освідомлення широких мас 
українського народу, а також розсилає своїм членам різноманітні 
відомості про життя в Україні, громади тощо2. 

Всередині листопада почала свою працю Українська військова рада 
при Ставці 9 армії Румунського фронту на чолі з Виконавчим комітетом. 
Статутом цього комітету визначалися основні його завдання – 
„згуртування та стоваришування в одну сім’ю усіх українців при Ставці 
9 армії під прапором Української Народної Республіки” та підняття 
культурно-просвітнього рівня вояків-українців. Для цього він мав 
улаштовувати школи, засновувати громади, гуртки, бібліотеки, читальні, 
проводити лекції, вистави, концерти, видавати різноманітні друковані 
матеріали тощо. Рада була складена з представників частин Ставки армії: 
по одному – від частин до 50 чоловік особового складу, по два – від 
більших частин. На загальних зборах ради був обраний Виконавчий 
комітет у складі 12 чоловік: голова, писар і по два їх заступники, 
скарбничий, підскарбій та чотири радники3. 

Окремим напрямом діяльності українських військових організацій було 
видання різних друкованих матеріалів – газет, брошур, прокламацій, 
листівок, відозв, інформаційних бюлетенів тощо, які широко 
використовувалися в агітаційно-пропагандистській роботі. Так, 
друкованими органами УВГК та ВРВД були „Вістник УВГК” та „Наш 
голос”, відповідно; Української військової ради Південно-Західного фронту 
– „Вільна думка”; Генеральної ради Вільного Козацтва – „Вільний козак”; 
української військової ради ХІІ армії – „Український голос” і т. ін. 

І в подальшому діяльність українських військових організацій 
відігравала значну роль у національно-визвольному русі, але ця роль не 
завжди була позитивною з точки зору плідного військового будівництва. 
Особливо це відчувалося, коли під впливом більшовицької ідеології велика 
кількість українських військових організацій стали підтримувати саме ці 
позиції. Але питання ідеологічної протидії українських та російських, 
зокрема, більшовицьких військових організацій у боротьбі за оволодіння 
потребує окремого вивчення. 

                                           
1 Там само, арк. 623. 
2 Там само, арк. 625-626. 
3 Там само, арк. 11. 
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Таким чином, українські військові організації доби Центральної ради 
відіграли значну роль у загальнонаціональному визвольному русі цього 
періоду. Значний внесок вони зробили щодо усвідомлення вояками-
українцями російської армії своєї національної належності, їхньої 
культурної освіти, інформаційного забезпечення їхньої життєдіяльності 
тощо. Проте ні Український Військовий генеральний комітет, у подальшому 
Генеральний секретаріат військових справ та Військове міністерство УНР, ні 
Всеукраїнська рада військових депутатів, ні численні національні ради, 
комітети, гуртки, клуби та громади у військах не мали чітких орієнтирів в 
ідеологічних питаннях, на яких би ґрунтувалася вся їхня робота, зокрема, 
щодо ведення агітації та пропаганди. Взагалі військова політика 
Центральної ради упродовж довгого часу не мала єдиної концепції, яка б 
була відповідним підґрунтям як для національного військового будівництва, 
так і для діяльності українських військових організацій. 

Використання матеріалів дослідження сприятиме усуненню деяких 
догматичних підходів в оцінці місця та ролі українських військових 
організацій у національно-визвольному русі доби Центральної ради 
(березень 1917 – квітень 1918 рр.), допоможе уникнути можливих помилок у 
справі розбудови гуманітарної складової Збройних сил України. 
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ГРОШОВА ПОЛІТИКА УРЯДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ  
І ДІЯЛЬНІСТЬ Х. БАРАНОВСЬКОГО НА ПОСАДІ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ФІНАНСІВ 
(15 червня – 12 серпня 1917 р.) 

 
 
У статті висвітлюється грошова політика уряду Центральної ради 

влітку 1917 р. Автор переконаний, що діяльність Х. Барановського на 
посаді генерального секретаря фінансів поглибила фінансову розруху в 
підпорядкованих Центральній раді губерніях, призвела до анархізації в 
провінції й прискорила відцентрові тенденції по всій Україні. 

 
Логічний розвиток наслідків Лютневої (1917 р.) революції сприяв 

культурно-політичному відродженню українства і само собою висував 
нагальну потребу відчутних політичних та економічних реформ і 
перетворень. Центральна рада спромоглася висунути лише гасло 
культурного відродження й автономії для України, хоча й саме на той 
час, як можливо ніколи, був слушний момент для успішного здобуття 
державності українським народом. На жаль, його провідники, чудово 
розуміючи це, залишилися у своїй переважній більшості старими 
драгоманівцями і малоросами соціалістичної забарвленості, відстаючи 
подекуди в національній еволюції від певних кіл простого вояцтва, 
робітництва і селянства. 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 302

А про те, що можливість усамостійнення України на часі була 
реалією, розуміли тоді всі, від Керенського до Грушевського. Про це 
свідчать слова самого голови Центральної ради, який 19 травня 1917 р. у 
приміщенні Педагогічного музею (де розташовувалася Центральна рада) 
заявив тому ж таки Керенському: ”Ми мислимо Україну нероздільно з 
Федеративною Республікою Російською. Якщо б ми прагли до повної 
незалежности, то ми б зовсім означено так питання і поклали, тим 
більше, що обставини дозволяють так ставити питання...”1 

М.Грушевський, власне, й раніше висловлював подібні 
капітулянтські й замирюючі думки. Так, наприклад, у своїй першій 
пореволюційній статті в “Новій Раді” (25 березня 1917 р.) під назвою 
“Велика хвиля” визнаний авторитет тогочасної української революційної 
демократії зазначав: “Нема нічого більше помилкового, як витягати 
тепер старі українські петиції й подавати їх наново Правительству як 
наші домагання... Те, чого ми добивалися п’ять, чотири, три, навіть рік 
тому, коли б дане було тоді, було б прийнято українським 
громадянством з щирою подякою..., але воно ніяк не може вважатися 
задоволенням українських потреб, “розв’язанням українського питання” 
для даного моменту! Українського питання вже нема. Є вільний, 
великий український народ, який будує свою долю в нових умовах 
свободи.. Потреби і домагання України розгортаються в усій широті”2. 
Ним було виразно обмежено претензії України лише до рамок автономії. 

Таку ж позицію голова, лідер Центральної ради висловив і на 
сторінках виданої 1917 р. у Києві своєї книжки “Звідки пішло українство 
і до чого воно йде”, де червоною ниткою крізь загальний текст 
читається: “Українці не мають заміру одривати Україну від Росії. Коли б 
вони мали такий замір, вони виступили б щиро і одверто з такими 
гаслами – бо тепер за се вони б нічим і не ріскували”3. І далі: “Українці 
не мають наміру відділятися від російської республіки. Вони хочуть 
задержатися в добровільній і свобідній зв’язи з нею. [...] Українці не 
мають бажання від когось відділюватись, відмежовуватись”4. Один з 
провідних діячів тогочасного українського політикуму С.Шелухін 
підтверджував ці антисамостійницькі погляди чи не усіх вождів 
Центральної ради, згадуючи: “В 1917 році я перший виступав в 
Українській Центральній раді з історико-правовим умотивуванням 
державної суверенності українського народу... з того моменту, як не 
стало царя, тобто з 28 февраля 1917 року. Я виступив проти 
Грушевського, Антоновича, Дорошенка, Шульгіна, Мартоса і ін., які 
були проти самостійності України і стояли за підпорядкування її 

                                           
1 Центральний державний архів вищих органів України (далі – ЦДАВО України), 

ф. 1115, оп. 1, спр. 16, арк. 14-16 зв. 
2 Грушевський М. Велика хвиля // Нова Рада. – 1917. – 25 березня. 
3 Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – К.: Темпора, 2002. – Т. 1. Доба 

Центральної Ради. – С. 12. 
4 Там само. – С. 14. 
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московській владі”1. Отже, самостійники залишалися в глибокій 
меншості і не могли вплинути на загальний автономісько-
федералістський курс Центральної ради. 

Як підсумок таких переконань майже всіх діячів Центральної ради, 
10 червня 1917 року з’явився перший її Універсал, що проголошував 
автономію України у складі єдиної Росії. В Універсалі радівські 
керманичі відверто повідомили своєму народові, що причиною такого 
їхнього політичного демаршу стала невдала місія їхніх делегатів до 
уряду Львова: “Ми вислали до Петрограду своїх делегатів (послів), щоб 
вони представили Російському Тимчасовому Правительству наші 
домагання”2. Серед найголовніших вказувалася й вимога, “щоб певна 
частина грошей, які збираються у Центральну Казну з нашого народу, 
була віддана нам, представникам сього народу, на національно-
культурні потреби його”3. 

Не маючи засобів для керівництва країною і водночас відчуваючи 
хронічну нестачу коштів, Центральна рада своїм Першим Універсалом 
агітує українців запровадити добровільне самооподаткування: “Треба 
дужих сміливих рук. Треба великої народньої праці. А для успіху тої 
праці насамперед потрібні великі кошти (гроши). До сього часу 
український народ всі кошти свої оддавав у Всеросійську Центральну 
Казну, а сам не мав, та немає й тепер від неї того, що повинен би мати за 
се. 

І через те ми, Українська Центральна рада, приписуємо всім 
організованним громадянам сел і городів, усім українським громадським 
управам і установам з 1-го числа місяця липня (июля) накласти на 
людність особливий податок на рідну справу і точно і негайно регулярно 
пересилати його в СКАРБНИЦЮ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
РАДИ”4. Проте народ не поспішав сплачувати податків добровільно, ще 
й паралельно старої російської, новій (хоч і українській) владі, яка 
практично влади по Україні не мала. Розбещений революцією і 
примарними ідеями соціалізму, він вирував, мітингував, розподіляв і 
прагнув владарювати. 

Тим часом, розуміючи непевність свого становища, але відчуваючи 
нагальну необхідність в організації апарату управління проголошеної 
автономної України, 15 червня 1917 року “Комітет Центральної ради на 
останнім засіданні (15 іюня) ухвалив організувати Генеральний 
Секретаріят Української Центральної ради, який має завідувати 
справами внутрішніми, фінансовими, продовольчими, земельними, 
хліборобськими, міжнаціональними і иншими в межах України і 
виконувати всі постанови Центральної ради, які цих справ торкаються”5. 
Новозаснований крайовий самоврядний уряд розташувався в Києві на 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 1, спр. 208, арк. 149; Смірнов Є. Сергій Шелухін. Життя 

і діяльність (до 130-річчя з дня народження) // Генеза. – 1994. – № 2. – С. 156. 
2 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 9. – травень. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Народня воля. – 1917. – 17 червня. 
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вулиці Хрещатик у будинку за № 381. Очолив Генеральний секретаріат і 
Генеральне секретарство внутрішніх справ відомий письменник, соціал-
демократ В.К.Винниченко, а генеральним секретарем фінансових справ було 
призначено не менш відомого кооперативного діяча Х.А.Барановського2. 

На В.Винниченка, як голову національного уряду, покладалися великі 
надії. Сучасники захоплювалися його колосальною енергією та 
організаторськими здібностями3. Так, наприклад, А.Ніковський змальовував 

                                           
1 Нова Рада. – 1917. – 24 вересня. 
2 Народня воля. – 1917. – 17 червня. 
Барановський Христофор Антонович (19 грудня 1874, с. Немирівці, Бердичівський 

повіт, Київщина – 7 травня 1941, м. Сан-Пабло, Бразилія) – громадський і державний діяч, 
один із лідерів українського кооперативного руху. Народився 1874 р. у селянській родині 
на Київщині. Незважаючи на відсутність середньої та вищої освіти, завдяки своїм 
здібностям висунувся як талановитий фінансист українського кооперативного руху. 
Вважався одним з кращих знавців кооперативної справи. 1907-1917 рр. – директор, голова 
правління (1911-1917 рр.) Союзбанку в Києві. Редактор журналу Союз банку “Комашня” 
(органу кредитових кооперативів). З березня 1917 р. – член Виконавчого губернського 
комітету Київщини. 1917 р. – голова управи Українського народного кооперативного банку 
(Українбанку). 

17-28 березня 1917 р. – голова Першого губерніяльного кооперативного з’їзду 
Київщини, який перетворився в першу прилюдну українську маніфестацію. Делегований 
до Центральної ради кооперативними організаціями України. Член Комітету (виконавчого 
органу) Центральної ради, що пізніше отримав назву “Мала рада”. У травні 1917 р. – член 
делегації на переговорах з Тимчасовим урядом Росії щодо автономії України. Член 
Виконавчого губернського комітету Київщини. У червні-серпні 1917 р. – генеральний 
секретар фінансів УНР. В липні 1917 р. разом з В.Винниченком та М.Рафесом представляв 
на переговорах з Тичасовим урядом у Петрограді вироблену Центральною радою 
Конституцію автономного устрою України під назвою “Статут вищого управління 
України”. По від’їзді В.Винниченка та М.Рафеса скликав нараду з комісарами українських 
губерній М.Суковкіним (Київщина), А.Вязловим (Волинь), А.Лівицьким (Полтавщина), 
М.Іскрицьким (Чернігівщина), М.Страдомським (місто Київ) та Д.Дорошенком (край 
Галичина та Буковина), яка подала до Центральної ради пораду прийняти до виконання 
“Тимчасову Інструкцію для Генерального Секретаріату Тимчасового правительства на 
Україні”, вироблену 17 серпня 1917 р. З 25 березня 1918 р. – член спільної торговельно-
економічної комісії (з української сторони) між УНР та Центральними державами, 
передбаченої умовинами Берестейського договору. Член україно-німецько-австрійської 
фінансової комісії про встановлення розрахункових валютних курсів між УНР і 
Німеччиною та Австро-Угорщиною (березень-квітень 1918 р.). 

За Гетьманату П.Скоропадського у 1918 р. – член Фінансового комітету (з 10 травня 
1918 р.); член фінансової комісії по виробленню фінансової угоди між Українською 
державою, Німеччиною та Австро-Угорщиною, що була заключена 15 травня 1918 р.; член 
делегації Української держави на мирових переговорах з РРФСР. Один з підписантів 
тексту Договору про припинення ворожих дій і відновлення залізничної комунікації між 
Українською державою та РРФСР від 12 червня 1918 року. 1919 р. – директор 
Українбанку, радник Центрального Українського сільськогосподарського союзу і 
Всеукраїнського кооперативного страхового союзу. 1920 р. – міністр фінансів УНР в уряді 
В.Прокоповича. Емігрував до Німеччини, а згодом до Бразилії, де й помер 5 травня 1941 р. 
у Сан-Пабло (Сан-Пауло) [Вітанович І. Історія Українського кооперативного руху. – Нью-
Йорк, 1964; Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – К.: Темпора, 2002. – Т. І – С. 51, 
54, 69-70, 86, 108-109; Т. ІІ. – С. 113-114, 203; Українська Центральна Рада. Документи і 
матеріали. – Т. 2. – С. 351; Пришляк Я. Шляхами кооперації – до економічного 
відродження України. – Монреаль; Стрий, 1994. – С. 34]. 

3 Старовойтенко І. Епістолярний діалог Є.Х.Чикаленка з А.В.Ніковським (1908-1921) 
// Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. – К.: Ін-т історії України 
НАНУ, 2003. – Вип. 7.– С. 333. 
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Є.Чикаленку чесноти голови Генерального секретаріату з присмаком певної 
ейфорії: “Орієнтується швидко, енергія колосальна; рішучий і простий; єсть 
просто таки державна інтуїція і непохитний, правдивий, послідовний 
демократизм. Це велика радість бачити розмах цієї людини”1. 

Новоствореному урядові слід було негайно домогтися вирішення 
фінансової проблеми. Незважаючи на те, що уряд був сформований, як 
згадує директор Департаменту промислу І.Фещенко-Чопівський, 
“міністри не знали, з чого починати, директори департаментів тим 
менше”2. Центральна рада все більше і більше відчувала нестачу коштів, 
що примушувало її провідників більш рішуче взятися до розв’язання 
питання грошового забезпечення. Вірогідно, завдяки саме цим 
вищенаведеним упередженням, повільне поступове відмежування 
України від Петрограда почало передбачатися швидше через тиск 
”голоду” коштів, аніж із свідомою метою започаткування власної 
грошової системи. Саме такий існуючий стан речей змушує Центральну 
раду замислитися над підготовкою механізму свого фінансового 
самозабезпечення. 

Невдовзі в Києві розпочала роботу V сесія Центральної ради, що 
тривала з 20 червня до 1 липня 1917 року. 23 червня 1917 р. 
М.Грушевський оголосив обставини, які змусили сформувати 
Генеральний секретаріат, не дочекавшись початку сесії загального 
представницького органу. Генеральний секретаріат став виконавчим 
органом Центральної ради (фактично – урядом) і підмінив її Комітет. 
Його формування здійснювалося за принципом коаліційного розподілу 
посад між партіями, а Комітет ради ставав з того часу “Малою 
Центрально радою”*, що мала виконувати “законодатні функції в 
промежутках між двома сесіями” Центральної ради3. 

Cесія показала різне розуміння провідними діячами ради поняття 
автономії. Протягом тривання сесії окремі члени Центральної ради 
змушені бути активно переконували її учасників в необхідності 
осягнення Україною повноосяжного змісту автономного управління не 
лише в культурно-національній сфері, а й у області фінансово-
економічній. Так, наприклад, революційний демократ О.Шульгин (23 
червня 1917 р.) вимагав твердо заявити лише, “що ми маємо власть 
крайову, котра має певні функції: саме підготовлять автономію, 
переводити українську власть, творити статут автономії; творити 

                                           
1 Лист Ніковського А.В. Чикаленку Є.Х. від 20 вересня 1917 р. // Пам’ять століть. – 

1997. – № 5. – С. 39. 
2 Фещенко-Чопівський І. Хроніка мого життя. Спогади міністра Центральної Ради та 

Директорії. – Житомир: Житомирський вісник, 1992. – С. 36. 
* Тогочасний директор Департаменту промисловості, а пізніше й міністр торгу і 

промисловості в уряді Директорії УНР, згадував з приводу утворення Малої ради: 
“Внаслідок великого чисельного складу Українська Центральна рада була “неповоротка” в 
своїх діях, коли перебіг подій вимагав швидких децизій. Для того утворено було Малу раду 
числом в 40 членів. Однак і це ненадовго допомогло” [Фещенко-Чопівський І. Хроніка 
мого життя. Спогади міністра Центральної ради та Директорії. - Житомир: Житомирський 
вісник, 1992. – С. 35. 

3 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 13. – липень. 
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українську школу, ставити економічні завдання. У[країнська] 
Ц[ентральна] Р[ада] працювала в сьому напрямі і раніше, але не 
підіймала справ економічних. Тепер саме життя поставило на чергу сі 
питання1. Соціаліст-революціонер Ковалевський (26 червня 1917 р.) при 
обговоренні проекту декларації Генерального секретаріату, зазначаючи, 
що в ній лише намічено план роботи, наголошував: “Треба зазначити 
важніші пункти, зачеплені в декларації. Перше – се порушення 
фінансової політики, котра, як відомо, грає велику роль. Може, завдяки 
поганій фінансовій та економічній політиці український народ доведено 
до нинішнього його становища. Ми вважаємо, що Центральна рада і 
Генеральний секретаріат повинні закласти основи фінансової політики і 
привести до створення українського бюджету”2. 

Проте зачитуючи на V сесії Центральної ради 26 червня 1917 р. 
“Декларацію” Генерального Секретаріату, його голова з приводу 
грошової політики уряду Центральної ради виголосив: “Маючи на увазі, 
що той стан, який зайняла Центральна рада, є стан будування нового 
політичного життя на Україні з усіма наслідками, які випливають з цього 
стану, Генеральний секретаріят у фінансових справах уважає необхідним 
розробити основи фінансової політики на Україні. 

Звісно, фінансові справи ми не можемо зразу ставити на цілком 
державний грунт, а повинні обходитись поки що засобами, які мають в 
своїй основі майже виключно моральну силу. Одначе разом з цим 
мається па думці вести підготовчу працю так, щоб Україна у фінансових 
справах могла стати на цілком державний грунт, тоді, коли їй 
прийдеться ці справи впорядковувати, яко автономній державі”3. Що ж 
до слів, що уряд Центральної ради на той час мав у своєму арсеналі 
”виключно моральну силу”, то в цім з В.К.Винниченком погодитися 
цілком можливо. 

Д.Дорошенко, згадуючи події 1917 р., цілком слушно вказав на 
досить суттєву прогалину у вітчизняному державотворенні тих часів, яка 
полягала в й в тому, що Україну вкрила сітка не національних 
організацій (чи державних структур), а партійних органів, які 
національну справу ставили як формальне гасло для проведення 
виключно соціальних завдань4. Крім цього, ним було відмічено ще один, 
не менш важливий чинник, що гальмував шлях до державного 
будівництва: “Виявився великий брак інтелигентних сил на провінції. 
Київ стягнув до себе значне число активніших українських діячів, і на 
місцях не було кому проводити директиви, що подавалися з центру. До 
того ж виявилося, що майже по всіх більших містах України провід 
захопила російська та зросійщена демократія, яка дуже противилася 
проведенню в життя українських домагань, особливо ж вороже 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – № 14. – серпень. 
3 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 10. – червень; Христюк П. Замітки 

і матеріяли до історії української революції 1917-1920 рр. – Відень: Український 
Соціологічний Інститут, 1921. – Т. 1. – С. 80. 

4 Дорошенко Д. Вказана праця. – С. 63. 
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ставилась вона до автономії України. Це все виразно можна побачити, 
коли поглянути, як розвивалося в перші місяці революції громадське 
життя в таких  містах як Катеринослав, Одеса, Харків, Полтава, Чернігів, 
Житомир та інші значні міста на Україні”1. Проте саме тоді уряд 
Центральної ради мав би (і міг би) реально розпочати розбудову апарату 
державного управління на всій території України засобами мобілізації 
державотворчих і фахових елементів з маси організованого 
революційно-активного народу, яких винесли на політичну арену хвилі 
національного відродження. На жаль і цього зроблено не було. 

У ці ж дні, за час перебування представників петроградської влади у 
Києві 28-30 червня 1917 р., на основі угоди між Центральною радою та 
Тимчасовим урядом, Україну було домовлено визнати останнім як 
окрему територіально-адміністративну одиницю Російської республіки зі 
своїм представницьким органом. Проте то був окреслено певний крок 
відступу автономної України, політична поразка провідників 
Центральної ради, зумовлена їхньою неспроможністю опанувати 
фінансово-економічною ситуацією на терені, що вона представляла, в 
поєднанні з автономістською хворобою відчуття неповноцінності 
державотворчих можливостей українства, а по суті справи, самих себе. 

Так, приміром, на розгляді 27 червня 1917 р. доповідей генерального 
секретаря фінансів ”Про загальні основи найближчої роботи у 
фінансових справах” та “Про систему та норми оподаткування 
населення”, обговорюючи питання податкових зборів, Х.А.Барановський 
щодо техніки збору податків ситуацію, що склалася, характеризував 
риторичною фразою: ”Не маємо апарату для зібрання, а анархістами 
бути не хочемо”2. Подібні думки висловлювали й інші виступаючі, але 
щодо пошуку шляху для вирішення проблеми кроків зроблено не було. 
Обговорювалися лише зміст і форма податків. 

Тезово міркування генерального секретаря фінансів Х.Барановського 
щодо загальних основ найближчої роботи у фінансових справах 
виглядали наступним чином: “а) ніякий податок не може бути 
установлений без затвердження пленарним зібранням Ц[ентральної] 
ради; б) ніякі видатки та розходи не можуть бути виплачені без 
затвердження пленарним засіданням Центральної ради та Генерального 
секретаріату; в) Генеральному секретаріатові дозволяється робити 
грошові позички для задоволення потреб Ц[ентральної] ради, причому 
позички на строк більше одного року можуть бути зроблені тільки з 
дозволу пленарного засідання Ц[ентральної] ради, а позички на строк не 
більше року – по постанові об’єднаного засідання Комітету ради та 
Генерального секретаріату; г) Генеральний секретаріат має право 
погодитись з якоюсь банковою установою, щоб вона взяла на себе 
обов’язки обслуговування фінансової потреби Ц[ентральної] ради, і 
д) всі розходи і доходи контролюються ревізійною комісією, яка 

                                           
1 Там само. 
2 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 15/16. – вересень. 
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обирається загальними зборами Ц[ентральної] ради і про свої ревізії 
складає перед Ц[ентральною] радою справоздання”1. 

Що ж стосується податкової справи, то Х.А.Барановський 
рекомендував завести в Україні прогресивне подохідне оподаткування, 
обпершись на норми подохідного оподаткування, встановлені 
російським урядом, лише зменшивши його ставки в чотири рази. Проте 
офіційно можливим його збирати пропонувалося з 1 серпня 1917 р., коли 
почнеться стягнення і загальноросійського податку в Україні. За умов 
же, що гроші уряду були потрібні вже одразу секретар фінансів 
пропонував стягувати ще по 3 руб. з кожної сім’ї ”з тим, що при введені 
подоходного податку, кожний, хто цей податок заплатив, матиме право 
відчислити з своєї норми цих 3 крб.”2. Збирати податки, на думку 
доповідача, за пропозицією Генерального секретаріяту, могли б 
кооперативи, земські установи, деякі банки та інші установи3. 

Доповідь, явно підготовлена напоспіх, викликала жваве обговорення і 
справеливу критику присутніх. Так, Любинський (націонал-
революціонер) одразу ж заявив, що проектований посімейний податок є 
гіршим за той, про котрий говорилося в Універсалі, і зауважив, що за 
умови його (податку) прийняття доведеться скасовувати постанову 
Універсалу. Крім того, відзначив він, “посімейний налог ляже тягарем на 
селян переважно, бо сім’ї поміщика заплатити 3 крб. нетрудно”4. Есер 
Рубас з цього приводу додав, що скасовувати податок, встановлений 
Універсалом не слід, але й податок на землю мусить залишитися. Що ж 
до посімейного податку, то він запропонував, що такий “повинен 
залишитись для тих, хто землі не має”5. 

У свою чергу Коваленко висловив небезпідставну думку, що 
Генеральний секретаріат вніс вищевказаний проект через те, що не мав 
часу виробити кращої системи оподаткування. Стосовно, власне, 
суперечностей проекту Х.Барановського виступаючий зауважив: 
“Обложити сім’ї неможливо. У нас давно не практикувалось. Та і сім’я 
буває різна, особливо тепер, під час війни, коли в одній сім’ї залишилась 
лише жінка або жінка і діти, а єсть, з другого боку, сім’ї, де єсть кілька 
жонатих. Бачимо нерівність. Для одних податок буде легким, а для 
других тяжким. Універсал уже розійшовся, зроблені заходи, щоб 
виповнити оподаткування, установлене ним, і скасування того податку 
викличе негарне враження. В останні часи у нас рідко практикувалась 
система подушного оподаткування, нарешті зовсім зникла, замінившись 
оподаткуванням землі, і повернення його викличе неприхильність 
населення. Крім того, генеральний секретар не сказав, чи сей податок 
добровільний чи обов’язковий. Ми бажали б, щоб не порушувати 
оподаткування, заведеного Універсалом; нехай Генеральний секретаріат 

                                           
1 Нова Рада. – 1917. – 28 червня. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
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представить нам другу систему оподаткування замість спроектованого 
ним посімейного”1. 

Соціал-демократ Огородній, підтримуючи прагнення спертися в цій 
області на українізовані земства та кооперативи, категорично заявив: 
“Система ж оподаткування сім’ї не витримує критики, бо сім’ї 
неоднакові, зарібки їх також. Для потреб переведення автономії України 
треба багато грошей, але нехай той більше платить, хто більше має. 
Пропоную завести прогресивно-подоходний податок, податок, котрий 
мав би моральну силу”2. Його підтримав Збаражський, який емоційно 
зауважив, що коли слухав проект посімейного оподаткування, то 
негайно “перенісся в ті бажані времена, коли Володимир Святий, а за 
ним Ярослав Мудрий збирали податки “від диму”. Але тоді не було 
соціялістів, і ніхто й не догадувався про прогресивно-подоходний налог, 
котрого тепер вимагають соціялісти і взагалі демократи”3. Виступаючий 
підтримав вимогу запровадження прогресивно-подоходного податку і 
висловив протест проти податку “від диму” у будь-яких його варіаціях. 
Він підтримав той податок, який було установлено Універсалом, але з 
зауваженням, що “тільки треба зробити його також прогресивно-
подоходним і установити його треба незалежно від загальнодержавного 
прогресивно-подоходного налогу”4. 

Надалі слово знов взяв Коваленко, який зауважив, що з огляду на 
вкрай нагальну потребу віднайти кошти, слід зупинитися на такій 
системі, яка якомога скоріше приведе генеральне секретарство фінансів 
до мети. Тому він запропонував погодитися на стягування по 3 руб. з 
сім’ї, але за умови, що така сім’я мала б прибутків завбільшки 1 тис. руб. 
на рік5. З свого боку представник селянства Марцинюк заперечив: 
“Платіж від душі пригадує подушне, котре нам в’їлось в боки. Сім’ї 
неоднакові. Найкращим буде податок від десятини”6. 

Чи не єдиний, хто став на відносний захист податкового проекту 
генерального секретаря був Пугач, який спробував пояснити, що в 
основу офіційного податку планувалося покласти саме прогресивно-
податковий механізм. Але зауважував оратор, “для зібрання сього 
податку потрібен апарат, котрого ми не маємо, через се мається на увазі 
використати те, що з 1 серпня Тимчасовий уряд заводить по цілій Росії 
прогресивно-подоходний налог”7. “Свою національну справу ми ведемо 
окремо. Загальнодержавні обов’язки, – наголосив він, – ми виконуємо і 
довго ще будемо виконувати, доки справа у нас не буде налажена. До 
прогресивно-подоходного налогу ми готуємся. Він буде з 1 серпня 
[1917 р.] Тоді ми прилучемо себе до апарату. Але до 1 серпня гроші нам 
також потрібні. Остається або покинути думку дістати гроші зараз, або 
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якимсь чином взяти їх тепер же. В докладі т.Барановського сказано, що 
оподатковуються сім’ї, котрі можуть заплатити 3 крб., хто не може, ті не 
заплатять, бо такі і послі, після заведення прогресивно-подоходного 
налогу, платити не будуть. Тут нема жодної несправедливості. Зараз ми 
берем зі всіх однаково, але коли будемо збирати прогресивно-
подоходний налог, то хто повинен буде платити більше, тоді з того 
більше і візьметься. Вбачаючи в проекті Генерального секретаріату ідею 
і початок прогресивно-подоходного налогу, пропоную затвердити 
його”1. 

Зі своїми аргументами до захисту урядового проекту долучився й 
генеральний секретар фінансів: “В докладі звернуто увагу на 
прогресивно-подоходний налог. А опріч нього заводиться ще і 
посімейний. Він являється податком тимчасовим. Опріч того, він 
заводиться перед прогресивно-подоходним. Щоб завести прогресивно-
подоходний налог, треба багато часу. В Росії його заведено ще в 1916 р., 
але досі по ньому не прийнято ані одної копійки. Хоч заведення його 
остаточно призначено на 1 серпня [1917 р.], але великий сумнів, чи це 
вдасться зробити. Грошей більше зараз має той, хто працює: швець, 
скажімо, в селі має більше від селянина, котрий має 10 десятин. А 
городські землі, котрі коштують мільйони за десятину? Оподаткування 
по 10 коп. з десятини при сих умовах було б дуже нерівним. Приймаючи 
се на увагу, – продовжував захищати проект Х.Барановський, – 
Генеральний секретаріат вирішив установити посімейний податок, бо він 
тимчасовий, одноразовий і має статистичне значення, бо покаже, скільки 
у нас на Україні сімей, котрі “дозріли” до державного розуміння справ. 
Хоч 10 коп. з десятини заплатити легше, але зібрати їх трудно. Хоч при 
посімейному налогові поступленій буде менше, але сума буде більша”2. 
Наприкінці промови генеральний секретар фінансів, змальовуючи 
техніку збору податку, вказує на фактично патову ситуацію, що склалася 
для Центральної ради та її виконавчого органу: “Не маємо апарату для 
зібрання, а анархістами бути не хочемо”3. 

Проте доводи Х.Барановського, вочевидь, не переконали присутніх. 
Селянин Пиленко висловив думку, що “коли сказати нам в селі, що 
кожну сім’ю обложити на 3 крб., то се внесе велике незадоволення”. 
“Коли ж брати податок від десятини, – продовжив він, – то всі охоче 
згоджуються. А ті, що не мають землі, як от ремісники, ті нехай платять 
1 крб., чи як?”4 Інший селянин Касіка додав, що “неможна допустити 
таких, котрі мають млини, садок тощо. Ось таких потрібно обкласти 
непремінно”5. Інший член Центральної ради Томашевський зауважив, 
що прогресивно-подоходний податок можна буде запровадити лише 
тоді, коли його буде введено по всій Росії, додаючи при цьому, що 
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посімейний податок буде непопулярним. Разом з тим виступаючий 
вказав на необхідність винайдення нової системи, проте жодних 
пропозицій не запропонував1. 

Думку попередника про непопулярність посімейного податку 
підтримав і соціал-демократ Єреміїв, наголошуючи, що його 
запровадження є небезпечним і може призвести до втрати популярності 
й самої Центральної ради. Крім того, він застеріг, що бажання скасувати 
добровільний податок, встановлений Універсалом, “може показати, що 
ті, хто видали Універсал, Центральна рада, самі стоять на [не]твердому 
грунті”2. Есер Панченко запропонував скористатися для оподаткування 
тих, хто не має землі статистичними даними з земств, а есдек Касяненко, 
підтримавши думку про непопулярність посімейного (хоч і 
добровільного) податку, висловився дивитися на нього як на позику: 
“хто заплатить тепер 3 крб., той їх не заплатить при заведенні 
прогресивно-подоходного налогу”3. При цьому він зауважив, що краще 
було б запровадити якусь пропорційність. 

На непопулярність посімейного оподаткування, яке скрізь може 
викликати обурення та підірве авторитет Центральної ради, звернув 
увагу й виступаючий Ільченко. Він підтримав думку про запровадження 
подесятинного оподаткування, вказуючи, що після виходу Універсалу 
селяни одразу ж почали втілювати його настанови в життя, а “ті ж, хто 
землі не має, а[ле] свідомі українці – ті самі обкладають себе 1% з свого 
місячного жалування”4. Член партії есерів селянин Личко, вказуючи на 
потребу рахуватися зі звичками і психологією народу, також виступив за 
податок лише з десятини, який за його свідченням селяни вже 
запроваджують і самі. Він також висловив думку щодо видання 
Центральною радою відозви до народу з закликом добровільно давати 
гроші “на рідну справу”, стверджуючи, що на нього люди відгукнуться5. 

Генеральний секретар фінансів Х.Барановський, податковий проект 
якого так і не знайшов прихильників серед учасників сесії, змушений 
був поступитися і не досить впевнено виправдовуючись запропонував 
взагалі не виносити рішення з цього питання: “Справа з оподаткуванням 
завше і скрізь викликала найбільше дебатів і непорозумінь. Так і у нас. 
Може Генеральний секретаріат невдало взяв назву “податок”, бо в 
дійсності се не податок, а “единовременный взнос”. Вводячи в 
інструкцію** до Універсалу 10 коп. з десятини, зробили помилку, бо дали 
селянам можливість думати, що, мовляв, коли настала Ц[ентральна] 

                                           
1 Там само. 
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3 Там само. 
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5 Там само. 
** Згадувану Х.Барановським інструкцію до Універсалу було роздано делегатам ІІ 

Всеукраїнського Військового з’їзду для роз’яснення на місцях значення автономії України 
та потреби створення і ролі самої Центральної ради, а також змісту І Універсалу 
[Українська Центральна рада. Документи і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – Т. 1.– 
С. 540. – П.Г.-Н. 
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Р[ада], то і податки стали зовсім іншими. Це небезпечно, особливо 
маючи на увазі, що незабаром податки будуть збільшені в кілька разів у 
порівнянні з нинішнім. З огляду на це, пропоную не виносити жодної 
певної резолюції, а вибрати фінансову комісію для детального перегляду 
проекту”1. 

У результаті учасники зібрання ухвалили: “передати розгляд проекту 
до комісії, котра складається по 1 чоловіку з фракцій і груп з правом 
кооптації”2. Тоді було визначено пропонований склад фінансової комісії: 
К.С.Калиненко (соціал-демократ), Пиленко (соціаліст-революціонер), 
О.К.Рубас (соціаліст-революціонер), Хотовицький (трудовик), 
Я.Г.Христич (позапартійний соціаліст) та Е.П.Томашевський (націонал-
революціонер)3. 

Доповідь генерального секретаря фінансів про оподаткування на 
українські справи обговорювалася тимчасовою фінансовою комісією, до 
складу якої увійшли: Х.А.Барановський (голова), К.С.Калиненко (писар, 
УСДРП), Хидченко (УПСР), О.К.Рубас (УПСР), Е.П.Томашевський 
(УНРП) Я.Г.Христич (група позапартійних соціалістів), а також 
кооптовані особи: Т.Марценюк (УПРС), І.Діденко (УПРС), З.Філенко 
(УПРС) та В.Т.Шепель (позапартійний соціаліст). У зв’язку з тим, що ще 
на засіданні в Центральній раді “ніяких суперечок з приводу загальних 
основ найближчої роботи фінансового секретаріату не виникло”4, то 
комісією щодо цього аспекту було прийнято запропоновані попередньо 
такі пункти: 

“1) ніякий податок не має вже бути установлений без затвердження 
пленарним зібранням Центральної Української ради; 

2) ніякі видатки та розходи не можуть бути виплачені без 
затвердження бюджету пленарним зібранням Центральної ради або з 
дозволу цього зібрання, об’єднаним засіданням Комітету ради та 
Генерального секретаріяту; 

3) Генеральному секретаріятові дозволяється робити грошові позички 
для задоволення потреб ради, причому позички на строк більше одного 
року можуть бути зроблені тільки з дозволу пленарного зібрання ради, а 
позички на реченець не більше року – по постанові об’єднаного 
Комітету та Генерального секретаріяту; 

4) Генеральний секретаріят має право погодитись з якоюсь банковою 
установою, щоб вона взяла на себе обов’язки обслуговувати потреби 
Центр[альної] ради; 

5) всі прибутки і видатки контролюються ревізійною комісією, яка 
обирається загальним зібранням Центральної ради і про свої ревізії дає 
Центральній раді справоздання”5. 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Нова Рада. – 1917. – 1 липня. 
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Отже, Генеральному секретаріатові було надано право брати для 
потреб Центральної ради позики у приватних банківських установах. 

Інша доповідь фінансового секретаря (щодо оподаткування), яка й 
викликала бурхливе обговорення в раді, у комісії також була сприйнята 
неоднозначно. Обговорення відносно оподаткування населення 
українським подоходним податком та технічних питань його 
переведення, на відміну від проблеми податку поземельного, відчутних 
суперечок не викликало. Після довгих дискусій щодо поземельного 
оподаткування комісією було винесено такі рішення, які доповнювали 
п’ять попередньо прийнятих: 

“1. Встановлюється на 1917 р. український прогресивно-подоходний 
налог в розмірі четвертини ставок загальноросійського подоходного 
налогу, і цей український налог платиться Центральній раді. Сей 
український подоходний налог має платити, незалежно від платні 
Російській державі, кожна особа, установа та підприємство, котрі 
обложені загальнодержавним подоходним налогом. 

2. Встановлюється український поземельний налог, яким 
оподатковуються на 1917 р. по 10 коп. з десятини усякі землі: селянські, 
приватних власників, церковні, монастирські і ті казенні, котрі здаються 
в оренду; за казенні землі, які здаються в оренду, платять орендатори. 

Примітка 1. Сільськими земельними власниками вважаються ті, що 
мають землі полевої, усадебної або лісової не менше як 1 десятину. 

3. Встановлюється на 1917 р. разовий заробітний податок, і всі кола 
населення сільського, містечкового і городського, а також усі установи і 
підприємства, які не підлягають подоходному налогу, мають в якийсь 
певний день, призначений Генеральним секретаріатом, оддать в 
У[країнську] Ц[ентральну] Р[аду] четвертику свого денного заробітку. 

Примітка [2]. Хто в призначений день не матиме грошового заро-
бітку, той має віддати Центральній раді четвертику грошового заробітку 
першого за призначеним Секретаріятом заробітного дня. 

4. Позаяк вищенаведені податки призначаються на будування 
автономного ладу на Вкраїні, то податкам сим підлягає все населення 
України, а також ті українці, які живуть поза межами України”1. 

Документ підписали Х.Барановський, О.Рубас, Хидченко, 
Е.Томашевський, Я.Христич, Т.Марценюк, В.Шепель та писар 
К.Калиненко, а всі пункти було ухвалено Центральною радою2. Згодом у 
пресі з’явився ще один пункт, у якому зазначалося, що “платня 
поземельного податку починається негайно, а платня подоходного – з 
першого серпня, коли починається платня і державного подоходного 
податку. Розуміється, що податки на потреби Центральної ради 
морально-обов’язкові для населення”3. 

У те, що моральну обов’язковість платити раді гроші (поряд з 
законним примусовим обов’язком сплачувати ще й Тимчасовому 

                                           
1 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 15/16. – вересень. 
2 Там само. 
3 Нова Рада. – 1917. – 1 липня. 
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урядові) широкі кола населення виконувати, очевидно, не будуть, – 
передбачалося генеральним секретарем фінансів ще до прийняття 
законів. Як уже згадувалося вище, він вважав ”оподаткування по 10 коп. 
з десятини при сих умовах... нерівним”, а посімейний податок – як 
одноразовий, і що мав, за його словами, ”статистичне значення, бо 
покаже, скільки у нас на Україні сімей, котрі ”дозріли” до державного 
розуміння справ”1. Як показала сувора дійсність не ”дозріли” майже всі. 
В тому ж числі й урядовці, які так і не встановили чітку систему 
механізму здійснення податкових зборів й виявили себе як талановиті 
самодіяльні диспутанти, а не практики-фахівці державотворення. 

Тим часом, до Києва прибули представники Тимчасового уряду 
М.Терещенко та І.Церетелі. Владу в Петрограді непокоїла поведінка 
українців і для налаштування ситуації з намірами Києва у давню 
столицю прибули можновладці із столиці північної. Тимчасовий уряд 
зажадав від Центральної ради поступок і домігся очікуваного. На 
спільному з російськими представниками засіданні Генерального 
секретаріату, що відбулося зокрема 29 червня 1917 р., торкалися і 
фінансового питання. З українського боку у нараді взяли участь 
В.Винниченко, Х.Барановський, Б.Мартос, С.Петлюра, М.Стасюк, 
І.М.Стешенко, В.Садовський, С.Єфремов, П.Христюк та 
М.Грушевський. В перебігу перемовин виявилася вся грошова скрута, у 
якій опинилася українська влада, коли Х.Барановський сам запропонував 
фактично ліквідацію навіть тих морально-зобов'язуючих українських 
податків, що, хоч і ефемерно засвідчували елементи фінансової 
автономії України. “Додаткове обкладнання навряд можна визнати 
доречним, – заявив він. – Центр всеросійськ[ий] повинен бути єдиним, 
але ми повинні отримати кошти не шляхом надбавки, а шляхом смітних 
асигнувань по бюджету, затвердж[еному] краєвим органом – радою”2. В 
цих словах виявилось оте testimonium paupertatis*** України Центральної 
ради. 

Церетелі, відчувши тон вимовленого, одразу ж поставив умову, для 
вирішення, власне, якої вони з Терещенком і приїхали до Києва: “Якщо 
буде точно [з]формульовано, що це (тобто Генеральний Секретаріят – 
П.Г.Н.) буде орган Тимчас[ового] ур[яду], то кошти безумовно, будуть 
відпущені на видатки по управлінню краєм”3. Уряд України, не маючи за 
собою реальної сили, пішов на поступки. У ці ж дні на основі угоди між 
Центральною радою та Тимчасовим урядом, Україну було визнано 
останнім, як окрему територіально-адміністративну одиницю Російської 
республіки із своїм представницьким органом. То був окреслено певний 
крок відступу автономної України, політична поразка провідників 
Центральної ради, зумовлена їхньою неспроможністю опанувати 
фінансово-економічною ситуацією в поєднанні з автономіською 

                                           
1 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 15/16. – вересень. 
2 ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1,спр. 18, арк. 24-24 зв. 
*** Testimonium paupertatis – Свідчення власної слабості (лат.). 
3 Там само. 
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хворобою відчуття неповноцінності державотворчих можливостей 
українства, а по суті справи, самих себе. 

3 липня 1917 р. у своєму ІІ Універсалі Центральна рада повідомляє 
народові: “В згоді з іншими національностями України і працюючи в 
справах державного Управління, як орган Временного Правительства 
Генеральний Секретаріят Центральної Ради твердо йтиме шляхом 
зміцнення нового ладу, утвореного революцією... Визначаючи що доля 
всіх народів Росії міцно зв'язана з загальними здобутками революції, ми 
рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії 
України до Всеросійського Учредительного Зібрання”1. 

Того ж дня (3 липня 1917 р.) Тимчасовий уряд своєю постановою 
офіційно затвердив Генеральний секретаріат як підпорядкований йому 
крайовий виконавчий орган Центральної ради в Україні: “Вислухавши 
повідомлення міністрів Керенського, Терещенка і Церетелі по 
українському питанню, Тимчасове Правительство вирішило: 
“Призначити як вищий орган для керування крайовими справами на 
Україні окремий орган – Генеральний Секретаріят, склад якого буде 
визначено правительством в згоді з Центральною Українською Радою, 
доповненою, на справедливих основах, представниками других народів, 
сущих на Україні, в особі їх демократичних організацій. Через згаданий 
орган будуть переводитись правительством міри і заходи в житті краю і 
його управлінні”2. 

Неможливість зорганізувати власне грошове господарство, що стало 
однією з причин національно-політичних поступок щодо Росії у період її 
найбільшого знесилення і водночас національного піднесення в Україні, 
свідчить, що українська молода державність, очолювана 
соціалістичними партіями, мала в наявності фахівців-урядовців не 
кращої імперської державної школи, над якими тяжів не менш хибний 
тип професійного, можливо й підсвідомого, малоросіянства, що у 
політичному вимірі виявився у пануючому на початковому і, можна 
сказати, вирішальному, етапі державного становлення України, духові 
автономо-федералізму. 

Згідно з вищевказаною домовленістю з представниками Тимчасового 
уряду, 16 липня 1917 р. Центральна рада затверджує ”Статут Вищого 
Управління Україною”, у якому відносно фінансового боку вказувалося, 
зокрема, що: 

“§ 11. Генеральний Секретаріят передає на затвердження Тимчасового 
Правительства тимчасові обрахунки видатків на потреби України, які 
розглянула і ухвалила Центральна рада. 

§ 12. Такими коштами, які надходять на рахунок Центральної ради, 
розпоряджується Генеральний Секретаріят по бюджету, ухваленому 
Центральною радою”3. 

                                           
1 Там само, спр. 5, арк. 10-11. 
2 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 10. – червень. 
3 Вісти з Української Центральної ради. – 1917. – № 18. – листопад; Христюк П. 

Замітки і матеріяли до історії української революції 1917-1920 рр. – Відень: Український 
Соціологічний Інститут, 1921. – Т. 1. – С. 96-97;  
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У нових обставинах український крайовий уряд заходився до 
вироблення власного бюджету. Генеральне секретарство фінансів було 
одним із ключових у його складі, а тому структуризація його складу та 
визначення суми на утримання службовців стало на порядок денний 
досить гостро. 13 липня 1917 р. одним з питань, які розглядалися 
Генеральним секретаріатом (присутні: В.Винниченко, В.Садовський, 
Х.Барановський, М.Стасюк, І.Стешенко, М.Полозов, П.Христюк, 
О.Шульгін та Б.Мартос), було визначення бюджету генеральних 
секретарств1. 

Урядом було ухвалено такий бюджет генерального секретарства в 
справах фінансових (до 1 серпня 1917 р.): 

“1. Місячна платня генерального  750 [р.] 00 [к.] 
секретаря в справах фінансових 
з 15/V[I] по 1/VIII-1917 р. –  
500 [р.] 00 [к.] 
2. Його товариша: а) з 10/VII по  355 р. 00 [к.] 
1/VIII-1917 р. – 500 р. 00 [к.] 
б) Його ж як завідуючого бух-   231 р. 00 [к.] 
галтерією – 325 р. 00 [к.] 
3. Утворення і утримування фі-  500 р. 00 [к.] 
нансової комісії із представни- 
ків науки за липень 
4. На розроблення питання про  500 р. 00 [к.] 
цукроварну та тютюнову про- 
мисловість 
5. Місячна платня співробітників  4500 р. 00 [к.] 
генерального секретаріату 
6. На видатки на канцелярію, поч-  1164 р. 00 [к.] 
ту, друки і різне 
Всього     8000 [р.]”2. 
16 липня 1917 р. бюджет Генерального секретаріату розглядала Мала 

рада. При обговоренні виявилося, “що деяким товаришам секретарів 
визначається значно більша платня, ніж самим генеральним секретарям. 
Так, наприклад, – коли всі секретарі дістають по 500 крб. в місяць, то 
товариш секретаря фінансових справ має діставати 750 крб., а два 
товариші секретаря земельних справ – по 800 крб. місячно”3. За деякими 
виправленнями, які видно з вищенаведених кошторисів, Малою радою 
було затверджено бюджети лише трьох секретаріатів – земельних, 
судових та фінансових справ4. 

Однак насправді обставини виявилися набагато складнішими, ніж на 
папері. У липні 1917 р. у касі Центральної ради було лише близько 90 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 32, арк. 25-25 зв. 
2 ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 32, арк. 25-25 зв.; Лебедєва І. Неопубліковані 

протоколи засідань Генерального Секретаріату Центральної Ради // Студії з архівної 
справи – С. 216-217. 

3 Нова Рада. – 1917. – 18 липня. 
4 Там само. 
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тис. рублів1, в той час як її видатки складали суми більші за прибутки. 
Так, видатки по бюджету (сміті) лише Генерального секретаріату з 1 
серпня до 1 вересня 1917 р., при складанні якого уряд “керувався даними 
з затвердженого бюджету за попередній місяць”, які було ухвалено 30 
серпня 1917 р. на засіданні Малої ради, складали 58 тисяч 255 руб. 83 
коп. (з урахуванням покупки електричної арматури і меблів у готель 
”Савой”)2. Загальна сума лише урядового бюджету за серпень 1917 р. 
складала 66 тис. 755 руб. 83 коп.3 З цієї суми на організацію праці 
Генерального секретарства фінансів передбачалося 4 тис. рублів. Крім 
того, на платню генеральному секретарю – 500 руб., а його товаришам – 
750 руб.4 Фінансувати більш розширені урядові інституції чи мережу 
адміністративних органів у губерніях та повітах Центральна Рада була 
неспроможною. Гроші ці знову ж передбачалося отримати від 
Тимчасового уряду. 

З цією метою ще 14 липня 1917 р. Генеральним секретаріатом для 
відповідних переговорів до Петрограда було вирішено відправити 
голову крайового уряду В.Винниченка та фінансового секретаря 
Х.Барановського5. На час від’їзду Х.Барановського обов’язки 
генерального секретаря фінансових справ тимчасово було доручено 
виконувати В.Садовському6. Тимчасовий уряд погодився асигнувати на 
потреби Генерального секретаріату до смішного малу суму в 300 тисяч 
рублів, але й вона не була переведена урядові автономної України7. 

Ситуація всередині Центральної ради загострилася настільки, що 6 
серпня 1917 р. її голова М.Грушевський оголосив про вихід у відставку 
зі своєї посади8. За таких скрутних обставин і повному урядовому 
безладі в серпні 1917 р. сталася урядова криза. 9 серпня 1917 р., 
оперуючи формальним приводом, до демісії подав урядовий склад9. 10 
серпня 1917 р. на порядку денному засідання Малої ради розглядалося 
питання відставки Генерального секретаріату10. 12 серпня 1917 р. 
Центральний комітет партії соціалістів-революціонерів постановив 
“відкликати із складу Генерального секретаріату решту своїх членів – 
Барановського та Голубовича”11. З цього дня Генеральне секретарство 
фінансів опинилося без керівника. Наступного дня голова уряду 
В.Винниченко, зіткнувшись з бойкотом його кандидатури з боку фракції 

                                           
1 Нова Рада. – 1917. – 27 липня. 
2 Вісти з Української Центральної Ради. – 1918. – № 24, 25. – січень. 
3 Там само. 
4 Нова Рада. – 1917. – 18 липня. 
5 ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 32, арк. 26. 
6 Там само, арк. 27-27 зв., 29. 
7 Христюк П. Замітки і матеріяли до історії української революції 1917-1920 рр. – 

Відень: Український Соціологічний Інститут, 1921. – Т. 2. – С. 16. 
8 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 11. – С. 113-131. 
9 Яневський Д. Перші кроки до національної державності (березень – квітень 1917 р.) // 

Пам’ятки України. – 1990. – № 3. – С. 8. 
10 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 22/23. – листопад. 
11 Нова Рада. – 1917. – 15 серпня. 
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есерів, відмовився формувати Кабінет. Комітет Центральної ради 
відставку уряду прийняв1. 

Сформувати новий уряд 14 серпня 1917 р. було доручено 
Д.Дорошенкові. Тоді ж, на пропозицію Ткаченка, секретарем фінансових 
справ передбачалося запросити Дрелінга або когось іншого2. 17 серпня 
1917 р. Д.Дорошенко повідомив, що запропонував посаду генерального 
секретаря фінансів М.Туган-Барановському, який проте ще не дав 
відповіді на цю пропозицію3. Наступного дня Д.Дорошенко 
відмовляється формувати новий уряд і формування Генерального 
секретаріату знов було доручено В.Винниченку, який між інших 
претендентів на секретарські посади назвав також професора М.Туган-
Барановського4. 21 серпня 1917 р. Мала рада нарешті ухвалила склад 
Генерального секретаріату, а вже 28 серпня 1917 р. Центральна рада 
надіслала телеграму про сформування і затвердження нового крайового 
уряду до голови Тимчасового уряду Керенського та комісара при 
Тимчасовому уряді у справах України Стебницького5. 

Посаду генерального секретаря фінансів зайняв відомий не лише в 
Україні, а й поза її межами професор М.І.Туган-Барановський. Невдала 
робота першого складу Генерального секретаріату, зокрема у фінансовій 
сфері, була зумовлена низкою як об’єктивних, так і суб’єктивних 
обставин. Про їх кількість і значимість/вагомість можна сперечатися, 
проте очевидними є: автономістська (апріорі) спрямованість  лідерів 
Центральної ради щодо політичного курсу крайового розвитку України з 
чітко окресленими (обмеженими) культурно-освітніми рамками; 
загальна соціалістична риторика провідників уряду та Центральної ради 
за повної відсутності практичних навичок адміністративно-господарчої 
діяльності; та, нарешті, непрофесійність кадрів в урядовому апараті 
(генеральний секретар фінансів не мав навіть середньої освіти; фахівці, 
які не сповідували соціалістичну ідеологію не допускалися до 
відповідальних посад тощо). Усе це в поєднанні з зовнішніми 
обставинами та революційним безладом, поглибило фінансову розруху в 
підпорядкованих Центральній раді губерніях, призвело до анархізації в 
провінції, прискорило відцентрові тенденції по всій Україні та, врешті, 
призвело до кризи в самому Генеральному секретаріаті, і значна доля 
відповідальності за такий розвиток подій лягає на плечі безпореседньо 
генерального секретаря фінансових справ Х.Барановського та голову 
Генерального секретаріату В.Винниченка. 

 
 

 
 

                                           
1 Там само. 
2 Вісти з Української Центральної Ради. – 1917. – № 22/23. – листопад. 
3 Там само. – № 24. – грудень. 
4 Там само. 
5 Народня воля. – 1917. – 29 серпня. 
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МЕМУАРИ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ  

ІСТОРІЇ ВІЙСЬКОВОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ  
ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ  

(1917-1920 рр.) 
 

У статті на основі вивчення та аналізу військових мемуарів 
зроблена спроба відтворити процес і особливості створення та бойової 
діяльності українських авіаційних формувань доби національно-
визвольних змагань 1917-1920 рр. 

 
Військова мемуаристика доби українських визвольних змагань 1917-

1920 рр. є важливим джерелом тогочасного військового будівництва, а 
отже, потребує глибокого, всебічного й об’єктивного дослідження. На 
сьогодні у вітчизняній історіографії відсутнє систематизоване 
комплексне дослідження мемуарів з історії авіаційних формувань 
Української Народної Республіки (УНР) періодів Центральної ради і 
Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) та 
Української Держави гетьмана П. Скоропадського. Звернення до 
військової мемуаристики, крім суто наукового значення, має і практичну 
потребу: розбудова і реформування сучасних Збройних сил України 
вимагають неупередженого дослідження, вивчення та використання 
досвіду військового будівництва державних утворень України в 1917-
1920 рр. Метою даної статті є вивчення та аналіз військових мемуарів і 
на їх основі відтворення процесу та особливостей створення і діяльності 
українських авіаційних формувань зазначеного періоду.  

Самостійним і незамінним видом історичного джерела є мемуарна 
література. Значення її полягає, по-перше, у наявності в ній багатого 
фактичного матеріалу, часто відсутнього в інших видах джерел; по-
друге, мемуарна література насичена враженнями, спостереженнями, 
міркуваннями авторів про події, що згадуються, та їх оцінкою, за своїм 
характером вона близька до оповідальної, художньої прози, яскравіше 
інших писемних джерел відображає пафос, колорит, дух часу, його 
героїку, настрої, а також поведінку людей. Але слід зважати на те, що 
мемуари не позбавлені як історичне джерело деяких недоліків, оскільки 
авторам цих спогадів притаманні елементи суб’єктивізму. Значно 
впливає на зміст мемуарів час, що відділяє подію від написання спогадів. 
Не останню роль у точності відтворення минулого відіграють 
особистість автора, його погляди, характер, симпатії та антипатії. 

Серед мемуарів, присвячених військовій авіації Української Народної 
Республіки, Української Держави гетьмана П. Скоропадського та 
Української галицької армії – „Спогади” Петра Білона та книга Михайла 
Шарика „Діти війни”. Ці праці не лише вміщують маловідому 
інформацію з історії становлення українських авіаційних формувань та 
їх участі у бойових діях, а й подають цікаві біографічні дані деяких 
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українських авіаторів. У ряді випадків вони виступають єдиним 
джерелом, за допомогою якого можна реконструювати бойовий шлях 
авіаційних підрозділів, оскільки архівні документи, на жаль, подають 
інформацію лише фрагментарно. З іншого боку, подаючи інформацію 
узагальненого характеру, мемуари дуже часто обходять конкретні 
питання. Наприклад, вони не дають об’єктивної інформації щодо 
кількісного складу українських авіаційних формувань та парку літаків у 
різні періоди визвольної боротьби.  

У 30-ті роки минулого століття “Українське Воєнно-історичне 
товариство” почало збирати матеріал про український повітряний флот з 
метою написання його історії й звернулося з офіційним листом до Петра 
Білона з проханням допомогти у цій справі. У листі зазначалося: 
„Товариство посідає відомості про те, що Ви увесь час працювали при 
Управі, яка посідала всі дані про заснування, формування, та події нашої 
повітряної фльоти на фронті”. Матеріали, написані П. Білоном, були 
переслані редакторові журналу “За державність” у серпні 1939 р., але 
загинули під час нападу гітлерівців на Польщу. Лише в 1952 р. у 
Пітсбургу спогади П. Білона виходять окремим виданням1. (У 
скороченому варіанті вони були опубліковані в журналі “Пам’ятки 
України: історія та культура” в 1998 р. 2). “У своїх спогадах я беру на 
себе сміливість, – писав автор, – подати дещо про авіаційні частини. 
Відомості мої будуть короткі, скупі, бо згадую лише те, що пам’ятаю”.  

Безперечний інтерес викликає інформація, надана П. Білоном у своїх 
„Спогадах”, про діяльність Управління військово-повітряного флоту 
УНР, створеного в листопаді 1917 р. До його функцій входило 
забезпечення “воздушноі оборони Республіки”, питання бойового 
використання авіації, весь комплекс проблем, пов’язаних із 
комплектацією частин особовим складом та необхідними матеріально-
технічними засобами. “Головою української авіації” був призначений 
В’ячеслав Григорович Баранов, у минулому підполковник Російської 
армії. “До штабу авіації, – пише П. Білон, – я вступив на службу в січні 
1918 р. Полк. Баранів з труднощами розшукав пару літаків та летунів і на 
Волинському аеродромі біля Києва українські летуни вперше почали 
робити вправи”3. Першочерговою проблемою у справі будівництва 
власної авіації стало збереження авіаційного майна. „Наша армія своїх 
літаків не мала і мусила вживати російських, яких залишилось досить 
велике число, – згадує П. Білон. – Правда, більша частина з них були 
непридатні, старі, розбиті... Розпочалися розшуки авіаційного технічного 
майна, літаків, бомб та ін., а цього майна було достатньо в 3-му 
авіапарку та в майстернях при Київському Політехнікумі. В майстернях 

                                           
1 Білон П. Спогади: У 2 ч. – Пітсбург, 1952. 
2 Білон П. Українська повітряна флота (до історії Української авіації) // Пам’ятки 

України: історія та культура. – 1998. – № 3-4. – С. 28-32. 
3 Білон П. Спогади. – Пітсбург, 1952. – Ч. 1. – С. 38. 
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механіки щодня направляли і випускали по одному, а той по два літаки. 
В березні 1918 р. кожного дня... літали над Києвом”1.  

Після державного перевороту 28 – 29 квітня 1918 р. повітряний флот 
УНР фактично перестав існувати. З приходом до влади гетьмана 
П. Скоропадського авіація була перепідпорядкована новому 
керівництву. Структура повітряного флоту змін не зазнала. П. Білон 
зазначає, що очолив гетьманський повітряний флот полковник Горшков, 
інспектором авіації  став полковник Наконечний. Інспектору авіації 
підпорядковувались Управління авіації Київського, Харківського та 
Одеського районів. Кількість літаків, за словами автора, становила від 
450 до 500, льотчиків – близько 200. Зауважимо, що ці цифри не 
співпадають з даними архівних документів, згідно з якими у гетьмана 
було близько 200 літаків.  

Нез’ясованим остаточно залишається питання щодо відправки 
гетьманських літаків на Дон: “За короткий час авіація зробила великий 
поступ, але в серпні мимоволі кидалось в очі, що мільйонові авіаційне 
майно тане „як віск на вогні”, –  писав П. Білон. – Ми відчували, що 
щось робиться недобре, і пізніше довідались, що наші начальники з 
наказу гетьмана відправляють наші літаки і літунів на Дон до Денікіна”2. 
Можна припустити, що такі факти мали місце. Коли з середини осені 
1918 р. із зростанням напруженості в Україні та за її межами 
гетьманський уряд став терміново приводити до підвищеної бойової 
готовності всі наявні у своєму розпорядженні війська, у тому числі й 
авіацію, з’ясувалося, що тихі літні часи відбилися низьким бойовим 
станом повітряного флоту і недостатньою кількістю пілотів. Під час 
антигетьманського повстання у листопаді – грудні 1918 р. особовий 
склад деяких авіаційних частин перейшов на бік Директорії. Чимало 
авіаторів у цей час просто дезертирувало, намагаючись уникнути участі 
у громадянській війні. Багато хто подався до Добровольчої армії. Там на 
початку 1919 р. у складі 3-го авіадивізіону служили, головним чином, 
колишні льотчики гетьмана П. Скоропадського.  

Окремо постає питання взаємовідносин з Українською галицькою 
армією. П. Білон стверджує, що “…за часів гетьмана Повітряна фльота 
створила Галицьке Летунство, вона дала найкращих летунів… Давали 
літаки і всяке майно. Весь час Повітряна фльота опікувалась Галицькою 
лет. сотнею. Навіть інспектором авіації галицької лет. сотні був 
призначений Повіт. Фльотою полковник Калінін, який перебував у 
Краснім і багато допомагав матеріально Галицькому літунству”3. Проте 
у своїй праці П. Білон дещо плутає події. 

Цікавими видаються дані про перебування авіаційних підрозділів 
УНР на території Галичини навесні 1919 р.: „Становище нашої армії 
погіршало і ми приневолені були... перенестись до м. Бродів у Галичині. 
До Галичини вилетіло з нами лише два авіаотряди. Там до нас вступили 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 39. 
3 Там само. 
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на деякий час галицькі летуни, але коли ми виїздили до Кам’янця-
Подільського, вони залишились”. За свідченням П. Білона, у Кам’янці-
Подільському в складі авіації УНР залишився лише один авіаційний 
загін – 1-й Запорізький під командуванням сотника Жаховського. 
Архівні ж дані вказують на дислокацію у Кам’янець-Подільському в цей 
період ще трьох авіазагонів. 

На сторінках “Спогадів” є й невеличка згадка про спробу закупки для 
української армії літаків за кордоном: “В наших авіаційних загонах були 
літаки старі, тому Штаб Повітрової Фльоти вислав до Відня місію для 
закупу літаків. Та місія нічого не зробила. Примушені надіслати другу 
місію, та виявилось, що деякі члени робили саботаж, а крім того 
представники Антанти заборонили вивіз австрійсько-німецького майна 
на Україну”1. Дійсно, влітку 1919 р. заходами військового міністерства в 
Німеччині, Австрії, Італії були закуплені нові літаки. Але через ряд 
обставин їх так і не вдалося переправити в Україну.  

Особливе місце займає у спогадах розповідь про перебування 
авіаторів на території Польщі після інтернування української армії. Деякі 
з них, до речі, взяли участь у збройній боротьбі на боці Польщі у 1920 р. 
проти більшовиків. 

Історію військової авіації УГА та УНР висвітлює книга М. Шарика 
„Діти війни”, видана в 1955 р.2 Як писав пізніше Л. Шанковський – 
“Дуже цінні з мемуаристичного погляду спогади М.Шарика, колишнього 
підстаршини галицького летунства, подають багато відомостей про 
галицьке і наддніпрянське летунство”3. Це найбільш докладна, 
побудована в хронологічному порядку праця, що відтворює життя 
українських авіаторів, починаючи з грудня 1918 р. і до листопада 1920 р. 
Автор книги Михайло Шарик з самого початку створення галицької 
авіації перебував у її складі. З квітня до листопада 1920 р. служив в 
“авіаційному відділі полковника В. Павленка в армії УНР”. Саме це дало 
йому можливість найбільш точно і докладно простежити створення та 
бойовий шлях українських авіаційних підрозділів, і в першу чергу авіації 
УГА.  

Зазначимо, що ворогом номер один для галичан була Польща, яка у 
складі своїх збройних сил мала й авіацію. У мемуарах М. Шарика 
збереглась розповідь про нальоти польських літаків на авіабазу галичан 
у Красному: “Інколи при гарній погоді заглядають сюди й польські 
літаки та ”несуть яйця”. Тоді ми прожогом біжимо до своїх кулеметів і 
плюємо польським літакам залізом у лице. Найбільша втіха для нас була 
завжди тоді, коли сотник Євський, герой нашого летунства, допаде свого 
“Ньюпора” з труп’ячою чашкою на бортах і хижим яструбом 
накидається на поляків. Вони тікали, а він часто їх зістрілював, дігнавши 

                                           
1 Там само. – С. 46. 
2 Шарик М. Діти війни: У 3 ч. – Вінніпег: Клюб приятелів української книжки, 1955. 
3 Шанковський Л. Українська армія в боротьбі за державність. – Мюнхен: Дніпрова 
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вже й на ворожій стороні. Іноді він заганявся і до Ряшева і до Ланцута, та 
там “кропив” їхні літунські майдани”1.  

Розповіді про польоти галицьких авіаторів перемежовуються з 
описом важкого становища щодо матеріального та технічного 
забезпечення авіації. Не вистачало не тільки літаків та запчастин, а й 
льотного обмундирування. Коли галицькі авіатори звернулися за 
допомогою до Києва, де гетьмана П. Скоропадського вже змінила 
Директорія УНР, республіканська влада відмовилася безкорисливо 
допомагати своїм “братам”. Полковник В. Павленко погодився передати 
необхідне майно тільки в обмін на авіаційне пальне. Виконуючи його 
вимогу, галичани направили на початку січня з Красного в напрямку 
Києва три цистерни авіаційного бензину2. Їх охороняла команда з 14 
стрільців на чолі з поручником Лялічем. З великими труднощами 20 
січня ця група дісталась до Фастова, де їх застала звістка, що війська 
Директорії не в силах стримати наступ більшовиків, у Києві почалася 
евакуація, і “Управління Повітрової Фльоти” вже відбуло на захід. 
Галичанам треба було терміново повертатись, але зразу вибратися з 
Фастова їм не пощастило. Про неприємності, що спіткали їх у ті дні, 
М. Шарик згадував: “У декого з нас не було плащів. Мерзли на варті. 
Крім цього ми були в австрійських одностроях, і залізничники та вояки 
дивились на нас чортом. Поїзди, що тікали з Києва, не хотіли взяти  з 
собою наших цистерн. Нам грозив більшовицький полон. Аж 23 січня 
якийсь штабовий поїзд з урядовцями, під охороною чоти січових 
стрільців, вирвав нас з тупика. Нам дали 14 шинелів та шапок-папах і так 
зробили нас “своїми” та довезли через Казятин, Вінницю, Жмеринку до 
Проскурова”3. 

Як бачимо, перешкод у справі становлення галицької авіації 
вистачало. Але незважаючи на це, льотчики все ж таки справу свою 
знали добре. У мемуарах М. Шарика є цікаві дані про проведення 
галичанами справжньої бомбардувальної операції влітку 1919 р. Їхня 
авіарозвідка змогла викрити зосередження під Жмеринкою семи 
більшовицьких бронепотягів, що вели інтенсивний вогонь, 
перешкоджаючи наступу українських військ. Обстрілювали вони й 
літаки. М. Шарик писав: “…одна шрапнеля вибухнула під нашим 
Бранденбургом та відірвала йому ліве колесо з віссю. Літун навіть не 
знав, що під лівим крилом колеса нема, коли хотів приземлюватись у 
Шатаві. Лише вартовий старшина вистрілив у повітря червону ракету й 
нею повідомив літуна, хорунжого Кунке, про небезпеку. Він довго 
маневрував, але все таки підірвана вісь вдарила об землю і літак 
перекинувся. Пілот і кулеметчик мали щастя, що вийшли з катастрофи 
хоч покалічені, але живі. Це була наша втрата під Жмеринкою. І коли ми 
через деякий час переїжджали через неї до Вінниці, начальник станції 

                                           
1 Шарик М. Діти війни: У 3 ч. – Вінніпег, 1955. – Ч. 2. – С. 65. 
2 Там само. – С. 66-68.  
3 Там само. – С. 71. 
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врочисто вручив нам покручене відстрілене колесо, що впало було коло 
самої станції між двома мостами”1. 

Цікавими є дані про перебування галичан в Одесі на початку 1920  р. 
Після створення з частин колишньої УГА Червоної Української 
галицької армії (ЧУГА) стосунки з новими союзниками складались не 
безхмарно. За словами М. Шарика, більшовики шукали будь-якої 
нагоди, щоб прибрати до рук авіаційну сотню галичан. Серйозні 
проблеми почалися відразу, як тільки галичанам запропонували замінити 
національну символіку на комуністичну. Напруження посилилося під 
час підготовки та проведення святкування в Одесі річниці Тараса 
Шевченка. Напередодні до галицьких авіаторів стали навідуватися 
представники різних українських клубів і організацій з проханням 
організувати спільну маніфестацію. Враховуючи це, Польовий штаб 
видав наказ: “Вранці 10 березня авіаційний відділ в складі 195 чоловік 
повинен вийти на збір. Після чого – очолити українські робітничі і 
студентські організації м. Одеси і разом рушити з порта до пам’ятника 
Т. Шевченко”2. Щоб продемонструвати свою “більшовизацію”, авіатори 
підшили під синьо-жовті кокарди на шапках червоні стрічки і таку ж 
стрічку прикріпили на полковому прапорі.  

Після маніфестації відбувся парад, командувати яким доручили 
військовому льотчику Івану Фостаковському, що очолював 1-шу бойову 
авіасотню. На парад галичани вийшли, одягнені в нову англійську 
уніформу, “позичену” з денікінських вагонів на станції. Їхні рукава 
прикрашали пропелери, над головами піднімався синьо-жовтий прапор, 
а оркестр виконував “Ще не вмерла Україна”. За наказом окружного 
комісара Одеси Іванова всім учасникам параду заборонялося під 
загрозою суворого покарання мати при собі “набійниці та набої”, але 
кожний авіатор прихопив у кишеню по декілька повних магазинів – “на 
всяк випадок”. Та ніяких ексцесів не трапилось, хоча галичани, за 
словами М. Шарика, викликали нездорову заздрість у червоноармійців 
своїми бездоганними одностроями, а в ортодоксальних комуністів – 
повне нерозуміння непохитної прихильності до жовто-блакитних 
кольорів.  

Після захоплення в полон у ході російсько-польської війни галицька 
авіасотня знову опинилася перед вибором. Звернемось ще раз до 
спогадів М. Шарика: “На станцію заїхав поїзд з двома пасажирськими 
вагонами. З них вийшла група старшин армії УНР. Гарно одягнені, 
озброєні. Вони “союзники” поляків, а ми були позавчора “союзниками” 
Денікіна, вчора “союзниками” більшовиків. А сьогодні в полоні… З 
групи виступив сотник і сказав: “Брати, галицькі літуни! Уряд головного 
Отамана Симона Петлюри запрошує вас перейти на сторону нашої армії, 
що тепер рам’я об рам’я з військами Речі Посполитої Польської б’ється з 
нашим ворогом Москвою і за волю України. Наш уряд буде старатись за 

                                           
1 Там само. – С. 110-111. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 

ЦДАВО України), ф. 2188, оп. 2, спр. 43, арк. 20. 



 

Україна – історія 
 

 325

звільнення усіх галичан з таборів полонених. Поки що ми дістали від 
уряду Польщі дозвіл на звільнення вас, літунів і літунських спеціалістів, 
бо їх брак дуже відчуває наша бойова армія. Тому кличемо вас на 
службу Україні. Замість у табори полонених, вступайте в ряди літунства 
армії УНР!”1 Тих, на кого ця агітація подіяла, відправили до Польщі, де 
йшло формування українських авіапідрозділів. Інші опинились у таборах 
для інтернованих. Як окрема сила, галицька авіація перестала існувати, 
хоча її представники продовжували воювати по обидва боки фронту.  

Є в книзі й дані про перебування галицьких льотчиків у Польщі 
навесні 1920 р.: “…На Мокотові нам приділено спеціальний павільйон. З 
нашим приїздом він став зватись “Українським літунським 
павільйоном”. …Нашим відділом командував полковник В. Павленко. 
…Нам видано нові однострої, шкіряні куртки, та літунські відзнаки на 
рукави й коміри. Жили непогано. Відбували нові літунські курси й 
практику. Тут ми застали вже літунів французьких, італійських та 
американських, часом з’являлись і англійські. Головну роль грало 
польське літунство й тому воно мало найбільше втрат і в людях, і в 
літаках”2. Але найбільш цікавою видається згадка про участь галицьких 
авіаторів у боротьбі з більшовиками восени 1920 р. на боці поляків: 
“Фронт покотився на схід. Замість тікати до Познаня наш літунський 
відділ отримав наказ іти на фронт. Дивізії Головного Отамана 
С. Петлюри зосередились на південному фронті в Галичині й пішли 
наступом на Збруч. Ми дістали відповідний виряд і поїхали з Варшави як 
повітряна обслуга українського фронту. 1-ша ескадриля під 
командуванням сотника Березицького виїхала, 2-га залишилась у 
Мокотові”3. Таким чином, автор не тільки подає дані про склад 
українських авіаційних підрозділів у цей період, він вказує на участь 
українських авіаторів у повітряній війні з більшовиками.  

Самостійною групою джерел у дослідженні історії української 
військової авіації доби визвольних змагань 1917 – 1920 рр. є спогади 
учасників подій, опубліковані в стрілецькому альманасі „Літопис 
Червоної Калини” та в „Календарі Червоної Калини”. Слід зазначити, що 
ці матеріали обмежуються, як правило, згадками про окремі аспекти 
створення авіаційних формувань та загальними міркуваннями про їх 
використання, здебільшого повторюючи інформацію. 

Перші матеріали з досліджуваної теми з’являються у 1922 р. на 
сторінках “Календаря Червоної Калини” (Львів). У статті “Причинки до 
історії нашого летунства” (автора не зазначено) у стислому вигляді 
подано коротку історію створення та бойового шляху авіаційних 
формувань Української галицької армії. Зокрема зазначається, що 
“Почин до зав’язання Летунського Відділу УГА дав вже в перших днях 
листопадових поручник Франко, котрий перебував в той час в 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 2188, оп. 2, спр. 17а, арк. 43. 
2 Шарик М. Діти війни: У 3 ч. – Вінніпег, 1955. – Ч. 3. – С. 71. 
3 Там само. – С. 76. 
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Тернополі, почав гуртувати старшин та мужву, обізнану з тим технічним 
ділом в один відділ, та збирати летунський матеріал...”1  

Особливу увагу слід звернути на визначення поняття “летунський 
відділ”. Чимало плутанини виникло пізніше через те, що часто автори 
ототожнювали це поняття з поняттям “летунська сотня”. Виходячи з 
аналізу джерел, можна цілком впевнено стверджувати, що в лексиці того 
часу поняття “летунська сотня”, “летунський загін” і “летунський відділ” 
вживалися як визначення авіаційного підрозділу. Тим більше слід 
зазначити, що назви “летунський відділ УГА” та “Летунський Відділ 
Державного Секретаріату Військових Справ”, що зустрічаються в 
мемуарах, – поняття різні. У першому випадку – це авіаційний підрозділ, 
що виконував бойові завдання і підпорядковувався Начальній Команді 
галицької армії, у другому – авіаційний відділ, створений при 
Державному секретаріаті військових справ (ДСВС), який займався суто 
організаційними питаннями. 

Необхідно зазначити також, що суперечливими виявились і дані 
щодо очолювання авіаційної сотні (а згодом і Авіаційного полку УГА). 
Висвітлення цього питання поділяє всіх авторів на три табори. 
Прихильники першого стверджували, що командиром Краснянського 
загону був сотник Петро Франко2, прибічники другого командиром 
називають полковника Джамбулата Канукова3, є ще й третя точка зору – 
називається ім’я полковника Бориса Губера4. На сьогодні точно 
встановлено, що командиром був полковник Д. Кануков.  

Безперечний інтерес становлять спогади Петра Франка, сина 
видатного українського письменника Івана Франка, який очолював так 
званий Летунський Відділ при Державному секретаріаті військових 
справ ЗУНР. Перший його невеличкий матеріал “Летунський відділ 
УГА” побачив світ у 1923 р.5 П. Франко згадує: “Від самого початку 
(відступ зі Львова) був я іменований командантом летунського відділу 
спочатку Начальною Командою, опісля Військовим Секретаріатом, при 
якім був я також референтом. Моя служба сходила на формуванню 
нових сотень, збиранню летунського майна, виповнюванню тактичних 
наказів Начальної Команди – розвідчі і піхотні лети – інформуванню 
Державного Секретаріату Військових Справ, веденню переговорів з 
усіма Командами Галичини й України де було яке небудь летунське 
майно”6. П. Франко сам у цій статті визначив свої обов’язки як 
референта з авіації, який безпосередньо підпорядковувався ДСВС, а 

                                           
1 Причинки до історії нашого летунства // Календар Червоної Калини на 1922 рік. – 

Львів, 1922. – С. 74. 
2 Лемківський І. Летунство УГА // Літопис Червоної Калини. – 1938. – Ч. 11. – С. 8; 

Стрілецькі могили в Золочеві // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1933. – Ч. 1. – С. 9. 
3 Білон П. Спогади: У 2 ч. – Пітсбург, 1952. – Ч. 1. – С. 42. 
4 Історія Українського війська: У 2 ч. – Львів: Видання Івана Тиктора, 1936. – С. 527; 

Шарик М. Діти війни: У 3 ч. – Вінніпег, 1955. – Ч. 2. – С. 290. 
5 Ф. Летунський відділ УГА // Календар Червоної Калини на 1924 рік. – Львів; К., 1923. 

– С. 129-131. 
6 Там само. – С. 129. 
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також указав на завдання, які виконував за наказом Начальної Команди – 
брав участь у бойових вильотах в якості льотчика-спостерігача. 

Ще одна стаття П. Франка – “Летунський відділ УГА” друкується в 
“Літописі Червоної Калини” в 1938 р.1 Це найбільш повна версія, 
викладена автором історія галицької авіації. П. Франко подає докладну 
інформацію про особовий склад авіаційних формувань УГА в період з 
листопада 1918 р. до квітня 1919 р., наводить цікаві особові 
характеристики льотчиків, дані про їхнє походження, описи їхньої 
зовнішності, характерів, звичок тощо. Слід зазначити, що як і в 
попередніх працях цього автора, тут трапляються деякі неточності. Так, 
говорячи про полковників Д. Канукова та Б. Губера, П. Франко називає 
їх “летунами від отамана Петлюри”, хоча всі інші джерела (як спогади, 
так і архівні документи) вказують на те, що авіаційна сотня, у складі якої 
прибули Д. Кануков та Б. Губер, належала до військових формувань 
гетьмана П. Скоропадського. 

На жаль, небагато існує даних про повітряні бої або навіть просто 
зустрічі у повітрі з противником. У своїй статті П. Франко зазначає, 
зокрема, що, виконуючи обов’язки начальника Летунського відділу і 
референта з авіації, він іноді брав участь і в бойових вильотах як 
льотчик-спостерігач. “…Я мав з польськими літаками тільки одну стрічу 
над Львовом, – пише автор. – Вправді я розпочав обстріл із скоростріла 
на безнадійно велику відстань, але противник скоро знизився…” 
Зустрічається в статті П. Франка і коротенький опис відзнак, що 
існували в галицькій авіації: “…На літаках під і над крилами були 
вимальовані блакитно-жовті круги – посередині жовтий, на зовні 
блакитний. Мисливці мали по боках трупячі черепи і кості навхрест, бо 
належали до відділу смерти”. 

У тому ж році “Календар Червоної Калини” публікує цікавий 
матеріал, у якому йдеться про використання галицьких літаків влітку 
1919 р. проти більшовиків під час боїв за Жмеринку: “Зустрілися з 3 
бойовими літаками більшовиків. Підбиті знизу, мотор перестав 
працювати. …Водир старався як мога поволі опадати, щоби тим 
способом долетіти як надалі на захід. …Впали над берегом якогось 
потока. Вискакують з літака (хоч потовчені упадком не тратять духа), 
розривають його динамітом. Того ж дня повертаються до себе і 
передають звіт до Начальної Команди”2. Останні слова ще раз 
підтверджують те, що авіаційні загони в оперативному відношенні 
підпорядковувалися безпосередньо НКГА.  

В історії української військової авіації важливе місце займає тема 
використання літаків на міжнародних повітряних лініях. Особливої ваги 
у той період набули кур’єрські рейси, за допомогою яких уряди ЗОУНР 

                                           
1 Франко П. Летунський відділ УГА // Літопис Червоної Калини. – 1937. – Ч. 10. – С. 3-

5; Ч. 11. – С. 9-12. 
2 Летун-зорець чет. Іван Соколовський і водир бул. Василь Джура ратуються з 

розбитого літака і приносять важні вісти до своєї команди // Календар Червоної Калини на 
1924 рік. – Львів; К., 1923. – Серпень. 
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та УНР намагалися підтримувати зв’язок зі своїми представниками у 
найближчих європейських країнах. Відомо, наприклад, що влітку 1919 р. 
українські аероплани виконували польоти до Берліна, Відня, Бреслау 
(нині Вроцлав). “Після переходу УГА на Велику Україну, – пише 
“Календар Червоної Калини на 1926 рік”, – літаки відограли дуже 
визначну роль, не тільки у бойовій акції, але також як осередник 
комунікаційний”1. Крім транспортних рейсів виконувались і пасажирські 
перевезення, які, необхідно визнати, не гарантували безпеки в польоті. 
Так, “Літопис Червоної Калини” у 1930 р. надрукував матеріал 
Л.Лепкого, у якому йдеться про трагічну загибель секретаря Військових 
Справ Дмитра Вітовського під час катастрофи одного з літаків, який 
виконував рейс за маршрутом Берлін – Кам’янець-Подільський2. 
Наводяться дуже цікаві дані щодо вантажу, що перевозили на цьому 
літаку – “документи і гроші, які везено для державної скарбниці. 
Українські гроші друкувалися тоді за границею і їх перевожено 
літаками”. Взагалі, перевезення літаками українських грошей постає 
окремою, дуже цікавою сторінкою в історії використання української 
авіації у ті роки.  

У 1938 р. “Літопис Червоної Калини” публікує матеріал Івана 
Лемківського “Летунство УГА”3. У ньому йдеться про перші кроки в 
справі створення авіаційних підрозділів Західноукраїнської держави. 
Зокрема, саме в цій праці згадується про надання допомоги і передачу 
гетьманом П. Скоропадським у розпорядження галичан авіаційної сотні 
під командуванням полковника Бориса Губера. Подано дані щодо 
кількості особового складу галицької авіаційної сотні в Красному, а 
згодом і сформованого Авіаційного полку, також наводиться 
характеристика парку літаків. Так, на першу половину лютого 1919 р., за 
даними І. Лемківського, у галицьких ангарах нараховувалося близько 80 
літаків, третина з яких були придатні до виконання польотів. Необхідно 
зазначити, що цих даних архівні документи не підтверджують. Скоріш за 
все, тут подано дані щодо загальної кількості літаків, які були на 
озброєнні галичан. Як свідчать архівні дані, у боєздатному стані у різні 
періоди існування галицької авіації знаходилось не більше 10 машин. 

І. Лемківський звертає увагу й на те, що “Летунська База в Краснім – 
була головною і одинокою базою для матеріального поповнення літаків і 
їх направою. Перша сотня мала в Дулібах ще свою полеву майстерню, 
але всі більші направи переводили лише в Краснім”4. Необхідно 
зазначити, що сама сотня знаходилася теж у Красному, але згадка 
І. Лемківським майстерні у Дулібах трансформувалась пізніше у 

                                           
1 Пор. Леонід Хрущ зі своїм товаришем підпалюють літак на ворожому боці та 

щасливо ратуються на другий бік Дністра // Календар Червоної Калини на 1926 рік. – 
Львів, 1925. – Березень. 

2 Лепкий Л. В річницю смерті полк. Дмитра Вітовського // Літопис “Червоної калини”. 
– 1930. – № 7-8. – С. 3. 

3 Лемківський І. Летунство УГА // Літопис Червоної Калини. – 1938. – Ч. 11. – С. 7-10; 
Ч. 12. – С. 15-17. 

4 Там само. – С. 8. 
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помилкове визначення цього населеного пункту деякими дослідниками 
як вихідного місця розташування 1-ї авіаційної сотні УГА1.  

Досить сумнівними видаються дані про сформування на початку 
травня 1919 р. “Третьої летунської польової сотні”, яка нібито у складі 5 
літаків перебазувалась із Красного до Тернополя. Аналізуючи існуючу 
літературу, можна стверджувати, що першоджерелом, з якого пішла ця 
інформація, стала стаття Р. Земика, опублікована у 1922 р.2 Тут 
необхідно зазначити, що в жодному архівному документі немає навіть 
натяку на існування цієї авіасотні, хоча діяльність авіаційних підрозділів 
УГА та місця їх дислокації прослідковуються досить чітко.  

Таким чином, мемуари в комплексі з архівними документами дають 
змогу визначити основні етапи створення авіаційних формувань, їх 
участь у збройній боротьбі. У ряді випадків ці спогади виступають 
єдиним джерелом, за допомогою якого можна реконструювати бойовий 
шлях авіаційних підрозділів, оскільки архівні документи, на жаль, 
подають інформацію лише фрагментарно. Крім того, важливе значення 
цих джерел, на наш погляд, полягає ще й у тому, що вони надають 
можливість персоніфікувати історію авіації, відтворити сторінки 
біографій українських авіаторів, а отже зберегти пам’ять про багатьох 
льотчиків, які воювали за незалежність України. Зазначимо, що на 
сьогодні завдяки вивченню архівних документів та порівнянню їх із 
даними мемуарів авторові даної публікації вдалося відновити принаймні 
частину списку особового складу української авіації, яка складає 210 
осіб.  

У подальшому дослідженні проблем військової авіації України 
періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. перспективним напрямом 
може стати вивчення персоналій. Адже серед особового складу 
авіаційних підрозділів було багато яскравих особистостей, які внесли 
вагомий внесок у створення військового повітряного флоту України. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Савин В.С. Авиация в Украине. Очерки истории. – Харьков: Основа, 1995. – С. 90; 

Веденєєв Д. Крила волі // Військо України. – 1995. – № 5. – С. 31; Історія українського 
війська. – Львів, 1936. – С.527; Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія галицького стрілецтва. 
– Львів, 1991. – С. 124. 

2 Земик Р. Дещо про летунство УГА // Український скиталець. – 1922. – Ч. 13. – С. 9-
11; Ч. 14. – С. 3-6; Ч. 15. – С. 4-5. 
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Сацький П.В. (Київ) 

 
УКРАЇНО-РОСІЙСЬКІ СОЮЗНІ  

ДОГОВОРИ 1920 ТА 1922 рр. І СТАТУС УСРР  
У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 
У статті досліджуються україно-російські союзні договори 1920 

та 1922 рр., які заклали підвалини створення СРСР у контексті 
зовнішньополітичного курсу радянських республік. 

 
Формування міжнародного статусу УСРР у 1920-ті рр. відбувалося 

на правовій основі, закладеній союзними договорами між УСРР та 
РСФРР 1920 й 1922 рр. Тому ці договори потребують аналізу, зважаючи 
на процес становлення системи міжнародних відносин у Європі після 
Першої світової війни, у контексті відносин цих двох радянських 
республік та утвореного союзним договором 30 грудня 1922 р. СРСР із 
Німеччиною, Польщею й державами Прибалтики. Німеччина в процесі 
інтеграції радянських республік у повоєнну систему міжнародних 
відносин виступає важливим суб’єктом зважаючи на те, що першим 
актом, завдяки котрому УСРР та РСФРР стали суб’єктами 
міжнародного права, були мирні договори, підписані у Брест-
Литовську. На основі цих договорів, завдяки яким зберігався стан миру 
між цими державами, й могли та розбудовувалися відносини УСРР й 
РСФРР із Німеччиною. Не менш важливе значення у здобутті статусу 
суб’єктів міжнародного права для УСРР і РСФРР мали держави, 
утворені на уламках колишньої Російської імперії – Польща та 
Балтійські країни. 

Дослідженню договорів між радянськими республіками і процесу 
становлення союзної держави СРСР присвятили свої праці багато 
радянських дослідників1, а також представників західної історіографії2. 
Нові підходи до процесу трансформації статусу УСРР внаслідок 
укладення союзних договорів виробили українські дослідники3. 
Радянська історіографія розглядала укладання союзних договорів як 
прагнення трудящих радянських республік спільно протистояти 
військовому й економічному тиску капіталістичного оточення. 
Представники західної історіографії розглядали укладання цих 
договорів та утворення СРСР як юридичне завершення військової 
боротьби проти національних українських урядів. Українські 
дослідники розглядають інтеграцію УСРР у союзну державу СРСР як 

                                           
1 Якубовская С. И. Строительство Союзного Советского социалистического 

государства. 1922-1925. – М., 1960; Курицин В. М. Государственное сотрудничество между 
Украинской ССР и РСФСР в 1917-1922 гг. – М., 1957. 

2 Goodman E. The Soviet Design for World State. – New-York, 1960; Pipes R. The 
Formation of Soviet Union. Communism and Nationalism, 1917-1923. – Cambridge, 1964. 

3 Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, М. В. Кірсенко 
та ін. / під ред. В. А. Смолія. – К., 2001. 
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результат громадянської війни в самій Україні, досліджуючи військові 
дії на українських територіях не як складову громадянської війни у 
колишній Російській імперії, а як паралельний процес. Внаслідок 
громадянської боротьби в самій Україні вона опинилася під контролем 
РСФРР та втратила статус суб’єкта міжнародного права. 

Аналізуючи союзні договори, слід розглянути значення їх для 
інтеграції УСРР політичної й економічної в систему міжнародних 
відносин у Європі після Першої світової війни, а також для 
врегулювання статусу збройних сил на території цієї республіки. 
Останнє мало значення на завершення бойових дій на території УСРР у 
1920 р. Глибокого й системного аналізу потребує й статус УСРР 
відносно РСФРР у контексті союзних договорів, укладених у 1920 й 
1922 рр. 

Дослідження динаміки статусу УСРР на міжнародній арені у 
контексті союзних договорів слід розпочати з аналізу Союзного 
робітничо-селянського договору між РСФРР і УСРР від 28 грудня 1920 
року. Цим Договором було об’єднано деякі Народні комісаріати. Але 
слід відзначити, що залишався самостійним Комісаріат Закордонних 
справ УСРР, а, отже, Україна мала змогу вести власну зовнішню 
політику. Підпали під об’єднання комісаріати, котрі стосувалися 
військових і господарських справ1. Слід зазначити, що єдність 
Комісаріату Військових та Морських Справ була зумовлена станом 
війни із білогвардійськими політичними утвореннями, які підтримували 
країни Антанти й визнали їх правонаступниками колишньої Російської 
імперії. Щодо УСРР, то на 1920 р. її міжнародний статус залишався 
невизначеним, а його право юрисдикції на територію колишньої УНР – 
спірним із Директорією УНР. Війська Червоної армії на території 
України формувалися спільно із радянською Росією для опору 
іноземній інтервенції та підтриманим іноземними державами 
військовим формуванням, тобто використовувалися за узгодженим у 
системі міжнародних відносин призначенням армії. Тому повноцінне 
врегулювання статусу та порядку створення, розміщення і переміщення 
військових формувань на території республіки для РНК УСРР було 
можливим лише у відносинах із РСФРР2. Відповідно й статус Збройних 
сил, дислокованих на території УСРР, слід було врегулювати 
підпорядкувавши їх єдиному легітимному командуванню в системі 
міжнародних відносин. 

У питанні об’єднання комісаріатів управління господарством, слід 
перш за все проаналізувати позицію об’єднання Комісаріатів 
Зовнішньої Торгівлі, Шляхів, Пошт і Телеграфів та Фінансів. Ці 
комісаріати створювали можливість для уряду РСФРР виконувати 

                                           
1 Союзний робітничо-селянський договір між РРФСР і УРСР. 28 грудня 1920 р. // 

Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів (1917-1923). – К., 1966. – С. 227. 
2 Декрет Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету про об’єднання 

Радянських Республік Росії, України, Латвії, Литви і Білорусії для боротьби із збройною 
інтервенцією. 1 червня 1919 р. // Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів 
(1917-1923). – К., 1966. – С. 107-108. 
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частину колишніх зобов’язань Російської імперії щодо забезпечення 
торгового балансу в системі міжнародних економічних зв’язків. 
Особливо це стосувалося постачання продовольства на зовнішні ринки, 
а без українського продовольства європейський торговий баланс був 
неможливий, зважаючи на повоєнний стан економіки у країнах Європи1. 
Самостійно для УСРР перебрати на себе російську частину ринків і 
частки в торговому балансі Європи було неможливо, зважаючи на 
невизначеність статусу УСРР. На це прагнули робити ставку керівники 
Директорії УНР, звертаючись до країн Антанти за допомогою в 
боротьбі проти радянського уряду в Україні2. Таким чином, згідно з 
союзним договором РСФРР виводила українську продукцію на зовнішні 
ринки й повертала частину зовнішньоекономічних зобов’язань 
колишньої Російської імперії. Це було надзвичайно актуально для обох 
республік – підписантів союзного договору зважаючи на те, що згідно з 
цим договором УСРР не мала жодних зовнішніх зобов’язань, котрі 
випливали б із факту належності її території до Російської імперії3. 
Внаслідок цього УСРР втрачала можливість зарекомендувати себе на 
міжнародній арені й у статусі правонаступника колишньої імперії. 

Виходячи із факту наступності РСФРР зовнішньоекономічних 
зобов’язань колишньої Російської імперії, слід звернути увагу на 
питання регулювання статусу транспортних магістралей на території 
УСРР, котрі, зокрема, мали забезпечити безперебійне їх виконання. Для 
врегулювання їх статусу слід було взяти під контроль транспортну та 
зв’язкову інфраструктуру легітимними управлінськими органами уряду 
– правонаступника Російської імперії. Повноправними 
правонаступниками функцій міністерств колишньої Російської імперії 
могли бути наркомати РСФРР, оскільки вони репрезентували на Ризькій 
конференції фінансово-економічні зобов’язання та «спадщину» 
колишньої імперії, у тому числі й колишнього царства Польського. Ця 
«спадщина» включала не лише золотий запас і підприємства, а й 
транспортні засоби, природні ресурси імперії тощо4. Щоб розмежувати 
правонаступність цієї «спадщини», слід було забезпечити її управління 
єдиним управлінським центром – правонаступником колишньої 
Російської імперії. Тому єдиним виходом було об’єднати угодою між 
республіками відповідні профільні комісаріати. 

                                           
1 К вопросу о вывозе хлеба из Украины. К докладу т. Раковскому. // Центральний 

державний архів вищих органів управління України (далі ЦДАВО України), ф. Р-4 сч., оп. 
1 с., спр. 14, арк. 3. 

2 Меморандумы Украинской Народной Республики Генуэзской конференции и Лиге 
Наций // ЦДАВО України, ф. Р-4 сч., оп. 1 с., спр. 598, арк. 11-12. 

3 Союзний робітничо-селянський договір між РРФСР і УРСР. 28 грудня 1920 р. // 
Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів (1917-1923). – К., 1966. – С. 227. 

4 Докладная записка А. А. Иоффе относительно договоренности с польской стороной 
по финансово-экономическим вопросам наркоминодел Г. В. Чичерину, Предсовнарком 
В.И. Ленину, Предреввоенсовресп Л. Д. Троцкому, ЦК РКП Н. А. Крестинскому, 
Предсовнаркомукр Х. Г. Раковскому. № 15, Рига, 23-го февраля 1921 г. // Польско-
советская война 1919-1920 (Ранее неопубликованные документы и материалы): У 2 т. – М., 
1994. – Т. 2. – С. 200-201. 
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Для забезпечення повноцінної участі РСФРР у забезпеченні 
європейського торгового балансу та представництва у 
зовнішньоекономічних відносинах усіх територій колишньої Російської 
імперії було об’єднано також і Комісаріати управління трудовими 
ресурсами й господарством. На території УСРР було зосереджено 
значну частину промислового потенціалу колишньої імперії, відповідно, 
цей потенціал потребував врегулювання його статусу в системі 
міжнародних економічних відносин. 

Більш ґрунтовного аналізу потребує позиція договору про 
скасування зобов’язань УСРР, котрі могли б випливати із перебування її 
території у складі колишньої Російської імперії. У тексті договору 
зазначено саме території, а не народ, населення тощо1. Виходячи з цієї 
позиції, УСРР не могла згідно з Союзним договором розглядатися в 
системі міжнародних відносин як державне утворення, яке виникло на 
підставах права народів на самовизначення, перебуваючи в статусі 
території колишньої імперії. У тій же статті йдеться про те, що 
відповідальність за всі дії на міжнародній арені РСФРР й УСРР несуть 
спільно перед населенням (трудящими) цих територій. Відповідно, 
період від моменту припинення перебування територій УСРР у складі 
Російської імперії й до укладення цього союзного договору слід вважати 
таким, коли відповідальність за всі дії українського радянського уряду 
(Народного Секретаріату-1917-1918 рр., РНК УСРР-1919-1920 рр.), які 
могли кваліфікуватися як акти міжнародного значення, ніс лише сам 
цей уряд. А оскільки цей уряд не мав достатньої міжнародної 
легітимності – його діяльність могла бути оскарженою, а її результати – 
скасовано. 

Представництва УНР на момент укладення союзного договору між 
РСФРР та УСРР у 1920 р. були акредитовані при більшості 
європейських урядів. Отже, акредитація представництва свідчила про 
визнання правомірною політичної позиції уряду та його юрисдикції на 
певну територію. Німеччина також визнала урядові повноваження 
Директорії на українських територіях, а радянська влада на них могла 
розглядатися як окупаційна влада «Московського Радянського Уряду»2. 
УНР не визнавала права за радянським урядом України та РНК РСФРР 
представляти українські території на міжнародній арені. Тому РСФРР 
на основі союзного договору 1920 р. здійснювала зовнішньоекономічну 
діяльність і представляла економічний потенціал майже всіх територій 
колишньої Російської імперії, не отримавши міжнародного визнання 
свого права на політичне представництво значної частини цих 
територій3. 

                                           
1 Союзний робітничо-селянський договір між РРФСР і УРСР. 28 грудня 1920 р. // 

Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів (1917-1923). – К., 1966. – С. 227. 
2 Нота Вербальная в Иностранный Отдел в Берлине (Посольства УНР в Німеччині. – 

Авт.), 2 мая 1919 г. № 800. // ЦДАВО України, ф. Р-4 сч., оп. 1 с., спр. 15, арк. 271. 
3 Меморандумы Украинской Народной Республики Генуэзской конференции и Лиге 

Наций // ЦДАВО України, ф. Р-4 сч., оп. 1 с., спр. 598, арк. 22-26. 
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Зважаючи на те, що РНК УСРР діяла на підставі наданих її 
повноважень Третім Всеукраїнським з’їздом рад, котрий був 
правонаступником Першого з’їзду, визнаним РНК радянської Росії 
владою в УНР1. Також радянська історіографія революційних подій в 
Україні у 1917-1920 рр. розглядала Директорію УНР як «наступника 
зради Центральної Ради», а не її державотворчої роботи2. Відповідно, 
УСРР могла діяти на міжнародній арені до підписання Ризького 
мирного договору із Польщею у 1921 р., лише спираючись на 
дипломатичні напрацювання УНР до гетьманського перевороту 29 
квітня 1918 р. 

На основі дипломатичної «спадщини» УНР було укладено договір 
УСРР із Польщею в Ризі в 1920 р. на прелімінарних умовах. Договір 
заклав правові підвалини укладення союзного договору між УСРР та 
РСФРР 28 грудня 1920 р. Прелімінарним договором між РСФРР і УСРР, 
з одного боку, та Польщею, з другого, на радянські республіки було 
накладено господарські та фінансові зобов’язання, виконання яких було 
можливим за управління господарським комплексом та фінансовими 
системами цих республік централізовано. Важливість прелімінарного 
Ризького договору УСРР із Польщею слід відзначити у контексті 
створення можливості відновлення участі й можливості визначення 
господарсько-фінансової частки, котра припадає на території колишньої 
Російської імперії, у підтриманні торгового балансу в Європі, а також – 
фінансового балансу, завдяки встановленню фінансових відносин 
радянських республік із Польщею на умовах прелімінарного договору, 
підписаного у Ризі 12 жовтня 1920 р.3 Фінансова система Польщі 
розбудовувалася на основі фінансових відносин Російської імперії з 
країнами Антанти й зовнішніх зобов’язаннях Росії4. 

Оскільки Польща сприяла фінансовій інтеграції РСФРР у повоєнну 
систему міжнародних відносин, то радянська Росія мала забезпечити 
для себе можливість представляти колишні території Російської імперії 
на міжнародній арені у фінансовій сфері. Ризьким мирним договором, 
прелімінарним 1920 і остаточним 1921 р. Польща визнавала РСФРР 
правонаступницею колишньої Російської імперії. РСФРР 
зобов’язувалася зняти з Польщі всю відповідальність «перед Росією» за 
зобов’язання, які могли б випливати із факту перебування частини її 
території у складі колишньої імперії. Слова зобов’язань «перед Росією» 

                                           
1 Привітання Ради народних Комісарів РСФРР Радянській владі на Україні. 16 (29) 

грудня 1917 р. // Українська РСР на міжнародній арені. Зб. документів (1917-1923 рр.). – 
К., 1966. – С. 14. 

2 Земнушкина И. Советская национальная политика и буржуазные историки. – М., 
1971. – С. 127. 

3 Договір про перемир’я і прелімінарні умови миру між РСФРР і УСРР, з одного боку, і 
Польщею, з другого. 12 жовтня 1920 р. // Українська РСР на міжнародній арені. Зб. 
документів (1917-1923). – К., 1966. – С. 194. 

4 Доклад А. А. Иоффе о ходе переговоров с Польшей в Риге. 6. ХІІ. Доклад № 8. 
Наркоминодел Г. В. Чичерину, Предсовнарком В. И. Ленину, Предреввоенсовет 
Л.Д. Троцкому, ЦК РКП Н. Н. Крестинскому // Польско-советская война 1919-1920 (Ранее 
неопубликованные документы и материалы): У 2 тт. – М., 1994. – Т. 2. – С. 145. 
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у тексті договору вжито з метою підтвердити наступність радянською 
Росією колишньої Російської імперії, і, відповідно, її зовнішніх 
зобов’язань. Оскільки зовнішні зобов’язання колишньої Російської 
імперії повністю були прив’язані до радянської Росії, радянський уряд 
Росії прагнув тримати у своєму віданні всю суму відповідальності, а 
країни-кредитори прагнули мати гарантію сплати. Отримання гарантії 
сплати перебувало у площині політичній. Тому відповідною статтею у 
прелімінарному договорі Польща добилася для себе можливості не 
брати участі в процесі погашення зобов’язань Російської імперії 
радянською Росією, адже конфлікт радянського уряду з країнами 
Антанти у питанні зобов’язань ставав актуальнішим. Особливе значення 
мало прагнення радянської Росії взяти відповідальність не за весь обсяг 
зовнішніх зобов’язань колишньої імперії, визнавши заборгованість не 
всім кредиторам1. 

Невизнані радянські республіки, які утворилися на території 
колишньої Російської імперії, потребуючи задля відродження власного 
господарства, мали інтегруватися в систему міждержавних економічних 
відносин. Країни Антанти та держави, які приєдналися до них, прагнули 
створити політичні й юридичні умови ведення діалогу з державно-
політичними утвореннями на територіях колишньої Російської імперії 
щодо її зовнішніх зобов’язань та їх успадкування. Таким суб’єктом вони 
бажали бачити з 1920 р. РСФРР, намагаючись позбавити її уряд 
юрисдикції над деякими територіями колишньої імперії, які мали велике 
міжнародне значення як транспортні магістралі та регіони концентрації 
промисловості тощо. Тому багатьма урядами європейських держав було 
акредитовано представництва Директорії УНР2, було підтримано 
Польщу у війні проти РСФРР й УСРР, а також наступ військ Врангеля. 
Невдала радянсько-польська війна та поразка білогвардійських військ 
Врангеля призвели до збереження контролю РНК РСФРР над 
територіями України й Білорусії, разом із тим ускладнили для УСРР і 
БСРР можливість інтегруватися у систему міжнародних економічних 
відносин в повоєнному світі. 

Наприкінці 1920 і в 1921 р., особливо із підписанням Ризького 
мирного договору, у середовищі Директорії УНР виникає група, яка 
дотримувалася позиції зближення з радянським урядом України3. 

Дипломатичні надбання УНР могли бути корисними урядові УСРР у 
процесі інтеграції цієї республіки в систему міжнародних відносин і 
здобуття нею статусу, тому саме дипломатичні надбання УНР могли 

                                           
1 Депеша Г. В. Чичерина относительно материальной стороны прелиминариев. 10 

декабря 1920 г. Иоффе, Рига // Польско-советская война 1919-1920 (Ранее не 
опубликованные документы и матриалы): У 2 тт. – М., 1994. – Т. 2. – С. 147. 

2 Доклад Э. Квиринга Наркоминодел т. Раковскому, Наркоминодел т. Чичерину, ЦК 
РКП т. Крестинскому, ЦК КПБУ т. Молотову. 14/І 1921, №8, г. Рига // ЦДАВО України, 
ф. Р-4 сч., оп. 1 с., спр. 14, арк. 35. 

3 Доклад Э. Квиринга Наркоминодел т. Раковскому, ЦК КПБУ т. Коссиору, ЦК РКП т. 
Крестинскому, Наркоминодел т. Чичерину. 30/ХІ 1920 г. // ЦДАВО України, ф. Р-4 сч., 
оп. 1 с., спр. 14, арк. 9. 
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стати вагомим засобом діалогу Директорії УНР із РНК УСРР. 
Пропозиція зближення українських партій в еміграції із КП(б)У 
знайшла прихильників і в радянському уряді України1. 

Отже, союзним договором між УСРР й РСФРР та Ризьким мирним 
договором союзних республік із Польщею було закладено правові 
основи можливості радянського уряду в Москві представляти в системі 
міжнародних відносин території колишньої Російської імперії як єдине 
політико-правове ціле. Хоча слід було політичні й економічні 
повноваження центрального радянського уряду зміцнити. На 1921 р. 
слід було розв’язати питання статусу балтійських держав відносно 
інших територій колишньої імперії. На той період був прецедент 
визначення фінансового статусу польських територій, які перебували в 
складі колишньої Російської імперії. У прелімінарному мирному 
договорі із Польщею, підписаному в Ризі в 1920 р., було відзначено, що 
Польща не несе ніяких зобов’язань по відношенню до Росії, котрі 
випливали б із факту перебування її територій у складі Російської 
імперії. За польсько-українською схемою (Ризький прелімінарний та 
Союзний 1920 р.) було укладено договори із балтійськими державами.  

Укладенням цих договорів РСФРР відкрила для нових держав 
можливість інтегруватися в систему економічних та господарських 
відносин у Європі, а статус їх частки – у підтриманні торгового балансу 
в Європі (транспортні магістралі, порти тощо) визначався згідно з 
процедурою, передбаченою встановленими після Першої світової війни 
нормами міжнародного права у частині інтеграції в систему 
міжнародних відносин новоутворених на уламках імперій держав. 
Процедура інтеграції в систему міжнародних відносин для балтійських 
держав була аналогічною із польською для Польщі. Польщу в 1920-
1921 рр. визнавали як РСФРР й УСРР, так і країни Західної Європи.  

Після підписання прелімінарного договору у 1920 р. Польща стала 
державою-репрезентатором РСФРР у статусі правонаступника 
фінансової частини зобов’язань колишньої Російської імперії та 
посередником у процесі їх реалізації в системі фінансових відносин у 
Європі з підписанням Ризького мирного договору 1921 р. Польща 
погашала частку зовнішніх зобов’язань Російської імперії, яка 
припадала на території колишнього царства Польського, за рахунок 
частки золотого запасу колишньої імперії, яка мала бути передана 
радянською Росією Польщі згідно з мирним договором2. 

Балтійські держави набули у цей же період статусу нейтральних 
держав через територію і порти, а також митні термінали, у яких мали 
відбуватися торгові стосунки радянських республік із країнами Європи. 
Це забезпечувало кореляцію правового статусу товарів та послуг 

                                           
1 Доклад Э. Квиринга Наркоминодел т. Раковскому, ЦК КПБУ т. Коссиору, ЦК РКП т. 

Крестинскому, Наркоминодел т. Чичерину. 30/ХІ 1920 г. // ЦДАВО України, ф. Р-4 сч., 
оп. 1 с., спр. 14, арк. 9. 

2 Депеша Г. В. Чичерина относительно материальной стороны прелиминариев. 10 
декабря 1920 г. Иоффе, Рига // Польско-советская война 1919-1920 (Ранее 
неопубликованные документы и материалы): У 2 тт. – М., 1994. – Т. 2. – С. 147. 
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радянського походження з міжнародними правовими стандартами, 
прийнятими у повоєнній Європі1. 

Укладенням договорів із балтійськими державами та союзного 
договору із УСРР РСФРР отримала можливість остаточно врегулювати 
стосунки із Польщею Ризьким мирним договором 1921 р. Зокрема, 
представляти фінансово-економічну частину зовнішніх зобов’язань 
колишньої Російської імперії та розділити їх із Польщею у частині 
польських територій які перебували у складі колишньої імперії. Тобто 
договорами РСФРР із Польщею, УСРР та балтійськими державами було 
окреслено не лише політичний кордон двох радянських республік, а 
також їх митну територію і закладено правову основу участі в 
підтриманні торгового балансу в Європі. Отримали своє місце в системі 
міждержавних економічних стосунків також Польща і балтійські 
держави, закладено було підвалини врегулювання правового статусу 
економічного та транспортного потенціалу УСРР. Система договорів 
1920-21 рр., укладених РСФРР і УСРР, створила правові можливості для 
остаточної інтеграції РСФРР у систему міжнародних економічних 
відносин. Отже, на початок 1922 р. виникли всі можливості 
врегулювання статусу економічного, транспортного та митного 
потенціалу РСФРР у європейській системі міжнародних відносин. 

Міжнародна конференція у Рапалло в квітні 1922 р. мала остаточно 
врегулювати «російське питання». Делегація РСФРР була 
акредитованою на конференції як така, яка може представляти й 
території УСРР, БСРР тощо2 на умовах та підставах Союзного договору 
від 28 грудня 1920-го р. Але на конференції розглядалася лише 
економічна частина питання інтеграції РСФРР у систему міжнародних 
відносин, тому союзний договір давав змогу РСФРР представляти УСРР 
у питаннях зовнішньоекономічної діяльності. Представляти УСРР 
політично для РСФРР було неможливо, на заваді стояло невизнання 
УСРР країнами Європи, котрі не перебували в межах адміністративно-
територіальної системи колишньої Російської імперії3. 

Укладення Рапалльського договору між РСФРР і Німеччиною 
створило підвалини економічного статусу УСРР у системі міжнародних 
відносин. Поширенням дії Рапалльського договору на республіки, 
«союзні із РСФРР», у тому числі й УСРР, було закладено правові 
підвалини для здобуття УСРР політичного статусу в системі 
міжнародних відносин. Адже Німеччина фактично визнала політично 

                                           
1 Заявление Представителя РСФСР в США Л. К. Мартенса по поводу торговли между 

Советской Россией и Соединенными Штатами Америки. 8 июля 1920 г. // Документы 
внешней политики СССР. – У 16 тт. – М., 1959. – Т. 3. – С. 20; Доклад народного 
комиссара по иностранным делам Г. В. Чичерина на заседании ВЦИК 17 июля 1920 года. 
Стенограмма. – М., 1920. – С. 11-12. 

2 Посол мира. Страницы из дневника лорда д’Абернона (Берлин 1920-1926 гг.): У 2 т. – 
М., 1931. – Т. 1. – С. 177. 

3 Доклад Э. Квиринга Наркоминодел т. Раковскому, наркоминодел т. Чичерину, ЦК 
РКП т. Крестинскому, ЦК КПБУ т. Молотову. 14/І 1921, №8, г. Рига // ЦДАВО України, 
ф. Р-4 сч., оп. 1 с., спр. 14, арк. 35. 
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УСРР, маючи акредитоване представництво Директорії УНР у Берліні1. 
Це був перший прецедент втрати УНР права представляти політично 
українські території на міжнародній арені. 

Рапалльський договір та поширення його дії на «союзні з РСФРР 
республіки» заклало правові підвалини договору про утворення СРСР, 
укладеного 30 грудня 1922 р. Але до 1926 р. відносини між СРСР (як 
цілісне у правовому відношенні політичне утворення) та Німеччиною 
розвивалися на основі союзного договору від 28 грудня 1920 р. Навіть у 
договорі «Про поширення дії Рапалльського договору на республіки, 
союзні із РСФРР» була стаття, що підтверджувала самостійність 
політичної частини курсу діяльності УСРР на міжнародній арені. Ця 
стаття стосувалася україно-німецьких відносин після укладення УНР 
Брест-Литовського договору із країнами Четверного союзу2. Німеччина 
прагнула врегулювати всі питання статусу територій УНР. Тому для 
Німеччини слід було врегулювати у договорі пакет взаємних 
зобов’язань із УНР. 

Згідно з союзним договором від 30 грудня 1922 р. УСРР втрачає 
повноту необхідних для ведення власної зовнішньої політики 
повноважень у політичній частині, делегувавши їх союзному уряду. 
Зовнішньополітичний курс УСРР мав бути самостійним згідно з 
договором «Про поширення Рапалльського договору на союзні РСФРР 
республіки», а згідно з союзним 1922 р. – повноваження представляти 
УСРР було делеговано союзному Наркомату іноземних справ. Тому в 
період між підписанням союзного договору 1922 р. і укладенням між 
Німеччиною й СРСР «Договору про нейтралітет» статус політичної 
частини зовнішньополітичного курсу УСРР не було врегульовано 
остаточно. Натомість, УСРР, завдяки укладенню союзних договорів 
1920 та 1921 рр., успішно інтегрувалася в систему економічних 
відносин повоєнного світу, успадкувавши, за посередництвом РСФРР, 
Польщі й балтійських держав частку в торговому і фінансовому балансі 
Європи. Також було врегульовано статус збройних сил на території 
УСРР і порядок їх формування та перебування. 

Дослідження питання значення союзних договорів відкриває 
можливості аналізувати подальшу трансформацію статусу України в 
системі міжнародних відносин у міжвоєнний період. 

 
 

 
 
 
 

                                           
1 Договор о распространение на союзные РСФСР республики договора, заключенного 

16 апреля 1922 г. в Рапалло между РСФСР и Германией. 5 ноября 1922 г. // Советско-
германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского 
договора: У 2 т.– М., 1971. – Т. 2. – С. 562. 

2 Там само. – С. 564. 
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Розмериця Ю.О. (Київ) 

 
ДЕРЖАВНИЙ ЧИННИК  

У ПОГЛЯДАХ В. ЛИПИНСЬКОГО  
НА УКРАЇНСЬКУ ІСТОРІЮ 

 
У статті досліджуються державотворчі погляди В. Липинського на 

українську історію. Автор переконаний, що В. Липинський створив 
власну схему української історії, побудовану на ідеї: від народу до 
держави, через державу – до нації. 

 
Державницький напрям української історіографії має досить давню 

традицію. Представники цього напряму, спираючись на національні і 
світові надбання історичної науки, створили ряд ґрунтовних праць з 
історії державності України, опрацювали низку ключових теоретичних 
та історіософських питань цього напряму.   

Яскравим виразником державницького напряму новітньої української 
історіографії був В’ячеслав Липинський (1882-1931) – видатний  
український вчений, iсторик, політолог, етнополiтолог, соціолог, один із 
найяскравіших представників української консервативної думки. 
Життєвому шляху В. Липинського, його творчій спадщині, внеску в 
українську історіографію присвячено чимало наукових досліджень1. 

Їх автори частково торкнулися й ролі В. Липинського в утвердженні 
державницького напряму в українській історіографії, однак ця проблема 
є настільки актуальною і широкою, що заслуговує окремого 
дослідження. Мета запропонованої статті полягає в тому, щоб на основі 
джерельних свідчень і наявної літератури з’ясувати місце 
державницького чинника в поглядах В. Липинського на історію 
українського народу і значення його праць для утвердження 
державницького напряму української історіографії. 

Теоретичний спадок В. Липинського збагатив українську соціально-
політичну думку та історіографію. Йому належить понад 200 наукових 
праць, серед них особливу цінність мають такі як "Україна на переломі 
1657-1659",  "Teopiї форм держави та уряду", "Монархічні традиції на 
Україні", "Релігія та церква в icтopiї України", "Народи поневолені i 
народи недержавні", "Листи до братів – хліборобів" та iн. Ключове 
значення його праць зумовлюється намаганням на основі конкретно-
історичного досвіду України змоделювати її майбутню державність, 
політичну систему громадської влади, організаційні форми політичного 
існування українського народу. Весь спадок історика проникнутий ідеєю 
тісного взаємозв’язку формування Української держави, з урахуванням 
історичних i культурних традицій, національної психології української 

                                           
1 Дорошенко Д. В. Липинський як історик // В’ячеслав Липинський як політолог і 

ідеолог. – Ужгород, 1931; Гелей С. Державницький світогляд В. Липинського. – Львів, 
1994; Галушко К. Парадокси консерватизму В. Липинського. – К., 2001.  
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нації. Як зазначив відомий знавець української історії Я. Калакура, у 
науковій спадщині В. Липинського “акцентувалася увага, з одного боку, 
на ролі чинника в українській історії, а з другого – вказувалося на 
державотворчу вартість українського народу як силу, поєднану спільною 
кров'ю, традицією, вихованням і працею”1. 

Вчений походив із стародавнього роду мазовецької польської 
шляхти. Задум незалежності української держави він обороняв ще з 
юнацьких років, відокремлюючись поміж інших носіїв української 
політичної думки чіткою захопленістю до періоду гетьманського 
правління в icтopiї України. 

Сучасна історіографія, аналізуючи історіософію В. Липинського, 
відносить його до основоположників державницького напряму 
української історіографії, до якого належали також Д. Дорошенко, 
С. Томашівський, В. Кучабський та ін.2 Ще до Першої світової війни 
В. Липинський започаткував осмислення ролі державного чинника в долі 
українського народу. Він виходив з того, що держава виконує, 
передусім, політичну функцію організації управління та захисту 
суспільства. Вчений належав до тих представників вітчизняної думки, 
які вважали, що українська держава має відродитися як незалежна i 
національна. Практично всi його твори написані якраз з цих позицій. Як 
зазначає Я. Пеленський, – В. Липинський вважав побудову української 
держави центральною політичною проблемою3.  

Погляди вченого на роль держави формувалися під впливом 
французьких філософів – Ж. Сореля, В. Парето, Г. Лебона. На його 
думку, держави засновуються шляхом внутрiшнiх або зовнiшнiх 
завоювань, інакше кажучи, при сприянні побічних політичних сил або 
внаслідок повстання народу. “...Я не вiрю, – писав він, – щоб Україну 
можна було сотворити голосами “плебiсциту”. Не вiрю, щоб держава 
наша повстала шляхом демократичним – шляхом свободного виявлення 
волi бiльшостi, – а не так як повстали всi держави: шляхом завоювання 
чи одвоювання, при якому Українська Держава, як всяка держава, може 
бути створена для “народу”, для бiльшостi, органiзованим, розумним i 
витривалим хотiнням та зусиллям меншостi”4. 

Ідею державної незалежності України В. Липинський сприйняв ще в 
юнацькі роки, вирізняючись прихильністю до гетьманського періоду 
icтopiї України. Свою наукову практику він розпочав як представник 
консервативної демократії, згодом революціонізував у бік – став 
гетьманцем-монархістом, а завершив свою кар’єру як незалежний 
конституційний консерватор. Історик зацікавився проблемою 
повернення до українства полонізованої шляхти, що знайшло 
відображення у його ранніх творах. Пізніше, на основі набутого досвіду, 

                                           
1 Калакура Я.С. Українська iсторiографiя. – К., 2004. – С. 236. 
2 Там само. – С. 235. 
3 Пеленський Я. В. Липинський – iсторико-полiтологiчна спадщина. – К.; Філадельфія, 

1994. – С. 16. 
4 Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Нью-Йорк, 1956. – С. 136-137. 
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він сформував концепцію територіально-політичного громадянства. За 
його теорією державності, людина, яка живе і працює на території 
України, платить українській державі податки, служить у її армії чи 
адміністрації та виконує суспільно-корисні функції, є громадянином 
України і політичним українцем незалежно від етнонаціональної, 
релігійної чи расової належності.  

В. Липинський, на відміну від представників народницької школи, 
віддає пріоритет державі, передусім, національній в історичному 
процесі, оскільки вона  виконує будівничу роль в організації та обороні 
суспільства. Іншими словами, складалася концепція історії держави, 
подібна до тієї, що розвивалася в Англії, Німеччині, Росії, а також у 
польській історичній науці. Її особливість полягала в тому, що 
українська держава уявлялась як національна і незалежна. Наприклад, у 
неопублікованому трактаті "Меморіял до Українського Комітету про 
наше становище супроти напруженої ситуації в Европі" (грудень 1912 р.) 
він схарактеризував теорію самостійної української держави, яка 
ґрунтувалася на демократичних засадах, незалежно від конституційної 
форми. Пізніше, модернізуючи це положення, він доводив, що без 
держави немає нації, є лише народ в етнічному розумінні. 

Свого довершення погляди В. Липинського  на роль держави дістали 
в його підсумковій історичній праці "Україна на переломі" та 
політичному дослідженні "Листи до братів-хліборобів". "Україна на 
переломі, 1657-1659: Замітки до історії українського державного 
будівництва в ХVІІ-ім столітті" була написана у 1920 р. у ході згасання 
українських національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. Автор 
проаналізував переломний період в історії України XVII ст., коли, з 
одного боку, завдяки Богдану Хмельницькому було намагання заснувати 
державу не закінчилася тріумфом. З другого боку, в силу об’єктивних і 
суб’єктивних причин її не вдалося захистити і зберегти. "Покликанням, 
признанням і скріпленням самодержавної влади царської закінчилось у 
решті решт і велике українське повстання 1648 року. Закінчилось воно 
так трагічно для нашої нації тому, що тодішні політики – мужі державні 
наші – не зуміли збудувати своєї української, необхідної на ті часи, 
нівелюючої всі стани на новій законності опертої абсолютної монархії"1. 
Дану поразку історик поєднував з відмовою колишньої еліти, що на той 
час була козацькою старшиною,  відразу по смерті гетьмана 
Б. Хмельницького від національної ідеї. 

Але все ж таки В. Липинський стверджував, що державницька ідея не 
ослабнула, а продовжувала свій розвиток в еміграції, зокрема, у 
діяльності П. Орлика, подорожі до Берліна В. Капніста. Будучи 
противником українофільства та культурництва, історик зауважив, що 
саме ці течії започаткували основні засади "політичного і культурного 
відродження української нації" у 1917-1920 рр. Загалом, монографія 
"Україна на переломі, 1657-1659" підготовлена з урахуванням досвіду 

                                           
1 Липинський В. Україна на переломі. – К., 1997. – С. 65. 
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державного будівництва 1917-1920 рр., на основі свідчень різноманітних  
джерел.   

У праці "Україна на переломі" історик, завдяки використанню 
аналітично-концепційного методу дослідження, розглянув три 
центральні проблеми історії України XVII ст.: а) розбудову української 
козацької держави; б) роль аристократії і гетьмана Богдана 
Хмельницького в історії України; в) причини занепаду держави. 
Дослідник висунув власну концепцію Гетьманату, яка ґрунтувалася на 
династично-дідичних основах зі становою традицією. В. Липинський 
вважав, що в середині XVII ст. найвдалішою формою державного 
правління в Україні була лише  гетьманська монархія, тому що тільки 
вона легітимізувала державну владу. Гетьманське управління стало 
регулюючим фактором, представляючи інтереси не тільки козацтва, а й 
інших  груп тогочасного українського суспільства. 

Саме в названій роботі В. Липинський вперше вживає структурний 
метод для змалювання деяких верств  Війська Запорізького. Згодом це 
переросло в теорію структурованого суспільства, рушійною силою якої 
учений вважав еліту. Загальновідомо, ґрунтовну теорію еліти та її 
структуру і творення В.  Липинський дослідив у своєму науковому 
трактаті "Листи до братів-хліборобів". У передмові до праці "Україна на 
переломі, 1657-1659: Замітки до історії українського державного 
будівництва в ХVІІ-ім столітті" історик зазначив: “Роблю се ... думаючи, 
що може тепер, після відродження Української держави, наше 
громадянство почне цікавитись зв'язаними з практикою державного 
будівництва питаннями й може захоче воно пізнати той досвід, котрий в 
тяжкій боротьбі й трагічних помилках здобули та оставили нам наші 
предки”. 

Розглянувши відносини між верховною гетьманською владою і 
різними суспільними групами (Військо Запорозьке, духівництво, 
міщанство, селянство), В. Липинський приходить до висновку про 
народження нової української аристократії або еліти, покликаної 
відігравати визначальну роль у державотворенні. В. Липинський у числі 
перших українських політичних діячів, хто визнав i підтримав прихід у 
1918 р. до влади гетьмана П. Скоропадського. Він упродовж багатьох 
років працював разом з ним на поприщі українського державотворення і 
в еміграції. Водночас  історик не припиняв наукової роботи, закріпивши 
за собою статус теоретика державницького напряму української 
історіографії. Вчений старався продемонструвати молодому поколінню, 
які повчальні  висновки  дає досвід минулого, як можна спрямувати його 
в інтересах побудови української держави. 

Мету своїх наукових і політичних пошуків та розробок 
В. Липинський сформулював такими словами: “Я хочу, щоб була 
Україна, щоб був український державний лад на моїй рідній землі, і 
знаю, що як не буде України, як не буде нашої української держави, то я 
і нащадки мої не зможемо на своїй землі по-людськи жити”1. Дійсно, 
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вражає його передбачливість і політична далекоглядність. Звичайно, не 
всі теоретичні принципи і висновки В. Липинського витримали 
випробовування часом, реаліями, проте й досі його спадщина не 
втратила актуальності, багато висловлених ним ідей застосовується у 
розбудові незалежної України. 

В. Липинський був активним пропагандистом своєї державотворчої 
концепції, націленої на соборну державу в межах усіх українських 
земель. Дослідник збагатив зміст таких понять як Нація, Велика Нація, 
Українська Держава, Українська Земля. Поляк за походженням, він з 
великою пошаною відносився до землі, на якій народився, зростав і 
творив. Він бачив Україну як об'єднану батьківщину всіх людей, які 
живуть на її території, а відчуття любові до рідного краю – української 
землі, котра утримує всіх її громадян, розглядав як неодмінну умову 
існування не тільки української держави, а й нації. 

До речі, державницька концепція В. Липинського взаємоув’язана з  
загальною теорією нації. "...Нація, – на його думку, – це реалізація 
хотіння до буття нацією. Коли нема хотіння, виявленого в формі ідеї – 
нема нації. Але так само нема нації, коли це хотіння не реалізується в 
матеріальних формах держави"1. Говорячи про брак територіального 
патріотизму, який торкається також і носіїв інших національностей, що 
живуть в Україні, деякі з них відігравали деструктивну роль у творенні 
української державності, В. Липинський зазначав: "Українцем є всякий, 
хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією, щоб з її племен, рас, і 
вір повстала одна держава українська. А творцем України є той, хто в 
святе діло унезалеження української колонії приносить все найкраще, що 
є в ньому: в тій культурі, з якої він до українства прийшов"2. 

Чому В. Липинський на пріоритетне місце історії ставить питання  
нацiональної держави? Він виходив з того, що держава є чинником 
нацiєтворчим. “Наша нацiя роз’єднена полiтично, iдейно та культурно. 
Щоб не зникнути навічно, вона мусить сформувати свою державу, свою 
нацiональну iдею, яку в формi національно-державної незалежності 
мають москалi, поляки, чехи, угри, не кажучи вже про iншi великi 
культурнi нацiї, та одну таку нацiональну культуру, що об’єднує кожну 
нацiю в свiтi в одне ціле”3. Липинський ставив знак рiвностi мiж 
державною та нацiональною належнiстю. Кожен житель України, 
незважаючи на його різну соцiальну належність, вiросповiдання, етнiчне 
походження, мову, культуру має бути повноправним громадяном 
української держави.  

Вчений дотримувався думки про те, що кожна нація є явищем 
соціально диференційованим, вона ділиться на рiзнi класи 
(хлiборобську, промислову, фiнансову, комунiкацiйну iнтелiгенцiю) та 
різні стани (органiзатори й органiзованi). Носiями визвольного та 

                                           
1 Липинський В. Листи до братів – хліборобів: Про ідею і організацію українського 

монархізму. – К.; Філадельфія, 1995. – С. 387. 
2 Там само. – С. ХХ. 
3 Там само. – С. 416. 
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державотворчого руху, на його думку, мають стати не тiльки iнтелiгенти, 
а й представники хлiборобства, iндустрiї, армiї тощо, тобто тi суб’єкти 
полiтичного процесу, тi суспiльнi сили, якi утворюють ядро держави. 

За В. Липинським, представники української демократичної 
інтелігенції воліли стати посередником між російською державою й 
українськими народними масами, але не могли себе представити в ролі 
будівничих української держави. В роки національно-визвольних 
змагань, коли за будівництво держави взялися протилежні їй українські 
класи, інтелігенція поставилась до них вороже1. 

Історик вважав мало не єдиною державою, вартою уваги – добу 
держави П. Скоропадського. Але ліберальна, радикальна українська 
інтелігенція не сприймала “гетьманщину в чисто національному і чисто 
самостійницькому вигляді”. Українські демократи підняли повстання 
проти гетьмана П. Скоропадського разом з українськими більшовиками і 
галичанами. Всі вони, зрештою, пересварилися. “Побили себе ми самі. 
Ідеї, віри, легенди про одну єдину, всіх українців об’єднуючу, вільну й 
незалежну Україну провідники нації не сотворили, за таку ідею не 
боролись і тому, розуміється, така Україна здійснитись, набрати реальні 
живі форми не змогла”2. 

Визначальною передумовою створення Української держави в 
перспективі, вчений вбачав у тому, щоб була наявність у її будівничих 
творчої й непохитної волі, почуття любовi до української землi, бажання 
знайти спiльну мову з усіма її громадянами. 

Учений намагався бачити людей в Україні справжніми українцями, а 
не творінням полiтичної або лiтературної фантазiї, борцями за втілення 
української нацiональної iдеї. “Нiхто нам не збудує держави, – зазначав 
В.  Липинський, – коли ми її самi не збудуємо, i нiхто з нас не зробить 
нацiї, коли ми самi нацiєю не схочемо бути”3. Нацiя – це всi мешканцi 
даної землi i громадяни даної держави, не “пролетарiат”, i не тільки 
мова, вiра, плем’я. “Коли я пишу в цiй книзi про нас – “українськi 
нацiоналiсти”, – то це значить, що ми хочемо Української держави, 
обiймаючої всi класи, мови, вiри i племена укранської землi”4.  

Державницькою концепцією проникнуті iсторичнi дослiдження 
В. Липинського, присвячені козацтву, як носію української державної 
традицiї. Насамперед його інтересувала дiяльнiсть Б. Хмельницького, 
який, на думку В. Липинського, не мав намірів об’єднувати Україну з 
Московщиною, а виношував плани створення власної української 
держави у формі спадкової республіканської монархiї, роблячи акцент на 
тому, що така форма державного будiвництва мала б докорінно 
відрізнятися вiд московської  чи польської монархiї. Тому, розглядаючи 
ймовірні шляхи, методи та форми державного будівництва в реальних 
умовах України, вчений з трьох можливих на його думку форм 

                                           
1 Там само. – С. 7. 
2 Там само. – С. 16. 
3 Там само. – С. 67. 
4 Там само. – С. 416. 



 

Україна – історія 
 

 345

(демократiя з республікою, охлократiя з диктатурою; класократiя з 
правовою “законом обмеженою i законом обмежуючою” монархiєю) 
найбільш доречною для України вбачав останню форму організації 
громадського життя. 

В. Липинський позитивно оцінював діяльність Б. Хмельницького як 
творця Української козацької держави, як видатного державного діяча, 
як грандіозну особистість. Він відзначав велич і геніальність 
Б.Хмельницького. "І не з вини нашого Великого Гетьмана повстане 
згодом наша пізніша трагедія національна. Не він винен, що його 
нерозумні нащадки велику політичну ідею європеїзації козаччини, а з 
нею і цілої України – ідею, яку він, Богдан Хмельницький, сотворив і в 
життя перевів, передадуть потім з легіонами Феофанів Прокоповичів у 
руки московські. Не він винен, що пізніші "руїнники" українські його 
велику ідею на європеїзацію і на будівництво Петровської російської 
держави віддадуть"1. 

З деякими поглядами В. Липинського не погоджувався 
М. Грушевський, зокрема, щодо оцінок козацької держави 
Б. Хмельницького. Він різко критикував його теорію гетьманського 
монархізму: "Теорію гетьманського монархізму, розвинену Липинським 
в останній праці і викриту ним у Хмельницького від самих початків його 
гетьманства взагалі, вважаю невдалим винаходом, навіяним 
політичними тенденціями останніх літ''.  

Цікавими були погляди В. Липинського на Переяславську раду i 
Березневі статті 1654 р. Вiн рішуче відхиляв намагання деяких iсторикiв 
i полiтикiв розглядати Переяслав як добровільне “возз’єднання” Русі, 
акцентуючи абсурдність думки, ніби Б. Хмельницький підняв заколот 
проти Польщі в ім’я возз’єднання України з Москвою. Ціль гетьмана вiн 
пов'язував з розшукуванням спільника для об'єднаних дій i звільнення з-
під влади  Польщi. Інакше кажучи, мова йшла про міждержавний союз iз 
Москвою, для того щоб вiдiрватися вiд Польщi i унезалежнитись2. 

Виняткову увагу В. Липинський присвятив походженню 
найближчого оточення Богдана Хмельницького. Результатом цих студій 
стало положення про те, що виразником державницьких устремлінь 
гетьмана  виступала козацька старшина, українська шляхта, яка в роки 
війни прийняла на себе основний тягар створення Української держави. 
“І взяла вона участь у Великiй українськiй революцiї не в особi окремих, 
якихось виняткових одиниць, а як вiдрубна суспiльна верства, що 
вiдзначалась своїми iндивiдуальними прикметами i своїми окремими 
інтересами”3. Опрацьовуючи цю проблему, учений посилався на 
численні документи. Вiн доводив, що участь шляхти була визначальним 
фактором перемоги повсталих, адже саме у ній автор вважав 
представника “старої державно-нацiональної “руської” традиції. Тому 

                                           
1 Липинський В. Україна на переломі. – К., 1997. – С. 93-94. 
2 Калакура Я.С. Українська iсторiографiя. – К.,  2004. – С. 236. 
3 Липинський В. Участь шляхти у Великому Українському повстанні пiд проводом 

Гетьмана Б. Хмельницького. – Фiладельфiя, 1980. – С. 29. 
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вона i зуміла забезпечити наступність у ході “вiдбудови у нових 
нацiональних українських козацько-шляхецьких формах старої Руської 
варязько-князiвської держави”. Українська знать здебільшого зберегла 
відданість православній церкві, захищала її у різноманітних державних 
установах. На думку В. Липинського, вона робила це також, виходячи з 
свого морального обов’язку – служити рiднiй землi. Не менш важливим 
був територiальний чинник, тобто вiдчуття спiльностi iнтересiв усiх 
мешканцiв України. Ці та інші мотиви визначили участь української 
шляхти у повстаннi Б. Хмельницького, що загалом i обумовило його 
перемогу. Шляхта “дала “Вiйську Запорiзькому”... “мiзок” цiле фактичне 
керiвництво”1. Розуміли це й у Речi Посполитiй, офiцiйнi кола якої 
вбачали в нiй основних зрадників Польської держави та органiзаторiв i 
провідників повстанців. Водночас автор категорично засуджував 
анархію, недисциплiнованiсть i самолюбство частини колишньої знаті, 
що значною мірою призвела до провалу гетьманщини. 

Будучи прихильником територіального патріотизму, дослідник 
засуджував будь-які прояви шовінізму, заклики до соціально-класової та 
нацiональної нетерпимості, протиставлення українства iншим 
співмешканцям України. У “Листах до братiв – хлiборобiв” науковець 
підкреслював, що вiдсутнiсть територiального патріотизму навіть поміж 
інших національностей, що населяють Україну, повсякчас мало руйнівну 
роль у державотворенні української державності. “Україна завжди була 
гнiздом, яке постачало фанатикiв екстериторiальної вiросповiдностi i 
становостi. Патрiотiв українських i українського патрiотизму iсторiя 
наша, за винятком одиниць i епiзодiв, не знає”2. В той же час учений 
попереджав, які для українського руху можуть стати руйнiвними гасла, 
що закликають до створення демократiї за взірцем iнших країн. 

Історик наголошував, що Україна належить до західноєвропейського 
цивілізаційного кола, підкреслював це в своїх наукових працях та  
політичній публіцистиці. Це був додатковий елемент, який зміцнював 
його переконання, що будь-який союз із Москвою – союз 
протиприродний. В статтi “Наша орiєнтацiя”, надрукованій у збiрнику 
“Листи до братiв – хлiборобiв”, вчений пiдкреслював: “Союз, а не 
федерацiя. Полiтичний союз з Бiлорусiєю i Великорусiєю – це 
категоричний iмператив закордонно полiтики нашої будуючої держави. 
Тiльки активною полiтикою в справах “Руського Сходу” Україна зможе 
забезпечити собi здобуте її внутрiшнiми” силами – незалежне державно-
нацiональне iснування, i навiть всякi так званi “мiжнароднi комбiнацiї” 
Україна зможе повернути собi на користь тiльки тодi, коли вона в 
питаннях “Руського Сходу” буде чинником позитивним, будуючим, а не 
негативним i руйнуючим; коли органiчне, класократичне i нацiональне 
вiдродженвя трьох Русей змiцнить їх спiльну союзну силу, а не ослабить 

                                           
1 Липинський В. Україна на переломі. – К., 1997. – С. 53. 
2 Там само. – С. 56. 
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цю силу в порiвняннi з тiєю минулою “всеросiйською” формою їх 
“недiлимої єдностi”, яку вони були досi витворили”1. 

У державницькій концепції В. Липинського важливе місце займають 
питання зовнішньополітичної діяльності майбутньої соборної, 
суверенної української держави. Перш за все, це стосувалося відносин з 
сусідніми державами, зокрема Росією і Польщею, вважаючи, що ці 
відносини мають будуватися на рівноправних партнерських взаєминах. 
Адже впродовж віків ці стосунки між ними й Україною набирали форм 
стосунків метрополій з колонією. Тому, висуваючи завдання для 
уникнення в майбутньому такого становища, він вказував на 
необхідність “одсепаруватись” від Польщі, але не потрапити в 
залежність від Росії. 

Таким чином, в історії України В. Липинський відводив ключове 
місце державності. Її відновлення він ув’язував не з орiєнтацiю на 
Великоросiю, а навпаки, із здійсненням українською державою власної 
активної полiтики. За В. Липинським, майбутня держава мала спиратися 
на три незалежні форми влади: законодавчу, виконавчу та судову, якi 
врівноважували б одна одну. Така влада за своєю суттю уявлялась 
надпартiйною, яка діє в інтересах всього українського суспільства. 
Необхідною умовою створення гетьманської влади вчений вважав 
формування в Українi i Росiї конституцiйних монархiчних iнститутiв, 
досягнення згоди самих українцiв з росiянами та iншими національними 
меншостями, які проживали на її територiї. 

Державницькі погляди видатного українського вченого, політика і 
мислителя можна спостерігати не лише у наукових працях. У 
багатогранному творчому науковому спадку В. Липинського важливе 
місце займає його інтенсивне листування з відомими українськими 
діячами – листи до Д. Дорошенка, І. Кревецького, С. Шелухіна, 
О. Назарука, котрі відкривають нам В. Липинського як дипломата під 
час роботи на посаді посла Української держави у Відні, його енергійну 
політичну, літературну і громадську діяльність як ідеолога та провідника 
Українського союзу хліборобів-державників.   

Для листів В. Липинського характерні точність висловлювань і 
докладний виклад інформації, що робить їх дуже важливим історичним 
та історіографічним джерелом. Багато листів засвідчують інтелект їх 
автора, його дослідницький талант, безкомпромісність у оцінках 
політичної ситуації,  високу моральність і духовну чистоту.  

Цінним джерелом для української історіографії є листування 
В. Липинського з І. Кревецьким, який належав до створеної 
М. Грушевським у Львові історичної школи і був прибічником 
державницького напряму. Перебуваючи на посаді директора бібліотеки 
Наукового товариства ім. Т. Шевченка, І. Кревецький часто надсилав 
В. Липинському українські та закордонні наукові видання, яких йому не 
вистачало для дослідницької роботи. Одним із респондентів 

                                           
1 Липинський В. Листи до братів – хліборобів: Про ідею і організацію українського 

монархізму. – К.; Філадельфія, 1995. – С. 329-330. 
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В. Липинського був і Д. Дорошенко, якому він допоміг утвердитися як  
історику державницького напряму. В листі до М. Стороженка 4 серпня 
1925 року Д. Дорошенко писав: "...Я мав час усвідомити собі свою нову 
ідеологію, підвести під свої погляди й настрої, так би мовити, 
теоретичну базу. Мені в цьому багато допоміг В.К. Липинський... Це він 
звів до купи і об'єднав цілий гурт людей коло нашого бувшого Гетьмана, 
як біля особи, що вже по свойому становищу являється, так би мовити, 
втіленням, символом українських державницьких устремлінь. Він 
створив український легітимізм і дав надзвичайно глибоке й талановите 
обґрунтування українського державництва"1. 

Погляди В. Липинського на минуле України і на перспективи 
української державності, на суть гетьманського руху залежали від його 
розуміння співвідношення держави і місця церкви у суспільно-
політичному житті. У листах до О. Назарука він наголошував, що церква 
і держава мають різне призначення й їх діяльність має бути розділена. 
Він наголошував на залученні до політичної боротьби, використання 
церкви у політичних цілях. 

Історичні праці і політична публіцистика В. Липинського 
переконливо засвідчують пріоритетне місце державного чинника в його 
історіософії українського історичного процесу, на основі історичних 
фактів він проаналізував сильні і слабкі сторони державотворчого 
процесу, створив власну схему української історії, побудовану на ідеї: 
від народу до держави, через державу – до нації.  

 
 

Грон В.В. (Черкаси) 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ  
“СЕЛЯНСЬКОГО ПИТАННЯ”:  

УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ  
20-х - 30-х РОКІВ 

 
У статті розглядається зміна співвідношення національної і 

селянської проблематики в історіографії радянської України як 
відображення суспільно-політичних процесів 20-х – 30-х рр. Автор 
намагається всебічно вивчити головний інструмент коренізації – 
національну мову в контексті українського націєтворчого процесу 
ХХ ст. 

 
Сувора дійсність, що існує як для окремих індивідів, так і для цілих 

спільнот, нерідко виявляється значно складнішою за будь-які теоретичні 
побудови одноманітного людського розуму. Вибираючи у безмежному 
інформаційному просторі окремі факти та комбінуючи їх на власний 
розсуд у більш-менш завершені конструкції, жоден дослідник-

                                           
1 Центральний державний архів органів влади і управління України, ф. 4465, оп. І, 

спр. 777, арк. 29-29 зв. 
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суспільствознавець не застрахований від того, що обрані ним факти не 
поєднує зовсім інша система причинно-наслідкових зв’язків. 
Особливістю вказаної сфери знань є тісна її залежність від нагальних 
потреб сьогодення. Отже, у центрі уваги фахівців регулярно опиняються 
ті періоди минулого, котрі, попри визначеність дійсного перебігу подій, 
залишають широкий вибір можливостей для всяких припущень. 

Ми, дотримуючися зазначеної тенденції, маємо намір зосередитися 
на неоднозначному етапі вітчизняного політичного процесу (новітньої 
доби) та спробуємо внести власний елемент системності в питання 
класового і національного підходів в українській історіографії. 
Дослідження декларованого темою розвідки об’єкта становить, на нашу 
думку, не лише вузько академічний інтерес, а й зачіпає актуальні 
дотепер проблеми генезису української нації й громадянського 
суспільства. Зважаючи на вказану обставину, ми, з одного боку, 
спробуємо прослідкувати зміну концентрації національного аспекту в 
селянському питанні за творами радянських авторів аж до повного 
розмежування понять з попутною трансформацією обох термінів, з 
іншого – додамо декілька особистих припущень з приводу сутності 
більшовицької політики українізації у контексті сучасних уявлень про 
націєтворення. 

Хронологічні рамки даної розвідки встановлено відповідно до 
прийнятого сьогодні погляду на період кінця 20 – 30-х років як на час 
поетапного формування якісно нових умов існування української науки1. 

Джерельною базою дослідження послугували насамперед твори 
безпосередніх учасників українізації та їх критично налаштованих 
наступників. Як своєрідне дзеркало (при детальному розгляді аналогія 
виявляється досить точною) були використані полемічні за характером 
праці істориків в еміграції. Крім того, нам видалися доречними 
епізодичні посилання на висновки сучасних українських (і не тільки) 
дослідників спорідненого кола проблем. 

Як нині відомо кожному читачеві підручників з новітньої історії 
України, партія більшовиків на момент своєї офіційної перемоги 
залишалася російськомовною організацією, під контролем якої 
перебували нечисленні промислові центри колишньої Російської імперії. 
Особливо складною залишалася ситуація в національних окраїнах, де 
загальний революційний підйом активізував політичні сили 
найрізноманітніших, у тому числі й націоналістичних напрямів. В 
Україні вказані сили обрали своєю соціальною базою місцеве селянство. 
(Чи виправданим був цей вибір і які результати, окрім реально 
отриманого, він передбачав? Ці питання, точніше, відповіді на них, 
важливі нам для більш об’ємного розуміння подій початку 30-х рр.).  

Щоб змінити ситуацію на свою користь і вибити грунт з-під ніг 
потенційного конкурента, РДСРП(б) була змушена вдатися до політики 
взаємопроникнення селянських мас, держави, керуючись принципом 

                                           
1 Єфименко Г.Г. Національна політика керівництва ВКП(б) в Україні (1923-1938 рр.). – 

К., 2000. – С. 63-65. 
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“підкорення ідеї” для перемоги над нею. Іншими словами, зміст нового 
курсу “передбачав залучення корінного населення республіки до 
державного і господарського будівництва, врахування національних 
факторів при комплектуванні партійного і державного апарату, 
громадських організацій, запровадження по всіх установах української 
мови, організацію мережі шкіл, вищих учбових закладів, видавничої 
справи на українській мові, вивчення національних обрядів і звичаїв 
населення, соціально-політичних і історико-побутових умов України, 
партійне керівництво розвитком української культури”1. Очевидно, що 
роль головного інструменту в цій нелегкій справі відводилася 
українській мові, безперечним носієм котрої виступало селянство – те 
саме “корінне населення республіки”.  

Слід зауважити, що межі цікавого нам об’єкта дослідження 
окреслюються перетином відразу декількох тенденцій з прагненням 
узгодити їх з генеральною лінією партії у кожній точці часу і простору. 
По-перше, йдеться про перманентні спроби вітчизняних істориків 
визначити характер та рушійні сили української революції, по-друге, – 
про намагання зрозуміти сутність національно-класової структури 
українського селянства, і, по-третє, – про обґрунтування чергових 
завдань культурного будівництва в республіці. З огляду на характер 
стосунків влади і суспільства в радянській системі держави, ми вважаємо 
логічним початком аналізу наукової літератури розгляд творів партійних 
істориків досліджуваного терміну. 

Як нині визнано, перший підручник з історії Української 
Комуністичної партії належав перу жителя Черкаського повіту, 
колишнього теоретика єврейського Бунду, що приєднався до 
більшовиків у 1917 р., постійного дописувача “Літопису революції” 
М. Равич-Черкаського. З його точки зору, “История КПУ это сумма двух 
слагаемых, сумма двух историй: украинского пролетариата и русского 
пролетариата на Украине”2. Свою теорію “двох коренів” автор виводить 
з власного припущення щодо повільного зростання капіталізму в Україні 
та переважно сільського складу місцевого населення. Тому чим більше 
промислово розвиненим виявлявся той чи інший район України, тим 
більше туди вливалося емігрантів із сусідніх російських губерній. А 
власне український пролетаріат ще не втратив зв’язку з рідним селом, 
був задіяний у відсталих формах виробництва і ставав об’єктом агітації з 
боку зовсім інших, не більшовицьких, соціал-демократичних сил. 
Продовження запропонованого перебігу думок могло б тривати у двох 
напрямках. Більш очевидний і той, на якому наголошував М. Равич-
Черкаський, полягав у всебічній підтримці українізації з метою усунення 
потенційних суперечностей між українським селом і російським містом 
для зміцнення радянської влади та просування пролетарської революції 

                                           
1 Лозицький В.С. Політика українізації в 20-х – 30-х роках: історія, проблеми, уроки // 

Український історичний журнал. – 1989. – № 3. – С. 47. 
2 Равич-Черкасский М. История Коммунистической партии (большевиков) Украины. – 

К., 1923. – С. 5. 
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на захід через втягування у процес Галицької України. Інший, що згодом 
був інкримінований історику, передбачав пошук підстав для 
українського суверенітету і заперечував тотальну диктатуру робітничого 
класу та його партії. 

Жорстка асоціація українства і селянства з наступним висновком про 
слабкість та російське походження пролетарського руху характеризувала 
й інші дослідження з історії української революції, зокрема, 
М.Скрипника та М.Яворського1. Проте ми зупинимося на статті 
В.Сухино-Хоменка, надрукованій у “Літопису революції” під назвою “З 
приводу особливостей пролетарської революції на Україні”. Вийшовши 
у № 4 за 1928 р., стаття викликала полеміку з боку інших дописувачів 
журналу, котрі не могли погодитися з переконаннями опонентів. 
В.Сухино-Хоменко виходив з того, що колоніальне становище 
українських земель у складі дореволюційної Росії спричинило до появи 
цілого ряду негативних факторів. Переважний розвиток тільки двох 
секторів економіки – аграрного і важкої індустрії залишав вакуум там, де 
мала б розвиватися легка промисловість. Концентрація виробництва 
навколо нечисленних промислових центрів утворила зрештою той 
розрив між містом і селом, який на початку 20-х рр. примусив 
більшовиків переглянути свої позиції щодо національного питання. У 
свою чергу, мовна диференціація ускладнювала становище на селі: “За 
слабої техніки, що вживало (та й могло вживати) парцелярне селянське 
господарство, лишки робочої сили мусили кидати село, але не всіх їх 
могло прийняти місто. Причиною до цього була недорозвиненість нашої 
промисловості, зайшлий робітник, а також у деякій мірі й мовно-
національна відірваність промисловості від села. Ця мовна відірваність 
не тільки примушувала пролетаризованого селянина проходити довгий 
“стаж” чорної роботи, але частенько тільки й давала йому змогу займати 
лише місце некваліфікованої робочої сили, що була й фізично обтяжена 
найбільше і найгірше оплачувалася”2. Внаслідок такого розподілу 
соціально-економічних та національних акцентів українська революція, 
на думку В.Сухино-Хоменка, розгорталася значно активніше на селі, ніж 
у місті. А розкол селянського анти поміщицького фронту (за класовою 
ознакою) відбувався тут навіть швидше, ніж у Росії. 

Схоже на те, що дослідник чесно і неупереджено намагався 
розібратися у всій складній комбінації явищ і процесів, тому не зміг 
уникнути певних розходжень у власних висновках. Принаймні на цьому 
наполягав М.Гарін, публікуючи свої зауваження в черговому номері 
“Літопису революції”: “Виходить в цілому надзвичайно цікава 
концепція. Пролетаріат настроєний по-оборонському, селянство по-
пораженському. Пролетаріат від Лютого до Жовтня й у Жовтні 

                                           
1 Скрипник М. Історія пролетарської революції на Вкраїні. Короткий нарис. – К., 1923. 

– 85 с.; Яворський М. Історія боротьби клясів на Україні: начерк лекцій, читаних у вищій 
Партійній школі. – Полтава, 1921. – 14 с. 

2 Сухино-Хоменко В. З приводу особливостей пролетарської революції на Україні // 
Літопис революції. – 1928. – № 4. – С. 83. 
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топчеться на місці, перебуває під меншовицьким впливом, його партія, 
принаймні, більшість верхівки більшовицьких організацій, угодствує, а 
селянство, зв’язане до і після Жовтневих днів не з нами, а з 
Центральною Радою, ще до жовтня з “захопленням” стає на шлях 
соціалістичної революції”1. 

Слід згадати також і досить обґрунтовану критику І. Редькіної, що 
вона проводить у статті “До питання про особливості пролетарської 
революції на Україні”. Насамперед автор не погоджується з В.Сухино-
Хоменком у трактуванні ним характеру російської колоніальної 
експансії. На переконання І.Редькіної, мова йшла лише про боротьбу 
двох національних капіталів – російського й українського за панівне 
становище в регіоні. Отже, головним носієм сепаратистських настроїв 
могла бути тільки місцева буржуазія, що суттєво активізувала свій рух 
зазначеним курсом напередодні та під час світової війни. Далі ми 
скористаємося цитатою: “Українська національна буржуазія з своїми 
вимогами про незалежність, спізнившись у друге в боротьбі за 
національне визволення, набрала сили для рішучого виступу запізно, і 
якраз саме тоді, коли в Росії виспіла пролетарська революція. Кажемо, 
спізнилася тому, що в добу пролетарської революції національне 
питання не можна ні в якому разі вирішувати на підставі класових 
інтересів буржуазії”2. Щоправда, тут маємо дрібненьку невідповідність – 
адже попередньо було задекларовано буржуазний зміст українського 
націоналізму. Проте повернімося ліпше до першоджерела: “… аграрне 
питання на Україні було тісно зв’язане з національним. В умовах 
колоніального становища, коли земля була під владою російського та 
польського поміщиків, аграрне питання неминуче було зв’язане з 
національним, якого вимагала вся селянська маса на чолі з куркулем. 
Таким чином, боротьба за середняцтво, що характерна для кожної 
пролетарської революції (а скільки ж їх перед тим було? – В.Г.) на 
Україні ускладнювалося наявністю національного моменту, що давало 
можливість куркулеві … довгий час робити опір пролетарській 
революції, ведучи за собою середняцтво та навіть бідноту села”3. 

Крім натяку, який можна прийняти за прихований заклик до 
ліквідації куркульства, наведений уривок містить для нас слушний 
привід поговорити про селянство в контексті тогочасних уявлень про 
співвідношення класового і національного елементів в українському 
революційному процесі. Отже, зв’язок між аграрним та національним 
питанням є, з одного боку, породженням класової одноманітності, тобто 
безбуржуазності українського суспільства, поєднаного хіба що 
етнічними ознаками. З іншого – селянство у якості зацікавленого у 
розв’язуванні національного питання суб’єкта набуває в очах істориків 
марксистської орієнтації яскравих буржуазних відтінків. І, нарешті, з 

                                           
1 Гарін М. Як не треба писати історії // Літопис революції. – 1928. – № 6. – С. 331. 
2 Редькіна І. До питання про особливості пролетарської революції на Україні // Літопис 

революції. – 1928. – № 6. – С. 341. 
3 Там само. – С. 342-343. 



 

Україна – історія 
 

 353

третього боку, пригноблена селянська людність спільно з робітничим 
класом веде непримириму боротьбу за свої класові інтереси, тісно 
пов’язані з національними, завдяки чому пролетаріат отримує повне 
право називатися керівною і спрямовуючою силою у вирішенні 
національних проблем за умов їх вторинності відносно класових. Догмат 
про єдність робітничого класу і селянства та гегемонію пролетаріату 
надовго окупував одне з чільних місць у радянській схемі історії 
української революції, невідповідність котрій каралась як 
невідповідність марксизму. Між іншим, саме за ознакою вказаної 
невідповідності наприкінці 20-х почалося формування офіційного 
негативу по відношенню до наукового доробку академіка М.Яворського. 

М. Яворський, досліджуючи події 1917 р., прагнув до визначення 
сутності українських національних сил, які, на його погляд, були 
вимушені будувати агітацію навколо перспектив земельного 
перерозподілу: “Що мала в даний момент робити українська буржуазія, 
що бралася повести українські революційні маси в бій за власне 
буржуазне самовизначення? Оголосити про це самовизначення було 
мало, бо воно не промовило б до серця цих мас, що вимагали “землі і 
волі”, “миру і хліба”. Масам цим треба було, отже, дати щось більше, 
ніж уже давала російська буржуазія. Їм треба було в першу чергу дати 
панську землю, щоб повести їх за собою. Боротьба за землю – це 
споконвічне питання українського селянства, споконвічна болячка тієї 
частини революційних мас, що на них у першу чергу намагалася 
спертись українська народжена й ненароджена буржуазія”1. 

Виділення М.Яворським окремого національного етапу революції, 
заповненого боротьбою дрібного капіталу в союзі з українським 
селянством та інтелігенцією проти великого імперіалістичного капіталу 
в Україні з деяких пір почало звучати різким дисонансом в акорді 
мінливої ідеологічної надбудови: “не боротьба пролетаріяту та селянства 
проти буржуазії і поміщиків, проти світового імперіялізму за 
припинення війни, а боротьба українського капіталізму проти 
українського. Цим, за Яворським, визначається характер революції”2. 
“Ну а як же воно з пролетаріатом, може поставити питання, здивований 
такою схемою читач? Яку він участь брав у революції 1917 року на 
Україні? За схемою Яворського пролетаріатові на Україні аж до Жовтня 
1917 року робити майже нічого…” “Пролетарські маси України – пише 
Яворський – за малими вийомками залишилися на боці в цій чарівній 
музиці національного екстазу. Аграрне питання здебільше не цікавило їх 
в розрізі селянських домагань, а вже цілком не зрозумілою була для них, 
зрусифікованих старою владою, проблема національної самостійності 
України” (М.Яворський. “Червоний шлях”. № 4. ст. 96; курсив наш – 
М.Р.)”3. 

                                           
1 Яворський М. Історія України в стислому нарисі. – К., 1929. – С. 318. 
2 Рубач М.А. Проти ревізії більшовицької схеми рушійних сил та характеру революції 

1917 р. на Україні // Літопис революції. – 1930. – С. 9. 
3 Там само. – С. 15. 
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М.Рубач був не поодиноким у своєму бажанні підкреслити 
перебування М.Яворського по той бік від марксизму. Так, П.Горін у 
статті “О роли пролетариата в революционном движении Украины” 
недвозначно натякав на ідентичність поглядів Яворського на роль 
українського робітництва у класовій боротьбі поглядам Грушевського та 
Винниченка, для яких пролетаріат завжди залишався чужим тілом і 
представником неукраїнської демократії1. Згадуючи побіжно про 
шкідливе перебільшення революційних настроїв місцевої буржуазії, 
автор аналізує помилки вченого у розв’язуванні проблеми участі в 
революційному русі селянських мас: “Под час ловко используя моменты 
особенностей исторического развития Украины в ХХ в., М.Яворский 
хочет показать особенность расстановки классовых сил на Украине, в 
смысле революционности украинского кулачества. Этим самым, 
естественно, удельный вес украинского пролетариата принижается, так, 
что даже Октябрьская революция на Украине в изображении 
М.Яворского выглядит не как результат классового соотношения сил 
борющихся на Украине, а как нашествие русского пролетариата на 
Украину. … Отдавая в лагерь контрреволюции русского кулака, он 
всемерно не только обеляет украинское кулачество, но делает его 
руководителем всего крестьянского движения. Это утверждение 
М.Яворский стремится достигнуть защитой теории “двокуркульства”, 
т.е. защитой положения о наличии двух типов кулака на Украине: 
феодального и фермерского”2. 

Наступне зауваження П.Горіна потрібне нам для висновків щодо 
ухилу М.Яворського, оскільки нам видається, що справа тут не в 
адекватній реконструкції реального перебігу подій 1917 чи 1905 рр., а в 
тому, які саме тенденції слід виділяти основними у даний момент 
політичної кон’юнктури: “Невольно напрашивается вопрос, зачем же 
М.Яворскому понадобилось вытаскивать этот народнический хлам и 
обстоятельно обновлять его в наши дни? Прав т. Рубач, 
рассматривающий эту вылазку М.Яворского как ревизию большевизма. 
Эта ревизия М.Яворскому понадобилась для того, чтобы опровергнуть 
ленинское положение, что пролетариат в ХХ в., в 1905 и 1917 годах был 
гегемоном революции и руководителем движения широких середняцко-
бедняцких масс”3. А ми додамо: правий був т. Л.Фейєрбах, коли говорив, 
що сьогодення є ключем до минулого, а не навпаки, особливо у випадку 
з державою, збудованою на принципах, дуже подібних релігійно-
церковній ієрархії. (Це не позбавлене тонкої іронії порівняння належить 
Р.Н.Куденгове-Калгері і детально викладене ним у книзі “Большевизм и 
Европа. (Сталин и Ко)”4). 

                                           
1 Горин П. О роли пролетариата в революционном движении Украины // Большевик. – 

1930. – № 1. – С. 43. 
2 Там само. – С. 45-46. 
3 Там само. – С. 46. 
4 Куденгове-Калгери Р.Н. Большевизм и Европа (Сталин и Ко). – Берлин; Рига: Изд. 

Б.Ламей., 1923. – 79 с. 
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У творах класиків наголос кожного разу розміщувався з таким 
розрахунком, щоб представити чергові (часто – ситуативні) маневри 
влади невпинним продовженням наміченого курсу. Єретиками ставали ж 
ті, хто з якихось причин не встигав зрозуміти нового канону і 
продовжував відстоювати старий, теж канон, але в нових умовах 
перетворений на єресь. Таким чином, ревізія більшовизму М.Яворського 
полягала всього-на-всього у його впертому небажанні відмовитися від 
підтримки первісного змісту українізації, про який ми писали на самому 
початку. 

А процес українізації вже давно вступив у іншу стадію, 
супроводжуючи перехід країни до «побудови соціалізму». Його 
завдання, а одночасно й офіційний погляд на спосіб поєднання 
селянського і національного питань, не так щоб докорінно змінилися, 
але форму все таки змінили. Проте стара форма теж не зникає без сліду. 
Як бачимо, вона лише перемістилася в полі зору радянських істориків зі 
сфери позитивних надбань до сектору від’ємних чисел. Місто і село у 
своєму наближенні одне до одного помінялися ролями. Тепер ішлося не 
про вживання російськомовного пролетаря в українське середовище, а 
про підтягування відсталого землероба до прогресивної пролетарської 
культури. Заклик будувати культуру національну формою, пролетарську 
змістом одночасно випинав дрібнобуржуазний бік селянської натури. Як 
стверджував Є.Гірчак, “Індивідуальне, розпорошене дрібновласницьке 
сільське господарство було базою відповідної, за своїм клясовим 
змістом, культури. На базі цього господарства зростала й могла зростати 
національна дрібнобуржуазна культура з тенденцією переростання її на 
капіталістичну або ж на феодальну”1. 

Тут нам здалося доречним згадати В.Липинського та його “Листи до 
братів-хліборобів”. Та сама думка – той самий висновок, хіба – наслідки 
бажаного розвитку подій мали б консервувати як необхідну основу те, 
що в умовах диктатури пролетаріату підлягало безжальній деструкції: 
“…всякі розлагателі хліборобського клясу покинули поділ на “трудових” 
і “нетрудових” хліборобів, а взялись за те, що дійсно є підставою 
існування нашого клясу – за приватну власність на землю. Бо тільки 
знищення приватної власності на землю може розвалити хліборобський 
кляс, вийнявши з хліборобства його душу, усунувши момент творчости з 
праці хлібороба, що цею своєю індивідуальною працею перетворює. 
Культивує свій власний участок землі (виділено автором – В.Г.)”2. 
Наведений вислів вкотре доводить істинність давньої підозри: історики й 
ідеологи по обидва боки від радянського кордону розрізняли у 
багатовимірному суспільному житті ті ж самі тенденції, по суті - 
перебували в одному концептуальному полі. Однак вимоги різного 

                                           
1 Гірчак Є. Соціялістична реконструкція та ідеологічний фронт. – Харків: Пролетар, 

1931. – С. 45. 
2 Липинський В. Наша орієнтація (6 листів – цілість). Листи до братів-хліборобів – 

частина друга. Our Conception. The Letters to Brothers-Agriculturists. – Торонто, 1953. – 
С. 22. 
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державного устрою змушували їх ставити “плюс” і “мінус” у 
протилежних точках. Втім – нагоди траплятимуться й далі. 

Цікаво у цьому відношенні виглядає публікація Т.Скубицького 
“Классовая борьба в украинской исторической литературе”. Стаття 
загалом присвячена розвінчанню історичної концепції М.Грушевського, 
а, крім того, дає привід до роздумів над співвідношенням функцій двох 
вищезгаданих суб’єктів культурного процесу. Отже, Т.Скубицький 
пише: “В концепции Грушевского нет места украинскому пролетариату. 
Классовая борьба украинского пролетариата и крестьянства против 
помещиков и буржуазии не находит места на страницах издаваемых 
журналов. Пролетариат Украины, по мнению Грушевского, может стать 
составной частью украинского процесса, а вместе с тем и объектом его 
изучения только тогда, когда он будет составлять одну этнографическую 
и национальную массу с украинским крестьянством (курсив наш – 
В.Г.)”1.  

Поглянувши на проблему ширше (або – глибше) і до того ж 
відкинувши на мить ідеологічний декор, можна розгледіти за 
наполегливим протиставленням пролетаріату і селянства протиставлення 
двох розумінь поняття нації – за М.Грушевським і за Й.Сталіним. Ми не 
повторюватимемо зайвий раз визначень, даних класиками конкуруючих 
історіографічних традицій, бо, по-перше, жодне з них не охоплює всієї 
повноти терміну, по-друге, про них і так добре відомо зацікавленій 
аудиторії. Ліпше для нас продемонструвати тут гідну подиву 
узгодженість між антагоністичними системами світосприйняття, котрі 
мали б обслуговувати (й обслуговували) антагоністичні системи 
державної влади. 

Звернімося до культової свого часу праці Й.Сталіна “Відносно 
марксизму в мовознавстві”. Відповідаючи з притаманною йому 
скромністю на запитання групи товаришів з молоді, чи є мова 
надбудовою над базисом, Й.Сталін стверджував: “Мова породжена не 
тільки тим чи іншим базисом, старим базисом чи новим базисом, 
всередині даного суспільства, а всім ходом історії суспільства і історії 
базисів протягом віків. Вона створена не одним яким-небудь класом, а 
всім суспільством, всіма класами суспільства, зусиллями сотень 
поколінь. Вона створена для задоволення потреб не одного якого-небудь 
класу, а всього суспільства, всіх класів суспільства”2. На запитання  про 
характерні ознаки мови, респондент починає відповідь наступними 
словами: “Мова належить до числа суспільних явищ, які діють за весь 
час існування суспільства. Вона народжується і розвивається з 
народженням і розвитком суспільства. Вона вмирає разом із смертю 
суспільства. Поза суспільством нема мови. Через те мову і закони її 
розвитку можна зрозуміти лише в тому разі, коли вона вивчається в 

                                           
1 Скубицкий Т. Классовая борьба в украинской исторической литературе // Историк-

марксист. – 1930. – Т. 17. – С. 31. 
2 Сталін Й. Відносно марксизму в мовознавстві. – К.: Держполітвидав УРСР, 1950. – 
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нерозривному зв’язку з історією суспільства, з історією народу, якому 
належить виучувана мова і який є творцем і носієм цієї мови”1. Отже, 
мова не відноситься ні до базису, ні до надбудови, тому вона є 
позакласовим явищем, і, до того ж, оскільки зв’язана з виробництвом без 
посередництва економіки, тобто – незалежно від соціально-економічної 
формації, – позаісторичним.  

Тепер зіставимо сказане з поглядами представників 
немарксистського напряму української історичної науки, і побачимо, що 
їхня нація-етнос у точності повторює всі характеристики своєї головної 
ознаки. Виходить, М.Грушевський, обмежуючи українство 
україномовними жителями сільської місцевості і виключаючи з нього 
міські російськомовні класи, формально не вступав у суперечку зі 
сталінською інтерпретацією даного феномену. Інша справа, що опоненти 
М.Грушевського та його послідовників не ставили так жорстко знак 
рівності між мовною та національною ідентифікацією, зокрема – у 
питаннях культурного будівництва. Розвиваючи ленінську ідею щодо 
існування в кожній культурі двох класово-антагоністичних культур, 
Й.Сталін підкреслював: “Невже наші товариші не знайомі з відомою 
формулою марксистів про те, що нинішня російська, українська, 
білоруська та інші культури є соціалістичні за змістом і національні 
формою, тобто мовою? Чи згодні вони з цією марксистською 
формулою? Помилка наших товаришів полягає тут в тому, що вони не 
бачать різниці між культурою і мовою і не розуміють, що культура за 
своїм змістом міняється з кожним новим періодом розвитку суспільства, 
тоді як мова лишається в основному тією ж мовою протягом кількох 
періодів, однаково обслуговуючи як нову культуру, так і стару”2.  

Уся ця складна комбінація мовно-культурно-національно-класових 
перетинок відкривала широкий простір для маневрів влади у пошуках 
різноманітних ухилів, які цілком природно утворювалися навколо 
небезпеки скочування до буржуазного націоналізму і шовінізму. 
Пам’ятаючи про те, що переважна більшість суперечок у сфері 
гуманітарних наук є суперечками щодо термінів, ми спробуємо уявити 
на місці типового ухилу більш цивілізоване явище політичного 
плюралізму. Як відомо, плюралізм вважається основним атрибутом і 
умовою існування громадянського суспільства, яке виростає на 
фундаменті багатоукладної економіки і виступає в стосунках з державою 
як повноправний незалежний суб’єкт. Провівши в такий спосіб 
підготовчу роботу, ми легко пояснимо коріння плюралістичних 
тенденцій, себто – ухилів, у добу, що вивчається, і легко довершимо 
аналогію з багатоукладністю, звернувшись до праць тогочасних 
дослідників: “В перший період непу, в зв’язку з відновленням ринку, 
допущенням у певних обмежених рямках капіталізму, … певні шари 
буржуазії ставлять ставку на капіталістичне переродження радянської 
влади. … Об’єднання національних республік в СРСР викликає серед 
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2 Там само. – С. 19. 
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великодержавних елементів надії, що ця форма буде переходовою для 
відтворення “єдиної неділимої”1. Не залишено поза увагою і 
протилежного забарвлення ревізіоністські спроби: “Однак партія веде 
лінію зміцнення пролетарської державности національних республік, 
проводить політику коренізації державного апарату, профспілок, 
партійних кадрів, … Буржуазія національних республік намагається в ці 
національні форми соціялістичного будівництва вливати буржуазний 
зміст, … вона намагається встановити єдиний фронт з національними 
ухилами в партії (хвильовізм, волобуєвщина, грузинський ухилізм, 
садвокасовщина, білоруський національ-демократизм)…”2 При цьому 
т. А.Річицький загострює увагу аудиторії на тому важливому факті, що 
активізація обох шовінізмів відбувається на тлі загострення класової 
боротьби з куркулем (вказана обставина має для нас особливе значення). 

Детальніше аналізує ситуацію М.Скрипник. Він не тільки підкреслює 
наявність у ворожому таборі відразу двох діючих осіб, а й розрізняє 
сфери прикладання їхніх зусиль. Так, за українським шовінізмом 
традиційно закріплюються галузі, найбільш близькі до національного 
питання: література, театр тощо. А російський обрав для себе 
виробництво: “Писані заяви-зізнання і виступи на суді отих 
шахтинських шкідників яскраво показали, як вороже ставились вони до 
національної політики партії на Україні, – це свідчить про їхню 
великодержавницьку російську політику, яку вони на практиці 
здійснювали в тих господарських органах, де працювали”3. В іншому 
місці М.Скрипник висловлюється ще відвертіше: “Ми дотепер маємо 
прокляту спадщину – це старе чиновництво, що підбиралося спеціально 
царатом. …От звідки йдуть жалі сюди, в Москву, до тов. Ларіна і йому 
подібних. Все це великодержавне середовище, це старе великоросійське 
середовище. Що є у нас, от ті, хто виє проти українізації”4.  

Обидва ухили (це випливає з відомих праць т. М.Скрипника) мають 
одну буржуазну основу й однаково небезпечні для диктатури 
пролетаріату. Цю незаперечну істину не завадить розібрати на елементи, 
а почасти й підстави, як це, між іншим, і робить автор праці “До 
боротьби двох культур”. Нам, хіба що, залишається посилити акценти на 
деяких зв’язках. Отже, елемент перший: “У нас на Україні буржуазія не 
єдина. Вона подвійна в національному відношенні”. Елемент другий: 
“Коли комуністична партія дбає про зміцнення змички робітництва і 
селянства – міста і села (шляхом запровадження політики коренізації – 
розуміємо ми), то поруч із тим також іде й інший процес, інша змичка 
міста й села; а саме: змичка між сільським українським куркулем та 

                                           
1 Річицький А. Національне питання доби наступу соціалізму в світлі настанов ХVI 

з’їзду ВКП(б). – К.: Партвидав “Пролетар”, 1931. – С. 24. 
2 Там само. – С. 25. 
3 Скрипник М. Національні перетинки: теоретична і політична боротьба на терені 

національного питання УРСР у сучасний момент реконструктивної доби. – Харків: 
Держвидав України, 1930. – С. 10-11. 

4 Скрипник М. Національна політика на Україні // Статті й промови з національного 
питання. – New York: Сучасність, 1974. – С. 51. 



 

Україна – історія 
 

 359

новою, новонародженою українською міською буржуазією (що прагнуть 
скористатися з коренізації у власних цілях – В.Г.)”. Елемент третій: 
“Обидва (буржуазні табори – В.Г.) дбають про зміцнення своїх позицій 
економічних, політичних, культурних тощо проти диктатури 
пролетаріату. Але вони ту спільну роботу проти комунізму ведуть 
різними шляхами, різними засобами і проводять її, ведучи одночасну 
боротьбу між собою”1.   

Попередні виклади зайвий раз надають привід говорити про 
наявність серйозного мовного і культурного бар’єру між містом і селом, 
що потенційно створює грунт для національного конфлікту. І не лише 
між буржуазією обох ґатунків, а й між пролетарем і селянином. “В чому 
корінь виникнення теорії боротьби двох культур? В чому причина того, 
що співвідношення між двома культурами, що існують у тій самій країні, 
мислиться як боротьба? – запитує М.Скрипник і сам відповідає – Ось у 
чому, товариші: причина, розуміється, не в самому існуванні двох мов, 
двох культур в одній країні, а причина в тому, що ці погляди виникають 
з перенесення на Радянську Україну тих шляхів, якими розвивалася 
національна культура пригніченого народу в буржуазній капіталістичній 
державі”2. 

Звідси маємо такий висновок: будь-які спроби протиставлення 
української та російської культур, будь-які спроби згортання українізації 
та натяки на  меншовартість української мови є суть прояв буржуазної 
ідеології і підлягає безжальному викоріненню. 

Втім українізацію ніхто і не збирався згортати, у всякому випадку, 
офіційно. Інша річ, що запровадили її в державі, яка на той момент 
являла собою найдосконаліший зразок абсолютної влади. У такій 
системі всі сфери суспільного життя рухаються синхронно кожного разу, 
повертаючи в напрямку, визначеному глобальною метою. Ні для кого не 
секрет, що на межі 20-х – 30-х рр. роль глобальної мети відігравав 
процес перетворення СРСР у могутню індустріальну державу. Саме 
індустріалізації підпорядковувалися і тотальна колективізація, і боротьба 
за ліквідацію неграмотності, й ідеологічні маніпуляції у національному 
питанні. Про вступ українізації до іншої фази і відповідну зміну 
орієнтирів ми згадували вище. Однак вважаємо за потрібне знову 
загострити увагу на функціях, що накладалися на неї в нових умовах 
(користуючись насамперед публіцистичною спадщиною М.Скрипника).  

Вихідною точкою постанови завдань нового етапу культурного 
будівництва, як і раніше, залишалася фактична нерівність народів, що 
населяли колишню імперію Романових. Проте заходи по ліквідації 
вказаної нерівності тепер хутко переміщувалися у сферу матеріального 
виробництва і впиралися у проблему підготовки національних кадрів: 
“Давним давно минули ті часи, коли національна проблема й українська 
в тому числі була проблемою й питанням етнографії, музики, 
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української пісні, кооперації і т.д. – слушно зауважував М.Скрипник, – 
Українська культура давно перестала бути культурою лише літератури. 
… Зараз із переходом до реконструктивної доби стають перед лицем 
робітника нашої промисловості й сільського господарства інженер, 
агроном, машиніст, кваліфікований робітник, ті нові сотні тисяч і 
мільйонів кваліфікованих сил, що тепер будують, відбудовують і 
побудують нову соціалістичну Україну”. І далі: “Ми мусимо зараз дати 
нову українську інтелігенцію. Виготовлення нашої пролетарської 
класової української інтелігенції в посиленій кількості, міряній сотнями і 
мільйонами, і виготовлення її прискореними темпами становить уже 
нове завдання реконструктивної доби”1. 

Предметом особливих турбот було сільське господарство. Цьому 
сприяли два наступні моменти: по-перше, селянство все ще становило 
переважну більшість населення країни, по-друге, рівень неписьменності 
тут був значно вищий, ніж у промислових центрах, тому “лікнеп”, крім 
усього іншого, мав стати додатковим каналом проникнення радянської 
влади на село. “Колективізація вимагає українізації, а українізація 
вимагає українського лікнепу”, – пише М.Скрипник2, а ми розуміємо, 
яку мову він мислить як інструмент. 

І ось, вкотре зіткнення селянського і мовного питання, помножене на 
відсутність остаточно виміряних кордонів теорії нації, змушує нас 
спостерігати за черговим ідеологічним поворотом: М.Скрипника 
звинувачено у сепаратизмі, національному ухилі і сприянні розгортанню 
контрреволюційної роботи на керованому ним культурному фронті. 
Академік Затонський наводить слова колишнього академіка 
Рудницького: “Особливу увагу віддавали ми роботі українського 
мовознавства. Користуючись з швидкого процесу розвитку українізації, 
цю роботу в галузі мовознавства спрямовували так, щоб у питаннях 
правопису, лексикону, в фразеології, термінології й стилістики виживати 
з української мови всі русизми, причому робилося це підкреслено, 
одверто, з розрахунком на те, що загострюючи таким чином увагу на цих 
питаннях, пощастить протягнути ідеї незалежності України”3. А чи й 
справді так? А чи справді і з якою ймовірністю мова здатна виконувати 
призначення фундаменту національних змагань, особливо з урахуванням 
того, яку частину культури вона уособлює і який соціальний прошарок 
обслуговує? 

Звернімося до авторитетної думки видатного представника 
української політології в еміграції І.Лисяка-Рудницького. Глибоко 
аналізуючи сутність нації як соціального феномену, І.Лисяк-Рудницький 
пов’язував існування її модерної форми зі свідомою волею громадян. 
Одночасно етнічні атрибути нації, “від мови починаючи”, вчений вважав 

                                           
1 Скрипник М. Зближення і злиття націй за доби соціалізму // Статті й промови з 
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– К.: Вид-во ВУАН, 1934. – С. 26. 



 

Україна – історія 
 

 361

вегетативними ознаками, котрі мають “об’єктивний характер, себто вони 
тільки дуже незначною мірою підлягають впливові і контролю свідомого 
бажання”1. Таким чином, і представники дійсних і уявних національних 
течій, і ворожі їм адепти марксизму, закладаючи мовний сепаратизм в 
основу національно-державного сепаратизму, навантажували явище 
непритаманними йому функціями. До того ж, селянство – основний 
носій національної мови, але при цьому найбільш консервативний й 
аполітичний клас, мало підходив на роль продуцента консолідації 
національної ідеї. 

Прикметно, що більшовики це добре розуміли. Однак розуміння не 
послаблювало їхньої боротьби з буржуазно-націоналістичними ухилами 
в партії та поза нею. Наприклад, перу того ж таки В.Затонського 
належать наступні рядки: “Акад. Грушевський намагається здійснити 
свою програму хуторянської куркульської культури. Це він робить 
свідомо, і не він один, таких в Академії було чимало. Як здійснювали цю 
програму штучного консервування сільсько-хуторянської культури, 
якою передбачалося “виховувати” пролетаріат та “ощасливити всю 
націю”, показує, приміром, мовознавча робота”2. І нижче йде посилання 
на програму гуртка культури українського слова при Київському 
інституті народної освіти: “Багато спірних питань у науці за українську 
мову (як от правопис та ін.) можна було розв’язати тільки тоді, коли 
свідоме громадянство, перебуваючи в оточенні народної мови (села), 
допоможе перевіряти досі записані мовні з’явища”. Хто ж ці “свідомі 
громадяни”, від яких треба записувати? “Записувати просимо від 
селянки або селянина неписьменного або малописьменного, середнього 
або старшого віку, що родився у вашому селі і не бував довгий час на 
стороні…”3 

Іронія з приводу невдало підібраного засобу просування політично 
ворожих настанов через відштовхування від консервативної селянсько-
хутірської культури нехай не вводить в оману. Підтвердженням тому 
слугують геть недружні випади в бік М.Скрипника, який “заперечував 
ленінську тезу, розвинену тов. Сталіним, що “керівництво партії є 
головне в диктатурі пролетаріату”, що “диктатура пролетаріату може 
бути повною лише в тому разі, якщо нею керує одна партія комуністів” 
(Сталін). Це Скрипник перекрутив, а його теза про те, що диктатура 
пролетаріату - це панування двох класів, пролетаріату і селянства, 
“навіть заможного”, припускає існування і керівництво двох партій, … 
припускає парламентаризм, буржуазну демократію, а це є заперечення 
диктатури пролетаріату”4. 

                                           
1 Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації (методологічні завваги) 

// Історичні есе. – К.: Основи, 1994. – Т. 1. – С. 11-12. 
2 Затонський В.П. Вказана праця. – С. 35.  
3 Там само. – С. 36. 
4 Сізонов К. Розтрощити до кінця націоналістичну концепцію Скрипника в питаннях 

пролетарської диктатури // Знищити український націоналізм на теоретичному фронті. 
Збірник статей. – Харків, 1934. – С. 125. 
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Не вдаючись у дискусію з приводу радянського варіанту демократії, 
ми спробуємо розібратися, чи можна підозрювати М.Скрипника у 
підкопі під її устої. Щойно говорилося про те, що мета українізації за 
М.Скрипником – це розвиток нової культури, пролетарської за змістом і 
національної за формою, тобто – мовою. І в цьому М.Скрипник міг 
посилатися на Й.Сталіна. Крім того, нарком освіти наполягав на 
підготовці кадрів, національних за формою, мовою, для індустріалізації. 
І ця думка націонал-комуніста Скрипника добре узгоджувалася з його 
іншою тезою стосовно того, що російський шовінізм в Україні має 
соціальну базу в особі старорежимних російських спеціалістів, які засіли 
в промисловості. Заміна останніх новою технічною інтелігенцією 
означала б, з одного боку, кінець великодержавної небезпеки, з іншого – 
надавала б українській економіці, хоч тільки й філологічної, але 
автономності. Таким чином, “неісторична”, за І.Лисяком-Рудницьким, 
українська етнічна маса отримувала відсутній елемент для перетворення 
у справжню повнокровну націю з усіма наслідками, що випливають 
щодо сепаратизму.  

Поступово в нашій уяві вимальовується своєрідна картина 
національної політики в СРСР та місця в ній етнічного й селянського 
елементів. Довершити її ми змогли за допомогою статті І.Лисяка-
Рудницького “Русифікація чи малоросіянізація”, котра остаточно 
розставила всі точки над «і» в наших здогадках. Як ми і підозрювали, 
прихильники марксизму дійсно не мали завершеної теорії нації: 
“Надійним ключем до розуміння проблеми русифікації дає історичний 
досвід українсько-російських стосунків і російської імперської політики 
супроти України”. Цікавлячись у свій час розвитком українського 
національного руху другої половини ХІХ ст., ми звернули увагу на 
майже повну відсутність документів, що свідчили б про випадки 
юридичного чи економічного утиску українців за національною 
ознакою. Теж саме стверджує й І.Лисяк-Рудницький, щоправда, із 
суттєвим додатком: “Росія послідовно придушувала й винищувала всі 
прояви “українського сепаратизму”, особливо в царинах політичної 
думки й високої культури. Іншими словами, Росія безоглядно 
поборювала все, що сприяло перетворенню українського етносу в націю. 
Отже, асиміляція, до якої прямувала російська політика, була, передусім, 
асиміляцією на державній, або імперській площині. Зате не вважалося 
небезпечним, що українське селянство продовжувало розмовляти своєю 
мовою (“малоросійським наріччям”) та зберігало різні риси 
традиційного народного побуту – як довше це не виходило за межі 
фолкльорної етнічности”1. 

Зображена тут субординація культур метрополії і колонії є не таким 
уже й рідкісним явищем у світовій історії. Але в даному випадку, вважає 
І.Лисяк-Рудницький, слід виділити дуже важливий момент: чиновник чи 
офіцер-малорос мав такий самий шанс зробити кар’єру, як і його колега, 

                                           
1 Лисяк-Рудницький І. Русифікація чи малоросіянізація // Історичні есе. – К.: Основи, 

1994. – Т. 1. – С. 473. 
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етнічно належний до панівної нації. При цьому ніхто не дорікав йому ні 
за українське слівце, кинуте жартома, ні за українську пісню. У 
радянські часи ситуація складалася аналогічно: не секрет, що лояльний 
українець міг займати високі посади у державному і партійному апараті, 
стати народним артистом, заслуженим письменником, відомим вченим 
тощо. Та аналогія буде неповною, якщо не додати: українська мова, і це 
продемонстрував другий етап українізації, призначалася й заохочувалася 
для використання в пролетарсько-селянському середовищі, і враз 
набирала небезпечного вигляду в руках соціальних прошарків, 
потенційно здатних викристалізувати національну еліту. Наслідки такого 
становища влучно охарактеризував І.Лисяк-Рудницький: “Хтось міг би 
сказати, що поки існує український етнос, так довго будуть у ньому 
спонтанно виникати тенденції до оформлення в повноцінну націю. Це 
правда. Але Москва про це, очевидно, добре пам’ятає. Саме тому вона 
так старанно раз у раз систематично зрізує всі парості самостійної 
української політичної думки (навіть у комуністичних формах) та 
української “високої культури”. Ідеться про те, щоб Україна назавжди 
залишилася в стані народу, який згідно з клясичною формулою 
В’ячеслава Липинського, вічно національно “відроджується”, але ніколи 
не може народитися”1.  

У висновку дозволимо собі коротко повторити всю схему вивчення 
українською радянською історіографією національного і селянського 
питань, яка, як нам вдалося встановити, була відображенням процесу 
впровадження і згортання українізації. На початковому етапі – до 
середини 20-х рр. історики-марксисти обслуговували не деклароване 
офіційною пропагандою прагнення владних структур до тотального 
контролю над селянськими масами шляхом наближення до культурних 
норм останніх. У цей період дослідники акцентують увагу на 
особливостях революційного поступу України, носієм котрих 
небезпідставно оголошується населення аграрних регіонів. З другої 
половини 20-х рр. поступово виникає інша тенденція, тісно пов’язана з 
переходом до побудови соціалізму в одній окремо взятій країні. Тепер 
мова йде не про наближення до селянства, а про “підтягування” 
зазначеного консервативного класу з яскраво вираженим 
дрібнобуржуазним забарвленням до передової пролетарської культури, 
хоча й поки що зрозумілими йому засобами. При цьому попередня 
тенденція не зникає зовсім і продовжує існувати паралельно, але в 
секторі суцільного негативу. 

Наступні висновки стосуватимуться безпосередньо українізації та її 
головного інструменту – мови. Полягають вони в тому, що спроба 
приладнати національне відродження до індустріалізації та звести 
основні функції українізації як знаряддя соціалістичного будівництва до 
підготовки національних кадрів уже сама закладала у процес механізми 
його затухання. На те існувало декілька причин: 

                                           
1 Там само. – С. 474. 
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1) запровадження національної мови у виробництво створювало 
момент автономії місцевого промислового комплексу; 

2) українізація міста, міських прошарків, провокувала небезпечне 
поєднання етнічного елементу й суспільних груп, здатних до еманації 
національно-орієнтованої еліти. Цим самим знищувалася провінційність 
української нації, так необхідна для її безболісного вливання у Союз 
Радянських Соціалістичних Республік; 

3) формування єдиної економічної системи у межах великої 
багатонаціональної країни позбавляло сенсу посилене опанування 
національними мовами, оскільки активно вивчатиметься тільки та з них, 
що дає найбільше реальних перспектив соціального зростання. Відомо, 
що цією мовою була не українська. 

 
 
 

Грицюк В.М. (Київ) 
 

РОЗВИТОК ВОЄННОГО МИСТЕЦТВА  
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ В ПЕРІОД  

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 
(історіографія проблеми) 

 
У статті здійснена спроба історіографічного огляду 

фундаментальних воєнно-історичних праць, у яких аналізуються воєнні 
дії на теренах України часів Другої світової війни. Особливу увагу автор 
приділяє публікаціям, у яких безпосередньо розглядаються питання 
розвитку воєнного мистецтва. 

 
Друга світова війна стала найбільш масштабним і руйнівним воєнним 

конфліктом за весь цивілізаційний шлях народів і країн, вона виявилася 
найбільш трагічною за своїми наслідками сторінкою в історії людства. Її 
хід, результати та наслідки були і залишаються об’єктом численних 
наукових досліджень фахівців у багатьох країнах світу. В ході воєнної 
катастрофи планетарного масштабу терени України неодноразово 
потрапляли в епіцентр подій, в Україні відбувались одні з найбільших 
стратегічних операцій Другої світової війни. Наукова проблема полягає 
в тому, що разом з існуванням тисяч праць стосовно воєнних дій на 
українських теренах, чіткої наукової концепції місця та ролі України в 
Другій світовій війні на сьогодні ще немає. Певним кроком до вирішення 
цієї проблеми може стати дослідження її історіографії. 

Значне місце серед напрямів досліджень належить питанням 
воєнного мистецтва воюючих сторін у війні. І це не випадково, адже 
стратегія, оперативне мистецтво і тактика у Другій світовій війні 
отримали значного розвитку та мали суттєвий вплив на подальший 
розвиток воєнного мистецтва. Саме тому фундаментальні воєнно-
теоретичні та воєнно-історичні дослідження ще довго після завершення 
війни були недоступні не тільки широкому колу читачів, а й 
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професійним історикам. Ще в ході війни перед воєнною та воєнно-
історичною наукою різних держав постало завдання осмислення 
отриманого бойового досвіду. В повоєнні роки над вирішенням цієї 
проблеми активно працювали як національні військові практики та 
науковці СРСР, США та інших країн-переможниць, так і полонені 
гітлерівські генерали. Це було необхідно для вироблення відповідних 
висновків для повоєнного будівництва збройних сил, подальшого 
зміцнення їх бойової могутності, розвитку воєнного мистецтва.  

Історіографія Другої світової війни та безпосередньо Великої 
Вітчизняної війни нараховує десятки тисяч праць. У значній кількості з 
них так чи інакше висвітлюються події на території України. Проте в 
більшості видань, присвячених війні, достатньо поверхово 
відображаються питання воєнного мистецтва, подекуди тексти просто 
дублюються. Аналіз ходу воєнних дій і результатів проведених операцій 
на південній ділянці радянсько-фашистського фронту суттєво 
відрізняється в історіографії радянської та німецької сторони, а також в 
історіографії країн, які були їх союзниками.  

Автор статті поставив собі за мету здійснити короткий 
історіографічний огляд фундаментальних воєнно-історичних праць, у 
яких аналізуються воєнні дії на теренах України часів Другої світової 
війни. Розуміючи відповідальність постановки наукового завдання в 
такому ракурсі, автор звертає увагу читача на те, що основний напрям 
статті – висвітити публікації, у яких безпосередньо розглядаються 
питання розвитку воєнного мистецтва. 

Зміст праць, автори яких зверталися до воєнних дій на території України, 
значною мірою визначався часом їх виходу у світ та місцем видання. 
Основними етапами процесу дослідження були: перший – роки Великої 
Вітчизняної війни; другий – з 1945 до  середини 50-х років; третій – з 
середини 50-х років і до кінця 80-х років ХХ ст.; четвертий – 
пострадянський або сучасний. Підґрунтям для їх визначення є стан 
джерельної бази, ідеологічна спрямованість того чи іншого періоду, ступінь 
доступності архівних матеріалів, рівень воєнно-історичної роботи у 
збройних силах та інші фактори. 

У ході війни відповідні аналітичні та довідкові матеріали готували за 
підлеглістю офіцери, групи, відділення, відділи та управління з вивчення 
досвіду війни. У складних умовах війни було чимало зроблено для 
узагальнення досвіду воєнних дій і розроблення практичних рекомендацій 
військам. Проте дослідницька робота в роки війни мала свої особливості і 
труднощі. Повнота і рівень аналізу подій у літературі, особливо відкритій, 
різко обмежувалася умовами воєнного часу. 

Після закінчення Великої Вітчизняної війни перед радянською 
історичною наукою постало завдання осмислення найбільшої війни в історії 
людства. До середини 50-х років основою радянської офіційної історії війни 
була книга І. В. Сталіна “О Великой Отечественной войне Советского 
Союза”1. У 60–80-ті роки видані роботи узагальнюючого плану, у яких були 

                                           
1 Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. – М.: 

Госполитиздат, 1950. – 374 с. 
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усунуто деякі недоліки праць перших повоєнних років. До таких робіт 
належить 6-томна колективна праця з історії Великої Вітчизняної війни1, 
та 12-томна праця з історії Другої світової війни2. У ряді праць, на зразок 
“Краткая история Великой Отечественной войны” та ін. у стислому 
вигляді подавалася радянська міфологізована система поглядів на хід та 
результати війни3. Майже всі історичні роботи вкладалися в структурні 
компоненти цієї системи. Умови ідеологічного тиску на все відмінне від 
комуністичних догм у радянський час призвели до перекручування 
оцінок історичного розвитку радянського воєнного мистецтва. Відверті 
провали і помилки усіляко замовчувалися і відхилялися. Негативний 
досвід, як правило, не вивчався, що призводило до створення умов його 
повторення.  

Українські історики радянського періоду в питаннях розгляду 
воєнних дій на території України в цілому дотримувалися 
загальноприйнятих в радянській історіографії міфологем4. Дивує те, що 
після проголошення Україною незалежності деякі представники 
історичної науки, прагнучи переосмислити події минулої війни на 
території України, продовжують тиражувати установлені в минулому 
погляди на хід та результати воєнних подій, іноді навіть не враховуючи 
їх корекції сучасною російською історичною наукою5.  

У західноєвропейській літературі одна із перших грунтовних праць з 
історії Другої світової війни належить оберквартеймерстеру (розвідка та 
контррозвідка) штабу ОКХ К. Типпельскирху6. До цього часу вона 
вважається офіційною версією історії війни з німецького боку. Дещо 
обережну позицію в питаннях оцінки результатів воєнних дій в Україні 
займали англійські та американські історики7. Так відомий англійський 
історик та воєнний теоретик Ліддел-Гарт у книгах “Друга світова війна“ 
та “Енциклопедія воєнного мистецтва” подає свою оцінку подій Другої 
світової війни в Україні8. Джордж Фуллер, автор більш ранньої роботи з 

                                           
1 История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945: В 6 т. – М.: 

Воениздат, 1960–1965.  
2 История Второй мировой войны 1939–1945 гг.: В 12 т. – М.: Воениздат, 1973–1982.  
3 Великая Отечественная война Советского Союза 1941–1945. Краткая история. – М.: 

Воениздат, 1984. – 561 с.; Вторая мировая война. Итоги и уроки. – М.: Воениздат, 1985. – 
448 с. 

4 Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941-1945 гг.: В 
3 т. – К.: Политиздат Украины, 1975; Украинская ССР в Великой Отечественной войне 
Советского Союза 1941 – 1945 гг.: В 3 т. – К., 1966. 

5 Стратегія Корсунь-Шевченківської перемоги (До 60-річчя Корсунь-Шевченківської 
наступальної операції 24 січня – 17 лютого 1944 року). – К.: Науково-дослідний центр 
гуманітарних проблем Збройних сил України, Український інститут воєнної історії, 2004. 
– 287 с.; Рокосовский Р. К. В боях за освобождение  Украины. –  К.:  Україна, 2000. –
 136 с. 

6 Типпельскирх К. История Второй мировой войны: Пер. с нем. – М.: Изд. 
иностранной литературы, 1956. – 605 с.; Telpuchowski Die sowjetisch Geschichte des Groen 
Vaterlandischen Krieges 1941-1945. – Frankfurt am Main, 1961. 

7 Верт А. Россия в войне 1941–1945: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1967. – 776 с. 
8 Лиддел-Гарт Б. Вторая мировая война. – М.: Воениздат, 1976. – 680 с.; Лиддел-

Гарт Б. Стратегия непрямых действий (Энциклопедия военного искусства). – М.: АСТ, 
1999. – 656 с. 
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історії Другої світової війни, що побачила світ у Лондоні в 1948 р., 
також має свій погляд на розвиток радянського воєнного мистецтва1. 
П. Калвокорессі та Г. Вінт у книзі “Тотальна війна. Причини і хід Другої 
світової війни” відзначають значну чисельну перевагу радянських військ 
в Україні у всі періоди війни2. Такого ж погляду дотримуються 
американські автори А. Кларк та Е. Зіємке3. 

У 50–70-ті роки з'явилося ряд робіт дослідницького характеру, 
спеціально присвячених загальним проблемам розвитку воєнного 
мистецтва у Великій Вітчизняній війні. Заслуговують на увагу 
дослідження питань розвитку воєнного мистецтва в операціях радянських 
військ на території України, які вміщені у збірнику статей, присвяченому 
найважливішим операціям Великої Вітчизняної війни4. Окремі підрозділи 
стосуються воєнних дій в Україні в книгах “Боевые действия Советской 
Армии в Великой Отечественной войне”5, “Победы советских 
Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне”6, “Выдающиеся 
победы Советской Армии в Великой Отечественной войне”7, “Советское 
военное искусство в Великой Отечественной войне  1941–1945 гг.” та ін8.  

Особливу увагу заслуговують фундаментальні наукові праці з теорії 
та історії воєнного мистецтва, які раніш були недоступні широкому колу 
дослідників. Характерною особливістю цих праць є те, що вони більш 
повно, ніж публікації загального характеру відображали реальну 
історичну дійсність, аналізували причини труднощів та недоліків 
бойових дій, надавали практичні рекомендації військовим кадрам щодо 
їх недопущення в майбутньому. 

Однією з перших робіт цього напряму став “Стратегический очерк 
Великой Отечественной войны”, підготовлений у період з 1958 до 
1961 рр. великим колективом військових практиків, теоретиків та 
воєнних істориків під керівництвом С. П. Платонова9. На рубежі 50–60-х 
років виходить у світ чотиритомна аналітична праця з операцій Великої 

                                           
1 Fuller J. F. The Second World War 1939–1945. A strategical and tactical history. – 

London, 1948. – 550 p. 
2 Calvocoressi P., Wint G. Total War. Causes and  Courses of the Second World War. – 

London, 1972. 
3 Ziemke E. Stalingrad to Berlin. The German Defeat in the East. – Washington, 1968.; Clarc 

A. Barbarossa. The Russian-German Conflict 1941–1945. – New York, 1965. 
4 Важнейшие операции Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник статей. 

– М.: Воениздат, 1956. – 624 с. 
5 Боевые действия Советской Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945. 

Краткий военно-исторический очерк: В 2 т. – М.: Воениздат, 1958.  
6 Воробьев Ф. Д., Кравцов В. М. Победы Советских Вооруженных Сил в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (краткий очерк). – М.: Воениздат, 1954. – 431 с. 
7 Голиков С. Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне. 

– М.: Госполитиздат, 1952. – 280 с 
8 Советское военное искусство в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: В 3 т. – 

М.: Воениздат, 1962.; Военное искусство во Второй мировой войне (Стратегия и 
оперативное искусство). – М.: Военная академия Генерального штаба ВС СССР 
им. К. Е. Ворошилова, 1973. 

9 Стратегический очерк Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. – М.: 
Воениздат, 1961. – 984 с.;  
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Вітчизняної війни1. У ній ретельно проаналізовані всі стратегічні та 
фронтові операції радянських військ на території України під час 
Великої Вітчизняної війни, способи ведення збройної боротьби, 
досліджені питання визначення напрямів головних ударів, підготовки та 
ведення наступу, вибору форм операцій, застосування видів збройних 
сил та родів військ, питання досягнення раптовості й ефективності 
воєнних дій, системи стратегічного керівництва та взаємодії, всебічного 
забезпечення. Серйозну увагу приділено організації та роботі органів 
тилу. Ці праці мають велику кількість додатків, наповнені значним 
інформаційним матеріалом. На думку автора, за ступенем обробки 
матеріалу, залученням джерел, масштабом узагальнень, глибиною та 
обґрунтуванням висновків у радянській історіографії подібних робіт 
більш не створено.  

Важливі інформаційно-аналітичні матеріали стосовно воєнних дій на 
території України подають публікації радянських часів, які містять 
статистичні дані щодо керівних кадрів радянської армії у Великій 
Вітчизняній війні2. Безумовно, корисними для дослідників є збірники 
документів радянського вищого військово-політичного керівництва3. 

Досліджуючи загальні питання воєнного мистецтва, не можна не 
враховувати праць, присвячених видам і родам військ. Ще в ході війни 
розгорнулася робота щодо узагальнення, вивчення та використання 
досвіду застосування видів збройних сил, родів військ та сил, організації 
між ними взаємодії в бою. У повоєнні роки були підготовлені праці, у 
яких узагальнено досвід застосування родів військ у різноманітних видах 
бою, показані головні напрями розвитку їх воєнного мистецтва4. 

                                           
1 Операции Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. Военно-исторический очерк: В 4 т. – М.: Воениздат, 1958–1959. 
2 Военные кадры советского государства в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. (Справочно-статистические материалы). – М.: ВАФ, 1963. – 324 с.; Командование 
корпусного и дивизионного звена Советских Вооруженных Сил периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. – М.: ВАФ, 1964. – 572 с. 

3 Сборник документов Верховного Главнокомандования за период Великой 
Отечественной войны / под ред. А.Н. Грылева: Вып. 1–4 – М.: Воениздат, 1968 – 1969; 
Приказы Верховного Главнокомандующего в период Великой Отечественной войны 
Советского Союза с 25.1.1943 по 3.9.1945. – М.: Воениздат, 1975. – 598 с.  

4 Бронетанковые войска Советской Армии в боях за Родину. Военно-исторический 
очерк: В 2 частях / Военная академия бронетанковых войск. – М., 1965; Бронетанковые и 
механизированные войска Советской Армии. Краткий очерк развития и боевого пути / 
Н. Г. Андронников, А. С. Бегишев, И. Г. Калачев и др. – М.: Воениздат, 1958. – 265 с.; 
История бронетанковых и механизированных войск Советской Армии: В 2 т. / Академия 
бронетанковых и механизированных войск. – М.: Военная академия бронетанковых и 
механизированных войск, 1953.; Войска ПВО страны в Великой Отечественной войне 
1941–1945 (краткая хроника). – М.: Воениздат, 1981. – 375 с.; Войска противовоздушной 
обороны страны в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.) // Войска 
противовоздушной обороны страны. Исторический очерк. – М.: Воениздат, 1968. – С. 67–
334.; Войска связи в годы Великой Отечественной войны // Войска связи Советской 
Армии. Краткий очерк / Под ред. И. Т. Пересыпкина. – М.: Воениздат, 1948; Инженерное 
обеспечение наступательных действий Советской Армии в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. – М.: Военно-научное общество при ЦДСА, 1968. – 110 с.; Инженерные 
войска в боях за Родину. – М.: Воениздат, 1970. – 424 с.; Истребительно-противотанковая 
артиллерия в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1957. – 416 с. 
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Зокрема, артилеристи завжди відзначались особливою пунктуальністю, у 
тому числі і при написанні наукових праць: “Советская артиллерия в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”, “Истребительно-
противотанковая артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.”, “Артиллерия в наступательных операциях в Великой 
Отечественной войне”, “Самоходная артиллерия в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.”1.  

Серед видань, у яких безпосередньо розглядаються питання розвитку 
воєнного мистецтва, воєнні дії в Україні найбільш детально 
розглядаються у двотомній праці “Розгром німецько-фашистських військ 
на Правобережній Україні”2. Серед авторів, залучених до роботи, були 
безпосередні учасники бойових дій, керівництво здійснював колишній 
командувач 5-ї ТА П. О. Ротмістров. У праці використано багатий 
фактичний матеріал, здійснено ретельний аналіз підготовки операцій та 
їх хід, узагальнено досвід застосування видів та родів військ. Книга 
доповнена альбомом схем, виконаних з високою штабною культурою і 
надзвичайною ретельністю.  

На відміну від відкритих праць, комплексно розглянуті операції щодо 
захоплення дніпровських плацдармів, визволенню Києва та переходу до 
оборони військ 1-го Українського фронту у книзі “Наступление 1-го 
Украинского (Воронежского) фронта на Киевском направлении в 
1943 году (краткий оперативный очерк)”3. 

Значний прорив у дослідженні питань воєнних дій на території 
України відбувся у пострадянські часи. В останні роки з’явилося 
декілька фундаментальних наукових робіт, у яких автори зробили 
спробу розширити коло питань на основі нових матеріалів та досягнень 
історичної науки, більш критично розглянути досягнення та прорахунки 
радянського воєнного мистецтва. Варта уваги праця науковців Інституту 
воєнної історії Російської Федерації “Стратегические решения і 
вооруженные силы”4. Заслугою авторів є те, що вони не тільки зібрали 
великий фактичний матеріал, частково зовсім новий, а й критично його 
переосмислили. Це дає можливість побачити і витратну сторону у 
досягненні стратегічних завдань у роки Великої Вітчизняної війни. 
Глибокому критичному аналізу піддається радянська воєнна стратегія. 
Робота ґрунтується на солідній документальній базі та підкріплена 
численними статистичними викладками.  

                                           
1 Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной войны: В 2 кн. – 

М.: Воениздат, 1965; Артиллерия в наступательных операциях Великой Отечественной 
войны: В 2 кн. – М.: Воениздат, 1965. – Кн. 2. (Альбом схем) – 54 с.; Самоходная 
артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – М.: Воениздат, 1956. – 332 с.; 
Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. – М.: Воениздат 
1960. – 800 с. 

2 Разгром немецко-фашистских войск на Правобережной Украине (24 января – 17 
апреля 1944 года): В 2 кн. / Под ред. П. А. Ротмистрова. – М.: Издательство Высшей 
военной академии им. К. Е. Ворошилова, 1957. 

3 Наступление 1-го Украинского (Воронежского) фронта на Киевском направлении в 
1943 году (краткий оперативный очерк). – М.: Воениздат, 1951. – 264 с. 

4 Стратегические решения и вооруженные силы: В 2 т. – М.: Арбизо,  1995.  



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 370

Протягом тривалого часу втрати з боку Червоної армії, а особливо 
питання співвідношення втрат в операціях залишались закритою темою. 
Стосовно періоду Великої Вітчизняної війни жорстко обмежені цензурні 
рамки формували у масовій свідомості уявлення, що радянське воєнне 
мистецтво було і є найбільш розвинутим та передовим у світі. При цьому 
дані, що характеризували ціну перемог на полі бою, величину втрат, 
майже завжди залишалися поза межами досліджень. Ситуація змінилася 
наприкінці 80-х рр. До 50-річчя Перемоги була організована робота 
комплексної комісії під головуванням генерала армії М. О. Гарєєва, яка 
провела величезну наукову роботу. За матеріалами роботи цієї комісії 
було опубліковано ряд монографій та статей. У статистичному 
дослідженні “Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в 
войнах, боевых действиях и военных конфликтах”, виданому в 1993 р., 
надані найбільш достовірні, документально підтверджені зведення про 
людські втрати Червоної армії у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 р.1 
Вони систематизовані за багатьма показниками: за всю війну, за 
періодами і кампаніями, за стратегічні та фронтові операції, а також за 
фронти, окремі армії та ін. Член авторського колективу, консультант 
Воєнно-історичного центру Збройних сил РФ генерал-майор у відставці 
В. В. Гуркін доповнив статистичні показники в ряді статей2. Статистичні 
дані були доповнені яскравими прикладами в книгах “Памяти павших. 
Великая Отечественная война 1941–1945 гг.” (1995 р.)3, “Россия и СССР 
в войнах XX века: Статистическое исследование”4. Здобутий 
науковцями цифровий матеріал був використаний в новітніх 
синтетичних роботах, зокрема в чотиритомному виданні “Великая 
Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки” 
(1999 р.)5. Їх новизна полягає в тому, що в науковий обіг уведені раніше 
невідомі статистичні дані про втрати воюючих сторін.  

Нове бачення подій Другої світової війни на території України, 
оригінальне висвітлення героїчних і разом з тим трагічних її сторін 
здійснено в працях українських істориків: А. Трубайчука “Друга світова 
війна”, П.П. Брицького “Україна у Другій світовій війні (1939 – 
1945 рр.)”, І. Т. Муковського та О. Є. Лисенка “Звитяга та жертовність: 
Українці на фронтах Другої світової війни”, М. В. Коваля “Україна в 
Другій світовій та Великій Вітчизняній війнах (1939–1945)”, Литвина 

                                           
1 Гриф секретности снят. Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых 

действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование / Под ред. 
Г. Ф. Кривошеева – М.: Воениздат, 1993. – 416 с. 

2 Гуркин В. В. Людские потери Советских Вооруженных Сил в 1941–1945 гг. Новые 
аспекты // Военно-исторический журнал. – 1999. – № 2. – С. 1–13 

3 Памяти павших. Великая Отечественная война 1941–1945. – М.: Большая Российская 
энциклопедия, 1995. – 336 с. 

4 Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое исследование. – М.: ОЛМА-
ПРЕСС, 2001. – 608 с. 

5 Великая Отечественная война 1941–1945. Военно-исторические очерки: В 4 кн. – М., 
1999. 
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В.М. “Україна в Другій світовій війні (1939–1945)” та ін1. Окремо варто 
вказати на роботи зарубіжних істориків українського походження, 
зокрема такі, як В. Косик “Україна і Німеччина у Другій світовій війні”, 
Ф. Пігідо-Правобережний “Велика Вітчизняна війна” та ін.2  

Не можна не згадати та варто схилити голову перед членами 
редакційної колегії, авторськими колективами та працівниками 
пошуково-видавничого агентства “Книга пам’яті України”, голова 
І. О. Герасимов, заступники І. Т. Муковський та П. П. Панченко3. 

Внесли свій доробок у дослідження питань воєнного мистецтва 
періоду Другої світової війни сучасні українські військові історики: 
М.І. Рибак, С. В. Сидоров, В. Г. Бережинський, А.Я. Сало, В. О. Огнєв, 
В. Д. Макаров та ін. Поряд з чисельними науковими розвідками з 
проблематики воєнного мистецтва4. Необхідно звернути увагу на 
навчально-методичну літературу, призначену для освоєння військовими 
фахівцями воєнно-історичних дисциплін, зокрема, на підручник для 
слухачів НАОУ “Історія війн і воєнного мистецтва (стратегія і 
оперативне мистецтво)”, який введений в дію з 2003 року5. Працює у 
цьому напрямку і громадська організація Український інститут воєнної 
історії, директором якого сьогодні є О.І. Гуржій. Сучасні дослідники 
розвитку воєнного мистецтва у воєнно-історичних подіях на теренах 
України часів Другої світової війни мають можливість опублікуватись у 
спеціалізованому журналі “Воєнна історія”, якій крім багатьох інших 
своїх позитивних здобутків є сьогодні фаховим виданням з воєнно-
історичної проблематики.  

Таким чином, вивчення військовими фахівцями історичних питань 
воєнного мистецтва сприятиме розширенню їх знань, кругозору, 
розвитку творчого мислення. Наукове відтворення й аналіз подій, що 
мали місце багато років тому, дає змогу усвідомити сутність історичних 
явищ, процесів і закономірностей, виявити характерне й особливе, а 
також те нове й оригінальне, що з’явилось у воєнній справі та може 
отримати розвиток у сучасних умовах.  

                                           
1 Трубайчук А. Ф. Друга світова війна (Коротка історія). – К.: Наук. думка, 1995. – 

192 с.; Брицький П. П. Україна у Другій світовій війні (1939–1945 рр.). – Чернівці: 
Чернівецький держ. університет, 1995. – 115 с.; Коваль М. В. Україна в Другій світовій та 
Великій Вітчизняній війнах (1939–1945). – К., 1999. – 687 с.; Литвин В.М. Україна в 
Другій світовій війні (1939–1945). – К., 2004. 

2 Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Львів: НТШ, 1993. – 660 с; 
Пігідо-Правобережний Ф. Велика Вітчизняна війна. – К.: СМОЛОСКИП, 2002. – 287 с. 

3 Безсмертя. Книга Пам’яті України 1941–1945. – К.: Пошуково-видавниче агенство 
“Книга Пам’яті України”, 2000. – 944 с. 

4 Бережинський В. Г., Короткин Ю. Г., Сидоров С. В. Корсунь-Шевченківська 
операція (24 січня – 17 лютого 1944 року) // Патріот України. – К.: Пошуково-видавниче 
агентство „Книга пам’яті України”, 2004. – С. 64–77; Бережинский В.Г., Сало А.Я. 
Ледовое побоище (К 60-летию Корсунь-Шевченковской операции 24 января – 17 февраля 
1944 года) – К.: Научно-исследовательский центр гуманитарных проблем Вооружённых 
сил Украины, Украинский институт военной истории, 2003. – 294 с.  

5 Історія війн і воєнного мистецтва (стратегія і оперативне мистецтво): Підруч. для 
слухачів НАОУ / В. Б. Толубко, М. І. Рибак, С. В. Сидоров та ін. – К.: НАОУ, 2003. – 
328 с. 
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Всебічне об’єктивне та незаангажоване вивчення воєнно-історичних 
подій в Україні періоду Другої світової війни важливе з погляду 
встановлення історичної правди і визначається сучасними потребами 
розвитку вітчизняної воєнно-історичної науки, необхідністю 
поглиблення знань про героїчне минуле нашої Батьківщини. Вивчення 
історії Великої Вітчизняної війни – важлива складова частина виховання 
високого патріотизму громадян України, воїнів її Збройних сил. 

 
 
 

Таборанський В.П. (Київ) 
 

ІСТОРИКО-РЕГІОНАЛЬНІ  
ДОСЛІДЖЕННЯ НА СЕРЕДНЬОМУ ПОДНІПРОВ’Ї  

У 90-х рр. ХХ – на поч. ХХІ ст. 
 

У статті проаналізовано стан історико-регіональних досліджень на 
Середньому Подніпров’ї у роки незалежності України. Висвітлено 
основні напрями діяльності науковців, розкрито особливості 
дослідницького процесу. 

 
Суспільно-політичні зміни кінця 80-х – поч. 90-х рр. ХХ ст. в Україні 

окреслили перед історичною наукою ряд викликів часу, відповідь на які 
вимагало переосмислення існуючої концепції історичного процесу, 
удосконалення методологічних підходів та різнобічного дослідження 
минулого з об’єктивних позицій. Під їх впливом процес дослідження 
історії України та її регіонів у роки незалежності набув принципово 
нових рис, що з огляду на подальший розвиток історичної науки 
потребує ґрунтовного аналізу. Значний інтерес у плані вивчення 
історико-регіональних досліджень 90-х р. ХХ – поч. ХХІ ст. становлять 
дослідження історії Середнього Подніпров’я, які є однією з численних 
сторінок в історії українського краєзнавства, всебічне дослідження і 
розвиток якого передбачені урядовою “Програмою розвитку 
краєзнавства до 2010 р.” 

Історіографія проблеми охоплює переважно вивчення діяльності 
окремих наукових осередків та аналіз доробку ряду провідних 
дослідників. Науковцями узагальнено діяльність Полтавського центру 
археології, Центру дослідження історії Центральної України, науково-
дослідної лабораторії (далі – НДЛ) “Археології Придніпров’я”, 
археологічної експедиції Полтавського державного педагогічного 
університету ім. В.Г.Короленка (далі – ПДПУ)1. Напрями діяльності 

                                           
1 Супруненко О.Б. Перше десятиріччя діяльності Полтавського центру археології // 

Археологія та історія Північно-Східного Лівобережжя. – Суми, 2003. – С. 60-69; 
Брайченко О.Д., Демешко О.В. Становлення наукового центру дослідження історії 
Центральної України // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – К., 1999. – 
Вип. 6. – С. 30-33; Ковалёва И.Ф. Вклад археологов Днепропетровского национального 
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ряду наукових осередків та певні особливості дослідницького процесу 
відображено в оглядах краєзнавчої роботи на Полтавщині і 
Дніпропетровщині1. Коло наукових інтересів та доробок провідних 
істориків-регіоналів знайшли висвітлення на сторінках довідника 
“Краєзнавці України”. Більш поглиблено вивчалася краєзнавча 
діяльність окремих науковців2. З огляду на те, що стан вивчення 
проблеми розвитку історико-регіональних досліджень на Середньому 
Подніпров’ї в означений період охоплює лише її окремі аспекти, автор 
даної статті поставив перед собою завдання комплексно проаналізувати 
процес вивчення історії регіону та виявити особливості, притаманні 
йому на межі тисячоліть. 

В Україні у 90-х р. ХХ ст. склалися передумови для активізації 
історико-регіональних досліджень та посилення позицій регіональної 
історії в українській історичній науці. Вирішення накопичених у 
суспільстві проблем потребувало об’єктивного та поглибленого 
вивчення історичного досвіду. В свою чергу, ґрунтовність знань з 
минувшини регіонів залишалася недостатньою, і це при гострій 
необхідності задовольнити сплеск інтересу суспільства до минувшини 
власного народу, який упродовж останніх століть був позбавленим 
історичної правди. Окрім того, подальший розвиток історичного 
краєзнавства вимагав створення міцного методологічного фундаменту3. 

З метою вирішення накопичених проблем академічні установи, 
обласні вузи та органи місцевої влади спрямували спільні зусилля на 
посилення координації досліджень шляхом внесення змін в 
організаційну структуру регіональної історії. У 90-х р. ХХ – на 
поч. ХХІ ст. на Середньому Подніпров’ї відбулося становлення ряду 
науково-дослідних центрів з вивчення історії регіону. 

Керівництвом області та управлінням культури на Полтавщині у 
1993 р. було створено спеціалізовану науково-дослідну та 
пам’яткоохоронну установу – Центр охорони та досліджень пам’яток 
археології управління культури Полтавської облдержадміністрації (далі 
– Полтавський центр археології)4. В руслі реалізації державної програми 
“Реабілітовані історією” розгорнули свою роботу Центр дослідження 

                                                                                            
университета в изучение истории края // Вісник Дніпропетровського національного 
університету. – Д., 2002. – С. 214-225; Гавриш П.Я. 20 років польових археологічних 
досліджень на історичному факультеті ПДПУ // Історична пам’ять. – 2004. – № 1. – С. 174-
183. 

1 Лобурець В.Є. Давні і сучасні дослідження історії Полтавщини // Історична пам’ять. – 
1998. – № 1. – С. 7-22; Швидько Г.К. Краєзнавство на Дніпропетровщині на сучасному 
етапі // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – К.: Рідний край, 1999. – Вип. 8. – 
С. 225-230. 

2 Савчук В.С. Краєзнавче покликання професора Г.К.Швидько // Україна модерна і 
сучасна. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 9-20; Год Б.В. Його покликання – пошук // 
Історична пам’ять. – 2004. – № 1. – С. 202-206. 

3 Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в 
Україні. – К., 2003. – С. 353. 

4 Див.: Супруненко О.Б. Перше десятиріччя діяльності Полтавського центру археології. 
– С. 60. 
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історії та культури Полтавської облдержадміністрації та Центр по 
вивченню документів з новітньої історії України (м.Дніпропетровськ). 
На Черкащині та Кіровоградщині, де традиції наукового дослідження 
історії краю були менш вираженими, а наукові сили розпорошеними, 
Інститут історії України НАНУ на базі історичних кафедр педагогічних 
вузів у 1996 р. створив наукові центри: Центр дослідження історії 
Середнього Подніпров’я (м.Черкаси) та Центр дослідження історії 
Центральної України (м.Кіровоград), які функціонували на правах 
підрозділів у системі цієї академічної установи. У роки незалежності 
продовжили свою роботу науковці археологічної експедиції 
Дніпропетровського національного університету (далі – ДНУ), 
перетвореної в цей період на НДЛ “Археології Придніпров’я” та 
науковці створеної у кінці 80-х р. НДЛ “Історії Придніпровського 
регіону” при ДНУ. 

Поглибленню досліджень з історії регіону сприяла діяльність на його 
теренах Науково-дослідного інституту селянства (м.Черкаси), 
Нікопольського регіонального відділення Науково-дослідного інституту 
козацтва Інституту історії України НАНУ, Інституту гуманітарних 
проблем при Національному гірничому університеті (далі – НГУ) 
(м.Дніпропетровськ) та інших центрів. Значними осередками науково-
дослідної роботи залишалися історичні кафедри вузів, архівні та музейні 
заклади регіону. 

Організаційне зміцнення наукового потенціалу дало змогу 
сконцентрувати зусилля науковців на окремих напрямах досліджень, що 
сприяло їх активізації та поглибленню. Науковці Центру дослідження 
історії Середнього Подніпров’я вивчали етносоціальні та державотворчі 
процеси на теренах історичної Черкащини1, над розробкою 
Синьоводської проблеми працював переважно Центр дослідження історії 
Центральної України2. Співробітники Центру по дослідженню історії та 
культури Полтавської облдержадміністрації та Центру по вивченню 
документів з новітньої історії України досліджували тематику репресій 
радянської доби на теренах Полтавщини та Дніпропетровщини. 
Скіфський період на Полтавщині вивчали переважно співробітники 
Полтавського центру археології, а науковці НДЛ “Археології 
Придніпров’я” досліджували здебільшого епоху енеоліту – бронзи на 
Дніпропетровщині. Вивчала історію Національно-визвольної війни 
середини ХVІІ ст. на Дніпропетровщині НДЛ “Історія Придніпровського 
регіону”, широке коло питань аграрної історії, зокрема, на прикладі 
регіону, досліджено Науково-дослідним інститутом селянства. Науковці 
кафедри історії та політичної теорії Інституту гуманітарних проблем 
НГУ розробляли питання історії і культури Придніпров’я ХVІІІ – ХХ ст. 
Загалом же, специфіка діяльності наукових осередків полягала в 

                                           
1 Чабан А.Ю. Дослідження історії Середнього Подніпров’я // Історія України. 

Маловідомі імена, події, факти. – К., 2000. – Вип. 10. – С. 101. 
2 Брайченко О.Д. Синьоводська проблема: перспективи комплексних краєзнавчих 

досліджень // Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях. – К., 2005. – С. 28-40. 
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спрямованості на відтворення минулого в межах окремих областей 
регіону. В свою чергу, різнобічна тематична спрямованість досліджень 
засвідчила широту наукових інтересів дослідників-регіоналів. 

Діяльність наукових центрів сприяла посиленню координації 
дослідницької роботи. Так, Центр дослідження історії Центральної 
України поєднав зусилля науковців вузів, архівів, музеїв та окремих 
краєзнавців-аматорів Кіровоградщини1. Колектив Полтавського центру 
археології складався з археологів, антропологів, архітекторів, музейників 
та краєзнавців. Основу ж наукового потенціалу регіональних центрів 
становили науковці-викладачі місцевих вузів. Роботу наукових осередків 
очолювали провідні дослідники регіональної історії І.Ф.Ковальова, 
А.Ю.Чабан, В.В.Іваненко, А.Г.Морозов, А.Г.Болебрух, О.Б.Супруненко, 
О.Д.Брайченко, В.А.Войналович, що опосередковано засвідчило високий 
науковий рівень осередків та додало їм ваги у взаємодії з організаціями 
та органами влади. 

У 90-х р. ХХ – на поч. ХХІ ст. відбулася зміна концептуально-
методологічних засад у дослідженнях історії Середнього Подніпров’я. 
Історики відмовилися від схематизму і партійно-класового підходу та 
здійснили перехід до об’єктивного вивчення процесів минулого. Їхня 
увага зосередилася на державно-політичних чинниках історичного 
процесу, релігійній та культурній сферах життя населення регіону, що 
було природною “відповіддю” на засилля соціально-економічного 
напряму в радянській історіографії. Дослідники значно збагатили 
фактографічну базу державницької концепції, розробили найменш 
вивчені періоди та проблеми. 

Усвідомлюючи недосконалість теоретичної основи сучасних 
історико-краєзнавчих досліджень, науковці регіону вели пошук нових 
підходів та методів на шляху її вдосконалення2, запозичували набутий в 
історичній науці досвід щодо новизни оцінок та нетрадиційності 
підходів у висвітленні подій і явищ, використовували надбання істориків 
діаспори3. Так, Д.Вирський поєднав неопозитивістську методику 
представлення історичних свідчень у формі наративу-оповіді з 
проблемним викладом подій, типовим для французької школи 
“анналів”4, подавши у своїх дослідженнях історію територіальної 
спільноти, як своєрідної “місцевої цивілізації”, а, власне, Кременчуччину 
як “історичний персонаж”. І.С.Стороженко здійснив реконструкцію битв 
на Жовтих Водах, під Корсунем 1648 р., застосувавши логічне 

                                           
1 Див.: Брайченко О.Д., Демешко О.В. Становлення наукового центру дослідження 

історії Центральної України. – С. 32. 
2 Мельниченко В.М. Методологічні засади сучасних історико-краєзнавчих досліджень // 

Вісник Черкаського державного ун-ту. Серія “Історичні науки”. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. 
– С. 77-80. 

3 Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Рух опору на Дніпропетровщині в роки Великої 
Вітчизняної війни (1941 – 1945). – Дніпропетровськ, 2005. – С. 29-30; Чорномаз Б.Д. 
Діяльність національно-патріотичного підпілля на Уманщині у 1941 – 1945 рр. – Умань, 
2002. – С. 21. 

4 Вирський Д. Кременчук 1917 – 1920 рр. – К., 2003. – С. 9. 
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моделювання можливості подій у рамках історичних аналогій та 
комплексний підхід залучення і використання воєнно-історичних 
фактів1. За умови відсутності єдиної моделі членування простору, своє 
бачення просторових меж певних історичних спільностей представили 
А.Чабан, Д.Вирський, В.Щербатюк та ін. Більшість дослідників 
опиралися на принцип історичної об’єднаності спільноти навколо 
центрального населеного пункту2. Дещо спрощено до цього підійшли 
історики, які розглядали минуле спільностей у межах сучасного 
адміністративно-територіального поділу регіону3. 

Увагу науковців привертали замовчувані за радянської доби сторінки 
минулого, що обумовило зміну пріоритетів у напрямах досліджень. На 
перший план вийшли дослідження історії національно-визвольних рухів, 
державотворчих та етносоціальних процесів, історії козаччини, репресій 
та голодоморів, історії церкви, за рахунок чого відбулося розширення 
тематики пошуків. Характерний для української історичної науки 
“…крен у бік націоцентристських побудов …”4 виявився і в історико-
регіональних дослідженнях Середнього Подніпров’я, де більшість 
науковців аналізувала події з державницьких позицій. 

Вивчаючи етнічні та державотворчі процеси на теренах історичної 
Черкащини А.Ю.Чабан сформулював та обґрунтував історіософську 
ідею про винятковість ролі територіальної спільноти Середнього 
Подніпров’я в національній історії5. Ю.М.Михайлюк доводив 
неперервність державотворчих процесів на Середньому Подніпров’ї в 
епоху Середньовіччя, розглянув діяльність окремих творців державних 
традицій6. Зросла увага до розробки питань, пов’язаних із історією 
національної еліти, як рушія державотворення. Козацько-старшинська 
еліта козацьких полків регіону вивчала група науковців на чолі з 
В.Кривошеєю7. 

Активізувалася розробка історії національно-визвольних змагань. 
І.С.Стороженко ґрунтовно вивчив події першої переможної битви 
Національно-визвольної війни сер. ХVІІ ст., змінивши значною мірою 
наукові дані про її перебіг8. Події Української революції 1917-1920 рр. 
та, як їх продовження – визвольні змагання 1920-1925 рр. на 

                                           
1 Стороженко І.С. Богдан Хмельницький і воєнне мистецтво у Визвольній війні 

українського народу середини ХVІІ ст. – Дніпропетровськ, 1996. – Кн. 1. – С. 15. 
2 Вирський Д. “Українне місто”: Кременчук від заснування до 1764 р. – К., 2004. – 

436 с.; Щербатюк В.М. Історія регіонів України: Лисянщина. – К., 2002. – 428 с. 
3 Нарис історії Уманщини. – К., 2001. – 266 с.; Лазуренко В.М. Історія Чигиринщини. – 

Черкаси, 2004. – 456 с. 
4 Реєнт О.П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу // Український 

історичний журнал. – 1999. – № 3. – С. 7. 
5 Чабан А.Ю. Витоки. – Черкаси, 1994. – 240 с. 
6 Михайлюк Ю.М. Середнє Подніпров’я в монгольські часи та литовську добу 

української історії: неперервність державотворчих процесів // Вісник ЧДУ. Серія 
“Історичні науки”. – Черкаси, 1999. – Вип. 12. – С. 63-71. 

7 Корнієнко М.П., Кривошея В.В. Персональний склад старшини Правобережних полків 
(1648 – 1676 рр.). – К., 2000. – 96 с.; Кривошея В., Кузнець Т. Національна еліта, Уманщина, 
козацтво. – К., 1998. – 80 с. 

8 Стороженко І.С. Битва на Жовтих Водах. – Дніпропетровськ, 1997. – С. 5. 
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Полтавщині, досліджено В.Ревегуком. Вперше предметом наукового 
аналізу стала діяльність ОУН – УПА в регіоні1. 

Зріс інтерес дослідників до козацької тематики. Вони вивчали роль 
населення порубіжних територій регіону в ґенезі еволюції та 
організаційному оформленні українського козацтва2, підготували низку 
узагальнюючих досліджень з історії територіальних спільнот 
Корсунщини, Канівщини, Уманщини, Царичанщини, Кременчуччини 
козацької доби3, започаткували розробку історії окремих козацьких 
військово-адміністративних одиниць4. 

Активно досліджувалася репресивна політика радянського 
тоталітарного режиму. Найбільших успіхів у даному напрямі досягнуто 
на Дніпропетровщині та Полтавщині, де над розробкою цієї тематики 
активно працювали В.Іваненко, В.Ченцов, Д.Архієрейський, О.Нестуля, 
В.Войналович, В.Лобурець. Значну увагу науковців привертала дана 
проблематика і в інших областях регіону. Історики підготували збірники 
біографічних нарисів про репресованих, ґрунтовно дослідили карально-
репресивну політику влади в окремих областях5. Зміст проведених 
досліджень доводить, що політичні репресії були невід’ємною частиною 
тоталітарної системи протягом усього часу існування радянської влади, 
змінюючи лише характер, спрямованість і масштаби. 

Увагу науковців привертали голодомори ХХ ст. на теренах регіону. 
На основі розсекречених матеріалів вони широко проілюстрували 
причини, хід та наслідки трагедій, дійшли висновку про їх штучний 
характер6. 

Серед пріоритетних напрямів у дослідженнях історії регіону було 
вивчення історії релігійних організацій. Значних успіхів тут досягнуто 
науковцями Полтавщини, які ґрунтовно дослідили особливості у сфері 
державно-церковних відносин у краї за радянської доби7. Відтворено 
також історію православних монастирів на Черкащині, вивчено питання 
міжконфесійних взаємин уніатів та православних на Уманщині в кінці 
ХVІІІ – першій пол. ХІХ ст.  

З нових позицій поглянули науковці на події Великої Вітчизняної 
війни (далі – ВВв) у регіоні, спростувавши міф радянської доби щодо 

                                           
1 Див.: Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Вказ. праця; Чорномаз Б.Д. Вказ. праця. 
2 Боєчко В.Ф., Чабан А.Ю. Роль порубіжних територій у процесі генезису козацтва // 

Український історичний журнал. – 1999. – № 2. – С. 48-63. 
3 Мицик Ю., Степенькін С. Корсунщина козацька. – Корсунь-Шевченківський, 1997; 

Мицик Ю. Царичанка козацька. – К.: Генеза, 2004. – 88 с.; Його ж. Канів козацький. – 
Канів, 1997.  

4 Корніяка М., Кривошея В., Кривошея І. Нариси з історії Київщини періоду козацтва. 
Бориспіль. – К., 2000. – 104 с.; Кривошея В., Кривошея І. Нариси з історії Київщини періоду 
козацтва. Березань. – К., 2001. – 93 с. 

5 Реабілітовані історією. – К.; Полтава, 1992. – 401 с.; Відроджена пам’ять. – 
Дніпропетровськ, 1999. – 608 с.; Терещенко Н., Іваненко В., Прокопенко Л. Минуле з гірким 
присмаком. – Дніпропетровськ, 2002. – 240 с. 

6 Голод 1932 – 1933 рр. на Черкащині: Документи і матеріали. – Черкаси, 2002. – 221 с.; 
Голод 1946 – 1947 рр. на Полтавщині. – Полтава, 1996. – 139 с. 

7 Держава і церква на Полтавщині за радянської доби. – Полтава, 2002. – 254 с. 
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вітчизняного характеру війни та розглянувши її як одну з найбільших 
трагедій українського народу в ХХ ст. Вони запропонували цілісну 
картину руху опору в регіоні, вперше підняли закриті за радянської доби 
теми аграрної політики німців у роки окупації, розвитку української 
культури, освіти, релігійного життя на окупованих територіях, 
діяльності національно-патріотичного підпілля1. 

Роки незалежності стали часом “повернення” людини в історію 
регіону. Особлива роль тут належала історико-генеалогічним 
дослідженням місцевої спільноти. Науковці упорядковали генеалогічні 
розписи родів старшин окремих козацьких полків та сотень др. пол. 
ХVІІ ст., проаналізували родинні зв’язки, зміни у власності та посадах 
козацької старшини. Значна увага зосереджувалася на постатях 
учасників визвольних змагань, державних, релігійних та культурних 
діячів, імена яких замовчувалися десятиліттями2. Поглибилися також 
знання про життя та творчість Т.Г.Шевченка, В.Г.Короленка, 
М.Комарова та інших відомих особистостей. Так, С.В.Абросимова 
вперше поглянула на діяльність Д.І.Яворницького, як людини-вченого3. 

Активізувалися дослідження розвитку історико-краєзнавчого руху 
ХІХ – ХХ ст. Еволюцію історичного краєзнавства на теренах регіону 
досліджували Г.Швидько, В.Лобурець, Л.Баженов, І.Козюра, Н.Бєсєдіна, 
М.Поставнича, у доробку яких окреслено основні етапи та напрями 
вивчення історії краю, проаналізовано форми та методи краєзнавчої 
роботи. Науковці вивчали діяльність та творчу спадщину 
Ф.Макаревського, Г.Храбана, С.Шамрая, І.Ковальової, В.Кунцера, 
П.Рябкова, В.Щербаківського, І.Павловського та внесок окремих 
закладів у дослідження історії краю. 

Поширення набув такий напрям у дослідженнях минувшини Середнього 
Подніпров’я, як узагальнення історії “мікрорегіонів”. Одні науковці 
подавали системне бачення історії локальних спільнот, інші – висвітлювали 
окремі періоди їх минулого. Так, цілісну картину розвитку Лисянщини з 
найдавніших часів до сучасності відтворив В.Щербатюк, минуле 
Кременчуччини у ХІХ – на поч. ХХ ст. вивчав Л.Євселевський. У працях 
останніх років подано нове бачення багатогранної історії крупних 
промислових і культурних центрів Середнього Подніпров’я, розкрито 
чимало невідомих сторінок їх минувшини4. 

Питання літературного краєзнавства розробляли П.Ротач, М.Чабан, 
Л.Куценко, В.Поліщук, роботи яких присвячувалися переважно життєвому і 
творчому шляху письменників-емігрантів, чиї імена замовчувалися за 
радянських часів5. 

                                           
1 Ревегук В. Полтавщина в роки Другої світової війни. – Полтава, 2004. – 288 с.; 

Слободянюк М.А., Шахрайчук І.А. Вказ. праця. 
2 Чабан М.П. Січеславці в Центральній Раді. – Дніпропетровськ, 2000. – 36 с.; Див.: 

Держава і церква на Полтавщині за радянської доби. 
3 Абросимова С.В. Дмитро Іванович Яворницький. – Запоріжжя, 1997. – 60 с. 
4 Дніпропетровськ: віхи історії. – Дніпропетровськ: Грані, 2001. – 256 с.; Полтава. 

Історичний нарис. – Полтава, 1999. – 280 с. 
5 Ротач П.П. Розвіяні по чужині. Полтавці на еміграції. – Полтава, 1998. – 164 с.; 

Куценко Л. Dominus Маланюк: тло і постать. – Кіровоград, 2001. – 264 с. 
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У своїх працях не оминули науковці й питань розвитку освіти, 
міграційних та колонізаційних процесів, вивчали діяльність органів 
місцевого самоврядування та окремих підприємств, розвиток 
пам’яткоохоронної справи і місцеву топоніміку. 

Поглибленню досліджень сприяло розширення джерельної бази. 
Дослідники широко використовували фонди колишніх партійних архівів, 
архівно-слідчі та фільтраційні справи з обласних управлінь МВС та СБУ, 
пресу часів національно-визвольних змагань та періоду фашистської 
окупації, які було передано з таємного на загальне збереження в архіви 
лише у роки незалежності1. Переважно на нових масивах документів 
побудовані дослідження В.Ревегука, В.Іваненка та ряду інших науковців. 
Широке коло нових джерел використано у роботах з історії політичних 
репресій та національно-визвольної боротьби у ХХ ст., оприлюднено 
звіти Катеринославської губернської НК за 1920 – 1921 рр., Київського 
губернського відділу ДПУ за 1923 р., джерела з історії остарбайтерів, 
упорядковано збірники документів з історії голодоморів і репресій на 
теренах областей регіону.  

До наукового обігу було введено документи столичних та місцевих 
сховищ, які за радянських часів відбору тематики досліджень за 
ідеологічним принципом лишалися поза увагою науковців. Зокрема, 
залучено значний обсяг джерел з історії православних монастирів та 
єврейської меншини на Черкащині, історії православної церкви на 
Полтавщині, історії Лисянщини та інших сторінок історії регіону. 

Регіональні дослідження збагатилися низкою невідомих до цього 
джерел із сховищ іноземних країн. Документи архіву Р.Ельворті (Англія) 
стосовно розвитку іноземного підприємництва в Єлисаветграді 
упорядковано П.Босим. З архівів Росії залучено документи з історії 
колонізації півдня краю населенням Гетьманщини у середині ХVІІІ ст., 
переписну книгу Білоцерківського полку 1654 р., документи щодо 
Богородицької фортеці, земського руху др. пол. ХІХ ст. на 
Катеринославщині2. Значна кількість джерел з архівів та наукових 
бібліотек Польщі стосовно історії козацтва в регіоні залучено 
Ю.Мициком і Д.Вирським. 

Джерельна база поповнювалася документами з поточних архівів 
окремих організацій та краєзнавців, розроблялися актуальні проблеми 
документальної основи історичного краєзнавства3. Упорядковані 
збірники документів, публікація джерел та огляди груп документів 

                                           
1 Данильченко Г.П. К истории архивных учреждений Днепропетровска // Спадщина. – 

Дніпропетровськ, 1999. – С. 48. 
2 Пивовар А.В. Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: в документах 

середини ХVІІІ ст. – К., 2003. – 336 с.; Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та 
Ніжинський полки. – К., 2003. – 350 с.; Лохматова А.І. Катеринославське земство. – 
Запоріжжя, 1999. – 198 с.; Савчук В.С. Краєзнавче покликання професора Г.К.Швидько. – 
С. 15. 

3 Єрмак О.П. Історія обласного державного підприємства “Полтававодоканал”. – 
Полтава, 2000. – 309 с.; Удод Л.І. Актуальні проблеми дослідження джерельної бази 
сучасного історичного краєзнавства // Дніпропетровський історико-археографічний 
збірник. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 472-478. 
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фондових зібрань сприяли активізації роботи дослідників, фокусуючи їх 
увагу на вивченні не розроблених аспектів. 

Важливим напрямом у дослідженнях було вивчення території регіону 
в ході проведення експедицій та розвідок. Полтавським центром 
археології уточнено площу комплексу Більського городища скіфської 
доби VІІ – ІV ст. до н.е., відкрито понад 30 нових пам’яток, розкопано 
більше 20 курганів скіфського часу1. Археологи НДЛ “Археології 
Придніпров’я” здійснили розкопки ряду курганів у північно-степовому 
Подніпров’ї, поглибивши знання з історії ямної та катакомбної 
археологічних культурних спільностей. Експедиція ПДПУ на чолі з 
П.Я.Гавришем з’ясувала особливості будови оборонних споруд 
Книшівського городища, виявила більше 100 тис. археологічних 
знахідок та близько 300 об’єктів і комплексів. На території Більського 
археологічного комплексу археологи вивчили окремі ділянки укріплень, 
пагорби-попелища на поселеннях скіфської доби, жертовники-вівтарі 
VІІ ст. до н.е.2 

Прикметною рисою археологічних досліджень була активізація 
вивчення пам’яток середньовічної історії регіону. Дослідження 
культурних нашарувань літописної Лтави дало змогу визначити 
історичний вік Полтавського поселення. Науковці локалізували 
місцезнаходження старовинного козацького містечка Самарь, 
досліджували Богородицьку та Новосергіївську фортеці в Присамар’ї3. 
Центром дослідження історії Центральної України спільно з історичним 
факультетом місцевого педагогічного вузу, у ході пошуків свідчень про 
битву на Синіх Водах, вивчався фольклор та топоніми в околицях 
с.Торговиці, виявлено та досліджено ряд археологічних пам’яток 
українсько-татарського поселення з рисами міської золотоординської 
культури та могильника ХІV ст.4 

Зросла кількість проведених конференцій, історичних читань, 
круглих столів, що сприяло розширенню масштабів досліджень. 
Полтавським центром археології організовано та проведено понад 20 
наукових заходів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів. 
З ініціативи Полтавського наукового товариства краєзнавців, до складу 
якого входили як науковці, так і краєзнавці-аматори, у 90-х роках ХХ ст. 
проведено близько 30 конференцій історико-краєзнавчого напряму, 
більшість з яких пройшли на базі педагогічного вузу5. Більше 10 
наукових конференцій проведено Центром дослідження історії 
Центральної України. 

Активізації досліджень сприяло проведення на теренах регіону VІІ 
(1995 р., м.Черкаси) та ІХ (1999 р., м.Дніпропетровськ) Всеукраїнських 
наукових конференцій з історичного краєзнавства, де діяли секції з 

                                           
1 Див.: Супруненко О.Б. Вказ. праця. 
2 Див.: Гавриш П.Я. Вказ. праця. 
3 Див.: Ковалёва И.Ф. Вклад археологов Днепропетровского национального 

университета в изучение истории края. – С. 220. 
4 Див.: Брайченко О.Д. Вказ. праця. 
5 Див.: Лобурець В.Є. Давні і сучасні дослідження історії Полтавщини. – С. 15. 
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регіональної історії. Намітилася тенденція періодичного проведення 
узагальнюючих обласних конференцій з історії краю. На Полтавщині 
подібна традиція у роки незалежності була продовжена (відбулися ІІ – V 
Полтавські наукові конференції з історичного краєзнавства), у інших 
областях регіону її тільки започаткували (з 1998 р. на Дніпропетровщині, 
2003 р. – на Черкащині). Десятки проведених тематичних конференцій, 
проблематика яких значно розширилася, спрямовували дослідницький 
процес на вивчення актуальних проблем історії регіону. Загалом же, 
зросли можливості щодо висвітлення окремих аспектів певної 
проблематики, проведення апробації результатів досліджень та обміну 
досвідом. 

Про масштаби досліджень свідчить зростання кількості видань та 
публікацій з історії регіону. За десятилітній період Полтавським центром 
археології видано майже 100 наукових і краєзнавчих праць1. Упродовж 
1997 – 2002 рр. на сторінках серії “Історичні науки” Вісника ЧДУ 
науковці подали 32 публікації з актуальних проблем історії Черкащини2. 
Доробок істориків регіону з найрізноманітніших аспектів його 
минувшини посів чільне місце на сторінках фахових збірників наукових 
праць: “Історія України. Маловідомі імена, події, факти”, “Історична 
пам’ять”, “Проблеми археології Придніпров’я”, “Вісник ДДУ” тощо. 

Складовою науково-видавничої діяльності була публікація 
історіографічної спадщини з історії Середнього Подніпров’я. У роки 
незалежності перевидано окремі праці Ф.Макаревського, Л.Похилевича, 
В.Бучневича, Н.Полонської-Василенко, Н.Бракер, М.Ткаченка, 
Д.Яворницького та низку записок мандрівників, зокрема В.Зуєва, 
Й.Гільденштедта, С.Палласа. Більшість праць, з часу їх виходу, 
перевидано вперше, що полегшило доступ до них науковців і 
краєзнавців, зміцнивши грунт для подальших досліджень та засвідчило 
визнання внеску в дослідження історії регіону частини дослідників, 
імена яких замовчувалися впродовж останніх десятиліть. Публікація 
доробку попередників доповнювалася їхнім науковим аналізом із 
позицій сучасної історичної науки. 

Одним із напрямів діяльності науковців була робота по увічненню 
пам’ятних подій та відомих діячів в історії краю. Співробітники 
Полтавського центру археології увічнили пам’ять про С.Величка, 
М.Рудинського, І.Бабака. За сприяння І.С.Стороженка відкрито 
пам’ятник на честь перемоги козацько-татарського війська під Жовтими 
Водами 1648 р. Д.П.Кальний ініціював у Полтаві спорудження 
пам’ятників Ю.Кондратюку, учасникам операції “Френтик”, низки 
меморіальних дошок організаторам ракетно-космічного будівництва3. 

                                           
1 Див.: Супруненко О.Б. Перше десятиріччя діяльності Полтавського центру археології. 

– С. 61. 
2 Всеукраїнська спілка краєзнавців 1997-2003: Зб. документів і матеріалів. – К., 2003. – 

С. 84. 
3 Краєзнавці України: Довідник. – К.; Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 86. 
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Історики приділяли значну увагу популяризації результатів 
досліджень серед громадськості, підготувавши низку науково-
популярних праць та численні публікації в пресі. Керуючись 
практичною метою, низка досліджень видрукувана як навчальні 
посібники для студентів1. 

Тіснішою стала співпраця істориків регіону з представниками 
академічної науки. В означений період наукові осередки провели 
спільно з ними ряд конференцій та експедицій, підготували низку 
наукових видань, проводили консультації2. До вивчення історії регіону 
долучилися науковці столиці Ю.Мицик, В.Кривошея, Д.Вирський. 
Посилилася співпраця науковців з краєзнавцями-аматорами. Історики 
Г.К.Швидько, В.М.Мельниченко, Є.М.Скляренко, В.Є.Лобурець 
очолили обласні відділення Всеукраїнської спілки краєзнавців. Значний 
відсоток у складі керівних органів цієї організації складали науковці. 
Наукові осередки надавали громадським організаціям краєзнавців 
науково-методичну та організаційну допомогу3. 

На розвитку досліджень історії регіону негативно позначилися 
економічні негаразди перехідної доби. Так, копійовані на поч. 90-х рр. 
ХХ ст. у сховищах Росії присяжні книги 1654 р. через економічні 
труднощі видано упорядниками лише на поч. ХХІ ст. Фінансово важко 
досяжними для науковців були багаті на матеріали з історії регіону 
архіви Росії4. 

Загалом же, 90-ті р. ХХ – поч. ХХІ ст. стали новим етапом у розвитку 
історико-регіональних досліджень на Середньому Подніпров’ї, 
особливості якого проявилися в організаційному зміцненні структури 
регіональної історії та посиленні координації науково-дослідної роботи. 
Дослідження відчутно активізувалися, розширилися їх масштаби, значно 
поглибився рівень вивчення проблем. Відбулася зміна пріоритетів у 
напрямах досліджень, суттєво розширилася тематика пошуків, зросла 
видавнича активність. Науковці в цілому подолали наслідки 
ідеологічного втручання в історичну науку та забезпечили системне 
вивчення історії регіону. 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Бокій Н.М., Брайченко О.Д., Куценко Л.В. До джерел історії краю. З найдавніших 

часів до кінця ХVІІІ ст. – Кіровоград, 1994. – 186 с.; Лазуренко В.М. Вказ. праця. 
2 Див.: Супруненко О.Б. Перше десятиріччя діяльності Полтавського центру археології. 

– С. 65; Брайченко О.Д. Синьоводська проблема: перспективи комплексних краєзнавчих 
досліджень. – С. 28. 

3 Див.: Лобурець В.Є. Давні і сучасні дослідження історії Полтавщини. – С. 15; 
Брайченко О.Д., Демешко О.В. Становлення наукового центру дослідження історії 
Центральної України. – С. 32.  

4 Ревегук В.Я. У боротьбі за волю України. – Полтава, 2000. – С. 3. 
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Шостак М.В. (Київ) 

 
УТВОРЕННЯ КИЄВО-РУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 
В ПРАЦІ П.ТОЛОЧКА «КИЇВСЬКА РУСЬ»  

У КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 

У статті аналізується утворення Києво-Руської держави в праці 
П.Толочка в контексті українознавства. Автор намагається 
спростувати концепцію давньоруської народності і підтримати право 
українців на києворуську спадщину.  

 
Протягом VII-VIII ст. у процесі дальшої економічної, культурної і 

мовної консолідації відбувалося переростання окремих етнічно-
політичних спільнот у феодальні князівства. Таких феодальних князівств 
було близько чотирнадцяти. Унаслідок їх поступового об'єднання на 
рубежі VIII-IX ст. виникла могутня держава Русь, яка в історіографії 
XIX ст. дістала назву Київська Русь. 

Що це була за держава і який народ має підстави називати її своєю? 
Питання етнічної належності Київської Русі давно викликає запеклі 

суперечки й стало не тільки науковою, а й політичною проблемою. 
Історики царської Росії твердили, що державу Русь заснували росіяни. 
Вони нібито були найдавнішим слов'янським етносом, а українці й 
білоруси, за цією логікою, відгалузилися від росіян пізніше. 

Офіційна радянська історіографія, продовжуючи традиції російської 
імперської історичної науки, вперто заперечувала право українців 
розглядати Київську Русь як перший етап державного буття 
українського народу. І зрозуміло чому. Адже імперські вчені давно вже 
проголосили Київську Русь найдавнішою стадією розвитку російської 
державності. Це проголошення було головним ідеологічним 
виправданням експансії Московської імперії на терени України, 
Білорусі, Східної Балтії. Протягом майже 500 років московські правителі 
заявляли свої династичні права на землі нібито найдавнішої Російської 
держави Київська Русь і наполегливо добивалися здійснення цього права 
шляхом агресії на землі західних сусідів. 

Згідно з твердженням радянських істориків, яке ще недавно було 
непорушною аксіомою, за доби Київської Русі, а саме протягом IX–X ст. 
унаслідок зближення і злиття багатьох східнослов'янських племен 
сформувалася етнічна і мовна єдність – давньоруська народність. Вона, 
як і будь-яка народність за відомим сталінським визначенням, нібито 
мала спільну територію, мову, спільне економічне життя і спільний 
психологічний склад, що виявляється у спільності культури. Ця 
давньоруська народність нібито існувала деякий час і після розпаду 
Київської Русі – у період феодальної роздрібненості, і лише згодом, 
після монголо-татарської навали, коли окремі частини Київської Русі 
опинилися в різних державних утвореннях, почався розпад 
давньоруської народності на три частини, які в XIV–XV ст. 
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перетворилися на три східнослов'янські народності: російську, 
українську та білоруську. Відповідно до цього і єдина давньоруська мова 
розпалася на три східнослов'янські мови. Отже, згідно з офіційною 
доктриною, історія українців і їхньої мови почалася не раніше XIV–
XV ст. Будь-які спроби шукати наші корені глибше вважалися 
підступами «українських буржуазних націоналістів» і жорстоко 
переслідувалися.  

Але як зазначає відомий вчений П. Толочко, усе це в минулому. 
«Тепер маятник гойднувся в інший бік. І сьогодні теза про спільні 
історичні корені українського і російського народів піддається сумнівам 
з українського боку. Всупереч історичній дійсності, деякі українські 
автори обстоюють виняткове право українців на києворуську спадщину. 
При цьому чомусь не беруть до уваги того, що й білоруси безпосередньо 
причетні до цієї спадщини»1. 

Книга академіка П. Толочка «Київська Русь» (1996 р.) є своєрідним 
підсумком його багаторічної праці і, безумовно, має своїх прихильників і 
опонентів. Проблемі етнічного розвитку Русі вчений присвятив окремий 
розділ, у якому викладає власну теорію етногенезу східних слов’ян, що 
об’єдналися протягом століть в етнокультурну спільність, яку він 
називає «давньоруською народністю». Вчений наголошує на 
необхідності врахування міграційних, інфільтраційних й асиміляційних 
процесів, що впливали на етногенез. 

У книзі визначено основні елементи давньоруської народності і 
доводиться, що вона була відносно стійкою етнокультурною спільністю, 
причому, пояснює автор, усі явища і процеси середньовічного буття 
були відносні. 

П. Толочко впевнений, що після розпаду Київської Русі ні Галич, ні 
Володимир–Волинський не зуміли продовжити давньоруську традицію і 
були неспроможні очолити процеси політичної консолідації Південної 
Русі. «Колись єдиний державотворчий потік, що виходив із Києва, 
розділився на кілька окремих річищ, насильно консервованих 
завойовниками; спершу монголо-татарами, згодом – Литвою і 
Польщею»2. Дослідник вважає, що давні міжкнязівські суперечності 
володіти Києвом відродились у формі питання про право на києворуську 
спадщину. Він наголошує, що в реальному житті проблеми спадщини не 
існує. Її давно і успішно вирішили самі народи – український, російський 
і білоруський, розвиток яких у помонгольський період рівною мірою 
ґрунтувався на високих досягненнях епохи Київської Русі3. 

Отже, дослідник робить висновок, що давньоруська спадщина рівною 
мірою належить і українцям, і росіянам, і білорусам. 

На противагу цьому, ще з кінця XVIII ст., починаючи від невідомого 
автора «Історії русів», патріотично налаштовані українські вчені 

                                           
1 Толочко П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – С. 342. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 343. 
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вважали і вважають, що державу Русь утворили українці, а Київ 
споконвічно був українським містом. Хто ж має рацію?  

Щоб знайти правильну відповідь на це запитання, слід відмовитися 
від емоцій, конструювання заполітизованих ідеологічних схем і 
спиратися виключно на історичні факти.  

Звичайно, не можна заперечити того факту, що культура Київської 
Русі стала важливим підґрунтям матеріальної й духовної культур 
російського та білоруського народів. Однак якщо українці були прямими 
нащадками людності Києва, Галича, Чернігова, Переяслава та інших 
протоукраїнських територій, то російські й білоруські етнічні 
особливості були продуктом їх саморозвитку в умовах власних етнічних 
територій далеко за межами первісної Русі1. 

Застарілість доктрини про давньоруську народність очевидна вже з 
того, що нині явно потребують уточнення самі поняття етнос, народ, 
народність, нація, оскільки сучасна наука оперує такими поняттями, як 
ментальність, етнічна свідомість, національна самосвідомість тощо, й, 
очевидно, було б доцільно, щоб вони якось фігурували і в сучасному 
визначенні етносу, народності та нації. Але ми поки що абстрагуємося 
від цих недоречностей і, виходячи з досі існуючого визначення 
народності й нації, спробуємо з'ясувати, чи справді були властиві так 
званій давньоруській народності всі необхідні для неї чотири ознаки.  

Щодо спільності території на перший погляд сумнівів нібито немає: 
давньоруська держава Київська Русь справді займала компактну 
територію. Але ж це була спільна територія держави, а не народності. З 
етнічного погляду ця держава становила конгломерат різних племен і 
народів – не лише слов'янських, а й балтських, тюркських, фіно-
угорських. Давньоруська територія була заселена нерівномірно, окремі її 
частини розчленовувалися дуже широкими і майже непрохідними лісами 
та болотами. Чи могли східні слов'яни за таких умов відчути спільність 
своєї території від Карпат і Надросся до Пскова й Ростова? Можливо, це 
відчували хіба що порівняно нечисленні урядовці, що були пов’язані з 
князівською адміністрацією та іншими державними структурами й час 
від часу подорожували по всій державі, збираючи раз на рік податки і 
виконуючи інші державні функції. Але основна маса населення, яка 
фактично й становить саму народність, хіба могла усвідомлювати якусь 
єдність території при тодішніх примітивних транспортних засобах і 
шляхах сполучення, при величезних природних перешкодах, що 
фактично були своєрідною «залізною завісою»? Звичайно, ні! У 
кожному регіоні люди мали «свою» територію. Скажімо, Середня 
Наддніпрянщина була споконвічною для полян; тут вони мали глибоке 
історичне коріння, своїх предків і нащадків, тут відбувалася зміна 
поколінь, формувалися їхні звичаї, матеріальна і духовна культури, і не 
переймалися вони клопотами новгородців або псковичів, та й навряд чи 
знали про їхнє існування взагалі. Так само слов’яни Новгородщини, 

                                           
1 Залізняк Л. Від склавинів до української нації. –К.: Бібліотека українця, 2004. – 

С. 129.  
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Муромщини чи Ростовської землі не мали жодного стосунку до 
Наддніпрянщини, і навряд чи спадало їм на думку вважати ті далекі 
землі своїми1. Отож єдність давньоруської території усвідомлювалася 
лише на рівні державних структур, та й то в умовах напівконфедерації, 
коли Новгород постійно протистояв Києву, йому ж не хотів коритися 
Полоцьк, коли київським князям весь час доводилося втихомирювати 
непокірних периферійних князів, ця єдність території мала досить 
своєрідний і відносний характер, і її роль була явно не тією, що пізніше – 
в епоху окремих східнослов'янських народностей і націй. 
Загальноруську свідомість могла мати лише правляча верхівка та 
найвище духовенство. 

Існування народності неможливе й без спільної для всіх її регіонів 
мови. Чи була така мова в Київській Русі? Цілком зрозуміло, що 
претендувати на роль мови так званої давньоруської народності має 
підстави не давньокиївська писемно-літературна і не 
церковнослов'янська (мова православної церкви), а жива 
народнорозмовна мова. Проте як показує поглиблений аналіз, традиційні 
аргументи на користь існування єдиної давньоруської народнорозмовної 
мови хисткі й непереконливі. У цьому випадку наявність спільних 
східнослов'янських мовних рис нічого не доводить. «По-перше, 
зважаючи на особливості розселення й наявність широких і непрохідних 
незаселених просторів важко припустити, що всі спільні 
східнослов'янські мовні особливості виникли синхронно на всій 
східнослов'янській території. Вірогіднішою видається поява окремих 
діалектних рис спочатку на обмежених територіях з пізнішим 
поширенням на інші діалектні ареали. По-друге, спільні риси будь-якої 
групи споріднених мов не обов'язково мусять бути спадщиною єдиної 
прамови. Наприклад, загальновідомо, що сучасні західнослов'янські 
мови відзначаються низкою спільних фонетичних, граматичних і 
лексичних особливостей, хоч якоїсь західнослов'янської прамови ніколи 
не було»2. 

Народне мовлення в епоху Київської Русі являло собою сукупність 
багатьох близькоспоріднених, але виразно відмінних між собою 
діалектів, які не становили єдиної східнослов'янської мови. Твердження 
про давньоруську народнорозмовну мову як мову давньоруської 
народності не мають під собою реального наукового і фактичного 
ґрунту. 

Про спільність економічного життя давньоруського суспільства як 
нібито необхідну ознаку давньоруської народності сказати нічого, бо 
спільний ринок формується не в межах етносу чи народності, а в межах 
держави незалежно від того, скільки в ній етносів. 

Нарешті, про єдність давньоруської культури, на яку так часто 
посилаються, щоб довести існування давньоруської народності. Справді, 

                                           
1 Півторак Г. Давньоруська народність: історична реальність чи ідеологічна вигадка? – 

К., 1995. – С. 247.  
2 Там само. – С. 247–248. 
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можна знайти чимало аргументів на користь цього положення 
(наприклад, спільна християнська православна віра, існування спільних 
рис в архітектурі, малярстві, книжковому мистецтві). Однак поза увагою 
дослідників чомусь залишається той загальновідомий і незаперечний 
факт, що в Київській Русі було фактично дві культури. Одна з них – 
офіційна, наднаціональна, створювана державними структурами і 
спрямовувана церковною (християнською) ідеологією. Ця Кирило-
Мефодіївська християнська культура, хоч і з деякими місцевими 
особливостями, була спільною не тільки для Русі, а й для християнської 
Болгарії, Моравії, Румунії, Словаччини та Візантії. Цілком ясно, що така 
культура не могла привести до формування єдиного етносу і стати 
культурою саме давньоруської народності. Крім того, слід узяти до уваги 
й той незаперечний факт, що давньоруська християнська культура була 
не результатом спільних зусиль усіх східнослов'янських племен від 
Карпат до Волги і від Білого моря до Тмутаракані, а творилася 
переважно в Києві та інших містах Південної Русі і з київської 
метрополії поширювалася на північ та північний схід разом з 
переселенцями-колоністами. Ранньоукраїнська київська культура в 
готовому вигляді прищеплювалася на значно відсталіших у культурно-
економічному розвиткові північних територіях, а деякі її елементи 
ставали зразком для творення оригінальної культури місцевих племен. 
Про загальнодавньоруську спільність християнської культури говорити 
не доводиться ще й тому, що росіяни з'явилися на історичній арені лише 
в другій половині XII ст., коли ця культура вже існувала, отже, 
безпосередньої участі в її творенні вони не брали й не могли брати. 

Друга культура Київської Русі – це культура простих людей, що 
виявлялася в народних звичаях, обрядах, побуті, фольклорі. Це була 
зовсім інша культура, яка різко відрізнялася від офіційної, бо вона й далі 
базувалася на язичницьких традиціях, а не на християнстві. Отже, це 
була справді народна культура, яка могла б стати ознакою давньоруської 
народності, якби була спільною для всіх земель Київської Русі. Але ж у 
кожному регіоні люди мали свої культурні традиції, віковічні звичаї та 
обряди своїх предків, свій фольклор і цілий духовний світ. Нівелюючо-
об’єднувальним чинником не стало навіть християнство: воно 
утвердилося як панівна релігія лише в містах, а села з переважаючою 
кількістю населення почали масово християнізуватися лише після 
монголо-татарської навали. У самій Київській Русі доцентрові ідеї 
виникали в столиці й постійно пропагувалися всіма тодішніми засобами, 
проте повного розуміння вони не знаходили, а деякі регіони були 
настроєні проти цих ідей неприховано вороже. Та єдність Русі, яку 
нібито усвідомлювали й найширші народні маси і про яку ми знаємо з 
давньоруської літератури  – це радше явище, поширене в державному 
житті багатоетнічних і багатонаціональних політичних утворень, коли 
правлячі кола прагнуть злити це людське розмаїття в одну безлику сіру 
масу за принципом «в одній державі – один народ», а офіційні ідеологи 
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видають бажане за дійсне1. Так було в Київській Русі, так тривало 
протягом усієї історії Російської імперії з її постійною проблемою 
«обрусения инородцев», це ж саме спостерігалося і в Радянському Союзі 
(згадаймо популярний у ті часи псевдонауковий постулат про «нову 
історичну спільність людей – радянський народ», хоч сьогодні вже 
навряд чи хтось сумнівається в тому, що це був чистісінький міф). Отже, 
давні твердження про єдину Русь слід сприймати як вираження 
відповідної центристської ідеології, а не як доказ реального існування 
однорідного давньоруського етносу у формі давньоруської народності.  

Таким чином, довести, що давньоруська народність мала всі 
необхідні для неї ознаки згідно з традиційним визначенням народності 
(спільну територію, мову, спільне економічне життя і спільну культуру), 
практично неможливо. Усе це доводить протилежне: ніякої 
давньоруської народності ніколи не було! Не рятує становища й спільна 
самоназва Русь, оскільки ми достеменно не знаємо, що саме вкладали в 
цю назву її носії у різних регіонах Русі: чи етнічне поняття, чи лише 
свою належність до держави «Київська Русь». 

Про давньоруське суспільство слід говорити не як про єдину 
народність, а як про відносну спільність багатьох східнослов'янських 
етномовних груп в одній державі з єдиною офіційною ідеологією і 
релігією. Не слід плутати поняття давньоруської державності, яка 
реалізувалася в утворенні Київської Русі, з відповідною народністю, яка 
нібито неминуче мала б сформуватися в цій державі, хоч насправді вона 
не встигла чи навіть і не могла сформуватися в тих конкретних 
історичних умовах. 

Провідний науковець Баран В. вважає основою утворення Київської 
держави південну групу східнослов’янських племен – предків 
українського народу, соціально-економічний розвиток яких був вищим, 
порівняно з іншими східнослов’янськими племінними групами2. 

Отже, згідно з даними історії, археології, етнографії, мовознавства, 
антропології, українці ХVІ–ХVПІ ст. за основними етновизначальними 
показниками (культура, мова, етнічна територія, ментальність, 
свідомість, антропологічний тип) були безпосередніми генетичними 
нащадками людності Південної Русі Х–ХІV ст. Русичі Середньої 
Наддніпрянщини, Волині, Галичини, Поділля за етнічними ознаками – 
це праукраїнці, що створили державу Русь зі столицею у Києві.  

Немає сумніву, що культурні традиції Південної, Київської Русі були 
важливою складовою історико-культурного підґрунтя білоруського і 
російського народів. Проте на протилежність українцям, які є прямими 
етнічними нащадками людності княжого Києва, Галича, Чернігова, 
російська й білоруська етнічна специфіка становлять продукт їхнього 
саморозвитку в умовах власних етнічних територій. Росіяни й білоруси є 
нащадками давнього Києва такою ж мірою, як литовці, українці чи 

                                           
1 Там само. – С. 250. 
2 Баран В. Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії України // 

Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 276. 
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узбеки є етнічними спадкоємцями державотворчого етносу Російської 
імперії. Звичайно, їхня культура ввібрала в себе елементи культури 
російської метрополії, але від цього вони не стали росіянами. Як росіяни 
розбудовували Російську імперію, так праукраїнці були творцями й 
будівничими Київської Русі. Це ранньосередньовічна імперія, 
державотворчим етносом якої стали південні русичі, або праукраїнці. 
Київська Русь – перша українська держава, підвалина державної історії 
України.  

Українська історіографія, що виросла з етнічного самоусвідомлення 
українцями свого генетичного зв'язку з Південною Руссю, традиційно 
вважала княжий Київ українським. Чому, починаючи історію міста 
Києва з кінця V століття1, ми воднораз відмовляємо в таких же глибоких 
коренях його споконвічним мешканцям – українцям? Якщо вони 
з'явилися в столиці Русі значно пізніше, то слід визнати факт зміни 
етнічного складу населення міста в післятатарські часи. Але чого ж тоді 
так по-українському звучать літописні київські топоніми – Печорська 
Лавра, Довбичка, річки Либідь, Киянка, урочище Угорське?  

Отже, маємо вагомі наукові підстави вважати, що Київську Русь як 
державу консолідував не міфічний давньоруський етнос, а праукраїнці 
на давньоруському етапі свого історичного розвитку. За це промовляють 
численні руські й іноземні писемні джерела, безліч даних археології, 
українознавства, мовознавства, етнографії, антропології та інших наук.  
 
 

 

                                           
1 Толочко П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – С. 27. 
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Соломаха І.Г. (Чернігів) 

 
ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОГО  

БАРОКО 
 

У статті аналізуються погляди українських мислителів П.Могили, 
К.Саковича, І.Гізеля, Л.Барановича, С.Яворського, І.Галятовського та 
інших на проблему буття людини в земному житті. 

 
Сучасний стан української філософської думки в розрізі антропології 

з погляду розуміння вчення про людину епохи національного бароко 
провідні вчені визнають як ситуацію зміни світоглядної парадигми. 

Зазначений поворот пов’язаний з визнанням провідної, визначальної 
ролі людини в розвитку наукового пізнання. Подібне визнання становить 
серцевину сучасної постнекласичної науки. Особливо хотілося б 
звернути увагу на роботи М.Булатова, В.Загороднюка, К.Малєєва, 
Л.Солонько, В.Горського та інших. 

Історико-філософський аналіз праць професорів Києво-
Могилянської академії середини XVII – початку XVIII ст., зроблений 
українськими науковцями в другій половині XX ст. (В.Нічик, 
В.Шинкарук, М.Кашуба) переконливо свідчить про значну автономність 
поглядів на людину, як "шукача правди" у доробку П.Могили, І.Гізеля, 
І.Галятовського, Л.Барановича. 

У Західній Європі головні принципи світогляду, що утверджуються в 
культурі бароко, закладають Б.Спіноза, Б.Паскаль та інші філософи. В 
Україні – плеяда професорів Києво-Могилянської академії – К.Сакович, 
І.Гізель, С.Яворський, Ф.Прокопович, Г.Кониський. Центральним 
об'єктом їхніх досліджень є особа, яка втілює в собі ідеал, реально 
досяжний у земному житті. Тема правди й правдивого життя постає 
філософсько-антропологічною проблемою і проблемою практичної 
філософії – морально-етичною. 

Концептуальним підґрунтям антропологічних пошуків професорів 
Києво-Могилянської академії XVII – XVIII ст. була філософська 
спадщина Платона, Арістотеля, фундаторів західноєвропейської 
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схоластики святого Августина та Фоми Аквінського, отців грецької 
церкви Климента Олександрійського, Ісаака Сирина, Макарія Великого, 
а також вітчизняних мислителів – митрополита Іларіона Київського, 
С.Оріховського, І.Вишенського, М.Смотрицького тощо. 

Розгляд проблеми людини найчастіше був пов'язаний із 
розмежуванням духовного та тілесного начал. Якщо до 30-х років 
XVII ст. фіксується піднесення духовної частини людини – "внутрішньої 
філософії", "внутрішньої мудрості", "духовного розуму", то пізніше 
орієнтація перейшла на "зовнішню філософію" та "зовнішню мудрість", 
свободу волі, що було пов'язано з впливом гуманістичних ідей. 

Петро Могила багато уваги приділяв з'ясуванню одного з 
найскладніших питань – узгодженню божественної етичної поведінки 
людини з ідеєю самовизначення особи. До нього він звертався у працях 
"Євангеліє учительноє", "Ортодокс онтологія, сиреч православноє 
исповеданіе кафоліческія і апостольскія церкви", у проповіді "О кресте 
Христа Спасителя й кождого человека" та ін. Міркуючи над цим 
питанням, Петро Могила виходив із переконання про притаманність 
свободи волі всім духовним сутностям – і Богові, і людині. Проблема 
полягала у співвідношенні волі Божої та волі людської. 

Ця проблема проходить через усю історію християнства, набувала 
особливої гостроти в часи Патристики та Реформації, коли суперечки 
навколо богословських уявлень про історію як промисел Божий мали не 
лише релігійно-філософську, а й соціально-історичну значимість. 
Актуальними ці ідеї були й для України саме в часи Києво-Могилянської 
академії в період діяльності Петра Могили, коли у наукових інтересах до 
проблеми особистості відбилося наростання визвольної боротьби 
українського народу. "Як богослова Петра Могилу не влаштовувало 
раціоналістично-детерміністичне тлумачення волі, що виходило з 
арістотелізму й пов'язувало її з дорадницькою діяльністю розуму, 
зумовленою зовнішнім світом, діяльністю людини"1. 

Не поділяв він також думки щодо жорсткої передвизначеності 
вчинків людини. Ближчими були уявлення ранньої православної 
традиції, у якій розвивалися ідеї вибору людиною між добром та злом. 
Передусім, на нього справили вплив пом'якшення Іоанном Златоустом та 
Іоанном Дамаскіним суперечності між передвизначенням та свободою 
волі шляхом упровадження ними понять "передбачення" та 
"передзнання", які мали виразити думку про те, що Бог усе передбачає, 
але не все передвизначає. Розвиваючи цю думку, український мислитель 
писав, що "передвизнання, передвизначення і промисел суть різні дії в 
Бозі, перш ніж бути всьому створеному, до того ж різним чином... 
Першим за значенням є передзнання, другим – передвизначення, потім 
уже по створенню йде турбота про влаштування створеного2. 

                                           
1 Лобовик Б.П. Могила про передвизначення та свободу волі особистості // Віра й 

культура. – К., 1997. – № 11. – С. 110. 
2 Там само. – С. 26-27. 
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Таким чином, Петро Могила нівелював абсолютне ствердження 
передвизначеності та провіденції й стверджував, що Бог віддає вибір 
вчинків на волю людини, тобто наголошував на свободі волі індивіда. 
Але такий вибір, за твердженням богослова, людина має здійснювати під 
час правдивого життя, уникаючи злих діянь. І чим глибше в людині 
звучатиме воля Божа, а не власна хтивість, тим результативнішим буде її 
вибір на користь правди. 

Відповідно до західноєвропейських концепцій, українські полемісти 
почали розглядати людину як гармонійну сутність духовного та 
тілесного елементів. Так Касіян Сакович починає свою книгу 
"Арістотелівські проблеми, або Питання про природу душі" з 
твердження про те, що людина за своєю природою наділена прагненням 
до знань. І знання, як зазначає дослідник, має спрямовуватися, 
передусім, на саму людину, на її душу і тіло, на правдиві вчинки. Гасло 
"пізнай самого себе" у К.Саковича перетворюється на настанову 
„найпотрібнішої теології", що веде до пізнання законів правдивого 
життя: "На мою думку, найбільша мудрість є пізнання самого себе. Всі, 
хто хотів бути угодним Богові, проводили своє життя, вивчаючи цю 
сентенцію і розмірковуючи над нею... В законі було колись написано: 
непристойно громадянинові не знати законів своєї вітчизни. І я можу 
сказати: ще непристойніше людині не знати про закони своєї природи, 
не знати про властивості та обов'язки членів, з яких складається її тіло, 
не знати того, що зберігає її природу в цілості, непорушною і що 
призводить до її руйнування”1. 

Людину дослідник розглядає як певну єдність, як мікрокосм. У 
людському тілі всі органи тісно пов'язані один з одним і разом 
становлять одне ціле. Механізми у цьому мікрокосмі – природні, їх дія 
не потребує втручання жодних трансцендентних сил. Мікрокосм 
К.Сакович характеризує як відтворення і відповідність макрокосму. 
Живе тіло, зазначав він, складається з тих самих елементів, що й нежива 
природа. Воно, говорить К.Сакович, міститься посеред тіла й є джерелом 
його тепла подібно до того, як Сонце в світобудові міститься посередині 
між планетами та зірками. 

Якщо центром уваги "Арістотелівських проблем, або Питань про 
природу душі" є тіло людини, яке розглядається у напрямку, що тяжіє до 
ідей натуралізму, то об'єкт "Трактату про душу" за своїм змістом ближче 
до богословського викладу проблеми. Аналізуючи проблему душі та 
тіла, К.Сакович використовував твори патристів Західної та Східної 
Європи, а також звертався до античних та сучасних йому авторів. Автор 
визначає душу як самосущу субстанцію, просту й безсмертну, тобто 
підтверджує платонівську ідею, згідно з якою душа може існувати й 
діяти без будь-якого тіла. "Але К.Сакович, – зазначає В.М.Нічик, – так 
само як і Фома Аквінський, обмежує подібні формування визначеннями 
в дусі арістотелівського натуралізму, а саме – поєднує платонівську 

                                           
1 Цит. за: Нічник В. Філософія в Київській братській школі // Філософська думка. – К., 

1982. – № 2. – С. 68. 
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лінію з арістотелівським розумінням душі як форми природного тіла, 
здатного до життя"1. 

У цій праці розглянуто питання про операції душі, її локалізацію, про 
те, що є суб'єктом здібностей – душа чи поєднання душі з тілом, про 
місцеперебування душі після смерті. Головною категорією для розгляду 
цих питань у К.Саковича є вчинок, оскільки від того, правдиво чи 
неправдиво вчиняє людина, залежить майбутнє душі – вічне блаженство 
чи вічне страждання. Автор цього трактату водночас намагається 
поєднати християнське вчення про душу з власними думками про земне 
життя людини та зв’язки з природою. 

І.Гізель продовжує думку попередника теж "Трактатом про душу", 
розглядаючи душу як створіння, що поєднує царство духу та царство 
матерії, а тим самим – земне та небесне: "Душа – це форма органічного 
тіла... початок, завдяки якому ми живемо, відчуваємо, рухаємося та 
існуємо"2. 

Віддаючи перевагу духовній природі людини, І.Гізель разом з тим 
вважав душу формою тіла, людину ж – сукупністю матерії та форми, на 
відміну від вчення Августина, згідно з яким душа являє собою 
субстанцію, а тіло – двосубстанційну єдність. На думку І.Гізеля, людина 
– це природна істота, життєдіяльністю якої керують закони природи. 
Говорячи про єдність мікрокосму та макрокосму, про залежність думки 
від тіла, він наголошував на характеристиці органів чуття та їх 
діяльності. 

Ідеал людини вчений описує в книзі "Мир з Богом людині". Людина, 
на думку І.Гізеля, мас бути сильною особистістю, господарем своїх 
вчинків і своєї долі. Філософ вважає, що сумління – найголовніший 
критерій добра та зла, правдивих та неправдивих вчинків: "Сумління є 
свідчення себе самого або розмірковування розумне про себе, ним же 
людина розмірковує, чи треба їй щось робити чи не треба, чи є то добро 
чи зло"3. І.Гізель возвеличив людину, поставив її волю та розум 
керівниками її життя. 

С.Яворський дає визначення людини у самій назві праці "Тіло, 
оживлене раціональною душею, або Людина", що міститься в його книзі 
"Філософія природи, або Фізика". Розглядаючи раціональну душу в тілі, 
природу та властивості душі С.Яворський визначає її як перший акт 
фізичного тіла, що має у своїй владі раціональне або інтелектуальне 
життя, або як головний принцип життя людини. 

С.Яворський, дотримуючись традиції попередників, найважливішими 
серед властивостей раціональної душі вважає нематеріальність і 
безсмертя. Пізнавальною потенцією людини професор вважає інтелект, 
властивий і ангелу, і людині. Однією з дій інтелекту є пізнання цілого. 
Викладене зумовлює складну структуру людської душі, у якій діють 

                                           
1 Там само. – С. 66. 
2 Цит. за: Стратий Я.М. Концепція человека в „Трактате о душе” И.Гизеля // 

Проблемы философии. – К., 1986. – Вып. 74. – С. 72. 
3 Мир с Богом человеку Иннокентия Гизеля. – К., 1669. – С. 1. 
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вегетативна, тваринна, людська та божественна частини природи. 
Оскільки ці складники можуть перебувати у стані як злагоди (і тоді 
людина живе правдиво), так і ворожнечі (тоді людина відступається від 
правди), то покликання людини полягає у досягненні компромісу між 
ними, не заперечуючи жодної з них. Такий погляд притаманний саме 
світосприйняттю доби бароко. 

У книзі "Основи людських вчинків" С.Яворський, говорячи про 
людські дії взагалі, визначає добру волю як умову правдивого людського 
вчинку. "Воля, – пише вчений, – це активна властивість раціональної 
душі, яка стосується добра і зла, як воно подане інтелектом... Хотіння є 
дією волі або самим бажанням добра і відверненням від зла"1. Вчений 
переконаний, що підвалини поведінки людини пов'язані не з її тілесною 
організацією, а з духовним світом, що повинен панувати над тілом і 
визначати людські вчинки. "Царюй розумом твоїм над вільною волею 
твоєю, тобто над самим собою, володій пристрастями твоїми 
внутрішніми та зовнішніми, душевними і тілесними", – закликав 
С.Яворський2. Він також відстоював ідею рівності всіх станів перед 
Богом, закликав людину знайти своє місце в суспільстві й працювати 
відповідно до своїх здібностей, заробляючи на хліб особистою працею. 

Отже, у вітчизняній філософській думці XVII ст. простежуємо 
тенденцію наростання розриву між світською мораллю та офіційною 
релігією, цікавість до природи людини як до самодостатньої субстанції, 
що сама шукає правду власного життя. 

Система поглядів на людину в цей час набуває чіткої структури та 
термінології. Якщо у середині ХІІ ст. природу людини розглядали в 
межах логіки, натурфілософії, а найчастіше – теології, то наприкінці 
XVII ст., крім цих курсів, людиною "займається" ще курс етики – 
„практичної” філософії. Осмислення природи людини та законів 
людського розвитку набуває в цей час морального характеру; логіку 
розцінюють тепер як науку, що навчає людину правильно мислити, 
вести наукові диспути; натурфілософія вводить людину в зовнішній світ; 
метафізика дає знання про загальні поняття та потойбічні сутності. Всі 
філософські знання підпорядковані одній меті – зробити людину 
кращою, сміливішою, впевненою у собі. На перший план виходило 
завдання практично зорієнтувати людину на те, щоб вона зробила себе 
щасливою через осягнення принципів життєвої правди. За цих умов усі 
знання про людину, в тому числі й етика, що вивчала цілі та мотиви дій 
людини, сенс її життя, набувають статусу „практичних” дисциплін. 

Л.Баранович, як зазначає В.Шевченко, "дотримувався деяких 
давньоєврейських і давньогрецьких (християнських) поглядів, котрі в 
Європі XVIII ст. однаково визнавалися матеріалістами, ідеалістами, 
моністами, дуалістами, раціоналістами, ірраціоналістами, 

                                           
1 Яворський С. Філософські твори: У 3-х т. – К., 1993. – Т. 1. – С. 506. 
2 Там само. 
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августинінцями і єзуїтами, православними й протестантами тощо"1. 
Водночас Л.Баранович. хоча і обіймав посаду архієпископа Чернігово-
Сіверського, все-таки в тлумаченні людини не тримався ортодоксії 
православного, католицького чи протестантського напряму. "Аналіз його 
метафізики людинознавства наводить на думку, що погляди 
Л.Барановича на людину іноді ближчі, скажемо так, до брахманізму, 
гностицизму, платонізму, лютеранства і кальвінізму, ніж до 
християнсько-ортодоксальних міркувань2. Яскравим прикладом цього є 
міркування Л.Барановича в контексті полеміки щодо "першолюдини" 
про те, що Бог спочатку створив "вселюдину", тобто Антропоса, який 
був однорідним Богові. Антропос існував лише символічно, тобто як ім'я 
і слово "Христос". У творах чернігівського мислителя Антропос 
функціонує як "прообраз" або архетип, що репрезентує універсальність 
єства людського роду, котрий поєднує в собі і чоловічу, і жіночу стать. 

З цим пов'язане своєрідне розуміння ролі жінки в людському 
існуванні. Л.Баранович дотримується української традиції, 
започаткованої ще міфом Бога і Рожениці. Він вважав, що жіноче начало 
має "небесне" походження, представлене Богородицею. Жінка, як і 
земля, у світоустрої є специфічно "нейтральним" антропогенним 
началом, бо однаково народжує "законних" і "беззаконних". Водночас 
жінка є "початок" людських гріхів і благодаті, отже, – ірраціонального та 
раціонального чинників. 

Вважаючи родину осередком самовідтворення і самобуття людського 
роду як Антропоса-Христа, Л.Баранович значну увагу приділяв і такому 
структурному компоненту людства, яким є народи. Проблема 
визначеності народів, осмислення специфіки їхнього існування та 
взаємодії, що була надзвичайно актуальною для України другої 
половини XVII ст., у творчості Л.Барановича й усього чернігівського 
кола просвітників постає у філософсько-релігійному, соціокультурному 
та державно-політичному аспектах. 

Святий дух, за Л.Барановичем, розділив народи як "за язиками", так і 
за "духом", тобто за способами їхнього життя і їхнім "призначенням" у 
світі. Народи нерівні між собою, але перед Духом-Богом вони рівні. 
Тому людство мислилося Л.Барановичем і членами чернігівського кола 
як конгломерат самодостатніх народів. 

При розгляді антропологічних концепцій представників 
чернігівського кола слід ураховувати специфічний акцент, що 
підкреслює оригінальність розуміння людини українськими вченими 
XVII ст., якщо порівнювати їх із західноєвропейською філософською 
антропологією. Мова йде про те, що люди в працях учених 
чернігівського кола визначаються двозначно: як "раби Божі" та як 
"співробітники Бога". 

                                           
1 Шевченко В.І. Філософська зоря Лазаря Барановича. – К.: Український центр 

духовної культури, 2001. – С. 115. 
2 Там само. 
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Так, людина як "раб Божий" у контексті української філософії XVII і 
подальших століть, і людина як "раб Божий" у контексті філософії 
католицизму і протестантизму Західної Європи мають різні смислові 
акценти. Зокрема, філософія реалізму (томізму) рабство людини перед 
Богом витлумачувала у провіденціально-фаталістичному смислі, тобто 
як передвизначеність людського світобуття "божим проектом", який 
людям невідомий. Таке тлумачення посилилося в другій половині 
XVII ст. у зв'язку із масштабним звертанням католицизму до філософії 
стоїків, які вчили жити кожен день так, нібито він останній. Заодно це 
означало проповідь існування за принципом "немає завтрашнього дня", 
що філософськи виправдовувало свавілля державної влади. Воно 
спостерігалося в Польщі та інших європейських державах за життя 
Л.Барановича. 

Категорично не сприймав Л.Баранович і протестантську версію 
"рабства Божого". Недоліки протестантизму Л.Баранович вбачав у 
хибному розумінні людського роду, його ставлення до Бога і світу. 
Кальвінізм запозичив від католицизму концепцію нормативного 
регулювання всієї поведінки людей, що знецінювало особистість і 
перетворювалося на тотальну морально-богословську репресію. 
Лютеранство ж викликало в українців недовіру не тільки своєю 
проповіддю скупості, а й із політичних міркувань: Швеція, де 
лютеранство було панівним, конфліктувала із Московським царством, 
"під рукою" якого перебувала Малоросія. 

Позиція українців щодо розуміння людини як "раба Божого" була 
скоріше "посередині" між християнізованим гностицизмом Іоанна 
Богослова і гуманізмом Данте Аліґ'єрі. Тобто чернігівські просвітники 
визнавали "словесне" існування невимовного Бога, який створив людину 
і віддав їй у володіння світ. Люди в цьому смислі розумілися не як раби, 
а як "діти" Бога. Не знаючи свого Отця, вони вірили, що все-таки він 
існує "десь". Разом з тим люди були впевнені, що продовжують 
виконувати "доручену" Отцем справу за принципом: "Отець робив – і ми 
працюємо". Через це людство виявляється рівним Богу або 
"соработником" його. Отже, люди вірять, але не знають "вседержителя", 
внаслідок чого і є рабами невідомості або "рабами Божими". 

Звичайно, стиль викладу філософських думок у проповідях 
Л.Барановича, І.Галятовського та у творах українських просвітників 
XVII ст. є досить специфічним. Проповідницькі твори І.Галятовського, 
на які в даному разі в основному спираємося, включають у себе 
філософський і богословський аспекти. Поєднання світоглядно-
філософського та імперативно-богословського аспектів у проповіді 
досягається методами логіки, риторики і художньо-символічного 
обрамлення. Тому вирішення метафізичних проблем антропології у 
творах Л.Барановича та І.Галятовського нерідко прикрите логіко-
риторичними й міфологічними образами, серед яких важливу функцію 
виконують логіко-поетичні архетипи "старий Адам" і "новий Адам". 
Суспільне життя І.Галятовського та інших діячів православної церкви в 
Україні XVII ст. було пройняте синкретизмом повсякденної світськості і 
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"богонатхненності", що, зрештою, виражалося і в тлумаченнях людини і 
людства. 

Припускаючи одночасне існування Христа та Люципера – "сина Бога 
і ворога Бога” , які невидимо перебувають серед людей, чернігівські 
просвітники намагалися пояснити прояви властивої людям 
ірраціональності, виходячи із розуміння людини як "змішаної істоти, яка 
з'являється у світі завдяки переплетенню першоелементів-стихій. Таке 
розуміння людини деякою мірою присутнє в Біблії, але особливо 
поширилося в Європі завдяки латинським перекладам арабізованого 
арістотелізму, який був відомий у XVII ст. більше, ніж твори самого 
Арістотеля. 

Проте в ході перетлумачування арабізованого арістотелізму 
спостерігаються і розбіжності між філософами. Наприклад, Ф.Бекон, 
який високо цінував Арістотеля й одночасно (як і Б.Паскаль у Франції) 
претендував на автентичне тлумачення Біблії, говорить, що людина є 
"складеною" руками Бога із стихій, тоді як всі інші речі з'явилися 
завдяки змішуванню стихій. Думка про "складність" (механічність) 
людини, характерна для номіналістичної версії католицизму, згодом 
здобула підтримку у позацерковних колах і стала у XVIII ст. формою 
уявлення про людину як машину. Але в українській філософії XVII ст., 
що помітно і в поглядах чернігівських просвітників, домінувала думка, 
нібито людина є не "складеною", а "змішаною" істотою. 

Починаючи з другої половини XVII ст. просвітники у Малоросії 
звертають увагу не тільки на "причини" і "вину" ("долг") у сфері моралі, 
а також на питання людської агресивності і деструктивності. Нагадаємо, 
що в західноєвропейських уявленнях світ розглядався як продукт "рук" і 
задуму Божого за умови, що Бога ніхто не може уявити і знати, а людина 
мислилася "безпосереднім образом і подобою Божою”1. Проте українські 
філософи, зокрема вчені чернігівського науково-мистецького кола, 
наполягали на тому, що світ створено не "руками" Бога, а завдяки 
"чуду", тобто невідомо-легендарним способом за допомогою Слова. 
Людину українські вчені також вважали створеною, але за прообразом 
Антропоса-Христа, який тлумачився першим творінням Бога. Людство 
було розміщене на землі для розбудови її "яко дому" людей. Отже, воно 
на землі, з цього погляду, не для "боротьби з природою", про що після 
Ф.Бекона писало багато західноєвропейських мислителів. Люди, очима 
чернігівських просвітників, боролися між собою, мало нагадуючи 
кривавими війнами і розбійництвом теософський ідеал „подоби Божої". 
Оскільки реальне життя в Україні суперечило християнській догмі 
"богоподібності" людини, остільки це спонукало українських 
просвітників до пояснень витоків далеко не божественної природи 
людської поведінки. 

Відзначимо, що проблема ворожості між людьми, співвідношення 
добра і зла, зрештою, людських гріхів і безгрішності загострилася в 
Західній Європі ще в добу Ренесансу і Реформації. Суть проблеми в 

                                           
1 Бекон Ф. Сочинения: В 2 т. – М.: Мысль, 1968. – Т. 1. – С. 201. 
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теологічно-філософському плані зводилася до питання теодиції: якщо 
Бог всеблагий і допомагає людям бути схожими на себе, то чому у світі, 
у стосунках людей і держав з’являється стільки зла і гріхів? Адже якщо 
припустити, що світове зло йде від Сатани, то це означало б, що Бог не 
всемогутній. Тоді б визнавалися правдивими не християни, а аріани 
(маніхеї), які Сатану розглядали співтворцем світу і людини. Принаймні 
треба було б визнавати і твердження М.Лютера про те, що Бог – 
жорстокий, спокушає людину грішити, щоб потім карати і милувати. 
"Будь грішником, – повчав М.Лютер, – і гріши багато, але ще більше 
віруй в Христа і насолоджуйся Христом, який перемагає гріх, смерть і 
мирську маєтність. Доти, поки ми живемо в цьому світі, ми мусимо 
грішити; земне життя – не притулок для праведності"1.  

З актуалізацією проблеми гріха і безгрішності, а особливо після 
введення єзуїтами поділу гріхів на "простимі" і "смертельні", зусилля 
західноєвропейських філософів церковного і гуманістичного 
спрямування зосереджувалися навколо проблеми "першорядного гріха". 
Дискусія щодо цього питання була провідною в європейській 
антропологічній думці і протягом XVII ст., у тому числі у творах 
українських мислителів: П.Могили, С.Косова, І.Гізеля, Л.Барановича, 
І.Галятовського, І.Максимовича та ін. Причому українські філософи 
мали власний погляд на антропологічні проблеми, розв'язання яких вело 
і до інших соціально-політичних та етико-екзистенціальних висновків, 
ніж ті, що робили західноєвропейські вчені. 

Так, ще в добу середньовічної схоластики в Західній Європі 
утвердилася думка про "складеність" людини, завдяки чому вона має три 
частини душі: почуттєву, тваринну, духовну. Перші дві частини, 
вважалося, пов'язані із тілом людини, є "темними", і тому спільними для 
рослин, тварин та людей. Тільки Дух, що подається людям "згори", 
виділяє людей серед сущого, надає богоподібності і богонатхненності. 
Згодом схоластична антропологія католицизму переважно була 
сприйнята протестантизмом, а також світською філософією Нового часу 
(Ф.Бекон, Р.Декарт, Д.Локк, Г.Лейбніц, Ж.-Ж. Руссо). 

Але українські вчені вже у XVII ст. проблему "першолюдини" 
вирішували дещо інакше. Так вважалося, що Бог створив Адама із 
"першоелементів" у певній послідовності. Всі елементи людського тіла – 
це "змішані" частки стихій, що мають загальний центр єдності – 
"духовне серце". Воно невидиме для прямих спостережень, тому 
осягнути його можна не тілесними, а тільки "духовними" очима. Все, що 
відбувається з людиною, "сходиться" на цьому духовному "серці". Отже, 
людина із самого початку постає цілісно. Вона має душу і дух, котрі 
повністю "надихнуті" їй Богом, що було останнім актом творіння 
людини. Причому, якщо Ф.Бекон, Т.Гоббс та інші західноєвропейські 
вчені XVII ст. гадали, що Бог як ремісник створив людину своїми 
власними руками, то українські мислителі вважали, що людина 
"чудесно" створена невимовним Богом тільки "словом", котре водночас 

                                           
1 Цит. за: Хаксли О. Вечная философия. – М., 1977. – С. 225. 
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було "плоттю". Не допускалося думки про те, що людина має дві душі – 
"твариноподібну" й "богоподібну". 

Загалом можна констатувати, що західноєвропейська і 
східноєвропейська (переважно українська) філософська думка XVII ст. 
орієнтувалися на різні версії людської природи. Людська 
індивідуальність у Західній Європі інтерпретувалася дуалістично в тому 
розумінні, що в ній виділялися почуттєво-тваринне і розумово-
богонатхненне начало. 

Причому розум визнавався зверхником, що підпорядковував собі 
людську почуттєво-тваринну частину. Яскраво це проявилося у вченнях 
Р.Декарта, Г.Лейбніця, Д.Локка, Ф.Бекона, Т.Гоббса та ін. 

Одночасно в українській філософії XVII ст. людська індивідуальність 
сприймалася цілісно, як "неудельное" Боже створіння. Воно має одну й 
єдину дану йому душу, якій притаманні емоційність і воля ("страсті"), 
почуттєвість і розумність. Завдяки таким "дарам" людина здобула 
здатність пізнавати як світ, так і "сина Бога і ворога Бога" – хтонічного 
янгола, тобто змія-люципера. Тому неживі стихії і пошкоджений 
сатаною дух, що змішані і поєднані в тілі людини чинять так, що вона 
втрачає іноді раціональне начало. Прагнучи на основі пізнання творити 
добро, людина водночас чинить і зло. Воно заздалегідь не передбачалося 
нею і в принципі не може передбачатися, бо в момент діяльності зло 
перебуває в "задушевній", позарозумній і позачуттєвій площині. 

Відмінності тлумачення людини як створеної Богом істоти, що 
спостерігаються в роботах українських і західноєвропейських філософів, 
логічно приводили до відмінностей у розумінні засад деструктивності, 
серед яких найбільшим лихом для Західної Європи й України XVII ст. 
були війни. Українські мислителі вважали війну виявом людської 
недосконалості, тобто зла. 

Водночас західноєвропейська філософія Нового часу ставилася до 
середньовічних та реформаційних дискусій щодо існування "людини-
диявола" скептично. Визнаючи присутність у людині богоданної 
(розумної) частини душі, західноєвропейські філософи XVII ст. 
сподівалися, що недоліки людини можна "виправити", впливаючи на 
розум особистості, який у свою чергу впливатиме на нерозумну частину 
душі, удосконалюючи завдяки цьому людську природу. Наприклад, 
може перетворити розбійника на моральну особистість, скупого – на 
щедрого, невігласа – на інтелектуала тощо. Але українська філософська 
думка XVII ст. ставилася до такої постановки питань дещо іронічно. 
"Муж язычен, – проповідувалося в Україні, – не изправится на земли, 
мужа неправедна злое оуловит в истленіе"1. 

Зумовлюється це тим, що "природна" людина або язичник завжди 
прагне щонайбільше нагромадити мертве багатство. Водночас язичник 
як істота, що виявляє любов до мертвого, стає живим і видимим знаком 
невидимого диявола. Останній викликає серед людей чвари, провокує 
війни заради багатства, насилаючи таким чином страждання і смерть. 

                                           
1 Триодион. – Чернігів, 1685. – Арк. 121. 
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Смерть нищить людей, усе живе, а творчі здобутки перетворює на руїни 
і прах. Тому потомок "старого Адама" надає світові форми "держави 
диявола", заганяє все живе у "гроб" і "пекло". Все це трансформувалося в 
символіко-філософському мисленні чернігівських просвітників в образ-
архетип "людини-чорта". Така людина наполегливо руйнує основу 
власного і загальнонародного існування. Тобто "людина-чорт" в Україні 
– це не стільки результат "спокутування диявола", навіть не продукт 
спокус сатани із давньоєврейської міфології, а специфічний 
антропологічний архетип, що допомагав усвідомлювати і класифікувати 
людську поведінку. 

Язичник має розум, але темний і недоучений. Він давно охрещений, 
але живе як "недохрещений". Він бажає добра, але за рахунок інших 
людей. Прагне свободи, але насправді – "буйствує". Вступає в союзи, але 
"двоєдушний" і порушує домовленості. Намагається будувати міцне 
мирне життя, але збурює війни. Хоче бути послідовним, але "роком" 
управляється і діє "на авось". Так українська антропологічна традиція 
ставить не проблему "виправлення" природи людини, а виховання в неї 
творчо-конструктивних нахилів, спрямування властивого їй потенціалу в 
річище добротворності та раціонально вмотивованої діяльності. 
Вирішення цієї проблеми представники чернігівського кола вбачали в 
переході до форм життя на взірець "нового Адама". 

Антропологічне вчення чернігівського кола в українській ситуації 
другої половини XVII ст. спиралося на гуманістичну думку про 
необхідність "просвітлення" української "чорноти". Заслугою 
представників цього кола В.Шевченко вбачає те, що "уперше в 
національній філософсько-антропологічній думці" робиться "поворот до 
осмислення буття "простої" людини”, яку суспільні негаразди життя 
зробили невігласом1. 

Більш за те, в українській філософії розглядається незвична для 
західного богослов'я і філософії, як і для російської світоглядної думки, 
проблема "перехрещення" людини. Західноєвропейська світоглядна 
думка XVII ст. не торкалася питань масової переміни екзистенціального 
статусу людини у формальних (ідейних, символіко-понятійних) межах 
однієї і тієї ж культури. Реформація в Європі XVI і початку XVII ст. 
розв'язувала, наприклад, проблему подолання латино-католицької 
уніфікації на шляхах започаткування національної освіти і наближення 
церковності до національної культури, звільнення національних мов від 
тиску латини. 

Українська Реформація особлива насамперед тим, що мала власну 
мову і культуру, а тому спрямовувалася на "перехрещення", тобто 
звільнення національного буття від спроб насильницької асиміляції в 
польську культуру. Якщо вимірювати українську Реформацію, основні 
події якої розгорталися у 40-70-х роках XVII ст., не лише політичними і 
церковними масштабами, що залишаються до цього часу 

                                           
1 Шевченко В.І. Філософська зоря Лазаря Барановича. – К.: Український центр 

духовної культури, 2001. – С. 147. 
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переважаючими, а соціокультурними, то слід визнавати ті часи 
грандіозною спробою "переоцінки всіх цінностей" у національному 
масштабі. Це виявилося в реставрації національної легенди шляхом 
звертання до києворуської спадщини і скіфо-сарматських часів, а також 
у спробах створення соціальної утопії, у якій головну роль повинен був 
відігравати спільний ідеал. Твори І.Галятовського як одного з 
провідників української Реформації дають змогу значною мірою 
уточнити світоглядні та екзистенціальні основи цього процесу. 

Але щоб це зробити, потрібно брати до уваги ще й ту обставину, що в 
католицько-протестантській частині Європи у XVII ст. панувало інше 
світоглядно-хронологічне сприйняття, бо літочислення там велося "від 
народження Христа", а в Україні хронологія будувалася "від створення 
світу". Якщо в контексті сприйняття світу „від Різдва" основним постає 
народження Христа, то в контексті літочислення від створення світу 
основною подією є "воскресіння" природи. Чернігівські просвітники 
визнавали ж не тільки воскресіння природи. Думка про воскресіння в 
них набуває соціокультурного змісту і доводиться до ідеї морального 
самоперетворення кожної людини. Особисте воскресіння, "самогоріння" 
не може бути довільним, як це властиво природі. Воно пов'язане із 
специфічним соціокультурним вишколом, ядро якого утворює 
особливий спосіб життя, що незаплямований гріхом. Такий спосіб життя 
сприяє перетворенню людини із стану "старого Адама" на стан "нового 
Адама". 

Водночас сама ідея необхідності нового Адама, що проповідувалася в 
Київській Русі часів Ярослава Мудрого митрополитом Никифором, і 
піднесена в Україні другої половини XVII ст. на рівень загальної 
церковної проповіді означала, що тоді не було особливого почуття 
Божого керівництва, завдяки якому узагальнювалася, 
"націоналізувалася" індивідуальність і символіко-раціонально 
розчинялася в спільності нового Адама. Тобто люди в Малоросії XVII ст. 
більше довіряли особистій дієздатності, хоча вона не завжди була 
корисною, а іноді розривала народ, викликаючи спільну роз'єднаність. 
Так чи інакше, але в тогочасних українцях жив скоріше "старий Адам", 
який прагнув обставити своє життя якомога більшою кількістю неживих 
речей. Тому думка чернігівських просвітників була цілком логічною: 
людину не потрібно міняти на "нову людину” і не варто "виправляти". 
Людину насамперед треба "перехрестити", словом, перетворити 
присутнього в людині "ветхого” Адама на „нового”. Тому концепція 
"нового Адама" в Україні XVII ст. функціонувала як символіко-
понятійна форма, що виконувала роль раціонального та морально-
естетичного обґрунтування національної єдності. Адже якщо кожна 
людина – це "світ", то в кожному світі є свій "старий" Адам-грішник і 
може народитися "новий" Адам, тобто безгрішний Христос. Христу 
притаманні раціональність, уміння піднестися над суєтою 
повсякденності, осмислити суть предметності та хід подій, "горньо" 
(об'єктивно) визначити спосіб своєї поведінки. 
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Отже, вчення про "нового Адама" засвідчує ту обставину, що в 
українській філософсько-антропологічній думці XVII ст. і пізніше не 
ставилося і не обговорювалося питання про зміну "природи" людини, 
про поліпшення й удосконалення її "сутності", що мало місце в 
тогочасній західноєвропейській філософії. Природа людини в 
українській філософії мислилася самототожною, що відображено у 
різних варіаціях формули: "Отець робив, і я роблю". Навіть так звана 
"боротьба з гріхами" в цьому розумінні виражала не "виправлення" 
людини, чого на Заході особливо прагнув орден єзуїтів, а визначення та 
встановлення таких умов, котрі стримували б притаманні людям 
демонічні руйнівні здібності. 

В українській філософії вважалося, що конкретна людина від 
народження до смерті розвивається, проходить певні перетворення, тоді 
як природа людського роду в цілому залишається тотожною. 
Змінюються таким чином обставини функціонування людського роду і 
розуміння людьми цих обставин. Людина не може "виправитися", бо все 
є даним природою, але йдучи дорогою освіти, науки і творчості, вона 
здатна інакше і краще будувати своє життя, ніж людина "чорна", 
неосвічена. Життя людства як антропосу в цьому розумінні 
розглядається як безліч різноманітних і різноспрямованих перемін 
звичних дій, нерідко конфліктних на нові і творчі форми 
життєдіяльності. 

Людина, на думку українських мислителів, спроможна перейти від 
екзистенціального стану Адама-нерозумного до стану Адама-розумного, 
здатного вміло і творчо діяти, бути високоморальним, мужнім 
захисником і патріотом своєї Вітчизни. 

Історичний перегляд дає підставу розробити нову систематику 
антропології, віднайти її загальну основу, поділ і класифікацію 
різноманітних учень з даного питання, а також визначити, які з них є 
домінуючими в сучасності. 
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Печеранський І.П. (Київ) 

 
ОНТОЛОГІЧНІ ТА ГНОСЕОЛОГІЧНІ  
АСПЕКТИ ФІЛОСОФСЬКИХ СТУДІЙ  

УКРАЇНСЬКОГО МИСЛИТЕЛЯ  
О. КУЛЬЧИЦЬКОГО 

 
У статті висвітлюються філософські погляди Олександра 

Кульчицького. Автор зосереджується на викладі онтології та 
гносеології, визначає їх місце в системі філософських наук, яку пропонує 
український філософ.  

 
У 20-30 рр. минулого століття за межами України починають 

виникати (Німеччина, Рим, Канада, США тощо) різні освітні, культурно-
громадські та наукові організації, що переймалися українознавчими 
дослідженнями, у тому числі й філософського спрямування. Серед 
відомих представників української діаспори тих часів, хто досліджував 
філософські проблеми, слід згадати Д.Донцова, Ю.Липу, 
М.Сціборського, В.Липинського, І.Лисяка-Рудницького, Д.Чижевського, 
І.Мірчука, В.Олексюка та ін.  

У статті йдеться ще про одного представника української діаспори, 
філософа, етнопсихолога, громадського і культурно-освітнього діяча 
Олександра Юліановича Кульчицького. Народився 8 лютого 1895 р. у 
місті Скалат на Тернопільщині в родині Юліана фон Кульчицького, 
радника вищого провінційного суду Австро-Угорщини у м. Станіславі, а 
згодом у Львові. Здобув класичну освіту: навчався в гімназії у 
Станіславі, у 1913-14 рр. є студентом філософського факультету 
Львівського університету. Після Першої світової війни продовжує 
вивчати філософію і психологію у Сорбонні в Парижі. В 1924-26 рр. у 
Львівському університеті вивчає філософію і германістику. У 1930 р. 
захищає дисертацію “Релігія у вченні Ренана”.  

У 1930 – 1932 рр. О.Кульчицький розпочинає педагогічну діяльність 
у Краківському університеті. Під загрозою арешту більшовиками у 
Львові в 1940 р. був змушений емігрувати, він потрапляє до Мюнхена, 
де й отримує роботу в Інституті психології та психотерапії. У 1945 р. 
працює в Українському вільному університеті на посаді професора 
психології, згодом філософії. 

З 1951 р. О.Кульчицький переїздить до Парижа, де його обрано 
членом управи Наукового Товариства ім. Тараса Шевченка. Паралельно 
займається педагогічною та науковою діяльністю в Українському 
вільному університеті, а в 1962-63 рр. обирається ректором, з 1964 стає 
проректором. Пізніше тривалий час був на посаді декана філософського 
факультету. Помер 30 квітня 1980 р.  

Коло наукових інтересів О.Кульчицького – психологія, філософія, 
педагогіка, антропологія, етнопсихологія, літературознавство і 
германістика. Володів і писав багатьма мовами. Як вдалося підрахувати 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 404

доктору Б.Єржабковій, з-під його пера вийшло 130 друкованих статей і 
монографій, 110 публіцистичних статей, що їх пощастило зареєструвати 
в часописах, а також здійснено 158 ґрунтовних доповідей на різних 
наукових та громадських зібраннях. Із 264 рукописних праць, що 
зберігаються в архіві, значна частина написана німецькою, французькою 
та англійською мовами1. 

Теоретичні й методологічні засади досліджень О.Кульчицького 
формувалися під впливом німецької психології XX ст. (Е.Браун, 
Г.Вернер, Е.Еншом, Ф.Краусом, К.-Г. Юнг), робіт І.Канта, Г.Сковороди, 
М.Шелера, А.Бергсона, М.Гартмана, Е.Мунье та ін.  

При висвітленні філософської позиції О.Кульчицького слід 
звернутися до його роботи “Основи філософії і філософських наук”, що 
виникла внаслідок курсу лекцій, прочитаних ним в Українському 
вільному університеті на основі рукописів у 1949 р. Серед особливостей 
цієї роботи слід відзначити характер наукової систематики викладу 
матеріалу, формування філософської термінології в межах традиції 
української філософії та формування основ інтелектуального потенціалу 
нації в діалозі з європейською традицією теоретичного мислення 
(філософська антропологія, персоналізм, інтуїтивізм тощо). 

Намагаючись окреслити межі філософського знання, О.Кульчицький 
стверджує, що воно найглибше і найширше за своєю природою на 
відміну від географічного, мінералогічного тощо. У такий спосіб 
мислитель наголошував на тому, що філософія відрізняється від усіх 
інших наук не лише своєю універсальністю, а й здатністю проникати в 
глибину дійсності і пізнавати сутність останньої. Відстоюючи думку про 
те, що філософське мислення обмежується у своїх прагненнях сферою 
теорії та рефлексії, він є продовжувачем усталеної філософської традиції 
(Кант і Гегель) у визначенні філософії як процесу пізнання, що містить у 
собі потужний потенціал до отримання нового знання. Звідси і постає та 
відмінність науки і філософії, на якій наголошує український дослідник, 
визначаючи предмет та поняття останньої: “Філософія – це світоглядне 
універсальне знання, спрямоване на тотальність і сутність буття”2. 
Звісно, філософія має багато спільного з науковими теоріями, однак її не 
слід зводити до наукових “претензій” єдино правильної теорії та 
монополії на істину. Визначаючи основні прикмети філософії, 
О.Кульчицький наголошує не на “фактичному обсязі філософії і 
філософування, а радше на їх настановах, спрямуванні змагань – не на 
довершених дослідах, а на можливостях і намірах”3. 

Якщо філософія є знанням, а не наукою, відповідно, які ж ознаки того 
знання? 1. Універсальність та тотальність, що проявляється вже в 

                                           
1 Карась А. Філософія Олександра Кульчицького // Кульчицький О. Основи філософії і 

філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995. – С. 9-10; Огородник І.В., Русин М.Ю. 
Українська філософія в іменах: Навч. посіб. / За ред. М.Ф. Тарасенка. – К.: Либідь, 1997. – 
С. 159. 

2 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1993. – 
С. 27. 

3 Там само. – С. 25. 
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самих назвах ділянок філософського знання (філософія мови, 
історіософія, філософія права тощо). О.Кульчицький звертається до ідеї 
Г.Зіммеля1 про те, що філософ не має потреби і не в змозі постійно вести 
мову про цілісність. Якщо він і розглядає якесь питання логіки, релігії, 
науки, мистецтва то робить це як філософ настільки, наскільки в ньому 
живе особисте ставлення до тотальності буття.  

2. Сутність пізнаваного – тоді як окремі науки (фізика, біологія, 
психологія та ін.) досліджують і впорядковують ту сферу дійсності, що 
визначає коло їхніх інтересів, вони не в силі охопити внутрішню 
сутність тих процесів, що знаходяться в основі навколишнього світу. 
Наприклад, біологія аналізує окремі прояви та види живого, процес 
розвитку живих організмів, але на питання “що таке життя?” вона не має 
відповіді. Фізика послуговується поняттями простору, часу, руху і 
спокою, але визначити, чим є той же рух та простір “самі по собі”, 
вважає український філософ, вона неспроможна. У даному випадку його 
ідеї перегукуються з поглядами І.Канта та Е. фон Гартмана2. 

3. Відмінність методу. О.Кульчицький наголошує на тому, що 
філософія – це “знання, спрямоване на щось, а не знання про щось”3. 
Мається на увазі, що філософія більше виявляє свій зміст у прагненні до 
“універсальної тотальності сутнього”, а не як знання про нього. В такий 
собі вона реалізує себе в цих інтенційних актах – прямує до знання, а не 
“знає”. Цим він намагався підкреслити незавершеність, процесуальність 
та креативність філософських пошуків. Звичайно, наука має спільне з 
філософським знанням, що виявляється у “характері розумової 
пізнавальної творчості”, але кожна окрема наука прагне дослідити 
відповідні ділянки буття та життя людини, з метою виокремити 
специфіку кожної сфери. Це призводить до формування різних за своїм 
змістом галузей знання. Філософія ж здатна об’єднати зусилля та 
результати підходів окремих наук заради однієї мети – осягнення 
загальності і сутності буття.  

4. З огляду на вищевказані ознаки, український філософ виокремлює 
наступну – світоглядність. Філософське знання є світоглядним. Слідом 
за М.Шеллером4 він наголошує на тому, що сам термін “наука” відсилає 
до окресленого предмета та сфери дослідження, а знання, що охоплює 
всі предмети в їх сутнісній визначеності називається “філософією” та 

                                           
1 Зіммель Георг (1858-1918) – німецький філософ і соціолог, представник “філософії 

життя”. Його інтереси стосувалися переважно проблем філософії культури. В роботах з 
соціології 1890-1900 рр. виступає в ролі основоположника формальної соціології. Мав 
великий вплив на розвиток соціології в Німеччині (Л.Візе, В.Зомбарт, Р.Штаммлер) і США 
(Г.Беккер і Л.Козер). 

2 Гартман Едуард фон (1842-1906) – німецький філософ, представник філософії життя. 
В своїй головній праці “Філософія несвідомого” (1869) обґрунтовує ідею ірраціональності 
життя та неспроможності зрозуміти його смисл засобами науки.  

3 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1993. – 
С. 27. 

4 Шеллер Макс (1874-1928) – німецький філософ, основоположник філософської 
антропології, аксіології та соціології знання. Основні роботи: “Формалізм в етиці та 
матеріальна етика цінностей” (1913-1916), “Положення людини в космосі” (1928). 
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має світоглядний характер. Тому світоглядна функція філософії полягає 
у спрямуванні всіх сфер діяльності до цілісності життя.  

Після спроби з’ясувати відповідь на питання, що таке філософія, 
О.Кульчицький виокремлює основні ділянки філософії. “Те, що 
філософія – світоглядне знання, спрямоване на цілісність буття, – зовсім 
не виключає, що вона сама в собі може розмежуватися на різнорідні 
ділянки, не втрачаючи в жодній із них ні свого цілісного підходу, ні 
своєї цілісної мети. Потрійне розчленування філософії на онтологію, 
гносеологію та аксіологію також ні в чому не порушує її цілісного 
характеру”1. Оскільки аксіологія як специфічне вчення про вартості у 
філософській системі українського філософа відіграє основне значення, 
тому що є точкою перетину культурологічної, етичної та 
антропологічної проблематики, відповідно потребує окремої уваги та 
аналізу. В даній статті автор спробує акцентувати увагу на онтологічній 
та гносеологічній ділянках філософії.  

В основі онтологічної ділянки філософського знання, визначає 
філософ, знаходяться: а) онтологічні запитання на зразок “що справді 
існує?”, “чи є те, що справді існує?”, “що таке буття?” – усі вони є 
проявом анонімності “буття як такого” (Арістотель); б) відповіді на ці 
запитання, що покликані визначити “дійсну дійсність”. Основа цієї 
дійсності лежить поза сферою фізичного, а тому онтологію досить часто 
розглядають як метафізику.  

Визначаючи онтологію як “філософічне знання про суть буття”, він 
намагається визначити її точне місце в масиві філософського знання. 
Розглядаючи психологію та характерологію, зазначає, що ці науки 
вивчають не сутність психічного, психіки, а її прояви. Існування та 
діяльність психіки – це лише “надбудова” психічного життя, що 
приховує в собі інші форми та виміри. Але разом з тим психологія є 
“вступом до проблематики онтології”, оскільки вона стосується певної 
частини “буття як такого” – людської психіки. Психологія, за 
О.Кульчицьким, є філософською наукою, а точніше пропедевтикою, 
тому що лише в психічній ділянці людини вперше виникають ті 
онтологічні запитання, відповіді на які психіка не в змозі віднайти в собі, 
і тому змінює свою настанову на тотальність розкриття сутності “буття в 
собі”. Ось той шлях, яким розпочинає рухатися філософське мислення: 
від психології – науки філософської про психічні явища, до онтології як 
центральної гілки у галузі філософії.  

Під час вирішення питання про сутнісне визначення буття, вважає 
український дослідник, слід починати з пошуку якоїсь основи, 
фундаменту, що був би першопринципом для “буття як такого” і мав 
причину в ньому самому. При розгляді цієї онтологічної проблеми він 
виокремлює чотири підходи: матеріалізм, спіритуалізм, дуалізм та 
монізм.  

                                           
1 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1993. – 

С. 28. 
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Для матеріалізму таким субстратом є “матерія” як невиразна та 
непрониклива сутність буття, що слугує основою властивостей речей 
(колір, твердість, запах тощо). Вдаючись до невеличкої історико-
філософської розвідки, О.Кульчицький стверджує, що підґрунтя 
матеріалістичного світогляду з’являється ще “на світанку філософської 
думки”. В давньогрецькій філософії VIII-VII ст. до н.е. виникає так 
званий гілозоїзм (від грец. ´úλη – матерія, ζωή – життя ) як “оживлена 
матерія”. Сам термін був введений англійським філософом Р.Кедвортом 
(1617-1688), видатним представником кембриджських неоплатоніків. 
Послідовники цього напряму не помічали різницю між органічною і 
неорганічною матерією, стверджуючи, що буття слід розуміти як 
“життєво-органічний процес”. Жива матерія, на думку гілозоїстів, 
творить “архе”, тобто першопричину всіх речей. О.Кульчицький, 
звертаючись до прикладів, зазначає, що для Талеса з Мілету такою 
праматерією була вода, для Анаксімена – повітря, а для Геракліта – 
вогонь. Згодом, як відзначає філософ, ця первинна форма матеріалізму 
трансформувалась у “механістичну” форму, що представлена в атомізмі 
Демокріта, де світ речей постає як зіткнення (зчеплення) неподільних 
часточок, атомів (від грец. ̉άτοµος – неподільний). Це зіткнення 
відбувається в межах жорстокої детермінації.  

Наступним, хто підхоплює естафету розвитку матеріалізму є Новий 
час, вважає український філософ, а саме творчість Т.Гоббса та 
французьких енциклопедистів – Дідро, Ла Метрі. Серед представників 
цього підходу у XIX ст. він згадує Л.Фейєрбаха і К.Маркса. Слід 
зауважити, що О.Кульчицький не ставить перед собою завдання 
детального історико-філософського огляду ідей матеріалістів, а лише 
наводить для прикладу відомих мислителів цього напряму. Автору 
здається, що це пояснює відсутність багатьох прізвищ прихильників цієї 
філософії.  

У пошуках сутності можливий також і інший, протилежний підхід – 
спіритуалізм, паростки якого він вбачає у творчості Дж.Берклі та 
Г.Лейбніця. Вважав, що перший був “радикальним спіритуалістом” і 
стверджував: бути – це те саме, що бути сприйнятим. Все, що існує – 
існує в нашому сприйнятті. А на запитання про те, звідки ж береться 
світ, у якому ми існуємо, Берклі відповідає – у сприйнятті Бога. В свою 
чергу, німецький філософ вважав, що в основі світу знаходяться “чинні 
сили”, так звані монади, кожна з яких наділена окремим самостійним 
психічним життям та перебуває на відповідному місці в строгій ієрархії, 
на вершині якої знаходиться Монада-Бог. Згадує і А.Шопенгауера1, який 
у своїй роботі “Світ як воля та уявлення” в системній послідовності 
виклав принципи заперечення матеріалізму.  

Однак ці типи розв’язання онтологічної проблеми, вважає філософ, 
не вичерпують зміст останньої. Ні матеріалізм, ні спіритуалізм не 

                                           
1 Шопенгауер Артур (1788-1860) – німецький філософ, основоположник філософії 

життя. Головний твір “Світ як воля і уявлення”, у якому в систематичному вигляді 
представив ірраціоналістичну традицію в філософії.  



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 408

основані на беззаперечних принципах. Закид спіритуалізму: “якщо світ – 
це тільки моє уявлення, якому не відповідають жодні речі, реальні 
предмети, то звідки береться невблаганний порядок, постійність наших 
сприйняттів?”1 Закид матеріалізму: поряд із законами матеріального 
світу існують і вияви іншого світу як страждання і радощі, наші почуття 
і наміри тощо. Ці закиди, на думку О.Кульчицького, виливаються в 
запитання: “Що буде природніше, як пов’язати обидва ці погляди?”2  

Ця трудність призводить до виникнення в історії філософії ще двох 
напрямів – дуалізму і монізму. “Певні труднощі матеріалізму, як і 
труднощі спіритуалізму, оминає такий онтологічний підхід, який у 
поясненні сутності світу виходить з визнання наявності у нього двох 
першопочатків – духу і матерії, що здобуває назву дуалізму”3. Отже, 
дуалізм (від лат. Dualis – подвійний) – філософське вчення про існування 
двох рівноправних субстанцій, які не зводяться одна до одної. 
Український філософ вважає, що ідеї дуалізму вже можна знайти у 
Платона і Арістотеля. Перший у своїх твердженнях виходить з існування 
двох світів – так званого “емпіріону” (ідеального, метафізичного) і “гіле” 
(матеріального). Саме ідеальний світ або світ ідей визначає існування 
всіх матеріальних речей, є їх праосновою. Ідеї знаходяться у 
надчуттєвому, позачасовому і поза просторовому світі, що надає їм 
статус “зразків” та “ідеалів” по відношенню до емпіричного світу. У 
Арістотеля дуалізм постає трішки в іншій формі: матерія є можливістю, 
потенційністю, з неї можуть бути створені будь-які форми, а форма – 
“актуальність”, “енергія” як формотворча сила. Перехід від 
потенційності до актуальності, як поєднання цих двох складових 
призводить до виникнення дійсності у різних формах досконалості – від 
неоформленої матерії до абсолютного Божого Духу.  

У Новий час, зазначає О.Кульчицький, ідеї дуалізму обстоює 
Р.Декарт у своєму вченні про дві субстанції – “річ мислячу” та “річ 
протяжну”, які є незалежними одна від одної і створені абсолютною 
субстанцією Богом. Прикладом дуалістичного світогляду у XX ст. є 
вчення А.Бергсона4 про існування двох основ – життя і матерії. Їм 
відповідають дві спроможності пізнання: інтелект, що пізнає матерію та 
інтуїція, що схоплює життя. Останнє протистоїть мертвій матерії і є 
змаганням детермінізму і волі, автоматизму і творчості. В разі перемоги 
матеріальності виникає смерть.  

Розглядаючи дуалістичний підхід до розв’язання онтологічної 
проблеми, український філософ вважає, що він не долає тих труднощів, 
які постають перед попередніми підходами і навіть породжує нові. “Як 
може бути, що такі різні субстанції, як матерія та душа, не лише 

                                           
1 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1993. – 

С. 101. 
2 Там само. – С. 102. 
3 Там само. – С. 105. 
4 Бергсон Анрі Луї (1859-1941) – французький філософ та письменник, відомий 

представник філософії життя та інтуїтивізму. Основні твори: “Матерія і пам’ять” (1897), 
“Сміх” (1900), “Творча еволюція” (1907) та ін. 
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співіснують, але й діють одна на одну? Чи можливе діяння матерії, що 
перетворюється у душі на щось нематеріальне, на психічне явище, і, 
навпаки, чи може психічне діяння спричинить порухи нашого тіла, отже, 
явища матеріального порядку?”1 Це призводить до виникнення ще 
одного напряму в історії філософії – монізму, що відстоює думку про 
існування абсолютної субстанції, яка поєднує в собі духовне та 
матеріальне. Матерія та дух – різні сторони однієї медалі. Не існує 
нічого матеріального, щоб за своєю суттю не було ідеальним, і немає 
нічого ідеального (психічного), що не поставало б у певному 
матеріальному прояві. В античності, вважає О.Кульчицький, моністичні 
погляди можна частково зустріти у Арістотеля. Згодом Б.Спіноза 
пропонує свою версію паралелістичного монізму: існує лише єдина 
субстанція, що є “причиною самої себе” (causa sui) та уособлює собою 
єдність і нескінченність проявів різних атрибутів, серед пізнаваними для 
людини є лише два – просторовість та мислення. Але якщо у 
голландського філософа, вважає дослідник, переважає просторовий 
атрибут субстанції, то у монізмі Шеллінга “роль психічності та 
матеріальності вирівнюється”. Субстанція не є тотожністю 
суб’єктивності й об’єктивності, реального й ідеального. Існуючі речі – це 
лише різні способи буття “абсолютної ідентичності”, де тією чи іншою 
мірою переважають об’єктивні та суб’єктивні критерії.  

Виокремлення згаданих підходів до розв’язання “онтологічної 
проблеми буття” дає можливість О.Кульчицькому наголошувати на 
важливості цього питання в філософії. Жоден із зазначених напрямів, 
виокремлених українським дослідником, не є остаточним та ґрунтовним 
вирішенням проблеми. Це призвело до наступних наслідків у розвитку 
онтологічного аспекту філософських наук: а) звернення інтересу до 
спроможностей та меж пізнання, де залишається актуальним кантівське 
запитання “чи можлива онтологія взагалі, зважаючи на спроможності 
людського пізнання?”; б) слідом за критичним ставленням Канта до 
онтологічно-метафізичних побудов, прихильники позитивізму (О.Конт, 
Г.Спенсер та ін.) вважали, що слід викинути онтологічні проблеми з 
площини філософії, оскільки пізнаваними є лише явища та відношення 
між ними, а не сутність буття; в) згадувані труднощі призвели до 
виникнення індуктивної (не спекулятивної) онтології, що об’єднала 
досягнення природничих і гуманітарних наук.  

Висновок, до якого приходить український філософ: слід 
відмовитися від онтології основних питань та звернутися до досвіду 
теорії пізнання. “Водночас гносеологія, передусім, її галузь, що береться 
за критику окремих наук, – так звана епістемологія доводить нам, що 
природничі науки, як і гуманістичні, користуються своїми власними 
методами й досліджують різні види буття”2. Подальшу долю онтології 
він пов’язує з поворотом до гносеології, що дасть змогу звернутися до 

                                           
1 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1993. – 

С. 102. 
2 Там само. – С. 110. 
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методів різних наук, при розв’язанні питання сутності буття та об’єднати 
їх здобутки в одну онтологічну структуру. Таку спробу у XX ст. 
О.Кульчицький помічає у філософській системі Н.Гартмана1. 
“Синтезуючи попередній онтологічний досвід, Гартман створює теорію 
шарової будови (структури) буття. Як він вважає, у структурі буття тісно 
поєднуються різні види буття, які нібито накладають один на одного 
чотири шари дійсності: 1) матеріальність, 2) органічність, 3) психічність 
і 4) духовність”2. Зміст кожного шару розкривається категоріями, що 
складають його суть. Визначення основних категорій, що входять до 
кожного шару буття, Гартман називає категоріальним аналізом. 
Український філософ переконаний, що такий підхід виводить онтологію 
на інший рівень, оскільки буття постає у всій його різнорідності і не 
спрощується під час зведення до “основних питань”.  

Оскільки новим “подихом” для онтології є врахування 
гносеологічних підвалин буття, тоді постає питання – яке місце 
відводить гносеології О.Кульчицький у своїй системі філософічних 
наук?  

“Онтологія, коли прагне вивчити структуру всієї дійсності, 
досліджуючи відношення і зв’язок різних складників, зосереджується й 
на пізнанні”3. Тому проблеми пізнання є іманентними по відношенню до 
онтологічної ділянки філософії. Але вже починаючи з Декарта і Канта, 
гносеологія виокремлюється в самостійну ділянку філософії. Висування 
вчення про пізнання на перший план, за часів стрімкого розвитку науки, 
лише зміцнює його авторитет у XX ст., коли воно разом з онтологією та 
аксіологією утворює фундамент філософського знання. 

Визначаючи гносеологію як “філософський аналіз пізнання”, він 
окреслює коло питань, якими вона переймається. Це межі, предмет та 
джерела пізнання. “Якщо психологія вивчає поряд із психічними 
процесами й акти мислення, а логіка цікавиться змістом мислення, 
поняттями і їхнім взаємозв’язком, то предметом гносеології є 
відношення між змістом мислення і предметом мислення”4. У вирішенні 
проблеми істинності пізнання слід відповісти на питання – чи 
узгоджуються наші поняття з тією дійсністю, на яку спрямоване 
пізнання? В історії філософії, на думку О.Кульчицького, на це питання 
намагалися відповісти декілька підходів: 1) гносеологічний догматизм, 
стверджує абсолютну пізнаваність світу та опирається на твердження, 
згідно з яким “порядок та зв’язок наших ідей” відтворює порядок і стан 

                                           
1 Гартман Ніколай (1882-1950) – німецький філософ, засновник критичної (нової) 

онтології. Був послідовником марбургзької школи неокантіанства, але внаслідок 
незадоволення суб’єктиізмом останньої під впливом ідей Е.Гуссерля і М.Шеллера 
розробив онтологічну концепцію, яка виявилась модернізацією арістотелівсько-
схоластичного вчення про буття. Основні роботи: “Узасадничення онтології” 1935, “Нові 
шляхи онтології” 1942.  

2 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1993. – 
С. 111. 

3 Там само. – С. 103. 
4 Там само. – С. 43. 
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речей (Спіноза і Гегель); 2) скептицизм, що поділяється на радикальний 
та поміркований. Теза першого полягає у цілковитому безсиллі пізнання 
зовнішнього світу. Мета – “не пізнавати, а, навпаки, утримуватися від 
будь-яких суджень” (Піррон, Енесідемос, Секст Емпірик). Другий 
представлений як античними скептиками (Аркесіллос, Карнеад), так і 
3) релятивізмом, який можна виокремити як третій підхід, що відстоює 
думку про відносність (релятивність) кожного виду знання. Український 
філософ виокремлює його форми: а) загальний – істина однієї групи 
людей, може бути неістиною для інакше організованої групи 
(психологічний релятивізм) або те, що кожна історична епоха має свої 
культурні цінності та істини (історичний релятивізм); а) індивідуальний – 
протагорівське “людина – міра всіх речей”. У XIX ст. дещо відмінні 
підходи від вищезгаданих пропонують прагматизм та позитивізм. 
Перший зі своїм гносеологічним ідеалом істини, що “працює”, другий – 
зі своєю антиметафізичною програмою науки.  

Вдаючись до критики “скептичних напрямів гносеології”, 
український філософ наголошує, що як поміркована, так і радикальна 
його форми містять у собі внутрішню суперечність. “Той, хто твердить, 
“немає пізнання”, водночас висловлює тим твердженням своє пізнання 
про неіснування пізнання. Отже, відбувається підтвердження і 
заперечення пізнання”1. Як наслідок критичного підходу до осмислення 
скептицизму, він протиставляє принципу сумніву гносеологічну тріаду 
очевидностей. Очевидність як переконання стосується внутрішнього 
сприймання. Коли я засмучений, то мій поганий настрій сприймається 
мною як щось непроблематичне. Логічна очевидність (“евіденція”) – 
2+2=4. Очевидність переживання – страх, абсурд, любов, релігійно-
містичний досвід – це ті стани, у яких людина “переживає невмирущі і 
неминучі над індивідуальні вартості”. О.Кульчицький глибоко 
переконаний у тому, що пізнання можливе тоді, коли з нашим пізнанням 
щось “нам дане”. Гносеологічна тріада очевидностей, якою оперує 
суб’єкт у пізнанні і є тією даністю, що забезпечує цілісність акту 
пізнання. 

Далі він звертається до ще одного підходу у вирішенні питання 
істинності пізнання – до Канта. “Якщо ж гадаємо, що предмети поза 
нами непізнавані, “речі в собі”, і що ми на основі нашого пізнання 
можемо знати тільки про їх існування, а не про їхню сутність, їхню 
структуру, властивості, спосіб існування, якщо, таким чином, ми 
вважаємо, що можемо пізнати тільки прояви явища, феномени тих самих 
у собі непізнаваних речей у сфері нашої свідомості, в такому разі ми 
стаємо на позицію Канта, відому під назвою критичний феноменалізм 
[курсив мій, – П.І.]”2. Не приховує свого позитивного ставлення до 
кантівської філософії, але є її критиком.  

Торкаючись питання про джерела пізнання, український філософ 
наголошує на тих традиціях, які намагалися дати на нього відповідь: 

                                           
1 Там само. – С. 115. 
2 Там само. – С. 117. 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 412

сенсуалізм (“нічого не має в розумі, чого б спершу не було у відчуттях”), 
раціоналізм (розум понад усе) та інтуїтивізм (інтуїтивне пізнання як 
“співжиття із тим, що ми пізнаємо”). Окремо звертаючись до “емоційної 
презентації” Майнонга1, він стає на бік “більш поміркованої теорії 
сприйняття вартостей на основі кооперації, співдії інтелектуального 
пізнання та емоційного переживання”2. Згідно з цим підходом інтелект 
разом з почуттями бере активну участь у ствердженні вартостей, 
зокрема, коли пізнає відносини між речами. “Лише таке, знову ж 
інтелектом схоплене відношення об’єкта до почування, містить у собі те, 
що називаємо вартістю”3. 

З’ясувавши своє бачення джерел пізнання, О.Кульчицький приходить 
до висновку, що єдиного вірного тлумачення проблем гносеології немає. 
Свій підхід він представляє як критичне осмислення теорії пізнання 
Канта. В основі кантівського критицизму лежить ідея про 
конструктивно-творчу діяльність свідомості в пізнанні. “Тим самим 
треба визнати часткову правду за Кантом, що пізнання є активною дією 
підмета, пов’язано із “формуванням і порядкуванням матеріалу 
пізнання”4. Але філософа цікавить, який ступінь впливу цієї 
трансформації, що вноситься суб’єктом у предмет свого пізнання. “Як 
далеко заходить така пізнавальна трансформація, тобто що із справжньої 
природи пізнавального предмета входить у пізнання і що в ньому 
залишається”5. Він не погоджується з думкою Канта в тому, що у 
пізнанні дія предметів обмежується лише тим впливом, який зумовлений 
через впорядкування форм часу і простору, таблицею категорій. Це 
призводить до утворення явищ, які є цілком відмінні від “речей в собі”.  

Український філософ вважає, що зв’язок між “річчю в собі” і явищем 
повинен бути тіснішим ніж у Канта, що на основі явища можна зробити 
висновок про те, що воно виникає внаслідок афектації “речі в собі” на 
органи відчуття. Пізнання, з одного боку, не є “простим і точним 
відображенням”, але й з іншого боку, – не є створення предмета. 
О.Кульчицький вважає хибним віддзеркалення предмета в суб’єкті, 
оскільки це свідчить про пасивність свідомості, а також твердження, що 
за допомогою чуттєвості і категорій мислення ми, пізнаючи предмети 
дійсності, отримуємо щось відмінне від них. “Пізнання не є 
віддзеркаленням і не є витворенням предметів пізнання. Воно є їхнім 
схоплюванням, чимось посереднім між суто пасивним відтворенням й 
суто активним витворенням”6. У такий спосіб дізнаємося не лише про 

                                           
1 Майнонг Алексиус фон (1853-1920) – австрійський філософ і психолог. Народився у 

Львові. Його філософія – різновид неореалізму. Виходячи з ідеї Юма та Брентано розвив 
“теорію предметності” та розумів під предметом не матеріальну річ, а даність об’єкта в 
переживанні.  

2 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1993. – 
С. 121. 

3 Там само. – С. 121. 
4 Там само. – С. 122. 
5 Там само. 
6 Там само. 
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існування певних предметів поза нами, але й знаємо, що це за предмети. 
Філософ називає таку позицію критичним реалізмом.  

Таким чином, філософська система О.Кульчицького є оригінальним 
творчим доробком представників української діаспори 20-80 рр. XX ст. 
Розглядаючи класичні проблеми онтології та гносеології в межах курсу 
лекцій з філософії “для студентів і слухачів з української діаспори”, він 
не лише ретранслював коло тих питань, що були напрацьовані в межах 
європейської традиції, а й намагався критично підійти до представленого 
матеріалу. В його системі логіка і психологія є пропедевтичними 
науками, до онтології та гносеології як основи філософського знання. 
Критичний реалізм у гносеології та теорія шарової структури буття в 
онтології – ось ті висновки, до яких приходить у своїх філософських 
студіях український філософ. 

 
 
 

Прокопов Д.Є. (Київ) 
 

НЕАДЕКВАТНІСТЬ ХИБИ  
І ПРОБЛЕМА ЇЇ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ 

 
Стаття має на меті продовжити розпочату Інститутом 

українознавства роботу щодо розробки та вдосконалення понятійно-
категоріального апарату, що сприяв би органічному й науково 
адекватному вписуванню класичних філософських текстів в 
україномовне середовище, їх широкому застосуванню в освітньому 
процесі, продовженні просвітницької роботи, спрямованої на 
формування історико-філософського ґрунту сучасної україномовної 
філософської традиції. В пропонованій статті розглядаються окремі 
проблеми тлумачення феномену хиби в філософії Б. Спінози через 
призму поняття “неадекватність”. 

 
На сьогодні розвиток і становлення сучасної української історико-

філософської традиції тісно пов’язаний з перспективою реалізації 
проекту введення класичного філософського дискурсу в специфічний 
україномовний контекст, який би дав змогу побудувати органічний 
понятійно-категоріальний апарат осмислення як історико-філософського 
процесу в цілому, так і цілого ряду конкретних історико-філософських 
проблем. В цьому сенсі гранично актуальним завданням сучасної 
вітчизняної історико-філософської науки, а також сучасного 
українознавства, є осмислення класичної спадщини (що включає в себе 
не лише окремі філософські тексти, а й фундаментальні проблеми, які 
формують загальний обрій філософської думки як такої), чи точніше – її 
переосмислення  в тому культурному й мисленнєвому просторі, що 
завдається нашим чинним становищем. Внаслідок чого звернення до тих 
чи інших конкретних філософських проблем або до тих чи інших 
постатей, виявляється цінним не лише з огляду на те, що воно дає нам 
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віднайти “нові імена” на теренах української філософії (поступово цих 
імен стає дедалі менше, що є цілковито природним результатом 
активних наукових українознавчих пошуків), а й тим, що воно дає 
можливість нам ще раз продумати ці проблеми в межах україномовного 
середовища із властивим йому понятійно-категоріальним апаратом. 

Водночас цілий ряд важливих для історії філософії проблем часто 
виявляються не просто не транспонованими в сучасний україномовний 
контекст, а й взагалі практично невідомими навіть на рівні фахових 
розвідок. Однією з таких проблем, на думку автора, виступає проблема 
хиби. Справді, традиційно значно більше уваги приділяється проблемі 
істини, тоді як питання щодо хиби та визначення причин її виникнення 
залишається на рівні своєрідних філософських маргіналій. Саме тому в 
цій статті ми свідомо обираємо за предмет дослідження питання щодо 
хиби, причин її виникнення та можливостей її раціонального 
обґрунтування в філософії такого видатного представника європейської 
думки як Б.Спіноза, чиї погляди, до речі, мали вплив і на формування та 
розвиток вітчизняної філософської думки. 

Розмірковуючи в другій частині “Етики” про природу і походження 
душі, які є безпосередньо пов’язаними з сутністю Бога як істоти вічної та 
нескінченної, Б.Спіноза, поза всяким сумнівом, не міг оминути 
проблематику істинного пізнання, а отже, й того, яким чином у межах 
осягнення людською душею сутності речей виникає те, що ми 
характеризуємо поняттям хиби (вживаючи словосполучення “осягнення 
людською душею” ми маємо на увазі не стільки певну цілеспрямовану 
дію суб’єкта, скільки “ствердження ідеї в душі”, яке, за словами 
Ж.Делеза, різниться від свідомості як подвоєння ідеї, та афектів як 
заданості душі ідеями1. Традиційний виклад спінозістського 
обґрунтування хиби розгортається через відтворення змісту першої 
теореми про Бога як про “res cogitans” із подальшим переходом до його 
відомого положення про нестачу пізнання, яке ми спостерігаємо в 
неадекватних (спотворених, смутних) ідеях (теорема 35 частини другої). 
Дійсно, Спіноза доволі послідовно й обґрунтовано проводить думку, що 
хиба (як і її джерело) не може нести в собі будь-чого позитивного, адже 
тоді йому прийшлося б шукати її коріння в самому мисленні, що є 
атрибутом Бога, або ж припустити існування в своєму філософсько-
пантеїстичному та моносубстанціональному універсумі (універсумі, де, 
за словами Г.В.Ф.Гегеля, “існує лише нерухома субстанція”2) певної 
паралельно існуючої сутності (позитивної з точки зору свого власного 
існування), яка б як гносеологічно, так і онтологічно могла скласти 
конкуренцію Богові. В цьому сенсі доволі показовим може виступити 
спосіб, у який Спіноза доводить неможливість позитивної основи хиби. 
Нагадаємо, що в “Етиці” він однозначно вказує на неможливість 

                                           
1 Делез Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. 

Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. – М.: ПЕР 
СЄ, 2001. – С. 392. 

2 Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. – СПб.: Наука, 2001. – Кн. 3. – С. 371. 
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існування хиби в Богові, оскільки всі ідеї, що знаходяться в ньому 
суцільно (чи, можна було б навіть сказати “абсолютно”) узгоджуються з 
ideata, тобто з власними об’єктами, що робить їх істинними за 
визначенням1 (адже положення шостої аксіоми гласить: “істинна ідея 
має узгоджуватись зі своїм об’єктом”). 

Втім, визначаючи хибу як просту “нестачу знання”, Спіноза все ж 
таки усвідомлює, що неадекватні та хибні ідеї повинні співвідноситися зі 
своєю причиною таким же чином, як і істинні ідеї, оскільки тоді ми 
матимемо визнати чи два типи причинності, чи зарезервувати за хибою 
статус гносеологічної випадковості, що повністю зачинить перед нами 
двері до будь-якого її пояснення. Про це він веде мову в теоремі 36, 
наголошуючи, що так само як адекватні та істинні ідеї з необхідністю 
випливають з Бога (адже адекватні ідеї – це суть істинні ідеї, які 
перебувають в людині так само, як вони перебувають в Богові і 
репрезентують не той чи інший стан людської душі, а те, чим є людина і 
чим є речі), неадекватні та хибні ідеї випливають з одиничної душі того 
чи іншого індивіда. Однак якщо необхідною причиною виникнення 
хибних ідей ми вважатимемо індивідуальні властивості суб’єктів (а саме 
– властивість душі пізнавати себе тією мірою, наскільки вона здатна 
пізнавати стани свого тіла), то тоді стає практично неможливим 
пояснити феномен універсальності хиби. Причому мова йде не стільки 
про те, що всі люди схильні хибити (чого варто бодай класичне “знаючи 
краще, людина тим не менш змушена слідувати гіршому” з передмови 
до четвертої частини “Етики”), а про те: а) що всі люди схильні хибити 
більш-менш однаково, б) що в душі кожної людини присутня 
універсальна ідея хиби зі зрозумілим для кожного змістом. Не 
випадково, що наводячи свідчення хибного або недостатнього знання, 
Спіноза посилається саме на універсальні приклади: а) хибне судження 
щодо свободи волі, яке, за його власними словами, властиве у майже 
однаковому вигляді надзвичайно великій кількості людей, б) хибне 
судження щодо відстані, яка відділяє людину від Сонця. 

На перший погляд може здатися, що ця проблема співвідношення 
індивідуальної причини хиби та її відносно універсального значення не є 
достатньо серйозною, оскільки, як зауважував ще Р.Декарт, люди 
хиблять настільки по-різному і в такий найрізноманітніший спосіб, що 
самі хибні судження не піддаються практично будь-якій класифікації. 
Але застосований у випадку Декарта та вигаданий ним самим аргумент 
не є коректним у випадку Спінози за тієї причини, що побудова 
своєрідної класифікаційної схеми нестачі пізнання, за Спінозою, є 
неможливою не через те, що подібних випадків “нестачі” є надто багато, 
а тому, що всі ці випадки є практично нерозрізнюваними. Інакше 
кажучи, йдеться про те, що породжувані одиничними душами хиби 
виявляються тотожними не щодо свого змісту, а щодо неможливості 
відділити їх одну від одної. Водночас визначення хиби в термінах 

                                           
1 Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х т. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 1. – 

С. 315. 
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неадекватності при визнанні її як універсальної ознаки пізнавального 
процесу людини жодною мірою не розв’язує ще однієї гранично 
важливої логіко-гносеологічної проблеми, суть якої полягає в побудові 
моделі генезису хиби, а також поясненні можливих переходів хибних 
суджень в істинні і навпаки. 

Таким чином, ставлячи на меті аналіз наслідків інтерпретації хиби як 
неадекватності в межах філософії Спінози, ми прагнемо не лише внести 
певні уточнення в уже існуючу історико-філософську модель 
реконструкції його філософування щодо трьох родів пізнання та 
механізмів формування загальних понять, але й дослідити більш широку 
проблему співвідношення істини та хиби як у філософії самого Спінози, 
так і в добу Нового часу в цілому. Зазначене завдання виявляється 
актуальним з огляду на дві основні причини. По-перше, існуючі на 
сьогодні історико-філософські розробки теоретичної спадщини Спінози 
зазвичай надто малу увагу приділяють проблемі пояснення ним причин і 
можливостей хибного знання (оминаючи цю тему як своєрідну 
теоретичну маргіналію його міркувань). По-друге, досліджуючи 
характер розв’язання Спінозою проблеми хиби, ми отримуємо 
можливість встановити те, яким чином її вирішення впливає на вчення 
Спінози про афекти, а також його програму подолання “рабства афектів” 
(недарма тлумачення третього роду пізнання Спіноза пропонує саме в 
п’ятій книзі “Етики”, яка має доволі символічну назву: “Про могутність 
розуму або про людську свободу”). 

Для того, щоб скласти цілісне уявлення щодо можливостей генезису 
хиби за Спінозою, доцільно розпочати з того, яким чином він трактує 
генезис адекватності (чи істинності). В зазначеному контексті 
надзвичайний інтерес являють собою чотири теореми (37–40), які 
текстуально сполучають дві важливі теми, що намічені в другій частині 
“Етики”, а саме: тему адекватності та тему родів пізнання. При цьому 
поняттям, завдяки якому Спіноза здійснює перехід від ідеї адекватності 
до ідеї істинного пізнання, виявляється поняття сутності. Дійсно, 
описуючи процес пізнання, ми повинні чітко визначитися з двома 
важливими моментами щодо його предмета. Ці питання є настільки 
значущими, що, залежно від пропонованих на них відповідей, ми вправі 
казати взагалі про два різні типи пізнавальної активності. 

Перше з них пов’язане з проблемою сутності, а точніше – з 
проблемою сутності того, що пізнається. Цілком очевидно, що будь-яке 
пізнання, яке претендує на статус істинного, спрямовується на пізнання 
сутності, тобто “того, без чого річ не може існувати, і навпаки, що не 
може існувати без речі”. Але чим є та сутність, що пізнається? Відповідь, 
пропонована в теоремах 37 та 38 така: ця сутність являє собою дещо, що 
є спільним для всіх речей, і що однаковою мірою знаходиться як в 
частині, так і цілому. Причому ця загальна сутність не є і не може бути 
сутністю будь-якої одиничної речі. Подібна сутність, як вказує Спіноза, 
може бути представлена лише адекватно, а всі наступні ідеї, які ми 
виводитимемо з неї, також будуть адекватними за тієї причини, що в 
даному випадку ми, по суті, ведемо мову про божественний розум, який 
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складає сутність людської душі. Тобто адекватні ідеї людської душі є 
нічим іншим як ідеями самого божественного розуму, чиєю причиною є 
тільки Бог. Інакше кажучи, коли у випадку дослідження адекватних ідей 
ми спрямовуємо свою увагу на людську душу, ми разом з тим пізнаємо 
божественний розум, функціонування якого влаштовано за 
божественними законами. В цьому сенсі варто згадати й зміст теореми 
п’ятої, де мова йде про те, що ідеї одиничних речей мають своєю 
реальною причиною не об’єкти свої або ж речі, що сприймаються, а 
самого Бога, оскільки він являє собою мислячу істоту1. З чого 
безпосередньо випливає те, що адекватна ідея є ідеєю, яка з 
необхідністю випливає з божественної сутності, не за тієї причини, що 
він являє об’єкт своєї ідеї, а оскільки він є мислячою істотою. 

Друге питання, що ставиться Спінозою стосується, співвідношення 
пізнання загального та одиничного. До певної міри нами вже було 
вказано, що пізнавана сутність не може мати одиничного змісту, а отже, 
й не може належати одиничній речі. В доведенні цієї тези Спіноза 
використовує доволі цікавий аргумент, вказуючи, що якби пізнавана 
людиною сутність носила одиничний характер, то тоді б ми не могли 
пізнавати абсолютно нічого без пізнання цієї одиничної речі (тобто тієї 
речі, яка не може існувати без цієї сутності). Таким чином, 
стверджуючи, що пізнавана сутність належить певній речі А, ми мали б 
погодитися з тим, що пізнаючи будь-яку іншу річ (B, C, D тощо), ми 
мали б її пізнавати лише в її взаємозв’язку з річчю А. Не вдаючись до 
з’ясування та експлікації перспектив логічної критики цього аргументу, 
зауважимо лише на тому, що в такий спосіб Спіноза практично повністю 
заперечує можливість адекватного пізнання сутності одиничних речей, 
оскільки, будучи саме адекватним пізнанням, це пізнання є пізнанням 
сутності, що за визначенням не може бути одиничною. 

Таким чином, пізнаючи не просто сутність, а й загальну сутність 
речей, людина діє шляхом продукування загальних понять. Щоправда, 
описуючи цей процес, у Спінози доволі потужно лунає мотив 
“смутності” й “сумнівності” (зараз доцільно особливо наголосити, що ці 
два поняття мають у Спінози принципово відмінне значення по 
відношенню до класичного картезіанського, але якщо для Декарта вони 
постають як психологічні стани, то Спіноза інтерпретує їх як логічну 
здатність, яка перевищує свідомість). Тому звернемося до нього більш 
ретельно. Приклади та способи утворення подібних загальних понять (це 
трансцендентальні терміни й всезагальні поняття, які також описуються 
Спінозою як “універсальні поняття” та “абстрактні поняття”) Спіноза 
наводить у першій схолії до теореми 40. Зокрема, трансцендентальні 
терміни (наприклад: суще, річ, дещо) формуються внаслідок того, що 
людське тіло, здатне утворювати в собі лише певну обмежену кількість 
образів, сполучає разом загальну кількість образів, у випадку, коли ця 
кількість значно перевищує можливості чіткого сприйняття душі. При 

                                           
1 Спиноза Б. Этика // Спиноза Б. Сочинения: В 2-х т. – СПб.: Наука, 1999. – Т. 1. – 

С. 292. 
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цьому Спіноза вважає ці терміни найбільш смутними та сумнівними. 
Подібно до щойно описаного виникають і абстрактні поняття. Механізм 
їх появи виглядає наступним чином: сприймаючи одиничні речі, людина 
утворює собі безліч різноманітних образів. Однак оскільки кількість цих 
образів істотно перевищує своєрідний “резерв міцності” уявлення, 
людина починає вибирати з-поміж них щось істотне або ж спільне, 
надаючи результатові подібних узагальнень якесь ім’я (наприклад 
“чоловік”, “кінь” чи “собака”). Цим ім’ям для спільних властивостей 
визначених рядів образів і виступатиме абстрактне чи універсальне 
поняття.  Незважаючи на свою відмінність від трансцендентальних 
термінів, абстрактні поняття також мають з ними одну істотну спільну 
властивість. Йдеться про те, як визнає Спіноза, що ці поняття 
утворюються не універсально та без внутрішньої необхідності. Тобто 
процес формування кожного з них є релевантним до того, з якого саме 
боку тіло кожної окремої людини відчувало на собі вплив тих об’єктів, 
які постфактум узагальнюються завдяки абстрактному поняттю. 

Разом з тим, як наголошує Спіноза, механізми утворення 
трансцендентальних термінів і універсальних понять не вичерпують 
собою всіх можливих способів формування загальних понять. До 
останніх він відносить також: а) утворення загальних понять на основі 
адекватних ідей; б) інтуїтивне пізнання (scientia intuitiva), яке 
розгортається від адекватної ідеї про формальну сутність певних 
атрибутів Бога до адекватного пізнання сутності речей1 (більш 
докладний розгляд третього роду пізнання Спіноза пропонує в п’ятій 
частині, наголошуючи на тому, що воно не тільки є найкоротшим 
шляхом до істини, що саме від нього виникає найвище душевне 
задоволення з усіх можливих2). Але оскільки, як зазначається в теоремі 
41, пізнання другого та третього роду є з необхідністю істинним, ми 
акцентуватимемо більшу увагу на пізнанні першого роду – “cognitio 
primi generis, opinio vel imaginato”.  

Це пізнання набуває властивостей смутності й неадекватності за двох 
причин. По-перше, неадекватність проникає в нього через те, що 
загальні поняття формуються на основі сприйняття одиничних речей, які 
постають перед нашим розумом без необхідної послідовності та в 
невизначеному порядку. Такий невизначений порядок Спіноза окреслює 
поняттям “порядку природи”, основною властивістю якого є його вплив 
на людську душу ззовні3. Останній момент заслуговує на особливу увагу 
з огляду на те, що “невпорядкованість” та “неадекватність” подібного 
сприйняття зумовлена не певними “хибними” властивостями душі, а 
саме загальним характером впливу речей на неї, коли рефлексія над 
ознаками речей (їх спільними й відмінними рисами) зумовлюється не 
внутрішнім, а зовнішнім впливом речей на душу. В цьому сенсі душа 
постає не як автономна й активна, а як така, що страждає, відчуваючи в 

                                           
1 Там само. – С. 321. 
2 Там само. – С. 468. 
3 Там само. – С. 314. 
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пасивному стані вплив зовнішніх предметів. Зрозуміло, що наслідком 
подібного зовнішнього впливу є ніщо інше як сприйняття чисельної 
кількості речей, які ми відчуваємо як одиничні саме за причини їх 
великої кількості (адже це унеможливлює будь-яку “миттєву 
уніфікацію” душею даних чуттєвого досвіду). Іншою причиною 
неадекватності першого роду пізнання є довільний характер утворення 
ідей під впливом вже не самих речей, а їх знаків. Функціонування цього 
“довільного механізму” руху від однієї ідеї до іншої Спіноза пояснює в 
теоремі 18, де, досліджуючи таку здатність як пам’ять, він аргументує, 
що причиною довільності руху мислення є специфіка тих ідей, якими 
оперує пам’ять і які відбивають не лише природу зовнішніх речей, а й 
стани самого людського тіла. В цьому сенсі варто також звернути увагу 
на приклад Спінози з поняттям “кінь”, а також тими двома 
асоціативними рядами, які зазначений термін породжує в душі воїна 
(кінь – вершник – зброя – битва – війна) та селянина (кінь – плуг – поле 
– хліб – робота). Втім, наскільки обидві названі Спінозою причини 
можуть бути витлумачені як джерело неадекватності, а отже, і як 
причини хиби? 

Стосовно першої з них ми змушені визнати, що в межах першого 
роду пізнання, коли гносеологічну першість має одиничне, а не загальне 
(щойно ми розпочинаємо із пізнання загального і переходимо від цього 
до пізнання одиничного як ми констатуємо перехід від першого до 
другого роду пізнання) фактор зовнішнього впливу буде присутнім 
завжди. В цьому сенсі будь-яке пізнання одиничного залишатиметься 
неадекватним та хибним за визначенням, що суперечить тезі про те, що 
“чим більше ми пізнаємо одиничні речі, тим більше ми пізнаємо Бога”, а 
також королларію теореми 25 з першої частини: “Одиничні речі 
складають ніщо інше як стани або модуси атрибутів Бога, в яких останні 
виражаються у відомий та визначений спосіб”1. Водночас 
відмовляючись від пізнання сутності через пізнання одиничних речей 
(що, ми й повинні зробити, виходячи з логіки міркувань Спінози у другій 
частині) ми маємо відмовитися й від застосування трансцендентальних 
термінів, які, на думку Спінози, хоча й є “смутними”, але заперечувати 
пізнавальну цінність яких він, проте, не береться. Дійсно, згадуючи 
механізм їх утворення, ми природно погоджуємося, що своїй появі вони 
зобов’язані саме інтенсивному сприйняттю одиничних речей (коли 
кожна з них сприймається саме як одинична, залишає в душі людини 
свій образ, після чого ці образи, переповнюючи душу, зливаються і 
починають сприйматись, як каже Спіноза, “немов під одним 
атрибутом”). Так само вкрай сумнівним стає й перспектива формування 
універсальних понять, які, – що було продемонстровано вище, – також 
утворюються саме завдяки здатності людини сприймати одиничні речі 
(якби такої здатності людська душа не мала, то тоді в ній би були 
присутні лише загальні ідеї окремих сутностей). Таким чином, 
намагаючись редукувати можливість виникнення й подальшого генезису 
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неадекватності на рівні сприйняття одиничних речей, ми маємо 
відмовитися не стільки від тих чи інших властивостей досвіду 
сприйняття одиничного (згадаймо, що беконівська індукція ставила на 
меті розв’язання саме цієї проблеми), скільки від сприйняття одиничного 
як такого або ж від здатності людини утворювати ідеї зовнішніх речей. 
Подібні проблеми щодо можливості пояснення хиби в такий спосіб 
виникають і у разі звернення до другої із згадуваних Спінозою причин 
(довільний асоціативний рух, що властивий мисленню при переході від 
знаків одних ідей до інших). Адже той факт, що сприйняття тієї чи іншої 
одиничної речі, або ж знаків цієї речі, може викликати у різних людей 
різні ідеї, ще не свідчить про те, що ці ідеї будуть неадекватними чи 
хибними. Тут можна казати хіба що про відмінність у сприйнятті різних 
ідей різними людьми. 

Як ми бачимо, жодна з названих причин насправді не може бути 
витлумачена ані як джерело неадекватності, ані як джерело хиби. В 
цьому контексті можна казати лише про специфіку першого роду 
пізнання, яка полягає у сприйнятті душею як зовнішніх тіл, так і самої 
себе на підставі сприйняття своїх станів. До речі, ця теза прямо 
пов’язана не лише зі змістом теорем 25-29, й з положеннями теореми 11, 
де Спіноза тлумачить людську душу як частину нескінченного 
божественного розуму. Внаслідок чого сприйняття одиничних речей є 
неадекватним не через вади самого сприйняття або ж вади в судженні, 
що виноситься мисленням, а через причину, яка має онтологічний 
характер і пов’язана з розбіжністю між статусом людини і статусом Бога. 
Тому, описуючи другий рід пізнання, Спіноза фактично спрямовує свої 
зусилля на те, щоб обґрунтувати необхідність своєрідного 
вдосконалення процедури пізнання одиничних речей через пізнання їх 
сутності як адекватних чи божественних ідей (згадаймо, що ще у схолії 
до теореми 7 Спіноза писав: “в дійсності Бог є причиною всіх речей, як 
вони існують в собі”). Але якою тоді виступатиме доля одиничності? 

Загалом, перехід до другого роду пізнання робить пізнання 
одиничних речей, а разом з ним і пізнання першого роду, цілковито 
зайвим, оскільки, маючи адекватну ідею щодо загальної сутності речей, 
відпадає потреба подальшого пізнання тих чи інших окремих речей. 
Такий висновок Спінози виглядає цілком логічним з огляду на ті 
висновки, з яких він виходить. Однак чи можна такий спосіб розуміння 
хиби визнати цілком задовільним? Справа в тому, що вкорінення хиби 
виключно в структурі та визначальних властивостях першого роду 
пізнання означає, що будь-які спроби її нейтралізації призводитимуть до 
відмови й від самого цього роду пізнання. Отже, шляхом боротьби з 
хибою виступатиме заперечення пізнання одиничних речей. Але в 
теоремі 42 Спіноза абсолютно чітко фіксує, що пізнання другого та 
третього родів вчать нас відрізняти істину від хиби. Як таке може 
статися, якщо пізнання другого і пізнання третього роду дають нам лише 
істинне знання? 
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Для того, щоб чіткіше усвідомити суть проблеми, звернемося до 
поняття “адекватна ідея хиби”1, яке Спіноза вживає в теоремі 42. Що це 
таке? Те, що сама ідея може бути адекватною або ж неадекватною, 
Спіноза пояснює доволі чітко (дефініція idea adaequata надається ще у 
визначеннях на початку другої частини “Етики”). З цього випливає 
обґрунтування істинності чи хибності ідей. Але як можлива адекватна 
ідея істини та адекватна ідея хиби? Очевидно, що адекватною ідеєю 
хиби може бути лише ідея пізнання першого роду. Тобто коли ми 
формуємо ідею пізнання першого роду і оцінюємо саме це пізнання як 
хибне. В інший спосіб пояснити існування адекватної ідеї хиби просто 
неможливо. Наголосимо ще раз: якби йшлося про “неадекватну ідею 
хиби”, то тут можна було б знайти багато варіантів її пояснення, але ж 
Спіноза веде мову про адекватну ідею хиби, чи, інакше кажучи – про 
істинну ідею хиби (згідно із теоремою 43 така ідея “містить в собі 
найбільшу достовірність, тому що мати істинну ідею – означає... 
пізнавати певну річ досконалим, тобто найкращим чином”). Оскільки 
хиба не містить у собі нічого позитивного і не є сутністю самою по собі, 
то тоді залишається асоціювати її з певним родом пізнання (перший рід 
пізнання). Причому адекватна ідея хиби полягатиме саме в усвідомленні 
необхідності відмови від цього роду пізнання. 

Подібний висновок (необхідність відмови від безпосереднього 
пізнання та сприйняття одиничного і введення в цю структуру такої 
ланки опосередкування як божественний розум) можна було б вважати 
цілком обґрунтованим якби не проблема суб’єкта, що виступатиме 
креатором адекватної ідеї хиби. Як випливає зі змісту теореми 42 такою 
інстанцією може бути лише пізнання другого чи третього роду. Тобто 
адекватне знання про хибу можливе лише чи в інтуїтивній формі (третій 
рід пізнання), чи через опосередкування пізнання хиби пізнанням 
адекватних ідей про властивості речей. Сумнівність як першої, так і 
другої відповіді є очевидною. Адже інтуїтивне пізнання хиби передбачає 
її необхідну наявність у Богові, що є неможливим. Що ж до пізнання 
хиби через адекватну ідею, то воно також передбачає існування подібної 
адекватної ідеї хиби в божественному розумі. Тобто як пізнання другого, 
так і пізнання третього роду нездатне представити нам ані неадекватної, 
ані адекватної ідеї хиби. Воно взагалі не може представити істинну ідею 
хиби як таку, оскільки її просто нема з чого виводити. Ще більше 
проблем з тлумаченням хиби виникає в разі звернення до теореми 43, де 
Спіноза, крім вимоги мати істинні ідеї, формулює ще й постулат про 
знання щодо наявності або ж відсутності знання про істинні ідеї. Таким 
знанням про істинні або хибні ідеї може бути лише наявність адекватної 
ідеї істини та адекватної ідеї хиби. Тобто в розумі людини від самого 
початку повинні існувати дві базові ідеї: істинна ідея істини та істинна 
ідея хиби. Неможливість обмежитися лише першою з названих ідей 
випливає зі щойно згаданого постулату про необхідність мати “знання 
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про істинні ідеї”, тобто вміти чітко відмежовувати ідею істини від ідеї 
хиби. 

Таким чином, повертаючись до сформульованої нами на початку 
цієї статті проблеми співвідношення предикату неадекватності хиби з 
феноменом її універсальності, можна зазначити, що остання постає не 
тільки як універсальність змісту чисельних хиб (адже люди схильні 
хибити однаковою мірою й щодо однакових речей), тобто як 
універсальність механізму реалізації самої здатності хибити, а й як 
універсальна та істинна ідея хиби взагалі. В цьому сенсі Спіноза 
формулює вимогу, суть якої полягає в необхідності існування адекватної 
ідеї неадекватності. Внаслідок чого поряд зі звичайними ідеями істини 
та хиби виникає ще ціла низка додаткових ідей, як: адекватна ідея 
істини, неадекватна ідея істини, адекватна ідея хиби, неадекватна ідея 
хиби, можливість прояснення яких стає ще більш сумнівною, ніж у разі 
звернення до вихідних ідеї істини і хиби. Теж саме стосується й 
можливості пояснити універсальні помилки (універсальні хиби), з якими 
ми стикаємося в процесі пізнання. Адже якщо як формальним, так і 
матеріальним джерелом хиби є саме одиничність, то тоді саме поняття 
“загальних помилок” чи “спільних похибок” стає неможливим. До 
певної міри може здатися, що дослідження критичних аргументів щодо 
тлумачення хиби як неадекватності, майже повністю відтворює критику 
класичної кореспондентної теорії істини. Однак такий висновок є 
поспішним, оскільки у випадку Спінози суттєво змінюється той зміст, 
що вкладається ним у поняття “адекватність”. Адже для нього 
адекватність – це невідповідність ідеї як образу самій речі (образом якої 
вона є), а відповідність ідеї тій ідеї сутності речі, що існує в 
божественному розумі. Такий підхід одночасно вирішує цілий ряд 
класичних проблем в обґрунтуванні хиби (коли хиба вже не редукується 
до банальної помилки сприйняття або ж помилки в послідовності 
суджень), та продукує нові, головна з яких полягає у необхідності чіткої 
артикуляції змісту божественних ідей речей, з якими ми потенційно 
повинні порівнювати ідеї речей, які формуються (виникають) в нашій 
душі (на цей момент свого часу вказував ще Ф.В.Й.Шеллінг, який писав 
про “абсолютну межу системи Спінози”, адже знаючи про існування 
божественних ідей речей та їх зв’язків, ми, проте не можемо чітко 
прояснити для себе їх зміст1). 

 
 

 

                                           
1 Шеллинг Ф.В.И. Система мировых эпох. – Томск: Водолей, 1999. – С. 81. 
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ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК  

У ПРИЗМІ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
(1991 – 2000 рр.) 

 
Статтю присвячено дослідженню процесу творення правової бази 

політичної діяльності профспілкових організацій України в період її 
незалежності. За результатами проведеного дослідження автор 
робить висновок, що протягом 1991 – 2000 рр. владою проводилася 
антипрофспілкова законодавча політика, що унеможливлювала 
вирішення гострих соціально-економічних проблем існуючими 
поміркованими засобами та тримала профспілки в жорстких рамках 
їхньої участі в політиці. У зв’язку з цим виступає цілком виправданою 
політична діяльність профспілок, що мала на меті боротьбу за 
покращення законодавства, що регламентує функціонування 
профспілок. 

 
Участь професійних спілок у політичних процесах 90-х рр. минулого 

століття вимагала не просто поповнення чи оновлення законодавчої 
бази, а її формування на принципово нових засадах. Законодавча база 
радянського періоду налаштовувала політичну діяльність цієї масової 
громадської організації у цілковито формальне, скоріше навіть 
декларативне русло. Новий період історичного розвою українських 
профспілок, що почався з проголошенням незалежності України, 
вимагав уже не формально-декларативної, а безпосередньої діяльності 
профспілкових організацій у сфері захисту соціальних інтересів 
трудівників, у тому числі й за допомогою політичних методів боротьби. 
Цей практично невідомий радянським професійним спілкам вид 
діяльності вимагав і відповідного законодавчого закріплення. 

Отже, від початку 90-х рр. політична діяльність громадської 
організації та її законодавче забезпечення розвивалися паралельно, що, 
безперечно, з одного боку, ускладнювало практичну реалізацію 
політичних можливостей громадської організації, але з іншого, сприяло 
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зростанню інтересу науковців до їх дослідження. Якщо ж урахувати, що 
ці процеси не закінчені навіть до сьогодні, то подальший аналіз процесу 
формування правового поля профспілок як визначального чинника 
політичного аспекту діяльності набуває особливої актуальності та 
значущості.  

Дослідженню поставленої мети певною мірою сприяла і наявна 
історіографічна база, яку, певно, не можна віднести до категорії 
міцних. Хоча водночас варто відзначити, що деякі аспекти правового 
забезпечення політичної діяльності профспілок знайшли своє 
висвітлення в науково-практичній літературі. Насамперед це стосується 
проблеми законодавчого регулювання трудових конфліктів та правового 
забезпечення системи соціального партнерства1. Значно повніше 
зазначені аспекти трактуються у працях, опублікованих у кінці 
досліджуваного періоду. У зв’язку з цим не можна обминути увагою 
„Коментар до Закону України „Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності” за редакцією Васильової В.М., Гринь Н.С., 
Кубраченка А.В. та ін.2 Практичний досвід реалізації зазначеного Закону 
знаходимо у статті голови Ради об’єднання профспілок Львівщини 
І.Я. Луцишина „Правова основа нашої роботи”3. 

Однак акцентуючи увагу на законах, що регулюють діяльність 
профспілок у тій чи іншій сфері, автори згаданих праць, на жаль, або 
залишили поза увагою аспекти правового забезпечення політичної 
діяльності, або, в кращому випадку, не акцентували на них достатньої 
уваги, що, власне, й дало нам додаткові підстави для розробки цієї теми. 

У пропонованій статті авторка поставила за мету дослідити процес 
творення правового поля політичної діяльності професійних спілок, 
з’ясувати ступінь активності його формування та визначити  вплив на 
зазначені процеси.  

Перед тим, як перейти до безпосереднього аналізу проблеми, 
вважаємо за необхідне звернути увагу на законодавчу базу політичної 
діяльності профспілок у період радянської системи. Це є необхідним з 
огляду на те, що саме ця тоталітарна система започаткувала та офіційно 
визнала політичну діяльність профспілок, яку з часом демократична 
держава буде всіляко обмежувати.  

Так, у Конституції (Основному Законі) СРСР від 7 жовтня 1977 р. 
містяться кілька положень, згідно з якими громадські організації 
отримували надзвичайні політичні можливості. По-перше, „професійні 
спілки, – зазначено в Статті 7, – у відповідності зі своїми статутними 
завданнями беруть участь в управлінні державними та суспільними 
справами, у вирішенні політичних, господарчих та соціально-культурних 

                                           
1 Коваленко В.П. Бар’єри законодавства. Поки дійдеш до страйку – страйкувати не 

захочеш // Профспілки України. – 2000. – № 2. – С. 60-62. 
2 Коментар до Закону „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” / 

Стоян О.М. (гол. ред.) та ін.; ФПУ. – К.: Профінформ, 2000. 
3 Луцишин І.Я. Правова основа нашої роботи. Закон України про профспілки та 

завдання щодо його реалізації // Профспілки України. – 2000. – № 2. – С. 24-33. 
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питань” (тут та далі переклад з російської – Н.Є.)1. У Конституції 
зазначено, що „громадяни СРСР мають право об’єднуватися в 
громадські організації, які сприятимуть розвитку політичної активності 
та самодіяльності, задоволенню їх різноманітних інтересів”2, а мітинги 
та демонстрації визначені як „політичні свободи”3 громадян. І головне, 
Стаття 113 Конституції закріплює за громадськими оргаізаціями право 
законодавчої ініціативи у Верховній Раді СРСР4. На наш погляд, саме ці 
широкі можливості профспілок у політичній сфері з початком 
руйнування радянської системи перетворили їх на потенційного 
конкурента в боротьбі за владу, чим, власне, й можна пояснити 
започаткування з боку держави антипрофспілкової законодавчої 
політики. 

Варто зазначити, що проблема створення належної правової бази 
діяльності профспілок постала ще в 1990 р. і обумовлювалася тим, що в 
період кардинальних суспільно-політичних змін профспілки не могли 
залишатися осторонь загальнодержавних процесів. Вихідною точкою, на 
нашу думку, виступив ХV з’їзд, який відбувся у жовтні 1990 р.  

Він, по суті, вперше не просто піддав сумніву правову легітимність 
функціонування масової організації, що на той час уже було цілком 
очевидним, а й висловив „категоричний протест з приводу союзних 
законодавчих актів, які були прийняті в останні роки” і носили відвертий 
антипрофспілковий характер. До їх переліку делегати віднесли Закон 
„Про порядок розгляду колективних трудових спорів (конфліктів)”, який 
давав змогу усунути профспілки від участі в діяльності примирних 
комісій і трудового арбітражу; Закон „Про підприємства” в СРСР, який 
відбирав у громадської організації право представляти інтереси своїх 
членів при укладанні колективних договорів.  

І все ж таки не ці втрати з’їзд вважав головними. Головним, як 
констатувала резолюція з’їзду, була  „відсутність у профспілок прав і 
можливостей на законних підставах добиватися поліпшення 
економічного і соціального становища трудящих”, що змушує вдаватися 
до застосування крайніх заходів – страйків5. Іншими словами, делегати 
з’їзду визнали, що відсутність реальних можливостей захистити 
трудівників традиційними засобами підштовхувала профспілки 
застосувати таку форму політичної боротьби як страйк.  

При цьому не можна не відзначити того, що на початок 90-х рр. 
страйки були чи не найголовнішим засобом вирішення проблем 
робітництва. І хай воно висувало, як правило, вимоги суто економічного 
характеру, наприклад, своєчасної виплати заробітної плати, але за ними 
обов’язково стояв аспект політичний. Він автоматично закладався в 
самому протесті трудящих проти економічної політики влади. Саме ж 

                                           
1 Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. Очерк истории Советской Конституции. – М.: 

Политиздат, 1987. – С. 319. 
2 Там само. – С. 333. 
3 Там само. – С. 332. 
4 Там само. – С. 348. 
5 ЦДАВОУ, ф. 2605, оп. 9, спр. 1851, арк. 26. 
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намагання робітників за допомогою тих же профспілок вплинути на 
політику влади відноситься, безперечно, до сфери політичної діяльності. 
Отже, підтримуючи страйковий рух, професійні спілки тим самим 
втягувалися у сферу політичної боротьби. 

Підтвердженням сказаному є й та політика, яку проводила радянська 
влада в останній рік свого панування. Повною мірою усвідомлюючи, що 
страйковий рух послаблює владу, остання нанесла ряд превентивних 
ударів по профспілковому законодавству. Перший з них – на Закон „Про 
порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”. До нього 
було внесені зміни та доповнення, які значно обмежували права 
профспілкових комітетів. І незважаючи на те, що прийнято його було 
лише у жовтні 1989 р., зміни були здійснені вже у травні 1991 р. і 
залишались чинними аж до 1998 р. 

Зокрема, відповідно до змін, „колективний трудовий спір (конфлікт) 
розглядається трудовим арбітражем з обов’язковою участю 
представників сторін та, за необхідністю, представників інших 
зацікавлених органів”1. У випадку безпідставного затягування вирішення 
питання профспілки могли раніше вдаватися до страйку. Однак за новим 
законом для профспілок такий метод боротьби був не прийнятним у 
зв’язку з тим, що профспілкові організації були позбавлені права його 
очолювати. Відтепер цим правом та правом здійснювати контроль за 
виконанням умов згоди були наділені „уповноважений трудовим 
колективом або профспілкою орган”2. 

Оскільки уповноважені колективами органи були вже сформовані – 
страйкові комітети – то перед ними законодавство відкрило великі 
можливості не тільки соціально-економічного характеру, а й 
політичного. По суті, страйккоми перехоплювали у профспілок 
політичну ініціативу. Схоже, що при вирішенні конфліктної ситуації 
масового характеру держава воліла мати справу не із згуртованими й 
єдиними профспілками, а з кожним окремим страйковим комітетом. 
Крім того, така позиція держави сприяла визріванню в надрах того ж 
робітничого руху органів з аналогічними профспілкам функціями. 
Останнє ж, за нашим переконанням, і було однією з причин розколу 
профспілкового руху. На теренах активної діяльності страйккомів 
утворилися незалежні профспілкові формування, які, власне, й створили 
конкуренцію старим профспілковим об’єднанням. Отже, виходить, що 
розкол українських профспілок ініціювався самою державою. 

На продовження думки наведемо витяг із ст. 15 аналізованого Закону, 
яка попереджала масову громадську організацію про можливу 
відповідальність за участь у цій формі політичної діяльності. Зокрема, 
профспілкові комітети попереджалися про відповідальність за 
ініціювання “незаконних страйків”. „У випадку, якщо незаконний страйк 
проводився з ініціативи профспілки, – зазначалось у названій статті, – то 

                                           
1 Закон СССР „О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)”.  
2 Там само. 
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відшкодування збитків відбувається за її рахунок”1. Безперечно, що  цим 
самим керівники профспілки ставилися під постійну загрозу  визнання 
ініційованого страйку незаконним. Загроза такого визнання була досить 
високою, якщо врахувати, що ступінь законності страйку  визначали 
державні органи, а сам страйк, ймовірніше за все, міг статися на 
державному підприємстві.    

Отже, аналіз названого Закону мимоволі переносить нас у площину 
вивчення взаємовідносин профспілок з державою. Принаймні він дає 
достатньо підстав для того, щоб припуститися думки про те, що остання 
в період економічної дестабілізації, яка мала місце на початковій стадії 
українського державотворення, остерігалася, якщо не сказати більше, 
могутніх і високоорганізованих профспілок. Звичайно, можна 
дискутувати стосовно того, наскільки реальною загрозою для влади була 
політична діяльність масової організації. Заперечуючи її, можна 
апелювати до того, що “розхитування” профспілками політичної 
ситуації через страйки у час економічної скрути могло негативно 
позначитися й на всьому процесі державотворення. Можна навіть 
припустися думки, що воно могло привести навіть до її загибелі. Але за 
всіх цих обставин не можна не погодитись і з тим, що названа форма 
політичної боротьби не могла ініціюватись профспілками „від гарного 
життя” трудящих. Тим більше, сказане в жодному разі не може 
виправдати ліквідації або суттєвого звуження захисної функції 
профспілок, якщо навіть вона зайшла за політичну межу.  

Однак судячи з архівних документів Закон „Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)” міг бути ще жорсткішим. 
Так, у його проект навіть закладалося право керівників підприємства 
використовувати локаут. Тому не випадково серед значної кількості 
вимог, висунутих пікетниками Верховної Ради у вересні 1992 р., під 
сьомим пунктом значилася вимога про заборону локаутів як засобу 
розправи над страйкарями2.  

Новий Закон „Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)”, прийнятий у 1998 р., також зберігає тенденцію 
взаємовідносин держави з профспілками часів початку 90-х рр. Чого, 
наприклад, варте положення про те, що на одному підприємстві різні 
профспілки можуть провести страйк лише за умови спільної 
домовленості3. Інакше як спробою зіткнути профспілки між собою 
назвати його важко. І це вже не говорячи про мінімізацію самої 
можливості проведення страйку в умовах дії нового Закону.  До того ж 
останній містив широкий список професій, представникам яких взагалі 
заборонялось страйкувати4. При цьому принагідно зазначимо, що це, у 
свою чергу, суперечить ст. 44 Конституції України, у якій це право 

                                           
1 Там само. 
2 ДАДО, р. 6777, оп. 1, спр. 330, арк. 1. 
3 Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” 

від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 34. – Ст. 7. 
4 Там само. – Ст. 24. 
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оговорено без будь-яких застережень: „ті, хто працюють, мають право на 
страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів”, – 
зазначається у ній1.  

У такій тенденції формувалися й інші закони, які первинно були 
покликані доповнити права масової громадської організації, насправді ж 
звужували її повноваження, чим підштовхували до неспецифічних 
профспілкам форм і методів діяльності, до яких, власне, й відноситься 
політична діяльність. Так, Закон України „Про колективні договори та 
угоди” (від 1 липня 1993 р.) надав профспілкам „право на ведення 
переговорів і укладення угод від імені найманих працівників”2. Водночас 
цей закон зобов’язував профспілки, яких може бути кілька на 
підприємстві, об’єднуватися для підписання єдиної Генеральної угоди3.  

Очевидно, що немає необхідності наводити приклади відвертого 
протистояння (з приводу і без приводу) між різними профспілками. 
Скажімо, хоча б між так званими традиційними і нетрадиційними. У 
цьому протистоянні вони інколи заходили настільки далеко, що про 
вироблення спільних домовленостей не могло бути й мови. Врешті-решт 
від цього могли постраждати та, власне, й страждали ті категорії 
трудящих, котрих профспілки зобов’язувалися захищати. За цих 
обставин професійним спілкам, якщо вони дійсно налаштовані на захист, 
нічого іншого не залишалось, як виступити за скасування зазначеного 
положення. Тобто стати на шлях політичної діяльності.  

Отже, приймаючи названий Закон у зазначеній редакції, Верховна 
Рада сама стимулювала професійні спілки до політичної діяльності, хоча 
первісно в неї закладалась якраз зворотна ідея – відвернути цю масову 
громадську організацію від політичних форм боротьби. 

На користь нашої гіпотези свідчить Закон від грудня 1993 р. „Про 
внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, в Кодекс 
законів про працю України”, у якому вкрай лаконічною фразою було 
анульовано право профспілок на законодавчу ініціативу4, що значно 
зменшило їх політичний потенціал. 

Звичайно, обстоюючи ідею позбавлення права профспілок на 
законодавчу ініціативу можна знайти певні аргументи на її користь. 
Скажімо, керуючись ситуативними міркуваннями, наприклад, 
мотивуючи інтереси розбудови української державності, яка 
потребувала цілого ряду непопулярних заходів. Профспілки, 
користуючись зазначеним правом, могли їх блокувати і тим самим 
внести деструктивний елемент у процес державотворення. Можна також 
припуститися думки, що розділені профспілки могли вносити 
законопроекти, які не влаштовували б обидва профспілкові угруповання. 

                                           
1 Конституція України – основа реформування суспільства. – Харків: Право, 1996. – 

С. 17. 
2 Закон України „Про колективні договори і угоди” // Відомості Верховної Ради. – 

1993. – Ст. 361. – С. 916. 
3 Там само. – С. 915. 
4 Закон України „Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, в 

Кодекс законів про працю України” // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 3. – Ст. 10. 
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Звичайно, з деякими аргументами можна погодитись, з декотрими – 
ні, але за будь-яких обставин безсумнівним залишається те, що 
профспілками було втрачено важливий важіль політичної діяльності. 
Тим самим втрачався важливий елемент права профспілок, який, до речі, 
надала тоталітарна держава. Позбавила ж їх цього права держава, яка 
розбудовувала свої принципи на демократичних засадах. 

Також підтвердженням того, що держава прагнула відсторонити 
профспілки від політики виступає ідея соціального партнерства 
(трипартизму), яка була проголошена державною політикою й широко 
пропагована, передусім, державними засобами масової інформації. Вона 
передбачала в час тяжкої економічної скрути налагодження спокійних і 
конструктивних стосунків між трьома суб’єктами соціально-виробничих 
відносин: робітниками, роботодавцями та державою. Зрозуміло, що 
популяризуючи соціальне партнерство, держава намагалася виграти час 
для того, щоб якщо не подолати, то хоча б зменшити глибину 
економічної кризи. Тому в цей час вона не могла залишати у трудівників 
такого вагомого важелю впливу, як дієві та широко розгалужені 
профспілки, структуровані попередньою політичною системою у всі 
пори суспільства. Звідси, на нашу думку, й намагання її інституцій до 
всілякого послаблення останніх. Не допускаючи тим самим 
використання професійними спілками  політичних методів боротьби, що 
досить яскраво виявилось в аналізованому вище Законі „Про колективні 
договори і угоди”. 

До речі, з середини 90-х рр. ідея соціального партнерства отримала 
свій подальший розвиток і обіцяла навіть вилитись у Закон „Про 
соціальне партнерство”. Однак із зрозумілих причин свого логічного 
завершення вона так і не отримала. Вочевидь, що галас, зчинений 
навколо соціального партнерства, більше нагадував політичну гру і 
вигідний був, передусім, державним інституціям, які тривалий час не 
могли вивести країну із затяжної економічної кризи.  

Досить точно, з нашої точки зору, цю ситуацію охарактеризував 
експерт Міжнародного фонду „Українські реформи” А. Садовенко. 
Зокрема, у статті „Система узгодження сторін чи нова політична гра?” 
він подає власне бачення результатів обговорення Верховною Радою 
проекту Закону України „Про соціальне партнерство” (1997 р.).  На його 
думку, прийняттю Закону завадили комуністи та соціалісти, в основному 
через те, що „в законопроекті представництво трудящих у стосунках з 
роботодавцями підміняється представництвом профспілок”1. Очевидно, 
що ці політичні сили остерігалися провладної заангажованості тодішніх 
профспілок і в такий спосіб висловили свою недовіру владі.   

Але навіть за цих обставин сказане свідчить на користь потенційних 
політичних можливостей масової громадської організації.  По суті, і 
соціалісти, і комуністи при обговоренні Проекту закону їх визнали. 
Зовсім інша річ, що вони запідозрили їх у тому, що профспілки 

                                           
1 Садовенко А. Система узгодження сторін чи нова політична гра? // Профспілки 

України. – 1997. – № 3. – С. 7. 
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використають свій політичний потенціал, керуючись інтересами влади, а 
не трудівників. Однак, з нашої точки зору, це не є принциповим 
моментом на даній стадії аналізу проблеми. Принциповим є те, що 
потенційна політична діяльність професійних спілок визнавалась чи не 
найчисленнішими фракціями українського парламенту. 

І все ж таки, навіть за цих обставин не можна не визнати того, що 
законодавча політика держави впродовж 90-х рр. тримала 
функціональну діяльність професійних спілок у жорстких рамках 
правових меж, вигідних органам державної влади. Не можна не визнати 
також і того, що самі профспілки намагалися змінити ситуацію, про що 
свідчить їх участь у формуванні власної правової бази. До результатів їх 
законодавчої діяльності з упевненістю можна віднести прийняття ряду 
важливих законів як, наприклад, „Про межу малозабезпеченості”, „Про 
ставку збору на обов’язкове соціальне страхування” тощо. Крім того, на 
розгляд Верховної Ради було внесено понад 60 законопроектів з питань 
соціальної політики та діяльності самих профспілок1. 

Однак очевидним є й те, що всього цього було явно замало для того, 
щоб професійні спілки могли безперешкодно й повно реалізувати свої 
потенційні захисні можливості. У зв’язку з цим, на нашу думку, виглядає 
цілком закономірним те, що як незалежні, так і традиційні профспілки, 
шукаючи дієвих засобів впливу, звернулися саме до політичних методів, 
серед яких участь у виборчих кампаніях, співпраця з політичними 
партіями, спроба створення профспілкової політичної партії та ін. Такі 
методи дали їм змогу опинитися ближче до влади з метою впливу на її 
рішення в соціально-економічній сфері. 

Водночас не можна не констатувати й такого беззаперечного факту 
як відсутність правового закріплення концепції профспілкового руху в 
умовах незалежності. Упродовж перших 9 років української 
незалежності профспілки не мали основного закону, який би 
регламентував їх діяльність, гарантував профспілкові права та взагалі 
визначив би місце профспілок у державній системі. Закон „Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” почав діяти лише в 
1999 р. 

Та й історія прийняття цього закону дає підставу для звинувачення 
державних інституцій у навмисному затягуванні розробки та прийняття 
зазначеного Закону. Його проект з урахуванням нових соціально-
економічних умов був підготовлений Федерацією незалежних 
профспілок України та поданий на розгляд до Верховної Ради ще в кінці 
1991 р. Однак його було відхилено спочатку 102, а потім і 31 жовтня 
1991 р.3  

                                           
1 Стан профспілкового руху В Україні // Національна безпека і оборона. – 2001. – № 8. 

– С. 18. 
2 Про проект Закону України „Про професійні спілки України” // Відомості Верховної 

Ради. – 1991. – № 50. – Ст. 709. 
3 Там само. - № 53. – Ст. 797. 
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Новий проект (1993 р.), який також був підготовлений Федерацією 
профспілок України (до 1992 р. ФНПУ, – Н.Є.), відхиляється спочатку 
Парламентом у 1997 р., а потім свою руку “приклав” до цього процесу і 
Президент, який наклав вето на окремі його статті у 1999 р. Затягування 
з прийняттям основного профспілкового закону дало підставу 
профспілкам засумніватись у щирості намірів держави. Наприклад, після 
чергового відхилення проекту у 1997 р. деякі профспілкові лідери 
почали схилятися до того, що відхилення проекту закону є ніщо інше, як 
спроба держави приборкати профспілки. З цього приводу Профінформ 
ФПУ зазначив: „Ліві”, виступаючи проти законопроекту, хотіли 
продемонструвати, що без них профспілки не виживуть, а „праві” не 
підтримали, вважаючи профспілки рупором лівих сил”1. 

Важко не погодитися з такою думкою. Очевидно, що кожна з 
політичних сил „приміряла профспілки під себе”. Засуджуючи 
концепцію „привідного паса” ленінського зразка, вони, по суті, активно 
формували той же „привідний пас”, модернізований під українську 
незалежність. І кожна з політичних сил була не проти його використання 
в своїх інтересах. Якщо ж до цього додати ще й передвиборчі претензії 
політичних партій, то цілком слушним виглядає зауваження одного з 
відомих політиків П.О. Порошенка. Він, зокрема, зазначав, що 
політичним партіям вигідніше буде залишити масові профспілки „при 
собі”2. Доповнюючи слова колишнього голови Ради національної 
безпеки й оборони України зазначимо, що йшлося, передусім, про 
провладні політичні партії, адже саме вони більшістю голосів прийняли 
основний профспілковий закон у тлумаченні інтересів влади. 

Новий Закон ще більше звужував захисні можливості масової 
громадської організації через звуження ряду традиційних для них ряд прав 
та повноважень. По-перше, профспілки позбавлялися права розгляду 
трудових спорів і наділялися лише правом представляти інтереси 
працівників в органах, що розглядають ці спори3. По-друге, ст. 37 були 
обмежені права профспілкових комітетів на підприємствах. Зокрема, якщо 
там їх діяло декілька, то для представництва інтересів робітників ці 
профспілки мали створити один „об’єднаний” представницький орган4. І це 
при тому, що кожна профспілка здійснювала свою діяльність на основі 
власних статутних та програмних принципів, які не могли збігатись у 
деталях з іншими. Проте альтернативного виходу з цієї ситуації у 
профспілок, на жаль, не було передбачено, бо за законом „профспілка, що 
відмовилася від участі у представницькому органі, позбавляється права 
представляти інтереси найманих працівників при підписанні 
колективного договору, угоди” (виділено нами – Н.Є.)5. Таким чином, 

                                           
1 Спроба приборкати профспілки // Профспілкова газета. – 1997. – 26 лютого. 
2 Якою буде роль профспілок у наступних виборах до Верховної Ради України? // 

Національна безпека і оборона. – 2001. – № 8. – С. 44. 
3 Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. – С. 939. 
4 Там само. – С. 941. 
5 Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Відомості 

Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397. – С. 941. 
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положення цієї статті не тільки ставили під загрозу можливість 
представництва профспілками інтересів робітників, а й взагалі 
функціонування профспілок у колективно-договірній сфері, що давно вже 
стало міжнародною практикою. Його показовість у руслі піднятої проблеми 
полягає в тому, що він, як і практично вся законодавча база функціонування 
професійних спілок, не залишали їм іншого вибору, окрім активізації 
політичної діяльності. 

За цих обставин політична діяльність не виступала вираженням амбіцій 
когось із лідерів профспілкового руху. Вона була логічним результатом 
функціональної безправності захисників інтересів трудового народу. Тобто 
політична діяльність була необхідна для юридичного закріплення  прав 
профспілок з метою подальшої реалізації їх природних захисних функцій. 
Саме їх держава намагалася максимально вихолостити, обґрунтовуючи свою 
позицію перехідним характером економіки та іншими, в принципі, вагомими 
чинниками. Отже, – це основоположний висновок, що випливає з аналізу 
поставленої проблеми.  

Підсумовуючи зазначене загалом, можна зробити висновок про те, що 
законодавча база функціонування профспілок у 90-ті рр. двояко позначалася 
на їх політичній діяльності. По-перше,  не можна не визнати штучного 
стримування  її формування з боку державних інституцій. Намагаючись 
виграти додатковий час для виведення країни із затяжної економічної кризи, 
влада змушена була приймати закони, які фактично урізали права 
профспілок у тих аспектах профспілкової діяльності, які або прямо, або 
опосередковано виводили громадську організацію на рівень політичної 
діяльності. 

По-друге, чим обмеженіші приймалися закони, які  регламентували 
участь профспілок у політиці, тим активніше змушені були профспілкові 
комітети включатися до політичної діяльності. Тобто вступав у дію закон 
протидії. Через боротьбу за покращення законодавства, яке регламентувало 
функціонування цієї масової громадської організації, профспілкові 
організації реалізовували свої потенційні політичні можливості.  

І, нарешті, по-третє, не можна не враховувати загальних об’єктивних 
обставин, пов’язаних із ходом державотворчих процесів в Україні. 
Практично половину досліджуваного періоду українське законодавство 
формувалося без Основного Закону. Відсутність юридично визнаних 
концептуальних положень гальмувало процес його творення, що 
суперечливо позначилось і на формуванні законодавчої бази професійних 
спілок. 

Враховуючи зазначене, є всі підстави стверджувати, що законодавчий 
аспект, як забезпечувальний чинник політичної форми діяльності 
наймасовішої громадської організації, повністю підтверджує її повну 
виправданість принаймні у період, що нами досліджується. Та ж 
обережність, з якою державні інституції допускали професійні спілки до 
політики, є тому переконливим свідченням. Додаткову аргументацію цієї 
доцільності очевидно треба шукати в соціально-економічній та політичній 
площинах, що є темою окремого наукового пошуку. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗРОШЕННЯ,  
ПІДТОПЛЕННЯ ТА ПОВЕНЕЙ  

У КОНТЕКСТІ УКРАЇНОЗНАВЧОЇ  
КОНЦЕПЦІЇ ДОВКІЛЛЯ 

 
У статті розглянуто феномен підтоплення українських територій 

як динамічний процес, обумовлений різними, насамперед техногенними 
чинниками. Проаналізовано механізми підтоплень для різних реґіонів 
України. Приділено увагу психічному впливові феномену підтоплення на 
формування та існування української нації. Зазначено важливість 
посилення вимог до екологічного виховання та формування 
відповідального ставлення до захисту довкілля. Висловлено пропозиції 
щодо усунення причин підтоплень. 

 
Україна споконвічно відзначається високим ступенем обводненості. 

Розвинена гідрографічна мережа рік і річок, ручаїв і потічків, струмків та 
джерелець, великих і малих озер настільки щільно вкриває територію 
України, що давня людина, перебуваючи у будь-якій точці її території, 
могла швидко, не довше як за кілька годин, дістатися до якогось із цих 
джерел питної води і задовольнити свої потреби. Обводненість 
створювала сприятливі умови для енергійного розвитку рослинного й 
тваринного світу, що у свою чергу давало змогу забезпечити 
харчуванням велику кількість людей.  

Вода є дуже важливим психоемоційним чинником у всьому світі, в 
Україні зокрема. Так, П.Чубинський, видатний український етнолог, 
зазначав, що вода, як символ здоров’я, широко застосовувалась 
українцями у заклинаннях та замовляннях. Свячена чи водохрещенська 
вода вважається здатною запобігати різним хворобам. Каламутна ж вода 
пов’язується із зрадою, хворобами, підступністю, ганьбою. Вода 
розглядалася у багатьох народів як рубіж, перехід від життя до смерті. 
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Паскудячи довкілля, а особливо воду, паскудимо свідоме й підсвідоме 
сучасного та майбутнього українського буття… 

Значна обводненість сприяла залюдненості українських земель ще за 
часів палеоліту, причому місцеві мешканці тяжіли до осідлого характеру 
господарювання у безпосередній близькості до водних джерел упродовж 
багатьох тисячоліть. 

Але ця осідлість місцевої людності позначалася надзвичайно 
негативним впливом на довкілля: нещадно вирубувалися і випалювалися 
ліси, що в давнину вкривали більшу частину території, і на їх місці 
з’являлися лісостепові, а на півдні – і степові ландшафти. Як наслідок, 
гірше затримувалися снігові і дощові води, через що знижувався рівень 
ґрунтових вод. Ґрунти втрачали вологу, необхідну для живлення дерев, і 
тому вирубані ліси часто вже не поновлювалися, а відповідно – 
рослинний і тваринний світ зазнавали істотних змін. Людність же 
поступово втрачала свою етноестетичну оригінальність, психоетнічно 
”сповзаючи“ із лісолукових образів та долучаючись до відомого в світі 
етнологічного прошарку ”степовиків“. Різниця між якими очевидна, 
приміром, у пісенній творчості: у степових, напівстепових та пустельних 
етносів домінантою є ритмічність, а у лісолукових  та лісостепових – 
мелодійність. Тож і дія центрів мозку різна. 

Після танення останнього льодовика значно змінився характер руху 
повітряних мас, що призвело до незворотних змін клімату. Південь 
України опинився у сфері впливу теплих і зневоложених повітряних мас 
і вже де-факто перетворився на природну зону сухого степу. Ґрунти 
утримували вологу лише у річкових долинах та пов’язаних з ними 
численних балках, байраках, ярах, де й збереглася лісова рослинність. 
Саме тут і гуртувалася осідла місцева людність, яка через постійні 
посухи втратила можливість ефективно займатися землеробством і 
головний наголос у господарюванні поступово перейшов до скотарства. 

У цей період – а це доба енеоліту – землеробство зосереджувалося 
переважно у Центральній Україні. Саме з цими землями пов’язані 
трипільська культура і значно пізніша культура “скіфів-оратаїв” (за 
визначенням Геродота1). Проте й тут виникали проблеми, пов’язані з 
господарчою діяльністю людини: це поступове виведення з обороту 
освоєних земель, з одного боку, через їх виснаження, з іншого – через 
поступове загидження. Тому існувала потреба і далі рубати ліси… Через 
це Центральна Україна, що й досі перебуває у лісостеповій природній 
зоні, за ступенем залісненості скоріше нагадує степ, бо ліси збереглися 
переважно на неугіддях, а ступінь розораності земель перевищує 70%. 
Загалом же Україна займає за рівнем заліснення передостаннє місце в 
Європі: якщо середньоєвропейський рівень залісненості територій 
становить понад 30%, то в Україні він на цей час – лише 15,6%. Окрім 
цього, видовий склад існуючих лісів істотно відрізняється від 
притаманного українському терену, бо природні ліси вирубувалися, а 

                                           
1 Геродот. Історії у дев’яти книгах. Переклад, передмова та примітки О.І.Білецького. – 

К., 1993. – С. 184. 
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насаджувалися нерідко чужорідні… Тож і свідомість та етноестетична 
образовість місцевого населення змінювались, а це підсвідомо впливало 
на відплив автохтонів із цих теренів і наповнення суходолу мігрантами. 

Лише вузька смуга в українському Поліссі (у північній частині 
Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської 
областей), а також передгірські та гірські масиви Карпат і Криму 
зберегли свій природний лісовий покрив. І тому дуже прикро, що вже у 
наш час розпочалося нещадне вирубування цих останніх заповідних 
лісів, яке не зупиняють навіть уже зафіксовані негативні наслідки. На 
жаль, ми погано вчимося на власному досвіді, а тому власноруч 
створюємо самі для себе техногенні катастрофи, від яких не лише 
страждатимемо самі – страждатимуть наші нащадки… У цьому 
трагічному стані не слід звинувачувати лише колоніальну владу, треба 
кожному спитати у себе – що ти зробив, аби подолати це споживацьке 
ставлення до власної землі. Бо, приміром, літній чоловік у 
закарпатському селі, спилявши останнього куща тиса ягідного, що 
укріплював берег річки, сказав, що те йому потрібне було для люльки!.. 
Варто нагадати, що, за дослідженнями С.Сегеди, М.Чмихова, Ф.Вовка та 
інших науковців, саме тут поки що зберігається тип давнього 
протоукраїнця. 

Залісненість земель безпосередньо пов’язана як із їх зволоженістю, 
так і з рівнем ґрунтових вод, бо ліси виконують природні регуляторні 
функції щодо обох цих характеристик поверхні суходолу. У зимово-
весняний період ліси накопичують значні маси снігу, в інші пори року – 
утримують дощові води, і сприяють їх поступовому переходу у ґрунт. 
Ґрунтові ж води поширюються по значних площах у водоносних шарах і 
завдяки цьому підтримують вологість ґрунтів. Подекуди вони виходять 
на поверхню у вигляді джерел, а подекуди – переходять чи у поверхневі 
води (ріки, потічки, озера тощо), чи у підземні, розташовані у нижчих 
водоносних горизонтах і врешті-решт або поповнюють їх запаси, або 
також збільшують річковий стік, бо часто підземні водоносні горизонти 
перетинаються глибокими річковими долинами. Крім того, у 
місцевостях, де є надлишок ґрунтових вод, ліси у теплу пору року 
стають гігантськими природними випаровувачами, завдяки чому 
знижується вологість ґрунту. І ще: ліси, що знаходяться на гірських 
схилах, у ярах, байраках, балках, забезпечують природний захист ґрунтів 
від ерозії. Нижче, розглядаючи конкретні ситуації, що склалися у різних 
реґіонах України, ми будемо бачити, як регуляторна роль лісів 
проявляється у різні способи. Тут же маємо зауважити, що природні 
складові екосистем перебувають у тісній взаємопов’язаності, і 
необґрунтована, непродумана діяльність людських спільнот легко і 
незворотно руйнує ці зв’язки, ставлячи під загрозу подальше 
існування самих екосистем, і людини – як їх складової. 

До початку XX ст. таке явище як підтоплення суходолу, відбувалося 
в Україні спорадично і було пов’язане майже виключно із весняними 
повенями, тобто стосувалося лише річкових долин, насамперед – у 
басейнах Прип’яті, Дніпра та річок карпатського реґіону. Це явище було 
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досить передбачуваним, відносно нетривалим і, навіть завдаючи інколи 
матеріальних збитків, ніколи не мало катастрофічного характеру. 
Відповідно, зумовлене ним психологічне навантаження не несло у собі 
психологічного підтексту, бо було природно-традиційним. Так, 
упродовж усього XX ст. спостерігалися лише чотири випадки 
підтоплення у Києві, два з яких (у 1930 та 1970 рр.) заподіяли помітну 
матеріальну шкоду. Натомість у Закарпатті значні повені траплялися 
частіше і нерідко приносили руйнівні наслідки. Всій іншій території 
України таке явище, як підтоплення, не було властивим.  

Проте вже у першій половині XX ст. було зафіксоване деяке підняття 
рівня ґрунтових вод в окремих реґіонах півдня і південного сходу 
України. Наслідком цього стали спорадичні і нетривалі підтоплення 
деяких територій. У другій половині XX ст. швидкість підняття рівня 
підземних вод різко прискорилася. Площі підтоплення стали стрімко 
зростати, а саме це явище стало набувати перманентного характеру. На 
даний час уже постійними і тимчасовими підтопленнями охоплено 
значні території Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, 
Одеської, Запорізької та інших областей, а також прилеглі до районів 
вуглевидобутку території Донбасу. Водночас відбулося значне 
погіршення якості води, яка у багатьох реґіонах стала непридатною для 
вживання. Це зумовлене, з одного боку, витіканням стічних вод із 
колекторних систем та їх потраплянням у річки або у підземні води, чи 
навіть їх змішуванням з водопровідною водою, що пов’язане із 
аварійним станом водопроводу і каналізації. Таку ситуацію маємо зараз 
у Черкаській області, яка колись вважалася краєм ”живильної“ води. З 
іншого боку, у багатьох випадках відбувається забруднення вод, 
призначених для споживання, різноманітними техногенними домішками. 
Так і виникають ситуації, коли, наприклад, люди з колодязів вичерпують 
”воду“, яка більшою мірою нагадує авіаційне пальне… 

З другої половини 90-х років минулого століття різко зросла 
інтенсивність катастрофічних повеней у карпатському реґіоні, причому 
вже по обидва боки Карпат. Ситуація настільки загострилась, що навіть 
у сезони середньої засніженості тало-дощові води здатні викликати 
значні руйнування, а місцеве населення очікує весни не із радісним 
сподіванням, а з неприхованим острахом… 

Відповідно до сучасних оцінок, загалом в Україні підтоплювані 
площі охоплюють близько 7 млн га або 12% території держави. У 
періоди екстремальних опадів, повеней, паводків та у вологі роки вони 
зростають більше як удвічі, загрожуючи площам до 16 млн га або 27% 
території держави. У вологі періоди в Україні підтоплюється повністю 
або частково понад 2000 сіл, 541 місто і селище міського типу, у яких 
проживає 16 млн громадян, тобто практично понад третина населення 
України. Через підтоплення земель     зазнає ушкоджень близько 12 тис. 
архітектурно-історичних пам'яток України. За експертними оцінками, 
соціально-економічні збитки внаслідок повеней становлять від 300 до 
500 гривень на один гектар уражених територій у сільській місцевості та 
10-12 тис. гривень на один гектар території міст. І що вражає найбільше 
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– за останні 15 років загальна площа земель та кількість міст і 
селищ із сталими проявами підтоплення зросли вдвічі1. Дехто, 
оптимістично налаштований, може зауважити, що Західна Європа, 
особливо узбережні держави, потерпають від повеней здавна. Відповідно 
їх фольклор і наповнений ситуаціями, передчуттями та передріканнями, 
які нині сповна задовольняють сценаристів фільмів жахів. Згадаймо, що 
острах перед ”великою водою“, який панував у античних греків, ще й 
зараз викликає очікування світового потопу. 

Отже, якщо називати речі своїми іменами, проблема вже давно 
набула характеру екологічної катастрофи і вимагає невідкладних та 
ефективних дій, які мають насамперед зупинити негативні тенденції, а 
згодом – і забезпечити поступове поліпшення ситуації.  

Проаналізуємо причини виникнення цього небезпечного явища та 
розглянемо можливі шляхи його подолання. При цьому зауважимо, що 
важливою для нас є не сама лише матеріальна сторона, а значно більшою 
мірою – психоетичний аспект проблеми. 

Водні ресурси і водний баланс України 
За сумарними запасами водних ресурсів (209,8 км3) Україна займає 

одне з провідних місць у Європі, проте лише 25% з них формується у 
межах країни і є її власними водними запасами (таб.1). 

А 75% є транзитним стоком, який не може розглядатися як надійне 
джерело водопостачання. До того ж основна маса транзитного стоку 
припадає на басейн Дунаю, де потреби у воді не перевищують 5% від 
загальнодержавних обсягів. Натомість транзитний стік басейну Дніпра 
широко задіяний у господарюванні, що й приховує основні загрози. 
Зокрема, у разі виникнення екологічних проблем у басейні Верхнього 
Дніпра водозабезпечення значної частини території України опиниться у 
критичному стані. (Прикладом подібної ситуації може бути забруднення 
транзитної води українських ділянок річок Тиса та Серет важкими 
металами внаслідок низки аварій на розташованому в Румунії 
золотодобувному підприємстві, що відбулося декілька років тому). 
Відсутність узгодженого управління спільними водними ресурсами, 
недостатня інформованість про водокористування у Білорусі, Російській 
Федерації та Румунії можуть загрожувати не лише екологічною 
катастрофою, а й приховують небезпеку виникнення міждержавних 
конфліктів. 

Водночас варто підкреслити, що при розгляді показників 
забезпечення водою власного походження з розрахунку на одну особу чи 
на одиницю площі території країни (остання колонка у табл. 1), 
становище нашої держави виглядає геть непривабливо, особливо якщо 
врахувати, що нерівномірна дислокація водних запасів на її території 

                                           
1 Рекомендації парламентських слухань "Підтоплення земель в Україні: проблема та 

шляхи подолання", схвалені Постановою Верховної Ради України від 6 березня 2003 року 
№609-IV // Веб-сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua.  

Рішення круглого столу на тему ”Проблема підтоплення та затоплення територій 
Херсонської області та шляхи її розв’язання”, м.Київ, 24.06.2005 р. // Веб-сайт 
http://www.scwm.gov.ua/Rishennya.doc. 
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вимагає штучного перерозподілу води за рахунок створення мережі 
каналів, водогонів та водосховищ. Обсяги такого перерозподілу є дуже 
значними: лише дніпровської води щорічно перерозподіляється близько 
6 км3, а його екологічні наслідки є далеко не бездоганними. 

 
Таблиця 1. 

Забезпеченість країн Європи ресурсами річкового стоку1 
 

 
 
Складність ситуації суттєво загострюється тим, що архаїчні, глибоко 

застарілі технології промислового виробництва в Україні 
характеризуються, поряд із найбільшою у світі енергозатратністю, ще й 
значною водозатратністю. Зокрема, виробництво 1 т сталі вимагає 

                                           
1 Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України: Монографія / За ред. 

Б.М.Данилишина. – К.: РВПС України, 1999. – 716 с. 
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використання 11,5 т води. За офіційними відомостями, загалом у державі 
використовується щорічно близько 55 км3 води, проте говорити про 
абсолютні цифри важко, оскільки більшість водозаборів не забезпечені 
вимірювальними приладами, а якийсь надійний контроль за 
використанням води відсутній. Та привертає увагу факт, що ці 
задекларовані обсяги споживання води вже перевищують власні запаси 
поверхневих вод (!). 

Вважається, що приблизно ¼ використовуваної води відбирається з 
природних (поверхових та підземних) джерел, а ¾ – із систем 
оборотного та повторно-послідовного водопостачання, запаси води у 
яких поступово поновлюються з природних джерел. Але реальне 
співвідношення у балансі водопостачання також встановити важко через 
відсутність належного обліку і контролю. Зауважимо, що не менше 5 км3 
використаних у промисловості забруднених вод скидається щорічно 
назад у річкові басейни, а деяка частина – у підземні горизонти. 
Встановити ж, яка частина використаної води переходить просто у ґрунт, 
на разі неможливо… 

За таких обставин вирішення екологічних проблем вимагає: відмови 
від споживацьки-утилітарного підходу до Природи, формування та 
закріплення у психотипі нації уважного ставлення до проблем 
збереження довкілля; створення замкнених систем водопостачання 
промислових об’єктів та повного очищення використаних у 
промисловості вод; технологічного оновлення виробництв з метою 
скорочення їх водозатратності; введення жорстких санкцій стосовно 
наднормативних споживачів води; становлення ефективного контролю 
за споживанням води, у т.ч. – у житлово-комунальному господарстві. 

Механізми підтоплення 
Явище підтоплення суходолу зумовлюється двома обставинами – 

появою надлишків поверхневих вод та підняттям рівня ґрунтових вод, 
які можуть виникати під дією різноманітних механізмів. У кожному з 
трьох регіонів України, де підтоплення набувають катастрофічного 
характеру, діють різні механізми підтоплень. Тому видається доцільним 
розглянути ситуацію по кожному регіону окремо. 

1. Підтоплення територій у Причорноморській низовині 
(Херсонська, Миколаївська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька 
області). Це унікальні запорізькі землі, оспівані Адріаном Кащенком і 
Дмитром Яворницьким, де посеред посушливого степу на сотні 
кілометрів простягалися Великий Луг (у ботанічному визначенні – 
різнотрав’яні луки і рідколісся, а не тирсово-полиновий степ), дніпрові 
плавні і заплавні ліси, численні протоки, річки, озера – споконвічний 
природний саморегулюючий комплекс, у якому буяння флори 
спричинювало розмаїття фауни, а людина аж до кінця XVIII ст. була 
нечастим і в міру обережним користувачем цих багатств. Ситуація 
почала змінюватися з початком масового заселення цих земель, яка 
супроводжувалася вирубкою лісів, засипанням балок і ярів, 
розплануванням поверхні, прокладанням доріг, а згодом – розгортанням 
потужних промислових підприємств, розробкою кар’єрів і шахт, 
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прокладкою магістральних каналів і зрошувальних систем та 
будівництвом водосховищ, серед яких окремо належить виділити 
Каховське… 

У геологічному, гідрологічному та гідрогеологічному відношенні 
поверхня Причорноморської низовини характеризується практично 
горизонтальним, з невеликим нахилом у бік моря, заляганням потужних 
(товщиною від сотень метрів до 1,2 км) пластів осадочних гірських 
порід, упокоєних на кристалічному фундаменті. Їх верхні шари мають 
неоген-четвертинне походження і складаються із суглинково-глиняних 
мас, серед яких неглибоке і водночас протяжне площинне поширення 
мають водотривкі верхньопліоценові червоно-бурі глини. На цих глинах 
сформувався перший водоносний горизонт ґрунтових вод, пов’язаний з 
поверхневими водами1. Особливо важливо підкреслити, що глибина 
залягання водотривкого шару в середньому не перевищує 10 м.  

За таких обставин усі перераховані нами техногенні чинники різною 
мірою сприяли підвищенню рівня ґрунтових вод. Внаслідок вирубки 
лісів скорочувалося випаровування вологи. Засипання балок і ярів, 
вирівнювання поверхні вело до знищення природних систем дренажу, 
утворення значних площ по суті безстічних територій. Промислове і 
житлове будівництво, поява відвалів та хвостосховищ створювали 
додаткове навантаження на поверхню ґрунту та сприяли її просіданню – 
а отже, і наближенню до рівня ґрунтових вод. Поява численних 
залізорудних шахт і гігантських кар’єрів, крім того, призводила до 
прориву розташованих нижче горизонтів підземних вод, їх гідравлічного 
об’єднання з ґрунтовими водами та одночасно – їх забруднення 
техногенними відходами. Саме ці механізми стали головними 
причинами підтоплень з одночасним знищенням природного 
водопостачання на значних територіях довкола промислових зон 
(зокрема, район Кривбасу).  

Та головний нищівний удар по природній гідрології та гідрогеології 
реґіону було завдано побудовою Каховської гідроелектростанції. 
Підняття рівня поверхневих вод перед греблею ГЕС автоматично 
означало і підняття рівня ґрунтових вод. На початку 60-х років минулого 
століття це явище досягло критичної межі у 8-10 метрів. Аналогічно 
спрацювало і будівництво водосховищ на інших ріках регіону. На 
значних територіях південних областей ґрунтові води або вийшли на 
поверхню, або наблизились до неї впритул, виходячи на поверхню після 
випадання дощів чи танення снігу. Розпочалося підтоплення населених 
пунктів, масового характеру набуло забруднення ґрунтових вод 
неочищеними стоками. Відбулося масове переселення автохтонів, не 
винищених голодоморами, каральними репресіями та війнами, й 
тотальне заселення терену іншосвідомими прибульцями. 

                                           
1 Тюремина В.Г., Фесенко А.В., Черкасов В.А., Шаталин С.Н. Особенности 

формирования процесса подтопления на территории юга Украины (методические подходы 
при выполнении пространственного прогноза) // Веб-сайт «Екологія.Наука.Техніка» 
http://www.eco.org.ua. 
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Суттєвим чинником також стало створення потужних зрошувальних 
систем (Червонознам’янської, Каховської, Інгулецької, 
Нижньодністровської, Татарбунарської та інших) та пов’язаних з ними 
магістральних каналів, що покривають сотні тисяч гектарів 
сільгоспугідь. За тих гідрологічних умов, що властиві для півдня 
України, площинне зрошення взагалі не є ефективним, оскільки воно 
перетворюється на механізм  перекачки річкових вод у ґрунтові. А 
масштаби такої перекачки можна уявити, якщо врахувати, що, 
наприклад, весь річковий стік чималої ріки Інгульця поступає у канали 
самої лише Інгулецької зрошувальної системи…  

Як наслідок, у загальній площі земель півдня України постійно 
підтоплені та спорадично підтоплювані території зараз складають: на 
Херсонщині – 36%, на Одещині та Миколаївщині – понад 23%, у 
Дніпропетровській області – 20%, у Запорізькій – понад 10%1. 

При цьому наявною є тенденція до наростання катастрофічності 
явища. Площа підтоплюваних територій безперервно зростає. Зокрема, 
лише з 2001 до 2004 рр. площа підтоплення на Дніпропетровщині 
збільшилася на 2000 га. Почалися підтоплення в окремих місцевостях 
уже поза межами зазначеного ареалу – у Долинській і Світловодську 
(Кіровоградщина), Кременчуці (Полтавщина), Золотоноші (Черкащина), 
Ніжині (Чернігівщина) – що цілком зрозуміло, бо ефект, що заподіює 
Каховське водосховище у нижній течії Дніпра, повторюється вище за 
течією, де розташовані інші водосховища т.зв. Дніпровського каскаду. 
Зрозуміло, що в населених пунктах, де накладаються додаткові 
техногенні чинники (витікання води з водопровідних та каналізаційних 
систем, розпланування територій тощо), явище підтоплювання 
проявляється більш інтенсивно. Наприклад, від нього страждає більше 
половини території Херсона, значні площі у Миколаєві, 
Дніпропетровську, Запоріжжі та інших містах. Підвищення рівня 
ґрунтових вод сприяє і розвиткові зсувних явищ, котрі у міських умовах 
загрожують катастрофічними наслідками. 

У контексті цієї статті не можна обійти увагою весь комплекс 
меліоративних та гідробудівних робіт на півдні України. Ці 
проваджувані з гігантським розмахом, охопленням колосальних 
територій роботи, що поглинули шалені кошти, велися вкрай бездумно, 
непрофесійно, і, по суті, призвели до стрімкої деградації як 
сільськогосподарської діяльності, так і самого довкілля. Їх наслідком 
стали істотні зміни у гідрографічній сітці, зокрема, ліквідація струмків і 
малих річок, виснаження верхів’їв рік, замулення та засмічення їх русел, 
скорочення обсягів річкового стоку. 

Заплави річок здавна відігравали роль не лише самоочисну біосферну 
функцію, а й слугували джерелом найдешевших і високоякісних кормів 
для худоби. Тепер, коли вони знищені або деградовані, коли оранкою 

                                           
1 Рекомендації парламентських слухань "Актуальні проблеми зрошення, підтоплення 

та повеней в Україні", схвалені Постановою Верховної Ради України від 23 лютого 
2006 року №3506-IV // Веб-сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua. 
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знищена дернина з її величезними запасами репродуктивної органіки, на 
яких природним шляхом росли сочні кормові трави, рідкісні ендемічні та 
лікарські рослини, ці найбільш цінні угіддя втрачені, а селяни (які тепер 
купують у аптеках іноземні ліки, іноземні трави, іноземні природно-
профілактичні засоби) змушені збільшувати площі під кормовими 
культурами, тобто збільшувати затратність тваринництва. 

Дегенерація річкових систем – це симптом екологічної кризи, котрий 
супроводжується різким погіршенням питного водопостачання, 
скороченням рибних запасів, ростом захворювань, посиленням ерозії 
ґрунтів та іншими негативними проявами. І головна роль у деградації 
річкових систем належить гігантським греблям відносно малопотужних 
гідроелектростанцій на Дніпрі та Дністрі, які докорінно змінили водний 
режим головних водних артерій країни й умови життя поблизу них. 
Водосховища ГЕС швидко “зацвіли” водоростями, розпочалася потужна 
руйнація їх берегів, а прилеглі землі перетворилися на постійно 
підтоплювані, смердючі гниючими синьо-зеленими водоростями 
території. Відмирання водоростей викликає спалахи інфекцій і збагачує 
воду токсинами, які здатні викликати в людей алергійні і кишково-
шлункові захворювання.  

Внаслідок побудови штучних водоймищ втрачено 1,2 мільйони 
гектарів угідь (2,1% земельного фонду), у тому числі 700.000 га 
заплавних земель. Натомість одержано 1 млн гектарів зрошувальних 
земель із низькою врожайністю, частково змитими, а частково 
засоленими та еродованими ґрунтами. На чорноземах, які раніше давали 
по 30-50 ц. пшениці чи по 50-80 ц. кукурудзи з одного гектара, 
врожайність суттєво зменшилася, тоді як трудомісткість і затратність 
сільгоспробіт зросла в п’ять і більше разів. І якщо врахувати ще й 
чинник підтоплення територій, стає очевидною глибина помилковості 
ухвалених колись рішень про здійснення меліоративних та 
гідробудівних робіт. Бо навіть оцінюючи ситуацію суто у матеріальному 
вимірі,  дійдемо висновку, що сумарні втрати від зазначених факторів у 
сотні разів перевищують прибуток, отримуваний від роботи ГЕС… 

2. Підтоплення територій гірничо-промислових реґіонів (Донбас, 
Західний Донбас, Кіровоградська область). Розробка шахт, копалень, 
кар’єрів супроводжується переміщенням значних мас ґрунтів і порід 
підземного залягання на земну поверхню, проривом підземних 
водоносних горизонтів та утворенням значних підземних пустот. 
Внаслідок цього, як уже зазначалося, розпочинається просідання ґрунту 
на прилеглих територіях, що призводить до поступового наближення 
рівня ґрунтових вод до поверхні, а також виникає явище гідравлічного 
пов’язання ґрунтових і підземних вод, внаслідок якого відбувається 
збільшення об’ємів ґрунтових вод. Побічним ефектом є техногенне 
забруднення ґрунтових та підземних вод і унеможливлення їх 
використання для питного водопостачання. Тому й приживається 
новоприбуле населення із степових та пустельних реґіонів, котре є 
традиційно адаптованим до обмеженого споживання низькоякісної 
питної води. 
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Забезпечення роботи шахт вимагає неперервної відкачки 
мінералізованих і забруднених шахтних вод. Для цього створюються 
спеціальні стави-накопичувачі, де шахтні води частково випаровуються 
впродовж теплого сезону, а тому їх заповнення відбувається 
уповільнено. При створенні цих ставів в урізах балок, складених із 
суглинків, під якими залягають глини, не проводилася гідравлічна 
екранізація дна і бічних стін, бо вважалося, що фільтрація вод не буде 
значною. Та при цьому не враховувався фактор значної мінералізації 
шахтних вод. Виявилося, що під впливом мінералізованих вод 
відбувається коаґуляція глин, і як наслідок попередньо водотривкі шари 
поступово стають водопроникними. Тому майже половина шахтних вод 
легко фільтрується через дно і стінки ставів і надходить у водоносні 
горизонти, створюючи суттєве додаткове джерело підняття рівня 
ґрунтових вод. Внаслідок цього землі, безпосередньо прилеглі до ставів-
накопичувачів (а це – площі у декілька квадратних кілометрів!) 
поступово заболочуються, а на більш віддалених територіях 
проявляються ефекти спорадичних підтоплень. 

У Західному Донбасі та інших територіях гірничо-промислового 
видобутку Дніпропетровщини і Кіровоградщини цей механізм 
виникнення підтоплень є визначальним. Зокрема, у районі Павлограда 
зафіксовано швидкість підняття рівня ґрунтових вод на рівні 30 
сантиметрів на рік (!), а площі заболочених земель у долині р.Самари 
зростають буквально на очах1. 

А в районах, де гірничо-промисловий видобуток має більш тривалу 
історію, виник ще один техногенний і не менш небезпечний механізм. 
Розташування шахт, копалень і кар’єрів на земній поверхні відповідає 
розташуванню вугле- та рудоносних пластів під землею; тому вони 
концентруються там, де видобуток є найбільш ефективним. Внаслідок 
цього, зокрема, всі шахти у певному реґіоні являють систему сполучених 
судин, пов’язаних шахтними водами. І якщо одна чи декілька шахт 
припиняють видобуток, це не означає, що можна припинити відкачку 
шахтних вод, бо в такому разі неминуче підвищуватиметься їх рівень в 
інших шахтах. Крім того, підняття рівня шахтних вод веде до їх 
проникнення у верхні водоносні горизонти з усіма можливими 
негативними наслідками, їх подальшої мінералізації за рахунок 
розчинення речовин і мінералів у верхніх шарах порід та подальшого 
забруднення верхніх водоносних горизонтів2. 

Результатом дії цих факторів на територіях, де спостерігається 
неглибоке залягання ґрунтових вод, є розвиток процесів підтоплення та 
знищення систем природного водопостачання. А якщо врахувати, що 
безпосередньо до шахт прилягають селища та міста, у яких проживають 

                                           
1 Євграшкіна Г.П. Проблема підтопления Західного Донбасу та шляхи її розв'язання // 

Веб-сайт «Екологія.Наука.Техніка» http://www.eco.org.ua. 
2 Яковлєв Е.А., Сляднєв В.А., Юркова Н.А. Вплив закриття шахт на активізацію 

процесів підтопления та ускладнення еколого-геологічного стану території // Веб-сайт 
«Екологія.Наука.Техніка» http://www.eco.org.ua. 
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десятки і сотні тисяч людей, то виявляється, що закриття шахт несе не 
лише безробіття для їх працівників, а й небезпеку екологічного лиха для 
їх домівок. 

На жаль, ці міркування і попередні оцінки можливих загроз не 
враховувалися при ухваленні українським урядом рішення про закриття 
шахт методом т.зв. “мокрої” консервації (тобто повного затоплення). 
Саме у такий спосіб – зауважимо, найдешевший – уже зараз закрито 
кілька десятків шахт у Донецькій та Луганській областях. І вже зараз, 
хоч відкачка води із затоплених шахт не припиняється, відбувається 
інтенсивне заболочування і підтоплення прилеглих до них територій. У 
перспективі ж, коли відпрацьовані шахти закриватимуться масово, слід 
очікувати стрімкого розширення площ з екологічним ризиком, близьким 
до катастрофічного, бо активізація процесів підтоплення і затоплення 
стане ініціюючим чинником для інших джерел загрози – підтоплення 
місць складування відходів, промислових зон, збільшення рухомості 
ґрунтів, небезпеки гідромеханічних ударів (локальних техногенних 
землетрусів) тощо1. 

3. Підтоплення внаслідок повеней у Карпатському реґіоні. Вузькі 
річкові долини численних карпатських річок мають значні площі 
водозбору, і тому небезпека сходження повеней у період танення снігів 
чи випадання понаднормових опадів тут існувала завжди. Проте до 
останніх часів катастрофічні паводки були скоріше рідкістю; наприклад, 
за проміжок з 1700 р. до 1941 р. у Карпатах було зафіксовано лише 12 
таких паводків (тобто в середньому один випадок на 20 років)2. Ситуація 
різко змінилася у воєнні і повоєнні роки, коли впродовж 1941-57 рр. 
було вирубано понад 20% карпатських лісів. У цей час  катастрофічні 
паводки настільки почастішали, що у 1968 р. було ухвалене рішення про 
заборону суцільних вирубок. І хоч на лісосіках було поновлено 
насадження, молоді рослин не були здатні виконувати водозахисну 
функцію. Загалом за період 1941-1998 рр. відбулося 16 катастрофічних 
паводків (тобто в середньому кожні чотири роки). У 90-ті роки вже 
відчувалася тенденція до скорочення чисельності цих явищ, аж тут у 
Карпати нагрянули новоявлені бізнесмени… За якихось 5-6 років тисячі 
гектарів суцільних вирубок підвели Закарпаття до найбільшого за всі 
часи паводку 1998 р., і другого за потужністю – у 2001 р. 

З огляду на особливості рельєфу і ґрунтів карпатських схилів, прямий 
зв’язок між вирубками лісу і частотою катастрофічних повеней є цілком 
зрозумілим. З тих ділянок, де вирубано ліс, відбувається інтенсивний 
змив ґрунтів і каміння у русла гірських річок. Змитий матеріал осідає 
нижче за течією, поступово захаращуючи русло. Тому через деякий час, 
у період танення снігів чи випадання значних мас опадів русло 

                                           
1 Миронов Л.Ф., Ткачук А.Б., Бабаев М.В., Котелевец Е.П. Об экологических 

проблемах при закрытии шахт и пути их решений // Уголь Украины. – 2000. – № 7. – С. 39-
41. 

2 Стойко С. Паводки в Закарпатті та доля гірських лісів // Дзеркало тижня. – 2001. – 
№15. 
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переповнюється і вода виходить із берегів. За умов розгалуженої 
гідрографічної сітки ці явища спостерігаються практично одночасно на 
всіх потічках і дрібних річках, а в долинах Латориці, Тереблі, Боржави і 
Тиси проявляється вже сумарний ефект, що має руйнівні наслідки. 

Науковці довели, що з крон дерев карпатських лісів випаровується 
щорічно до 20 км3 вологи, яка домінуючими у реґіоні вітрами 
переноситься на рівнинні території Львівської, Івано-Франківської, 
Тернопільської, Чернівецької, Вінницької областей і позитивно впливає 
на вегетацію сільськогосподарських культур. А головне, що під час 
інтенсивних опадів, наприклад, букові ліси затримують понад 25% 
опадів, глицеві – понад 36%. Тому паводкові хвилі у місцевостях, де ліси 
збереглися, є більш розтягнутими в часі і тому малопотужні. Крім того, 
під лісами практично не відбувається вимивання ґрунту, а отже, майже 
відсутнє явище заповнення русел змитим зі схилів матеріалом. 

На сьогодні залісненість у Карпатах впала до 53,5%, тоді як щорічна 
кількість опадів сягає в середньому вже 1600 мм і має тенденцію до 
зростання. Тому навіть повна заборона вирубок лісу на найближчі роки 
не гарантує припинення катастрофічних повеней, бо повною мірою 
захисна функція лісів відновиться не раніше як за 50 років. Причому 
якщо раніше повені проявляли себе лише у Закарпатті, то в останні роки 
вони набули катастрофічних ознак і в ряді районів Прикарпаття. На 
додачу з’явилася реальна загроза у розвиткові зсувних процесів та 
утворенні селевих потоків: геологи і гідрологи нарахували до 1500 гір, 
на схилах яких розпочалися явища зсувів ґрунту, чого у таких масштабах 
раніше ніколи не спостерігалося1. А наслідки зсувів і селів також можуть 
стати катастрофічними. 

4. Потенційна зона підтоплень: басейн Прип’яті (Волинська, 
Рівненська, Житомирська, Київська області). Рельєф і гідрографія 
Поліської низовини з давніх-давен створили тут своєрідні умови високої 
зволоженості ґрунтів і значної заболоченості місцевості. Тому ці землі 
тривалий час не використовувалися для потреб екстенсивного 
землеробства; тут до останнього часу зберігалися значні масиви 
прадавніх лісів, які не піддавалися нищівним вирубкам.  

Активна господарська діяльність у північному Поліссі розгорнулася 
після Другої світової війни. Розгорнулися роботи з осушення 
драговиння, прокладки шляхів, видобутку корисних копалин, 
будівництва переробних підприємств, тисячі гектарів землі було 
залучено до сільськогосподарського обороту. І все це супроводжувалося 
вирубками лісів. А за останнє десятиліття поліські ліси вирубувалися 
лише заради одержання деревини, причому робилося це безконтрольно і 
по-хижацьки. 

Це дає підстави прогнозувати у найближчі роки прискорення 
процесів підняття рівня ґрунтових вод і появу ще однієї зони підтоплень 
– у басейні Прип’яті.  

                                           
1 Комендар В. Державний комітет ... знищення лісу? Ще раз про причини 

катастрофічних повеней у Закарпатті // Сільські вісті. – 2001. – 22 травня. 
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Узагальнюючі висновки та пропозиції 
“Хотіли, як краще, а вийшло – як завжди”. На жаль, цей крилатий 

вислів найбільш влучно передає роль людського фактора у процесі 
взаємодії суспільства з навколишнім середовищем, причому не лише 
відносно України. 

Варто пригадати, що багато іноземців, котрі відвідували Україну в 
давнину, відзначали досить високий рівень господарювання, культуру 
побуту, бережливе ставлення до довкілля, властиві українцям, і в цьому 
контексті Україна для них видавалася невід’ємною складовою Європи – 
на відміну від тодішньої Московії, де спостерігалися зовсім інші 
традиції господарювання і народні звичаї1. Та згодом настали часи, коли 
чужа, московсько-азійська ментальність запанувала на українських 
землях на довгі століття, укорінилася тут і відбилася в ментальності 
українського народу. Однією з імперських традицій Москви було 
хижацько-загарбницьке ставлення до природних багатств, повною мірою 
проявлене ще від часів ”освоєння“ Уралу, Сибіру, Далекого Сходу – і аж 
до доби ”будівництва соціалізму“. І проявлялося воно не лише у вигляді 
варварського використання надр, а й у постійному прагненні 
”приборкати“, ”вдосконалити“, ”підкорити” природу, котре не зупиняли 
численні провали таких спроб, за які доводилося важко розплачуватись... 

На жаль, виголошені маразматичним партійно-державним вождем ще 
у 70-ті роки минулого століття слова про те, що ”створено нову 
суспільно-історичну спільноту – радянський народ“ були недалекими від 
істини. Впродовж життя поколінь система виховання й освіти, подальша 
ідеологічна обробка поступово ”витравлювали“ зі свідомості людей 
ознаки, притаманні національному психотипу та прагнули підмінити їх 
елементами російської ментальності, густо замішаними на 
більшовицькій ідеології. 

Швидко ”вичавити з себе раба“ не вдавалося жодному народові: 
недаремно ж Мойсей після звільнення юдеїв з єгипетського рабства 40 
років водив їх пустелею, яку легко можна подолати за тиждень 
неспішного ходу. Лише зміна поколінь приносить остаточне духовне 
визволення, розкриття природних якостей, рис характеру, ментальних 
ознак вивільненого етносу. 

Але саме лише духовне визволення не вирішує обговорюваних нами 
проблем, бо втрачена культура природокористування потребує 
відновлення через певні світоглядові зміни та запозичення позитивного 
досвіду цивілізованих країн. Цей процес має супроводжуватися 
сучасною природознавчою та екологічною освітою, поступовим 
виправленням шкоди, заподіяної українському довкіллю та свідомою 
відмовою від невиправданих втручань у його розвиток, у тому числі – і 
тих, що вмотивовуються ”економічною необхідністю“. 

Отже, проведений нами аналіз дає підстави твердити, що явище 
підтоплень в Україні зумовлене насамперед більшовицьким 
господарюванням і викликане техногенними причинами. Головними 

                                           
1 Січинський В.Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 255 с. 
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з них є техногенні порушення природних гідрогеологічних структур та 
механізмів водообміну практично усіх річкових басейнів, у тому числі – 
масштабне зарегулювання рік та суцільні вирубки лісів на схилах 
Карпат, здійснені впродовж останніх 60 років. Додатковий 
кумулятивний ефект додається за рахунок також перерахованих нами 
вище хибних проявів споживацького підходу до природокористування, 
які різною мірою впливали на гідрогеологічні структури та механізми 
водообміну впродовж двох попередніх століть. 

На жаль, відомча наука, у сфері інтересів якої перебувають проблеми 
природокористування, як видається, більшою мірою тяжіє до захисту 
інтересів своїх відомств, ніж до вивчення об’єктивної картини явища. 
Тому у визначенні причин підтоплень вона робить наголос … на 
глобальному потеплінні,  збільшенні кількості опадів, і навіть – на 
підвищенні рівня Чорного та Азовського морів(!). Але ж варто нагадати, 
що 50 років тому ознаки глобального потепління ще не проявлялися, і 
понаднормові опади не спостерігалися також, – а от підтоплення вже 
розпочалися! А іншими природними причинами підтоплень називають 
такі чинники, як ”…слабка природна дренованість, а у багатьох випадках 
і безстічність, мала густота річково-балкової мережі,… природно високе 
стояння рівнів ґрунтових вод та напірних водоносних горизонтів вздовж 
морського узбережжя…“ тощо1, які насправді мають, як ми вже 
зазначали, також техногенне походження. А якби вони мали природний 
характер, то підтоплення у херсонських степах виникали б і у 
багатоводні роки протягом XVII-XIX ст., але ж тоді їх не було взагалі! 
Натомість першопричини – тобто появу Каховської ГЕС (як і всього 
дніпровського каскаду), будівництво зрошувальних систем та вирубку 
лісів у Карпатах ці науковці намагаються або обійти стороною, або 
вказати як другорядний, малозначущий чинник. 

Тому належить визнати об’єктивну реальність: глибока екологічна 
криза, до якої призвело безвідповідальне господарювання, далеко не 
вичерпала всіх потенційних загроз для самого існування української 
нації. 

Усі запроваджувані досі заходи щодо покращення ситуації не 
виявилися ефективними, оскільки ними не усувалися першопричини 
підтоплень. А усунення першопричин вимагає кардинальних рішень. 
Можна вказати кілька таких рішень, що будуть ефективними для різних 
регіонів підтоплень. Це насамперед: 

поступове, дуже повільне зниження рівня води у Каховському та 
інших водосховищах; 

                                           
1 Рекомендації парламентських слухань "Підтоплення земель в Україні: проблема та 

шляхи подолання", схвалені Постановою Верховної Ради України від 6 березня 2003 року 
№609-IV // Веб-сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua.  

Рішення круглого столу на тему ”Проблема підтоплення та затоплення територій 
Херсонської області та шляхи її розв’язання”, м.Київ, 24.06.05. Веб-сайт 
http://www.scwm.gov.ua/Rishennya.doc. 
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детальний аналіз і зважена підготовка рішень щодо мінімізації 
екологічної шкоди від існування водосховищ та ГЕС на Дніпрі і Дністрі, 
а також – щодо подальшої їх долі; 

поступове виведення з експлуатації існуючих зрошувальних систем 
та перехід до системи крапельного зрошення з використанням очищених 
і демінералізованих ґрунтових і підземних вод; 

створення ефективних дренажних систем для початку хоча б навколо 
населених пунктів, ліквідація господарсько-побутових втрат води за 
рахунок створення систем каналізації, впровадження обов’язкового 
очищення стоків тощо; 

відмова від “мокрої” консервації шахт, обов’язковість забутовки 
відпрацьованих шахт, будівництво горизонтальних та вертикальних 
дренажів навколо шахт і кар’єрів, демінералізація шахтних вод тощо. 

Зрозуміло, ці пропозиції вимагають значних витрат, але їх 
впровадження дає надію на поступове відновлення природної екології 
регіонів, що підтоплюються, та скорочення витрат на подолання 
наслідків бездарного господарювання попередніх десятиліть. 
Напівзаходи такої надії не полишають. 
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ГЕОПОЛІТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ЛІДЕРСТВА 
 

У статті автор прагне розглянути природні особливості 
психотиповості українства, оригінальні особливості та шляхи їхнього 
вдосконалення на сучасному етапі як на державному, так і на 
побутовому рівні, не обминаючи й іноземних відповідників. 

 
Зміст слова “ідея” походить від Платона й означає “початок”, 

“основу”, “першообраз”. Це духовний першопочаток, що становить суть 
та основу всіх речей. Вона, ідея зокрема, пов’язана безпосередньо із 
поняттям суспільної свідомості. Пізнання ж правдивого світогляду, 
людей минулих епох і навіть часів є занадто складним через брак 
вибору критеріїв, які б змогли бути рівнозначними із нинішнього 
“сьогодення” тим минулим синкретичним, щоб уніфіковано-
узагальненим психоаналітичним “поглядом” охопити Ойкумену: Мій 
край або Увесь світ... 

Міф в ідеології суспільства чи не найважливіша визначальна. Проте 
останнім часом, приміром, термін “міфотворення” набув вразливо 
негативного відтінку, а разом з тим саме творення міфів давніми 
суспільствами нині може виступати як “історія”. Бо що то є таке 
Геродотові “історії”?1 Систематизоване записання багатьох міфів 
тогочасного Світу із спробою їх аналізу. Очевидно, стверджувати, що 
аналогічно, проте через ширші можливості – більш об’ємно, працював 
Джеймс Джордж Фрезер2. Серед українських фахівців на мій позирк це 
– приміром Микола Костомаров3 та Павло Чубинський1 і інші. 

                                           
1 Геродот із Галікарнасу. Історії в дев’яти книгах. – К.: Наук. думка, 1993. 
2 Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь. – М.: Политиздат, 1984. 
3 Костомаров М. Слов’янська міфологія // Хроніка 2000. – К.: Довіра, 1992. – Вип. 1. 
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Стереотипним і самодостатнім нині вважають розокремлення 
світоглядів на так званий дохристиянський і християнський. Проте 
науковий погляд на “дохристиянську генезу” скоріше робиться через 
християнське “створення світу”, зокрема, християнську теософію. 
Загальновідомо, що адаптаційні процеси у давніх народів під час зміни 
їхніх традиційних світоглядів на нові, християнські, були тривалими, 
дуже жорстокими, деінде із тотальним винищенням культурних 
цінностей, які були і є артефактами оригінальності та психоетнічної 
унікальності розвитку. Через це деякі дослідники висловлюють чітке 
переконання немовби в писемних пам’ятках (приміром, у етрусків, як і в 
українців, такі дохристиянські пам’ятки відсутні, бо ретельно винищені) 
та у фольклорі ”переважає песимістичний погляд на марноту життя в 
земному світі, що внаслідок первородного гріха став долиною сліз”. 
Така переконаність є достатньо упередженою, бо як достатньо широко 
це розглядає в своїй відомій роботі2 п. Фрезер, багато місця в т.ч. у 
дохристиянському фольклорі займають “перенесені” біблійні 
домислення. Бо нині разом з тим, що всі християнські свята повністю 
замінили традиційні календарні свята, пов’язані з астрономічними 
явищами та господарськими турботами, вони ще й щільно переплелися 
з тими, яких не змогли підмінити, у деяких випадках, скориставшись із 
“послуг” народної психології і витворивши нове народне християнство, 
яке і є на пересічному рівні “релігією суспільства”. І в цьому кінцевому 
факті я не вбачаю поганого, проте прагну зауважити, що воно замінює і 
знецінює можливості вивчення дохристиянської “картини Світу”. Ба 
й “дохристиянський світогляд”, як поняття − шкідливий стереотип, бо 
генеза - то не суцільний пиріг, а шарами складене печиво поступу-
генези. Прикрим є те, що кожен прийдешній суспільний “прошарок” 
вважав за корисне для свого розвитку й найефективнішого поступу в 
майбутнє – винищення здобутків попередників (із їхніми здобутками 
їхні наступники робили те саме). І таким вважають поступ прогресу! 

З усієї 
гарноти цієї 

мені 
більш за усе 

сподобалась тріщина 
на столику 

Антуанети. 
В нього 

багнета революції 
клин 

увігнали, 
пляшучи під виспівку, 

коли 

                                                                                            
1 Чубинський П. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский 

край – СПб., 1872. – Т. ІІІ-ІV. 
2 Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М.: Издат. полит. лит., 1989. 
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санкюлоти 
потягли 

до ешафоту 
королівку 

(В. Маяковський. Версаль). 
 

Ще одна хиба стереотиповості – уніфікованість “порозуміння” 
людської поведінки як у давнину, так і нині (що є прикро для 
науковців). Приміром у середині ХVІІ ст. французам, які прагнули 
захопити ворожу фортецею м. Дюнкерк, допомогли захопити її 
“екзотичні” найманці-військовики – “козаки”. Після захоплення 
керівника цих військовиків французькі “теоретики війни” звинуватили у 
шахрайстві, зокрема, у веденні бойових дій не за “правилами війни”. А 
хіба вони є ті правила ведення грабіжництва?! 

Виявляється, що є. Проте що найістотніше – в усіх народів, особливо 
хто переймається цим промислом як господарською справою, ці 
“правила” особливі й залежні від психоетнічних особливостей. У деяких 
народів військові дії є аргументовані і це засвідчено грою в “шахмати”, 
а в декого вони дещо спрощені, як гра в “шашки” або в “го” чи “нарти” 
тощо. Усі настільні ігри – це поведінкові психомоделі певних етносів, 
етнічних угруповань чи мета етнічних, геополітичних структур. 
“Професійні вояки” використовували певні принципи ведення війни, де 
тактичний засіб “облога” обіймав чільне місце, можливими були й 
довготривалі облоги або багатолітнє ведення бойових дій. Можливим є 
припущення: якби військові структури Мазепи-Орлика вели характерну 
козацькій психології авантюрну дію проти військового союзу під 
орудою росіян-московитів, а не “грали” разом із зведеними 
західноєвропейськими військовиками короля Карла ХІІ – графа 
Реншільда, а завдали йому «сільний урон», як це вдало було здійснено 
1568 р. під проводом Біруля Мадського напад на московське військо, і 
не переймалися довготривалими, багатоходовими “баталіями”, як і у 
випадку Конотопської битви 1659 р. об’єднаного козацько-
кримськотатарського війська під проводом гетьмана Івана Виговського. 
Ще приклад із давнішої історії, коли ахейці воювали проти Трої, вони 
тримали облогу за найкращими традиціями того часу (ХІІ ст. до н.е.) 
протягом 10 років, під час яких відбувалося етнотворення південно-
балканських племен у давніх греків (еллінів). Як вважають, апофеозом 
етногенези було символічне обдурення, проте не заміна “військових 
законів”, а використання шанування “коня” троянцями, як символу 
(недарма ж коня було доместиковано у Надчорномор’ї, до якого 
належала й Троя) світосприйняття – виразу образу іншої “Картини 
Світу”. Приміром провідник воїв Чорноморської Русі (давньої Росії в 
Криму), прообраз майбутньої країни козаків-січовиків чорноморців, 
Святослав Великий Завойовник (як послідовник психоетнічної ідеології 
своїх пращурів на підсвідомому рівні) не прагнув довготривалої облоги, 
як військового засобу: імітувалася облога, а рвучкий штурм відбувався 
з-над води чи то море, ріка, озеро. Тому і Дюнкерк не виняток, бо 
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раніше були й Ітіль, й Великград, і Київ. Ця рвучкість, раптовість і 
швидкострімкість у військових діях є вражаючою психоетнічною 
рисою, і вона промовисто свідчить за те, що давньоукраїнський етнос 
відбував свою генезу не у військових набігах (в яких він, певне, лише 
вдосконалював своїх воїв-захисників), а формувався він у творчій 
створювальній господарчій діяльності та в багатотисячолітньому 
природноісторичному етноестетичному становленні. Через нерозуміння 
цього унікального процесу шукають штучні пояснення замість 
усвідомлення оригінальності націогенези. 

Психотиповість свідчить про глибинність землеробської свідомості 
як основи творчої світоуяви та господарювання, а військова справа 
(загарбання та грабунок чужого) була другорядною, винятком і тому 
залучала до своїх структур “вільних” людей іншоетнічного походження, 
а для них відчайдушність, як риса характеру, є найочевиднішою, тож 
бо: “пан або пропав”! Спробуйте сісти в човник і штормуючим морем 
просунутись в морі (або річкою проти течії) метрів на 500, а тоді 
“виважено”, тамуючи нудоту, спробуйте зробити висновки про раптові 
походи козацьких “чайок”. 

Психолого-політичне становлення психогеографічної структури 
“український народ”, як і всіх народів Світу, у певні етапи загальної 
генези, утверджувалося переважно чинниками своєї звичаєвості 
(закладеними ще в протодоісторичні часи на рівні генів та 
психоархетиповості) під тиском певних політичних структур – націй-
завойовників, які формували й очолювали колоніальну адміністрацію та 
військово-репресивний апарат влади. Жодні етноси, жодні нації, які 
належали до психо-господарських структур воїнів-завойовників, номад, 
не переселялися на український терен повністю, бо вони бажали не 
працювати, а користатися чужою працею, загарбуючи напрацьоване 
автохтонами, тому лише певний відсоток новоприбульців “включався” в 
аборигенну психо-господарську структуру. Неусвідомлення цього й 
призводить до помилкового усвідомлення себе на кшталт “я – скіф, я – 
азіат ” або “хето-гуно-хуріти – ми”! Ототожнюючи себе особисто, а 
також свій народ, до якого належиш, із різноманітними етносами, 
войовничі представники (“шукачі талану”), які накидали силою свою 
владу на автохтонне населення українського терену, виникає думка, що 
“нація в Україні – це поки міф”. Якщо ідентифікувати себе з тими 
суспільствами, які закарбовано в шкільних, вузівських, кебетних 
“історіях”, то місця українцеві нема, зокрема, їхня “громада” є 
неісторичною спілкою користувачів чужого терену... 

І справді, приміром Кіммерія, Велика Скифія є, Боспорське царство, 
вірогідно також та й Сарматія існує, Велика Русь чи Київська також 
існує, Велике князівство Литовське, Польське королівство, вірогідно 
Козацька держава, Малоросія із черкесами та хохлами разом узятими 
тощо. Усе те існувало, а Україна ж де? 

Із ким себе ідентифікувати? Із царськими скіфами чи осліпленими 
рабами, які прорили між Меотидою та Таврськими горами канал? 
Безсумнівно, із царськими скіфами іраномовними! Ну нехай-то вже й 
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так, хай не з царськими проте ж і не з рабами, а із скіфами, як греки 
розумні їх називали. Проте скіфи правдиві, як це відомо, не працювали, 
а користалися чужою працею. Один політолог навіть дистанціюючись 
від етнологічних пошуків Юрія Канигіна з переляку навіть 
відсторонюється і від вродженого творчого акту землеробства, 
жахаючись “хлібороба світу”, бо ж то “кріпак світу”, “бо донедавна 
хлібороби були покріпаченою верствою і водночас істотами, що 
існують поза людською расою [...] Та й понині існує міф про вроджену 
кріпацьку вдачу українських хліборобів”. Через це й до 
фундаментальних особливостей українського народу потрапляє така, що 
немов “європейські революціонери – то є мешканці міст. Українські 
філософи, провідники і вояки – то переважно вихідці з сіл. Не тому, що 
українська нація мовби є селянською за вдачею. А тому, що донедавна 
українські міста, як адміністративні центри, колонізовані 
завойовниками, були чужими українському народові”. 

Я вже не кажу про “національні” міста Рим, Венецію, Флоренцію з 
часів свого заснування і донині. Проте Париж, коли ж це він став 
національним містом? Вірогідно з часів Паризької Комуни? Чи з часів 
генерала Шарля Де Голя? 

Чим були античні міста?! За площею рівноцінні нашим деяким 
постсовєтським селам. Бо українські села ХІХ ст. – це 
багатофункціональні структури, які мали обов’язкову церкву, а то й 
декілька храмів і не лише православних. Тому світогляд і оригінальність 
формувалася не в “селах” часів колгоспно-більшовицького 
господарського устрою, а в структурах, які окупанти зневажливо 
нарекли для українців містечками, хуторами тощо. Це ж були заможні, 
оригінальні, сталі структури (як у доколоніальні та в часи послаблення 
тиску грабіжників). А маєтки? Усі ці структури мають тяглість від 
(некласичної для західноєвропейської ідеології), аграрних справжніх 
міст-полісів Давньоукраїнської Трипільської цивілізації. 

Національні міста Німеччини формували світогляд німців?! 
Можливо через їхню занадто велику етнічність, ще у ХV ст. германські 
князівства вчиняли масові переслідування юдеїв та слов’янок-
чародійок. Вірогідно від тих само і подальших часів неприязнь до 
слов’ян (рутенів, моравів тощо) ледве не у паталогічній формі виявила 
себе в деяких роботах К. Маркса і Ф. Енгельса. Формувалась їхня 
національна ідеологія в замках, затиснутих простором. У нас це 
маєтки, приміром Острозьких або ХІХ ст. Репніних тощо, розкритих у 
простір. А це значна психічна відмінність! 

24 міста було в Україні в часи підписання мілітарної угоди в 
м. Переяславі 1654 р., після якої в ці міста було надіслано посадських. 
Хто має таку упередженість стверджувати, що це не українські міста? 
Так, у деяких з них на той час (де більше, де менше), крім українців, 
проживало різного люду: ляхів, литвинів, волохів, москалів, циган, 
вірменів тощо. 

Цілком погоджуюся, що невідповідність класичній 
західноєвропейській політологічній схемі творення націй призводить до 
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“неіснування” інших, зокрема, української. Стереотиповість німецької 
правоти (“німець скаже”), насаджуваної в минулі часи Російської 
імперії, дехто нині оживлює її, осучаснюючи і пропонуючи у вигляді 
висліду, що українців цивілізовано настільки, наскільки вистачило 
безпосереднього впливу німецьких цивілізаторів, а його вистачило, 
виявляється, на Галичину, Закарпаття, Буковину, трохи перепало й 
Волині. Інші ж лишилися цивілізаційно “голими”, а політично – 
“дурисвітами” (за "влучним" висловом п. Грабовича) і через те радо 
вхопилися за “Велесову книгу”. Зауважу одначе, що ґрунтовного 
онімечення відбула і Росія, особливо “еліта” та науковство. Зокрема, 
якщо “москальщина” – це посполите означення бюрократичної верхівки 
в Московському князівстві, а згодом у Московському царстві, і 
формувалося воно як правляча еліта, коли від експансії Речі Посполитої 
частина представників князівських руських родин з терен Русі 
емігрували до Московії. Значно більша частина і значно раніше, ще з 
часів занепаду ролі Києва, мігрувала до Галицько-Волинського 
князівства, де під проводом Данила Галицького у Дорогочинській битві 
розтрощили тевтонів (згодом, 1240 р. те саме здійснив і Олександр 
Невський князь Новгородський), друга еміграційна хвиля провідників 
київських князів відбула до Литовського князівства, врешті третя – до 
Польщі, де відбулося їхнє ополячення й покатоличення. А четверта 
хвиля – до Московії, де і виявилася “оплотом” російської культури і 
візантійського (не київського) церковного обряду. Різниця в тому, що 
литовсько-польські “кияни” витворили образ духовної “землі омріяної”, 
такої собі “Аркадії” із молочно-кисільними річками, а суздальсько-
московські “кияни” разом із смоленцями – православний месіанізм. 
Бюрократія – “москальщина” набула характерності за часів співпраці в 
складі Золотої Орди. Нині існує неузгодженість стосовно того, як 
сприймати так звану Куликівську битву – як протиборство 
чужоземному пануванню чи як звичайну кланову “розборку”, коли 
каган Дмитрій (Донський) виступив проти узурпатора Мамая (як у 
Великому Римі Гай Юлій Цезар) задля “законного” правителя 
Тохтамиша. Насправді московський правитель перемогою свого 
зведеного війська звільнив ординський “стіл” для нового правителя 
Золотої Орди. Ця подія надала пріоритетності московським каганам у 
виконанні ординської політики на теренах підпорядкованих правлінню 
Орди, і це дуже зміцнило “москальщину”, як новітній бюрократичний 
витвір. Ця подія, як природноісторичний факт чи як семантична 
ідеологема, остаточно “затвердив” існування етносу московитів 
(майбутніх росіян), а окультурення через слов’янську європеїзацію 
відбулося завдяки українсько-білоруському просвітительству. Певно що 
тоді й “розпрацювали” тодішні “братні політтехнологи” міф про 
“духовну київську спадщину”. Проте це було згодом. 

Зокрема ще за часів Івана ІІІ (засновника Московської держави), 
коли його другою дружиною виявилася племінниця останнього 
візантійського імператора Зоя (Софія), було розпочато планомірну 
розбудову ланки загального греко-папістського плану залучення 
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Московії із золотоординськими побратимами до антиосманської 
військово-геополітичної структури. Тоді ж італійські архітектори, 
будуючи нову фортецю Кремля, відтворили міланський стиль, а також 
витворили грановитий монарший палац наближеним до відомого палацу 
Феррарі та ще три собори, що імітують російські стилі, оздобили 
безліччю італійських ренесансних деталей і дахами з червоної черепиці, 
про всі ці особливості нагадують російські дослідники архітектури 
Воронин Н.Н. та Рабинович М.Г. в Материалах и исследованиях по 
археологи СССР (М.: Наука, 1971, № 167). Проте важливою 
психоідеологемою є те, що Московію переконали, що новий Кремль 
(майбутній літературний прообраз Білокам’яної) є візуальна спадщина-
традиція Палеологів, а відповідно – візантійська харизма. Далебі 
аніякі європейські союзи відбутися ні проти кого не могли, бо світогляд 
і прагматична переконаність бюрократії (“москальщини“) були чітко 
зорієнтовані на східну торгівлю і “ординську” свідомість, а міф про 
західну орієнтацію та “київську спадщину” ще не народився. Хоча лише 
з середини ХVІІ ст. княжі клани почали безпосередньо перейматися 
вагою бюрократичних справ, а цар Пьотр у “Табелі про ранги” узаконив 
злиття княжих та бюрократичних еліт. Хочу тут звернути увагу на 
важливе для формування російського суспільства початок онімечення, 
на яке зверталось мало уваги. Проте відбувалося воно одночасно і в 
бюрократичних колах, де зустрілися германський та золотоординський 
прагматизми, і, що дуже важливо, – у наукових колах, через що в 
Російській імперії такою відчутною була відстороненість між наукою та 
релігією. Доленосна унікальність – злиття кайзерівщини із 
золотоординською москальщиною! Імператорська родина чи царський 
престол Росії завжди обіймали іноземці, з часів Романових по жіночій 
лінії це переважно були саксонки, хоча й інші мали західноєвропейське 
походження. 

Нині західноєвропейські історіографи чи етнологи або 
етнопсихологи, розглядаючи “національні окраїни” для Західної 
Європи, зокрема країни Східної Європи та Південно-Східної, 
використовують деякі, що припали їм до душі, праці “позитивістів-
мазохістів” про слов’ян загалом та українців окремо, переймаються 
нерозумінням “страшних проявів ненависті” з боку досліджуваних, 
наділяючи їх визначеннями на кшталт “затятої зоологічної жорстокості” 
або виявами “проклятої ненависті”. Ці літературно-психологічні 
визначення є поверховими і штучно вирваними з “тексту” генези всієї 
Європи. “Якихось півстоліття тому, коли після Другої світової війни 
народи Азії та Африки здобули незалежність, там швидко усвідомили, 
що історія їхніх країн писалася колоніальною владою, а отже, була 
далека від об’єктивності” – цілком слушно констатує С.С. Наливайко1. 
Держави ті, здобувши лише видиму незалежність, лишилися 
керованими національними кадрами із минулої колоніальної 

                                           
1 Наливайко С. Давня історія України на початку ХХІ ст. // Українознавство. – 2003. – 

Число 2-3 (7-8). – С. 102-104. 
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адміністрації, а середовища інтелектуалів складали науковці: одні – 
школені імперськими ідеологами, другі щирі, проте з наївно-
патріотичними гіпертрофованими поглядами. Тобто в цьому “політико-
історичному полі” нові держави лишалися в загальному полі ідеології 
метрополій, тож і історіографія користувалася переважно “історичними 
фактами” та їх інтерпретацією “із славного минулого”, проте вже 
“достигала” нова національна інтелігенція. Те все не обминуло й 
України останніх 20-ти років. 

Українська історична наука теж відчула на собі вітер суспільно-
політичних перемін останніх десятиліть. Здобуття країною незалежності 
і, як наслідок, природне зростання інтересу до власної історії. 

До відкритості українське суспільство з найдавніших часів його 
формування спонукало природне розташування території постійного 
перебування – відповідні характеристики ландшафту та геопсихічні 
особливості. Територія України немовби відкрита для всіх і всього, 
тому виникло переконання, що Україна – то немовби велике перехрестя. 
Перетин світоглядів, геополітичних уподобань та психоетнічних і 
етноестетичних пріоритетів. Проте яскрава упертість, стриманість, 
терплячість, достатня витривалість та інші характерологічні інтравертні 
риси є виразною частиною національного портрета українців. Того ж 
часу тривалість державного самовизначення свідчить про вагомість 
екстраверсійного внеску до національного портрето. Таким чином, і 
екстраверсійний, і інтраверсійний тип мислення достатнім чином 
поєднані в українському суспільстві. Чи шкодить це українцям чи ні? 
Однозначно відповісти складно та й сам хід етнічного розвитку 
достатньої відповіді не дає. Проте сказати, що справжніх державників, 
які б врахували і праве, і ліве та з цього визначали б свою оригінальну 
стезю, як це не прикро визнавати, наше суспільство мало обмаль: 
Богдан Хмельницький, Пилип Орлик, Павло Скоропадський… та й годі. 

Хоча традиційно наше суспільство й не зазіхало на мондіалізм та 
месіанство на кшталт багатьох сусідів. Проте нині в розумному втіленні 
їх нинішнім державникам не завадило б. 

От через усе перелічене й необхідно сучасному політикуму бути 
новітнім і оригінальним у своїй свідомості, не амбітним та вузько 
(одновекторно) геополітично орієнтованим. Модерне українство дійсно 
прагне України нової, гуманістичної, через це й кращої держави Світу. 
Зокрема саме до цього й має орієнтувати Українську державу в її 
оновленому світобаченні нове керівництво держави, а не нагадувати 
через речення про «Помаранчеву революцію» та про вірність 
«Майдану». 

Традиційна миролюбність українців на нинішньому етапі розвитку 
людства засвідчує вочевидь: Україна – єдина в Світі держава, яка 
відмовилась не лише від використання ядерної зброї, як форми 
з’ясування міжнародних стосунків, а й від зберігання на своїй території 
цієї зброї, як форми погрози іншим державам самим фактом існування 
та міжнародного шантажу, як це робить багато держав: одні мотивуючи 
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лише розробками, інші – своєю пріоритетністю, а через неї і 
вседозволеністю. 

Більше 10 років Україна є міжнародним гуманістичним лідером у 
Світі – лише вона (і це є поки винятком) самостійно позбавилася 
важливого аргументу безпеки – сили, а також аргументу, що спонукає 
держави до брутальності – зброї масового знищення людей. Проте й 
донині український державний провід не скористався з цього – він не 
виявив себе міжнародним лідером, як свого часу виявили себе 
провідники руху «неприєднання» на так званій Бандунгській 
конференції. Цей шлях для України є найяскравішим, бо тоді відкрита 
можливість партнерства (а не другорядного членства) із НАТО, СНД, 
ГУАМ тощо. Проте світове лідерство (як миролюбної держави) в 
розбудові гуманістичного Світу комусь здаватиметься і здається 
гіпотетичним. Це для вчорашніх вузькопартійних лідерів держави-
сателіта, а перспектива створення “Блоку гуманістичних держав” для 
лідерів-особистостей, що можуть з часом зробити і державу лідером. 

Центром миротворчості могло б виявити себе об’єднання України, 
Грузії, Туреччини. Під впливом західноєвропейських держав «об’єднана 
Європа» не прагне приймати до свого кола Туреччину та Україну, то чи 
варто тужити, щоб «хоч пів дулі, аби тільки під саму пику» (за 
Т. Шевченком) лише щоб прийняли? Думаю, що економічно й 
політично вартісніше, якщо дві великі за територією та населенням у 
Дунає-Чорноморському регіоні країни об’єднали б свої зусилля, а до 
них приєдналася б третя, четверта тощо. 

Партнерство треба шукати не за бажанням «хочу-не хочу» та 
«люблю-не люблю». Існуючі з найдавніших часів етногенези 
геополітичні спорідненості або психоетнічні наближеності визначають 
геополітичну тактику і стратегію. Такі аспекти мають спонукати нас до 
пріоритетів у зовнішніх стосунках до держав Балкано-Дунайсько-
Карпатської геопсихологічної спорідненості: Молдова, Словенія, 
Болгарія, Хорватія, Сербія і Чорногорія, Боснія, Чехія, Словаків, 
Австрія, Литва; відкидаючи ще й нині діючі стереотипи, має неодмінно 
змінюватися негативне на позитивне ставлення до Польщі, Мадярії, 
Румунії і обов’язково Туреччини. Західна Європа мала до нас 
психоетнічне упереджене ставлення, воно ще довго буде таким, але з 
нашого боку ми маємо шукати партнерство з нею, як і з Росією, хоча 
вони є нашими однаково природними геопсихічними антагоністами, як 
би це комусь і не виглядало дивним. Приміром, немов би існує в 
України психічна спорідненість чи природна наближеність із Росією та 
Німеччиною – це помилка. Враховуймо, що образність їхнього 
етноестетичного світобачення будувалася на створеній ілюзії жаху, а 
перехід до повсякдення відбувався й відбувається через брехню. Про 
російсько-німецьку спорідненість неодноразово згадував барон 
Мюнхаузен1, хоч і робив він це опосередковано, приміром: «Якось в 
російському пралісі я сподобав чорно-буру лисицю […] зарядив 
                                           

1 Распе Э. Приключения Мюнхаузена. – Новосибирск, 1983. 



 

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІ 
 

 458

рушницю чоботарською голкою й стрелив цю лисицю. Вона стояла 
попід деревом, тому голка міцно прикувала її хвоста до самісінького 
стовбура. Я повільно підійшов до лисиці й почав стьобати її нагаєм 
(полюбляють і в Західній Європі, і в Росії стьобати нагаєм когось – 
В.С.). Вона ошелешила від болю – повірите чи ні? – вискочила із своєї 
шкіри й втекла від мене голяка. А хутро дісталось мені цілісіньким, не 
ушкодженим ані кулею, ані шротом». Те саме і стосовно Франції. 
Нинішня офіційна позиція цих країн стосовно Росії та України є 
свідченням того. 

Активний пошук тісної співпраці з Японією є конче необхідним і 
цілком психоетнічно обґрунтованим. Космічні ж, авіаційні тощо 
програми – перспективи економічного партнерства мають бути більш 
привабливими, аніж тиняння поза кутками «коридорів» американської 
влади, політики й економіки. Певний період часу тому громадяни США 
були вражені тією часткою іноземного капіталу, що вкладено в 
економіку США, то ж чи нам є чого лякатись? Навпаки, ощадливість та 
запопадливість азійських партнерів-прагматиків сприятиме перейти нам 
від романтичних міркувань до виважених та енергетичнозберігаючих 
технологій у дійсності, а не лише в прожектах. Враховуймо, що Корея – 
психоетнічний двійник України в монголоїдному Світі. 

Пропагуючи новизну рішучості думки та позиції, оригінальність дії і 
героїчність психотипу як політико-психологічний ідеал громадянина 
України і нинішньої лідерської особистості, ми маємо не скочуватися до 
традиційного з античних часів і заяложеного сталінсько-гітлеровськими 
системами «культу героя» – грабіжника, найманця, бездуховного 
«супера». Наш ідеал – герой гуманіст-ідеаліст, насамперед такими 
мають бути провідники держави. Ними ж стають новітні лідери-
особистості, яких ми маємо обирати на ролі керманичів, а не 
«вчорашній день» тягнути в сьогодення. 

Юрій Липа, наш видатний енциклопедист, закликав жити сучасним 
життям, а не минулим чи замірами майбутнього. Сучасне життя має 
витворюватися освітою та вихованням. Суспільство, у якому громадяни 
входять туди, де написано “вихід”, а виходять – де “вхід”; молодь, яка 
вривається в транспорт з єдиною метою, щоб якнайскоріше знесилено 
впасти на сидіння, зробивши вигляд, що не бачать і не чують, що “місця 
треба надавати інвалідам, особам літнього віку та пасажирам з дітьми”; і 
ще багато чого такого, що є звичним і побутовим, а не піднесеним та 
суперпатріотичним, ще є хворим і його потрібно лікувати. І не слід 
говорити високопарних слів та промов, аж доки не будуть усвідомлені 
на пересічному рівні найпростіші поняття моральності. І допоки не 
відновиться, приміром, позакласна робота із школярами по всій Україні, 
не лише в елітних ліцеях, замість коштовних агітаційних рекламних 
промов та патріотичних гасел мало що зміниться в свідомості 
пересічних громадян. Навіть якщо кількість річних офіційних містерій 
сягне часів “брєжнєвщини”, правдивих неегоїстичних лідерів не 
збільшиться. 



 

Україна – ментальність, доля, історична місія 
 

 459

Через усе вищесказане та задля того, що було вище запропоновано, 
треба поглиблено вивчати і прискіпливо аналізувати психоетнічні 
особливості, природоестетичні унікальності, які склали певний 
психообраз українки та українця в Світі. Загалом наукою, яка це 
комплексно розглядає, є народознавство, а вловлені нею узагальнені 
процеси у безпосередній узгодженості із особливостями території, з її 
гідрогеологічною та біологічною будовою, мовою, звичаєвим правом 
тощо займається безпосередньо українознавство. Слід наголосити, що 
українознавство як наука має збирати не лише позитиви, які хтось десь 
висловив стосовно України-терену, або розповів про уподобання 
стосовно певних рис психотиповості насельників цього терену. На 
кшталт висловлених 1590 р. єпископом київським Йосифом 
Верещинським: “…хто України закоштує, той вже остатись в ній 
мусить, бо тягне вона кожного народу людину, як магнес залізо. 
Причиною того genius laci: що Україна положення має під веселим 
небом, в повітрі добрім, в землі так родючій, що кличе вона і всіх 
приваблює до себе…”, – споживати, а не тяжко працювати, як це 
роблять автохтони, у рисах яких всіляких рис достатньо. Тому 
першочергово обов’язково потрібно розглядати й негативи поведінково-
характерологічного чину, які також помічено, і не лише чужинцями. І це 
потрібно не задля помсти, а задля деталізованого дослідження причин 
та наслідків становлення, виживання і вдосконалення етносу та 
переходу до націогенези і створення ідеального психотипу українки й 
українця, того новітнього образу, до якого вони мають прагнути, не 
примучені силою, а через високу патріотичну свідомість. Цей 
українознавчий витвір не має виявляти собою “кодекс строітєля 
комунізму”, а він має бути живим, а не схоластичною схемою, бути 
цілком реалістичним і підкріпленим природно-історичною правдою. 

Тому потрібно, щоб у сучасній Українській державі так сталося, 
коли “українознавство стає основою не лише збереження пам’яті, 
демократично-гуманістичних традицій, воно формує українську 
національну ідею та концепцію державотворення. Усе це вносить 
суттєві перспективи у соціально-політичні процеси, у зміст та форми 
розвитку освіти, науки, мистецтва”1. Бо ще 1920 р. С. Єфремов2 
наголошував, що нескінченність боротьби українців за свою 
очевидність “накладає на громадян її (України – В.С.) чимало нових 
обов’язків, а з них найперший – знати свій край, щоб найбільш доцільно 
та інтенсивно служити йому”. 

 
 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство: Підруч. – К.: Либідь, 1996. 
2 Єфремов С. Українознавство. – К., 1920. 
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Архипенко Л.М. (Дніпропетровськ) 

 
МЕНТАЛІТЕТ ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ 

САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ НАРОДУ 
 
У статті аналізуються поняття етнічної та національної 

самоідентифікації українського народу. Подається характеристика 
основних рис менталітету та його значення у вирішенні політичних, 
соціальних, культурних проблем Української держави. Розкривається 
роль освіти в цьому процесі. 

 
Україна демократизується, оновлюється. В нових умовах постає 

проблема переосмислення власної історії. Однією з важливих рушійних 
сил у зміцненні державності стає національна ідентифікація українців. 
Історія народів є сумою прагнень, дій і жертв багатьох поколінь, які 
жили в різні періоди на землі, і тому кожний народ має на собі печать 
духовної сили або слабкості тих, хто творив його історію. Аналізуючи 
процеси національної ідентифікації, вчені дійшли висновку, що 
національна ідентифікація охоплює такі чинники, як: спільність 
території, держави, економіки, культури, історії, освіти, мови, 
національної свідомості. Поняття національної ідентичності передбачає 
насамперед самобутність, історичну індивідуальність народу, який 
об’єднує національна ідея. 

28 листопада 2005 р. в Українському домі проходили перші 
президентські слухання. Саме тут Президент наголосив на необхідності 
зрозуміти велику майбутню цінність українського слова, традицій, 
історії. Політику гуманітарного напряму Президент відніс до політики 
безпеки держави. 

Зважаючи на те, що сучасні етнічні проблеми існують у межах 
державних утворень, найчастіше ведуть мову про взаємини між 
титульними націями і національними меншинами. До титульних 
належать нації, які компактно проживають на певних територіях, дають 
назву існуючому державному утворенню. До національних меншин 
відносять етнонаціональні групи, які не належать до титульних націй. 
Спільність етнічної долі, культур робить усі національні утворення в 
поліетнічних країнах формально рівноправними. Наприклад, на 
Дніпропетровщині проживає 130 етнічних спільностей. Етнонаціональні 
відносини стосуються, передусім, рівної участі всіх етнічних утворень у 
реалізації політичної влади в країні та вирішенні найважливіших 
проблем державного життя. 

Українці пройшли складний шлях самовизначення й 
самоідентифікації. Взаємообумовленість етнічної і національної 
ідентичності українців залежала від політичного та соціокультурного 
розвитку народу. Етнічна ідентичність є однією з найбільш поширених і 
стабільних форм ідентичності, в основі якої лежить спільність 
походження, мова, традиції, що випливають із конкретного 



 

Україна – ментальність, доля, історична місія 
 

 461

місцезнаходження, почуття солідарності значної частини населення. У 
попередні історичні періоди етнічна ідентифікація українців відбувалася 
в межах сталих державних структур (Російська, Австро-Угорська 
імперії), тому неодмінно вступала в протистояння не тільки з іншими 
етнічними ідентичностями імперій, а й з національною ідентичністю 
панівної нації. 

М. Драгоманов у роботі „Чудацькі думки про українську національну 
справу” стверджує з ясністю і послідовністю єдність національних і 
загальнолюдських завдань у розвитку історії, культури кожного народу і 
ставить завдання вивчення української історії „совокупно в усі її доби, і 
в усяку з цих діб звернути увагу на зріст чи упадок людності, 
господарства, порядків і думок громадських і державних, ... участь 
українців в історії, культурі європейській..., рівняючи її з історією 
других народів Європи”1. 

Етнічне самовизначення людини є значно суттєвішим за 
усвідомлення територіальної відокремленості. В етнічності 
відображаються особливості соціальних практик, культурної спадщини 
тощо. Почуття етнічної спільності у давніх суспільствах було першим у 
розмежуванні на „своїх” і „чужих”. У сучасному світі за даними ООН, у 
більш ніж 220 державах світу існує понад 3000 етнічних спільнот2. 
Багато з них проживає компактно, деякі перебувають за межами країни. 
Є й українці, великі етнокультурні групи яких проживають за кордоном. 

Українська революція 1917-1920 рр. стала переломним моментом у 
становленні української національної ідентичності. Саме в цей час 
прискорився процес політизації етнічної ідентичності українців. 
Усвідомлення своєї належності до української нації набуло масовості як 
в етнічних українців, так і в представників інших етносів, котрі були 
територіально й історико-культурно поєднані у співжитті з місцевим 
етносом. Вживання етноніму „українці” переросло вузькі рамки етнічної 
самоназви і перестало бути набутком самосвідомості незначної кількості 
інтелігенції, а стало загальним національним визначенням3. 

У післяреволюційний час радянська Україна переживала складний 
період, коли змінювалися долі людей, цілих народів. Поступово 
формувалося нове поняття „громадянин СРСР”,  що мало виховувати 
патріотів саме цієї держави, зорієнтованих на загальносоюзні цінності. 
Відповідно відбувалася трансформація поняття „Україна – 
батьківщина”, „український громадянин”. 

У період посилення боротьби з націоналізмом, під яким розумілося 
прагнення до національної справедливості та реальної рівності або й 
просто всякий інтерес до національних проблем, історії, рідної мови, 
І. Дзюба в 1965 р. написав працю „Інтернаціоналізм чи русифікація?” 

                                           
1 Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. – К., 

1991. – С. 617. 
2 Соціологія / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: Видав. центр „Академія”, 2002. – С. 349. 
3 Піскун В. Незалежність України як визначальний чинник національної ідентифікації 

українців // Історія України. – 2004. – № 43. – С. 1. 
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Автор підкреслював: „Українська національна культура утримується на 
досить провінціальному становищі і практично трактується як 
„другосортна”. Її минулі великі здобутки мало ширяться в суспільство. 
Українська мова відтіснена на другий план і в містах України, по суті, не 
побутує. Українська нація позбавлена нормального природного 
приросту, який властивий сучасним націям”1. 

Формулюючи питання про долю людства, відомий філософ 
М. Бердяєв закликав осмислювати культуру і цивілізацію як феномен 
історії. Кожен народ бореться за свою культуру і за краще життя. „І 
великий самообман – прагнути, творити будь-що поза національністю”2. 

Як видно з наведеного вище, нація без держави є неповна і 
незакінчена. Утворення і збереження держави є й буде найвищим 
ідеалом нації на землі. В національній самоідентифікації важливим 
чинником виступає менталітет, який передбачає спільне „психологічне 
оснащення” представників певної культури, що дає змогу хаотичний 
потік різноманітних вражень інтегрувати свідомістю у певне 
світобачення. Воно й визначає поведінку людини, соціальної групи, 
суспільства, внаслідок чого суб’єктивний „зріз” суспільної динаміки 
органічно включається до об’єктивного історичного процесу. Отже, 
ментальні настанови на всіх рівнях – від ідейно-теоретичного до 
буденно-емоційного та несвідомого – мають стати невід’ємним 
компонентом історичного розвитку. 

Менталітет – поки що недостатньо сформоване поняття. Смисл його 
найчастіше позначають за допомогою таких слів, як „образ думок”, 
„духовна налаштованість”, „стиль культури”, „умонастрій”. Деякі 
автори пов’язують менталітет з національним характером або з 
національною психологією і тлумачать його як особливий „настрій 
душі”. Менталітет відбиває специфічні особливості відповідного типу 
культури. Соціальні перетворення приводять до зміни менталітету. Це 
повільний процес. У цілому менталітет стійкий і консервативний. Він 
зберігається майже в одному і тому самому вигляді протягом цілих 
історичних епох. Трансформація його відбувається лише внаслідок 
значних соціальних та культурних змін. Менталітет входить до 
структури індивідуальної психіки людини в процесі її залучення до 
даної культури. Тому в ментальності суспільне та індивідуальне 
зливаються і стають нерозрізненними. Менталітет народу є одночасно й 
ментальністю його окремих представників. Він укорінюється у 
підсвідомих глибинах людської психіки. 

Поява останнім часом терміна „психокультура ментальності” 
свідчить про тенденцію розглядати ментальність як більш широке 
поняття, один із компонентів якого описує психологічні ознаки 
культури. 

                                           
1 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. – 1990. – № 5. – С. 95. 
2 Бердяев Н. Воля к жизни и воля к культуре // Философская и социологическая мысль. 

– 1989. – С. 90. 



 

Україна – ментальність, доля, історична місія 
 

 463

У сучасних умовах лише державна реалізація потенцій українського 
менталітету здатна ствердити національну самоідентифікацію. Треба 
знати, хто ми, аби будувати державу, адекватну нашій вдачі. Наукове 
відтворення трагічної історії України, вільної від „білих плям”, 
фальсифікацій передбачає врахування української духовності, що 
значною мірою причетна до вибору українським народом своєї 
історичної долі. Кожен народ має у своєму корені генетичний код, 
залежно від якого значною мірою формується крона його матеріальної і 
духовної культури. Перша з них пов’язана з природними умовами 
життя, друга – формується із взаємодії різних компонентів – природних, 
духовних, соціальних. Термін „духовний” укладачами „Нового 
тлумачного словника української мови” пояснюється як такий, що 
зв’язаний з внутрішнім життям людини, її моральним світом; зв’язаний 
із спільністю ідей, поглядів, прагнень народу1. 

Створена українська психічна структура вирізняється емоційно-
почуттєвим характером, „кордоцентричністю”. Висока українська 
емоційність, чутливість, ліризм, що виявляється в естетизмі 
українського народного життя й обрядовості, в артистизмі вдачі, у 
прославленій пісенності, у своєрідному м’якому гуморі тощо. Проте 
сила емоційного мрійництва зменшує роль раціонально-вольової 
сторони психіки. На відміну від європейця, який виборює свою долю, 
українець часто сповнений спокоєм покірності долі. Емоційно-
почуттєвий характер української душі формує своєрідність 
світосприймання. 

Німецький лікар Самуель Готліб Гмелін у праці „Подорожі по Росії” 
(1770-1778 рр.) торкається вдачі українців. Каже, що вони „дуже пильні, 
вдачею веселі, привітливі, замиловані до музики, а ще більше до пиття... 
Люблять і пильнують чистоти, для того і в найпростіших хатах у них 
значно краще, ніж у найбагатших дворян у росіян. Страва їх також 
делікатна. ... Волосся на голові в них навколо оголено. Нижній одяг 
носять бавовняний, шовковий і суконний, котрий міцно підперізують 
шовковими пасами. Жінка також у добрих суконних кунтушах”2. 

Ще предки сучасних українців уславились як хлібороби і воїни. Є 
підстави вважати, що саме ці обставини, як і специфічні кліматичні 
умови та інші геопсихологічні чинники впливали вирішальною мірою на 
формування української ментальності. Українця з давніх-давен вирізняє 
насамперед працьовитість, господарливість, глибокий емоційний зв’язок 
з краєм, де він народився і виріс. Типовий українець має м’яку, лагідну, 
миролюбну вдачу. Недостатня єдність і згуртованість українців 
пояснюється перш за все їхнім індивідуалізмом як сутнісною рисою 
національного характеру, що різко контрастує з російським 
колективізмом. Історично український індивідуалізм був насамперед 
нахилом до індивідуального землеволодіння, приватної власності. 

                                           
1 Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах / Укл.: В.В. Яременко, 

О.М. Сліпушко. – К.: Аконіт, 1998. – Т. 1. – С. 870.  
2 Січинський В. Чужинці про Україну // Вітчизна. – 1991. – № 12. – С. 187. 
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Микола Костомаров – автор першої праці про українську 
національну вдачу („Дві руські народності”) зазначає, що в умовах 
колоніальної залежності в чималої частини українського народу 
сформувався комплекс історичної меншовартості, яка компенсується 
суто побутовою активністю1. 

Іншою трансформацією національного характеру стала позиція 
пасивного протесту. Можна відзначити стриманість, розважливість 
українців, реалістичний погляд на життя. Деякі характерні для 
українського менталітету сумовиті настрої інколи поєднуються з 
нездоланним оптимізмом, життєрадісністю. 

Кожен індивід, засвоюючи з дитинства менталітет свого народу, 
сприймає закладені в ньому уявлення як свої власні, особистісні. 
Незаперечну роль у формуванні національної самосвідомості відіграє освіта. 
Усе виховання відбувається через участь особистості в суспільній свідомості 
нації. Цей процес починається підсвідомо майже з народження і безперервно 
формує сили особистості, пробуджуючи почуття та емоції. Особистість стає 
спадкоємцем нагромадженого капіталу цивілізацій. Ніяка, навіть 
найправильніша та найдосконаліша система освіти в любій країні не може 
відійти від цього загального принципу. Вона може лише налагоджувати або 
спрямовувати його у якомусь певному напрямі. Д. Тхоржевський зазначає, 
що „...людина щаслива тоді, коли здорова, матеріально забезпечена і 
відчуває духовний комфорт. Досвід показує, що остання умова не завжди є 
похідною від перших двох. Для досягнення її треба відчувати себе 
органічною складовою суспільства і навколишнього середовища, у тому 
числі й природи в цілому та землі, зокрема, – притулку, де знайшли вічний 
спокій наші предки. В цьому є щось від язичництва, але ми знаємо, що 
багато від нього збереглося в релігії. Найбільш просто та надійно досягти 
цього в наших умовах – пізнати і сприйняти себе як частинку своєї нації. 
Людей, яким притаманна така якість, називають національно 
самосвідомими”2. 

Національно свідома людина ідентифікує себе з певною нацією й оцінює 
цей факт позитивно. Це полегшує її життя, робить його радісним, існування 
людини стає природодоцільним. Національно свідомі люди цікавляться не 
лише сучасним та минулим своєї Батьківщини, а й беруть участь у 
будівництві держави. Це характерне не лише для представників корінного 
етносу, а й для людей інших національностей, які проживають на території 
цієї держави як національні меншини. В даному випадку все населення є 
політичною нацією, а в суспільстві панують злагода і мир. 

Треба вдивлятися на себе в дзеркало історії нації для того, щоб вивчати 
себе в цьому дзеркалі, щоб іти далі відповідно до реальності нашого часу, і 
весь час дивитись уперед. Такий підхід визначається сукупністю уявлень 
того чи іншого народу про найдосконалішу модель свого національно-
соціального устрою, що найповніше відповідає його традиціям, культурно-
психічним особливостям і забезпечує подальший розвиток. 

 

                                           
1  Українська душа. – К.: М.П. „Фенікс”, 1992. – С. 80. 
2 Тхоржевський Д. Виховання національної самосвідомості учнів – невідкладне 

завдання загальноосвітньої школи // Шлях освіти. – 2003. – № 2. – С. 29. 
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Козанкевич О.М. (Люблін, Польща) 

 
РОЛЬ СТЕРЕОТИПІВ У НАЦІОНАЛЬНІЙ  

САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦІВ 
 

У статті висвітлюється роль стереотипів у національній 
самоідентифікації українців. Автор переконаний, що існує зв’язок між 
національною самоідентифікацією та стереотипами національних 
меншин.  

 
По-перше, варто уточнити, що означає поняття „національна 

самоідентифікація”. Воно подібне до іншого поняття – „національна 
тотожність”, яке означає свідомість членів спільноти1, але між ними є 
різниця. Тотожність стосується суспільних характеристик, звичаїв, 
фізичного вигляду, культури, спадщини та історії інших народів. 
Почуття різниці пов’язане зі свідомістю належності до своєї спільноти, 
свого народу. Тотожність із своїм народом має коріння в ідеї 
протиставлення. Буває однак, що народ не усвідомлює різниці, що існує 
між різними народами, не має чіткого почуття належності до своєї 
групи. Самоідентифікація з народом пов’язана зі знанням культури 
народу, участю в суспільному житті, засвоєнням правил і цінностей. 

По-друге, слід відзначити, що люди не тільки мають свідомість 
належності до свого народу, а й відчувають прив’язаність до нього і 
виявляють солідарність зі своєю спільнотою. Емоційний зв’язок 
змінюється зі зміною історичних подій, які відбуваються в державі. 
Почуття солідарності залежить також від характеру міжнародних 
відносин, внутрішньої динаміки народу, від сповідування різних релігій, 
від конфліктів між народними меншинами, від мовних проблем 
(наприклад, вибір державної мови). 

По-третє, поняття тотожності з народом пов’язане з ідеєю 
„цілісності”! Вона торкається різниці всередині народу і зціляє всі 
відмінності. Відчуття цілісності полягає у переконанні, що мій життєвий 
шанс та розвиток значною мірою залежить від досягнень народу як 
цілосності. Це посилює солідарність між членами спільноти. Згаданий 
зв’язок не є головним для формування тотожності зі своїм народом, тому 
що до свого народу можна ставитися негативно. Це означає, що сучасну 
ситуацію своєї держави можна оцінювати незадовільно порівняно з 
ситуаціями інших народів2. 

Ми описали поняття тотожності зі своїм народом, тепер слід 
уточнити роль стереотипів у міжнародних відносинах. Народні 
стереотипи стосуються „чужих”, інших людей, країн, культур. Однак ці 
                                           

1 Smith A.D. National Identity and the Idea of European Unity // International Affairs. – 1992. 
– Т. 68. – № 1. – S. 60. 

2 Berting J., Vilaain-Gandossi Ch. Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach 
narodowych: podejście intedyscyplinarne // Narody i stereotypy / T. Walas (red.). – Kraków: 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995. 
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„інші” не становлять однорідної маси. Деякі є нашими сусідами, інші – 
ні. Одні народи вважаються за приятелів, інші – за ворогів. Деякі 
зовнішні групи можуть бути меншинами, які живуть в Україні й 
говорити українською мовою, а інші – ні. Рівень довіри до народних 
меншин змінюється залежно від економічних і політичних обставин, а 
також від постійності ієрархії цінностей, якою послуговується народ.  

Хоча позиція народів постійно змінюється залежно від характеру 
міжнародних відносин і способів формулювання „народної тотожності”, 
стереотипи є дуже стабільні1. Коли говоримо про характеристику, яку 
приписуємо якомусь народу, бачимо, що її дуже тяжко змінити. Скоріше 
змінюється оцінка цієї характеристики. Залежно від обставин, цю саму 
рису народу можемо вважати за „добру”, а в іншому випадку – за 
„погану”. Наприклад, гостинність іноді ми схвалюємо, а в іншому – 
оцінюємо як загрозу домашньому бюджету. 

Стереотипи, що стосуються народних меншин, можна  
охарактеризувати  як стабільні. Вони, однак, поверхово представляють 
складний зовнішній світ. Тотожність свого народу постійно ривалізує з 
іншими народами. Змінюється вона залежно від змін, які відбуваються у 
стосунках між народами. Однак стереотипи меншин часто є незмінні, 
хоча змінюються відносини між двома чи більше народами. Наша уява 
про „чужих” є дуже тривала. Тому важлива є відповідь на питання: яку 
роль у міжнародних стосунках відіграють народні стереотипи – уява про 
„чужих”? Звичайно, ці функції змінюються залежно від історичного 
періоду, наприклад, під час міжнародних конфліктів, але втрачають 
значення в час взаємної співпраці і довіри. 

Народні стереотипи виконують такі наступні функції2: 
1. Для всіх членів суспільства дають готові шаблонні взірці 

розуміння інших людей і зовнішнього світу. Дозволяють порозумітися 
членам політичних угруповань. 

2. Зміцнюють зв’язок між членами суспільства, тому що 
наголошують на почутті належності . 

3. Дозволяють творити спільні цінності завдяки протиставленню 
„наших” цінностей і звичаїв цінностям і звичаям „чужих”. 

4. Можна їх вживати для позитивної оцінки своєї групи, яка 
відрізняється від інших. Ця функція часто використовується в рекламах, 
наприклад, „купляймо українське, тому що краще”! 

5. Можна їх застосовувати до приймання або виключення осіб, груп, 
чиї цінності і звичаї вважаються загрозою для „наших” цінностей. 

6. Їх можна застосувати для того, щоб виявити лояльність – 
правдиву або фальшиву – до своєї спільноти. 

7. Дозволяють креувати „козла відпущення” у період кризи. 

                                           
1 Macrae C. N., Stangor Ch., Hewstone M. Stereotypy i uprzedzenia. – Gdańsk: Gdańskie 

Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. 
2 Berting J., Vilaain-Gandossi Ch. Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach 

narodowych: podejście intedyscyplinarne // Narody i stereotypy / T. Walas (red.). – Kraków: 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995. – S. 22-24. 
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Перераховані функції народних стереотипів є завжди частиною нашої 
самоідентифікації зі своїм народом. Стереотипи часто є приховані, але 
стають активними під час різних обставин – під час міжнародних 
футбольних матчів, коли стають виправданням агресивної поведінки, під 
час святкувань історичних річниць. 

Народні стереотипи – це уява та переконання щодо інших груп, які 
мають свою характеристику та оцінку. Вони показують теперішню 
позицію народу відносно інших країн, з якими стосунки постійно 
змінюються. В період миру немає потреби наголошувати негативні 
елементи характеристики „чужих” народів, тому що утримуємо з ними 
добрі відносини. Тоді на перше місце виступають позитивні елементи, 
особливо, під час офіційних політичних зустрічей. Однак у ситуації 
зміни економічних і політичних стосунків народжується недовіра, як і в 
ситуації, коли інші народи виявляють брак пошани до нашої народної 
тотожності, тоді наново функціонують негативні стереотипи. 

Щоб зрозуміти роль народних стереотипів у становленні 
самоідентифікації, слід наголосити на таких рисах стереотипів1: 

1) вони є суспільними конструктами реальності, а не тільки 
індивідуальними чи груповими переконаннями про зовнішню 
реальність; 

2) вони спільні для більшості членів етнічної групи і передаються з 
покоління в покоління. Цей процес не відбувається механічно, але 
підлягає постійній реінтерпретації  і зміні; 

3) стереотипи пов’язані зі структурою особистості групи 
(суспільства, класу, етнічної групи). По-перше, особи, у яких переважає 
брак гнучкості (мають незмінні навички, є докладні, переживають 
фрустрацію при виконуванні щоденних занять, є переконані в своїх 
рішеннях, хоча змінюються обставини), є більше прихильними до 
вживання стереотипів, ніж особи гнучкі й відкриті. По-друге, особи, які 
мають негнучку особистість, підтримують стереотипи, які є правилом в 
їхній групі; 

4) стереотипи є елементом групового світогляду, пов’язані із 
суспільними та економічними обставинами; 

5) стереотипи творять спільну „карту думання” і в такий спосіб 
уточнюють, як слід бачити „зовнішні групи”; 

6) стереотипи є проявом „закритого думання”. Особи, які 
дотримуються стереотипів, не звіряють своїх поглядів з реальністю. 
Аргументи, що заперечують стереотипи, не змінюють їх погляди, а 
часом підтверджують існування винятків (наприклад: „серед моїх 
найкращих друзів є євреї”); 

7) стереотипи є проявом колективного думання. Індивідуальне 
думання не веде до легкого творення стереотипів інших груп; 

                                           
1 Berting J., Vilaain-Gandossi Ch. Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach 

narodowych: podejście intedyscyplinarne // Narody i stereotypy / T. Walas (red.). – Kraków: 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995. – S. 24-25. 
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8) стереотипи стійкі і не піддаються змінам. Не підлягає зміні і 
характеристика групи. Але її оцінка, залежно від обставин (наприклад: 
войовничість може бути зрозуміла як агресивність або як бадьорість) 
може змінюватися. 

Стереотипи інших народів тісно пов’язані з оцінкою своєї держави чи 
народу, а також із баченням своєї народної ідентифікації. Народні 
стереотипи реагують на різницю, яка існує між „нами” та „ними”, на 
поняття опозиції і конфлікту. Інших ми можемо уявляти собі і як ворога, 
і як приятеля. Це означає, що бачення інших народів не пов’язане, 
передусім, з реальними фактами, а зі своєю народною 
самоідентифікацією. Отже, стереотипи не є правдивою оцінкою інших 
осіб. 

Тепер варто докладно проаналізувати автостереотип українця, тобто 
стереотип самого себе і своєї нації. М. Рябчук1 вважає, що самооцінка 
ніколи не відповідає істині, тому що об’єктивна картина свого народу є 
великою мірою абстрактною, мінливою і неможливою для чіткого 
окреслення. Автостереотип не є також помилкою, тому що впливає на 
поведінку і думання свого народу, який несвідомо підтверджує 
висловлені очікування. Найчастіше стереотип свого народу складається, 
перш за все, з позитивних рис, і меншою мірою – з негативних. 
Наприклад, поляки вважають англійців скупими, себе ж – ощадними; 
українці вважають росіян за лінюхів, а себе – за повільних. У дозрілому 
народі позитивні риси не ведуть до абсолютизації і безкритичної 
самолюбові, а негативні не ведуть до ненависті й відкидання свої 
тотожності. Навпаки, у стереотипах чужих народів негативні риси є 
переяскравлені, а позитивні – мінімалізовані2. Наприклад, європейці 
вважають, що росіяни є повні енергії, особливих зацікавлень та 
загадковості, однак ці позитивні риси інтерпретують як загрозу своїй 
цивілізації. Подібно американці ставляться із застереженням до азіатів, 
наголошують на стереотип і „азіатської жорстокості” й „експансії з боку 
іншого світу”. 

Звичайне стереотипне думання не є загрозою в державах відкритих, 
де є вільний обіг інформації, дотримання цінностей демократії, 
свідомість права, пріоритет прав людини і високий рівень освіти та 
культури. Тут стереотипи не впливають на політику, загальну суспільну 
свідомість, а навіть у щоденному житті на оцінку інших груп впливає 
право політичної поправності (political correctness). 

Інша роль стереотипів у закритих суспільствах, де панує тоталітарна 
система, наприклад, комуністична. Комуністична ідеологія побудована 
на крайніх стереотипах. „Свята ненависть пролетаріату” скерована була 
на всіх, хто не є комуністом – на „кулаків”, людей „середнього класу”, 

                                           
1 Riabczuk M. Od „ Małorusi” do „Indoeuropy”: stereotyp „narodu” w ukrainskiej społecznej 

świadomości i myśli społecznej // Narody i streotypy / T. Walas (red.). – Kraków: 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995.  

2 Maass A., Arcuri L. Język a stereotypizacja // Macrae C. N., Stangor Ch., Hewstone M. 
Stereotypy i uprzedzenia. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999. 
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„інтелігенцію”, людей церкви, „буржуазних націоналістів”, „сіоністів”, 
творців мистецтва та музики. Ненависть до інших була основою 
ідеології – тобто освіти, засобів масової інформації, результатів 
„наукових” досліджень. Тоталітарна система знищила також відносини 
між різними етнічними групами. Ненависть і нетолерантність були 
спрямовані на „націоналістів”, якими вважалися всі, хто протиставляв 
комуністично-радянсько-російській уніфікації1. 

Україна, подібно до інших колоній, відчувала вплив «старшого 
брата», який накидав усім підпорядкованим народам негативний імідж. 
Почуття меншовартості, неповноцінності, примітивізму, накинуте їм, є 
джерелом сьогоднішнього негативного автостереотипу. Довготривале 
економічне та політичне підпорядкування і загальна залежність від 
колонізаторів не давала змоги проектувати негативні риси на своїх 
загарбників. Це довело до проекції негативних рис на себе самого і 
здвоєння конфлікту з самим собою2.  

Підпорядкування польській або російській владі довело до 
інтернаціоналізації культури сильнішого й усвідомлення 
неповноцінності своєї традиції. Прикладом є створення стереотипу 
«співучої і танцюючої Малоросії», «хохлацьких галушок», а також 
стереотип українців як бандитів, анархістів, неосвічених землеробів. 
Почуття неповноцінності, аморальності є найгіршою спадщиною, яку 
одержав сьогоднішній українець. М. Трухан3, О. Грабович4, Є. Сверстюк 
5 описують два крайньо відмінні автостереотипи: супернегативний і 
суперпозитивний. Перший стверджує другорядність історії, культури, 
економіки, політики, науки українців. Противагою є «народ старшого 
брата». Щоб сьогодні змінити стереотип українського народу як 
продукту польсько-німецько-австрійсько-угорсько-єврейської інтриги, 
слід пізнавати наново свою історію Київської Русі, свою літературу, 
етнографію, традицію, релігію, навіть мову. 

Чому важливо змінювати бачення свого народу, що це практично 
дає? Дає відповідь на питання: яка різниця між росіянином і українцем, 
якою мовою говорити, українською чи російською. Найбільш 
небезпечним є поневолення розуму6, яке дуже приховане: формально 

                                           
1 Riabczuk M. Od „ Małorusi” do „Indoeuropy”: stereotyp „narodu” w ukrainskiej społecznej 

świadomości i myśli społecznej // Narody i streotypy / T. Walas (red.). – Kraków: 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995. 

2 Grabowicz O. The Legacy of Colonialism in Contemporary Ukraine: Some Key Issues. 
Wykład wygłoszony na II Kongresie Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów. Ukraiński 
przekład // Arka. – 1994 – № 2. 

3 Трухан M. Негативний стереотип українця в польській повоєнній літературі. – 
Mюнхен; Львів, 1992. 

4 Grabowicz O. The Legacy of Colonialism in Contemporary Ukraine: Some Key Issues. 
Wykład wygłoszony na II Kongresie Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów. Ukraiński 
przekład // Arka. – 1994 – № 2. 

5 Swerstiuk J. W egipskiej niewoli zobojętnienia // Zustriczi. Żydzi i Ukraińcy / Czech (red.). 
– Warszawa: Związek Ukraińców w Polsce, 1995. 

6 Вернадский В. Украинский вопрос и русское общество // Дружба народов. – 1989. – 
№ 4; Said E. Orientalism. – New York, 1979. 
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ніколи не заборонялося в Україні говорити українською мовою, але 
система освіти, мас-медіа, адміністрація з успіхом до сьогодні 
мінімалізує вживання рідної мови. Мова є дуже важливим чинником 
самоідентифікації. О. Забужко1 феномен незнання рідної мови 50-
мільйонним європейським народом назвала „народною непритомністю”. 
Важливо вміти визначити свою національну належність, вміти сказати: 
„я українець”, або „я росіянин”, а не вживати вислову ми „тутешні”, „ми 
києвляни”. Потрібно вміти говорити по-українськи, а не «по 
тутешньому», чи мовою міста (тобто російською). Україна з доби 
середньовіччя має увійти в добу творення свого народу, своєї 
тотожності. М. Рябчук2 вважає, що 1/3 мешканців України має чітку 
самосвідомість і однозначно ототожнює себе з українцями. Дві третини 
– це «тутешні» – ні росіяни, ні українці, а люди, які функціонують на 
преісторичному рівні розвитку. Вони є потенційними росіянами й 
українцями, громадянами Київської Русі, і навіть донбаської чи 
кримської нації. У 1993 р. 80% жителів Києва говорили російською 
мовою, проте більшість із них ототожнювала себе з українцями.  

Одним з найбільших успіхів тоталітарної комуністичної системи є 
зараження мешканців Східної України ненавистю до українців Західної 
України. Найбільшим ворогом стали „бандерівці”, „галичани”, 
„західняки”, які хочуть завоювати всю Україну. В цьому контексті 
народився інший крайній гіперпозитивний автостереотип. Він має свій 
початок у романтичній концепції українського народу висловленій у 
творчості Шевченка, Костомарова. По-перше, месіянізм України 
побудований на переконанні справедливості історії та самого Бога, який 
бачить терпіння цього народу. По-друге, це ідеалізація своєї історії і 
пошук свого коріння від неандертальської людини, яка вже тоді думала 
про створення України. По-третє, це ідеалізація своїх рис і негативне 
оцінювання сусідів „ми є працьовитим народом, а вони лінивим”, „ми 
нічого не грабували, тільки вони нас нищили”, „ми представники 
стародавньої європейської культури, а вони азіати і дикуни”.  

Однак ці суперпозитивні стереотипи викликають протилежний 
результат, ведуть лише до підтвердження негативного образу українців. 
Формування народної тотожності не може спиратися на 
крайньонегативних або крайньопозитивних стереотипах. Небезпечним є 
також вислів людей, які говорять: «мені все одно, ким я є, – тим більше, 
що насправді, людині не байдуже, до якого народу вона належить. 
Говорячи про твердження, що краще порозумітися на 
„загальнозрозумілій мові” (маємо на увазі російську мову, а не 
„місцеву”), Рябчук стверджує, що це „все одно” є проявом втечі від своєї 
мови і культури та прийняттям мови іншого, сильнішого народу. 

                                           
1 Zabużko O. Ukraiński i żydowski dualizm: Martin Buber i Iwan Franko o strukturze wyboru 

narodowego // Zustriczi. Żydzi i Ukraińcy / M. Czech (red.). – Warszawa: Związek Ukraińców w 
Polsce, 1995. 

2 Riabczuk M. Od „ Małorusi” do „Indoeuropy”: stereotyp „narodu” w ukrainskiej społecznej 
świadomości i myśli społecznej // Narody i streotypy / T. Walas (red.). – Kraków: 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 1995. 
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Подібно формули „росіяни і українці – одне те саме”, „ми один народ” – 
показують на ототожнення себе з ідеологією загарбників. 
Правдоподібно, що й сьогодні мільйони українців не мають відваги 
ототожнити себе з Україною, з українцем, але ж і не хочуть назавжди 
зректися свого українства і стати громадянами російського (а, може, й 
радянського) народу. Ця трагічна етнічна шизофренія1 веде до висловів: 
„ми не росіяни і не українці”, „ми києвляни”, „одесити”, „ми з Донбасу”, 
або – „нам все одно”.  

Виходом з цієї ситуації є бажання перебороти гіперпозитивні і 
гіпернегативні стереотипи. Шляхом до цієї мети є усвідомлення свого 
походження. Ще давні греки витворили поняття «вітчизна» – що означає 
єднання коріння людини в батьківському домі зі своєю державою2. Щоб 
відчувати єдність із своєю батьківщиною, слід спочатку відчути себе 
одним народом. А народ формується на основі своєї спільної історії, 
мови, культури, території, економіки. Це – основа самоідентифікації. 
Якщо люди знають свої традиції, літературу, мову, живуть проблемами 
своєї держави, вони можуть про себе сказати: „Ми – Українці”.  

Народ є історично-культурною категорією, формується завдяки 
довготривалій інтеграції багатьох різних племен. Існування народу як 
спільноти є суспільним фактом і витвором свідомості: на формулювання 
народу мають вплив об’єктивні чинники: економічні, культурні, 
політичні, а також ставлення окремих осіб до своєї землі, переконання у 
спільному походженні, почуття спільної історії, позитивна самооцінка, 
свідомість спільних інтересів, бажання мати незалежну державу. У такий 
спосіб народ наближається до своєї батьківщини. Становлення 
самоідентифікації свідчить про зрілість народу. 

Варто наголосити, що на формування народної тотожності великий 
вплив має розвиток мови, друкування літератури цією мовою, спільно 
пережита історія. Це зміцнює бажання творити свою сильну державу, 
хоча держава не є центральною цінністю людини, але інструментальною 
– вона є кінцева для здійснення таких цінностей, як воля, рівність, 
толерантність, всесторонній розвиток особи і різних груп. Свідомість 
належності до своєї держави є дуже важливою. Вона означає 
відповідальність за спільне добро, свідомість ієрархії суспільних завдань 
і пріоритетів на шкалі державної спільноти3. 

Історія України пам’ятає часи, коли культ держави мав характер 
тоталітарний і держава була найвищою цінністю. Це призвело до 
знищення мільйонів людей. „Здорова” держава повинна дати людині 
гідність, почуття безпеки, почуття своєї вартості, гордість, високий 
рівень культурної і релігійної спадщини. Основою Батьківщини є народ, 
свідомий своєї історії, який відчуває зв’язок зі своїми попередніми 
поколіннями і має бажання у майбутньому продовжувати розвиток своєї 

                                           
1 Там само. 
2 Chlewiński Z. Patriotyzm i nacjonalizm (Myśli psychologiczne) // Christianitas et cultura 

Europae / Gapski (red.). – Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1998. 
3 Там само. 
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Батьківщини. Наступним елементом Батьківщини є її територія, що 
історично належить народу. Загроза втрати своєї землі є чинником, що 
веде до дій політичних – наприклад, до боротьби за свою незалежність, 
до інтенсивного культурного розвитку. Батьківщина вміщає в собі 
спадщину культури, вона є джерелом буття народу, з чим пов’язана 
мова, а також історія, яку переказуємо з покоління в покоління. Історія – 
це пам’ять народу, тому знищити історію, це те саме, що втратити 
людині пам’ять, тобто забрати від неї свою тотожність. Народ, який 
втрачає свою історію, втрачає свою самоідентифікацію. Варто 
наголосити, що сам народ, сама територія, державна структура чи 
культура ще не є батьківщиною – але всі ці компоненти, а найважливіше 
– культура народу, разом творять Батьківщину. Є багато українців, 
народжених за межами України, одні вважають її своєю вітчизною, є 
також багато неукраїнців, які мешкають в Україні, але ототожнюють 
себе з українською культурою і традицією, вважають Україну своєю 
батьківщиною. Почуття належності до своєї вітчизни опирається, 
передусім, на знанні і сприйняття своєї культури. 

З поняттям батьківщини асоціюються різні емоції, які називаємо 
вищими або патріотичними. Свою батьківщину вихваляємо у поезіях, 
піснях, літературі. Шануємо свої державні символи – прапор, тризуб, 
гімн, державні річниці: напр. День проголошення Конституції, День 
Незалежності. Творяться легенди, міфи про свій народ, шануються герої, 
які віддали своє життя за незалежність, організатори, реформатори, 
творці культури. Ідея вітчизни і самоідентифікації є дуже важливою у 
час небезпеки держави. 

Хочу повернутися до взаємозв’язку, що існує між народною 
тотожністю і стереотипами. Існує велика небезпека створення незрілої 
своєї тотожності, якщо не розуміти різниці, що існує між 
характеристикою патріотизму і націоналізму. Обидва ці поняття 
викликають сильні емоції: патріотизм викликає позитивні емоції, 
націоналізм – негативні. Різниця між цими поняттями має велике 
моральне значення. Крайній націоналізм голосить погорду для інших 
народів і культур, а патріотизм – любов до своєї батьківщини. Патріот 
своєї держави не бореться за добро свого народу ціною інших народів. 
Націоналізм, особливо в крайніх проявах, є протилежним патріотизму і 
народжує тоталітарний режим. Це відбувається також і в ситуації, коли 
фундаментом націоналізму є релігійні правила (напр., фундаменталізм). 
Пошук української форми патріотизму є важливим для майбутнього 
народу, для розвитку його культури, політики і моральності наступних 
поколінь. 

З психологічної точки зору істинність патріотизму чи націоналізму 
визначає тип народної тотожності цінністю. Патріотизм ідентифікується 
зі своєю батьківщиною, є найвищою моральною цінністю. Важливу роль 
відіграють причини, чому особа ототожнює себе з цією державою і 
народом. Існує два види самоідентифікації – „відкрита” або „закрита”. 
„Відкрита” народна тотожність спирається на психологічних і 
суспільних зв’язках зі своїми співвітчизниками. Така тотожність є 
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патріотичною. В основі патріотизму лежать спільні цінності і правила 
для всіх груп і для народних меншин. Патріотизм вимагає дбання про 
добро свого народу і батьківщини, але одночасно дає право для розвитку 
інших народів і їх незалежності. Кожна народна чи релігійна меншина 
повинна мати однакові права для освіти, кар’єри, зберігання своєї 
традиції та мови. 

Патріотизм включає також відповідальність за свою державу, 
підвищення рівня освіти, розвиток господарства, удосконалення 
демократичної системи, дбання про чесність на роботі, шанування 
спільного добра, відповідальність за те, які люди будуть керувати 
державою. 

Патріотизм є елементом культури і вказує на норму поведінки, у випадку 
небезпеки для держави закликає до її захисту. Патріотизм передбачає для 
кожного громадянина (незалежно від його національності, походження, 
ставлення до релігії) рівні права. Подібно до того, як любов до своєї сім’ї не 
заперечує любові до інших ближніх, любов до своєї батьківщини не 
заперечує любові до інших народів, а навіть її зміцнює. Народ український і 
Україна є частиною ширшої європейської і світової спільноти. Дбаючи про 
добробут свого народу і захищаючи його незалежність та тотожність, ми 
збільшуємо різноманітність універсальних цінностей1. Патріотизм – це 
також солідарність з іншими народами, особливо з тими, які знаходяться в 
небезпеці. Любов до свого краю не заперечує належність до багатьох різних 
релігійних і громадських організацій, товариств. Людина має також право 
мати дві батьківщини – свого походження (народження) і проживання. 

Тотожність зі своїм народом  показує, що, крім великої батьківщини, 
існує і „мала” вітчизна – регіон, місто, родинний дім. Для багатьох українців 
вітчизна асоціюється з уявами, емоціями, ностальгією за місцем народження, 
за тим, де пройшло дитинство або за місцем проживання. 

Противагою „відкритій” тотожності є тотожність „закрита”. Це 
націоналізм. Він проявляється у переконанні, що мій народ є найкращим, 
найбільш вартісним, що інші особи не мають права бути його членами. 
Патріотизм і націоналізм – це рідні брати, які нагадують біблійних Каїна та 
Авеля. Між ними є така різниця, як між демократією і диктатурою, яка 
вимагає підпорядкування, виключності і не сприймає аргументів іншої 
сторони. В такій формі народної тотожності існують елементи расизму: мій 
народ найкращий, а всіх, хто не має „спільної крові”, слід виключити зі своєї 
культури: напр., євреїв, циганів, румунів, німців, поляків..., бо вони є 
загрозою для мого народу і культури. В такий спосіб ділять українці на 
„справжніх” і „несправжніх”. Такий поділ веде до створення „позитивних” 
стереотипів своєї групи і „негативних” стереотипів чужих. У крайній формі 
націоналізм вимагає уніфікації – до одної мови, релігії, традиції. Напевно 
причиною націоналізму є культурні чинники, тобто переказування з 
покоління в покоління стереотипів і упереджень2. 

                                           
1 Chlewiński Z. Zjawisko uprzedzeń wobec innych // W tę samą stronę / M. Braun-

Gałkowska, A. Gutowska (red.). – Warszawa: Wyd-wo Krupski i S-ka, 1994. 
2 Chlewiński Z. Stereotypy i struktura, funkcje i geneza. Analiza interdyscyplinarna // 

Stereotypy i uprzedzenia. Z. Chlewiński, I. Kurcz (red.). – Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 
1992; Kurcz I. Zmienność i nieuchronność stereotypów. – Warszawa, 1994. 
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Активними носіями народних стереотипів є мас-медіа, авторитетні 
особи, шкільна програма історії, навіть література і щоденні анекдоти. Якщо 
„інші” трактуються як загроза, тоді це є підставою для відповідної ідеології і 
творення стереотипів, які можуть виправдати нищення розвитку слабших, 
менш чисельних груп. 

Що слід робити, щоб на створення зрілої народної тотожності не 
впливали стереотипи й упередження, які можуть у майбутньому призвести 
до міжнародних конфліктів? Необхідною є зміна себе самого, збільшення 
своєї історичної і народної свідомості. Кожна особа повинна вміти 
відповісти собі на питання: ким я є? Чому я народився саме тут? Чому я є 
відповідальний за цей шматочок землі біля Дніпра? Чому тут є наше місце і 
тільки тут ми є в себе? 

 
 

Гребенник В.Л. (Київ) 
 

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ  
КУЛЬТУРИ ОФІЦЕРА ТА УКРАЇНСЬКИЙ  

МЕНТАЛІТЕТ 
 
У статті описаний зв’язок управлінської культури офіцера з 

менталітетом українського народу. Показано, що через призму 
українського менталітету, використовуючи національну ідею, 
українську мову як цементуючу основу, можна досягти ефективного 
розвитку управлінської культури майбутніх магістрів військово-
соціального управління. 

 
В умовах становлення української державності однією з 

найголовніших проблем є підготовка всебічно розвинених офіцерів-
професіоналів з високою управлінською культурою, оскільки саме вони 
відіграють провідну роль у процесі широкомасштабного реформування 
Збройних сил (ЗС) України. Саме від рівня підготовленості кожного 
офіцера, від його управлінської культури залежить якість бойової та 
гуманітарної підготовки особового складу, збереження здоров’я 
військовослужбовців, а в кінцевому підсумку й виконання поставлених 
перед військовою частиною (підрозділом) бойових, навчально-бойових, 
навчальних та інших завдань. 

На сьогодні проблема розвитку управлінської культури майбутніх 
магістрів військово-соціального управління залишається актуальною та 
складною. Актуальність дослідження зв’язку управлінської культури 
офіцера й українського національного менталітету визначається низьким 
рівнем управлінської культури військових начальників та потребою 
пошуку шляхів для його підвищення. Постає проблемне запитання – чи 
залежить управлінська культура офіцера від національного менталітету? 
Якщо залежить, то в чому полягає сутність цієї залежності? Складність 
дослідження розвитку управлінської культури офіцера через призму 
українського менталітету полягає у відсутності, головним чином, 
методологічної бази, яка б концептуально забезпечувала проведення 
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відповідних педагогічних досліджень. 
Метою нашого дослідження є з’ясування впливу українського 

національного менталітету на розвиток управлінської культури 
майбутніх магістрів військово-соціального управління.  

Офіцеру для успішного виконання військово-професійних завдань, 
цілеспрямованого формування позитивного морально-психологічного 
стану особового складу та оптимального управління його бойовою 
підготовкою, необхідно бути професіоналом своєї справи, поєднати в 
собі вміння кваліфікованого військового спеціаліста, керівника та 
військового педагога, мати високий рівень загальної, професійної та 
управлінської культури.  

Управлінська культура офіцера, на нашу думку, – це багатогранне, 
динамічне утворення, яке представляє сукупність правил, етичних норм, 
принципів, життєвих цінностей і настанов, світоглядних позицій, що 
лежить у основі виконання управлінських та організаційних функцій у 
процесі його службової діяльності. Вона потребує від нього високих 
моральних, військово-професійних і особистісних якостей, котрі 
необхідні для успішного керівництва військовим підрозділом (частиною) 
у будь-якій ситуації на будь-яких управлінських посадах при складному 
та напруженому характерові військово-професійної діяльності. Складну 
структуру управлінської культури офіцера можна розділити на п’ять 
основних частин, що визначають відповідно його культуру менеджера, 
загальновійськову, психолого-педагогічну, моральну та інформаційну 
культуру.  

Отже, як впливає український національний менталітет на розвиток 
цієї культури? Проблема української ментальності знайшла своє 
відображення в працях таких науковців як А.Г. Априсян, Г.О. Балл, 
Г. Ващенко, О. Вишневський, П. Гулак-Артемовський, Г. Квітка-
Основ’яненко, П.П. Кононенко, Л. Костенко, О.С. Падалка, М.І. Пірен, 
І. Котляревський, П. Куліш, І. Лисяк-Рудницький, А.С. Нісімчук, 
О. Тимошенко, І.Я. Франко, А.В. Фурман, О.Т. Шпак та ін.  

Значний внесок у дослідження цієї проблеми зробив В. Січинський, 
який у праці "Чужинці про Україну" вмістив враження від подорожей по 
Україні вчених різних країн. Особливе завдання книжки вчений вбачав у 
фіксації побаченого іноземцями в Україні особливого, визначального, 
що мало сприяти зміцненню національної свідомості українського 
народу. Автор подає відомості про географічні особливості України, про 
багату та різноманітну культуру українського народу, господарські 
відносини, етнографічні та психологічні особливості українців1. 
В. Січинський, аналізуючи зібраний матеріал, дійшов висновку, що 
національна вдача українців має суперечливий характер, бо український 
народ палкий, сміливий, відважний, працелюбний, привітний і чесний, 
має хист до мистецтва; але водночас в українців помічається 
лицемірство, хитрість, заздрісність, скупість. 

О. Вишневський обґрунтовував систему вартостей як фундамент 

                                           
1 Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 254 с. 
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українського виховання. Він, утверджуючи традиційно-християнську 
стратегію виховання, пропонує оригінальну, у вигляді п’ятирівневої 
ієрархії або "піраміди" систему вартостей українського суспільства: на 
вершині знаходяться абсолютні вічні вартості (віра, надія, любов, 
доброта, краса, чесність, свобода та ін.), які випливають із потреб 
вселюдського життя і визначають зміст морального виховання; нижче 
функціонують національні вартості (українська ідея, державна 
незалежність України, самопожертва в боротьбі за свободу нації та ін.), 
зумовлені державотворчими процесами й сутнісно характеризують 
систему національного виховання; іще нижче діють громадянські 
вартості (прагнення до соціальної гармонії, відстоювання соціальної і 
міжетнічної справедливості тощо), що спричинені потребою побудови 
демократичного суспільства й окреслюють зміст громадянського 
виховання; іще нижче існують сімейні вартості (подружня вірність, 
піклування про дітей, піклування про батьків і старших членів родини 
тощо), які випливають із потреб побудови міцної родини й відображають 
систему сімейного виховання; найнижче у підґрунті "пірамідальної" 
моделі знаходяться особистісні вартості (орієнтація на пріоритет 
духовних ідеалів і цінностей, внутрішня свобода, особистісна гігієна, 
воля, мудрість та ін.), які залежать від спрямувань окремої особи та 
визначають зміст її виховного простору, точніше персоніфікованої аури 
щохвилинного примноження істини, добра, краси, гармонії. У результаті 
не тільки світоглядно реалізується основна формула кожного українця, а 
тим більше військовослужбовця: "Служити Богові та Україні", а й 
утверджується ідеологія багатоаспектного творення життєвого процесу 
української нації – держави, суспільства, родини, особистості1 

На думку М.І. Пірен, національними рисами українського народу є 
працьовитість, охайність, ощадливість, гостинність, високий рівень 
статевої моралі, особливе прагнення до освіти, товариськість, 
коректність, прив’язаність до землі та традицій, великі здібності до 
культури, творчості, любов до дітей, статичність у родинних взаєминах, 
прагнення жити духовним життям, глибока шана до предків, мужність, 
повага до жінки-матері, лицарське ставлення до дівчини, ліризм, 
пісенність, гумористичність, здоровий оптимізм, вічне прагнення до волі 
й незалежності. Поряд із цими рисами існують і інші, наприклад, 
взаємне непорозуміння, сварки, легковірність, невизначеність, 
мрійництво, імпульсивність, індивідуалізм2. 

У структурі українського менталітету універсально-своєрідною, 
цементуючою субстанцією є національна ідея. Вона: а) фундаментально 
зумовлена природно-космічними чинниками, захованими в глибинах 
етнобуття і свідомості, у т.ч. колективному несвідомому; б) соцієтально 
залежна від форм історичного Буття нації (сімейних, родових, соціально-
економічних, політичних та ін.) і водночас впливає на ці форми, постає 
як "життєдайна свідомість", джерело культурно-історичної динаміки; 

                                           
1 Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 1996. – С. 78-80. 
2 Пірен М.І. Основи етнопсихології. – К.: Веселка, 1996. – С. 107. 
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в) історично визначається духовним і культурним розвитком нації як 
суб’єкта, який самоусвідомлює і самовизначає свою унікальну 
окремішність серед інших народів світу, турбується про власне 
рівноправне самозбереження; г) культурно визріває в доглибинних 
пластах народного руху, національної культури, отримуючи вітальну 
визначеність у діяльності національної еліти і практичне втілення у 
досвіді виховання, освіти, пропаганди; д) духовно виявляє себе як склад 
народу, його національний характер, традиції, звичаї, менталітет 
загалом1.  

Український офіцер має бути носієм національної ідеї. Як підкреслює 
О. Тимошенко, національна ідея "не є расово-ідеалістичною ідеологією, 
а тим більше державною", її також "не слід шукати на рівні політики, як 
це роблять імперські нації"; вона знаходиться на рівні культури, тому 
"розлита в культурі й становить собою її життєдайну систему"2. Для 
всезагального утвердження національної ідеї в Збройних силах України 
необхідна переорієнтація військовослужбовців на вищеокреслену 
систему суспільних вартостей і щонайперше – на християнський ідеал. 
Це створить повноцінне основне підґрунтя для поскладового посилення 
світоглядної і життєствердної дії національної ідеї у військовому 
середовищі. Однією з умов існування національної ідеї в суспільстві є 
ставлення його населення до рідної мови. 

Рідна мова – ознака українського менталітету в загальносвітовій 
історії людства. П.П. Кононенко наголошує, що "мова – це аналог 
природного буття, духовної сфери, характеру й долі народу, і – як народ 
– має свій внутрішній – єдиний і неповторний! – лад; як і народ, свою 
ментальність"3. Ось чому митрополит Іван Огієнко, всіляко обстоюючи 
українську літературну мову, із десяти заповідей свідомого громадянина 
першою називає таку: "Мова – то серце народу: гине мова – гине й 
народ"4. А ще раніше Костянтин Ушинський підкреслював: "Мова 
народу – кращий, що ніколи не в’яне і вічно знову розпускається, цвіт 
усього його духовного життя, яке починається далеко за межами 
історії… Мова – найвеличніший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що 
з’єднує віджилі, живущі та майбутні покоління народу в одне велике, 
історичне живе ціле"5.  

На практиці ж ми спостерігаємо дуже сумну картину. Ні для кого не 
секрет, що військовослужбовці, здебільшого офіцери, за рідким 
винятком, спілкуються російською мовою. Ліна Костенко, вимагаючи, 
щоб Слово було у початках сотворіння не лише світу, а й нації, 
підкреслює, що "давні греки тих, хто погано говорив грецькою мовою, 

                                           
1 Фурман А.В. Психокультура української ментальності. – Тернопіль: Економічна 

думка, 2002. – С. 31-32. 
2 Тимошенко О. Національна ідея як філософсько-культурна парадигма духовного 

відродження України // Філософська думка. – 1999. – № 1-2. – С. 102, 116. 
3 Кононенко П.П. "Свою Україну любіть…" – К.: Твім інтер, 1996. – С. 44. 
4 Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. – Львів: Фенікс, 1995. – 42 с. 
5 Ушинський К.Д. Рідна мова // Розумне, добре, вічне… Думки про виховання та 

навчання. – К.: Молодь, 1989. – С. 82-85. 
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вважали варварами. В цьому сенсі наше суспільство всуціль 
варварське… Неминучий тиск русифікації призвів до патологічних 
мутацій. Отже, потрібна не апологія цих мутацій, а їхня діагностика і 
лікування. Мова – це також обличчя народу, а воно тяжко спотворене"1. 
Мова також визначає належність людини до певного етносу, відтворює 
образ мислення людини, свідомість, почуття патріотизму та дійсної 
належності до свого народу.  

Слід зазначити, що менталітет українського народу підсвідомо містить у 
собі почуття справжнього патріота. Багата історія прагнення до свободи з 
часів Київської Русі, козаччини, періоду визвольних змагань, численні 
перемоги українських воїнів за часів Другої світової війни переконливо 
свідчать про більш ніж тисячолітнє прагнення народу України мати 
процвітаючу, вільну державу. 

Справжній патріот має почувати глибокий зв’язок зі своєю 
Батьківщиною, у процесі духовного виховання "злитися" з нею розумом і 
душею, стати Громадянином з великої букви. Патріотизм керівників міг би 
стати заставою економічного, технологічного і духовного прогресу України, 
забезпечення якості життя народу на рівні життєвих стандартів провідних 
європейських країн. Сьогоднішня ж кризова ситуація в українському 
суспільстві, на нашу думку, свідчить і про недостатній патріотизм 
керівників, у тому числі й військових. 

Офіцер же, у першу чергу, має бути патріотом своєї Батьківщини, мати 
почуття обов’язку перед народом, перед своїми батьками. 

І. Франко у праці "Дещо про себе самого" підкреслював, що патріотизм – 
"то не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо, покладене на 
плечі. Я можу здригатися, можу стиха проклинати долю, що поклала мені на 
плечі це ярмо, але скинути його не можу, іншої батьківщини шукати не 
можу, бо став би підлим перед власним сумлінням"2. Справжній, не 
наносний патріотизм є однією з рис національного характеру українського 
народу. 

Україна розташована в центрі Європи, де перетинаються шляхи, що 
сполучають Схід і Захід. Проблемі впливу геополітичного становища на 
український національний характер І. Лисяк-Рудницький присвятив працю, 
що називається "Україна між Сходом і Заходом". Він пояснює, що у формулі 
"Україна між Сходом і Заходом" поняття "Захід" стосується Європи в 
цілому. "Я стверджував, – писав І. Лисяк-Рудницький, – суттєво західний, 
себто європейський характер України. Але це не значить, що я заперечую 
існування сильних незахідних елементів в українському національному 
характері"3. 

Національний характер (у широкому розумінні) може дещо змінюватися 
під впливом національної ідеї, а національна ідея повинна стати рушієм 
конструктивного культуроутворення і державостановлення. "Бо вона, – 
пише П. Кононенко, – універсальна, як Космос, Земля, Україна. Найвищою 
мірою суголосна з ідеалами суверенної, правової, демократичної, гуманної 

                                           
1 Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала. – К.: Вид. дім 

КМ Академія, 1999. – С. 22. 
2 Франко І.Я. Дещо про себе самого // Твори: В 20 т. – К., 1995. – Т. 1. – С. 28. 
3 Лисяк-Рудницький І. Україна між Сходом і Заходом. – К.: Веселка, 1997. – С. 513. 
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Держави, Вітчизни, спраглих щасливої долі людей. Вона одна є гарантом 
здійснення Україною великої історичної місії"1. Проте ще раз підкреслимо: 
тільки тоді, коли є ненасильницькою, освячена християнськими вартостями 
й у культурному відношенні стоїть вище будь-яких ідеологічних, політичних 
і державницьких інтересів.  

У Національній академії оборони України (НАОУ) процес формування 
управлінської культури у майбутніх магістрів військово-соціального 
управління та її вдосконалення має емоційне оформлення, що особливо 
важливо та актуально для України, оскільки однією з наших ментальних 
характеристик є домінування почуття над розумом. Наша управлінська 
культура має розвиватися через призму раціонального менталітету. Ні 
американська, ні європейська школи керування не можуть нам замінити 
повною мірою необхідність створення своєї школи виховання управлінських 
кадрів. Методика виховання має виходити, у першу чергу, з національних 
особливостей. Як визначає О.В. Сухомлинська, "сучасний етап розвитку 
культури в Україні висуває відповідну мету педагогічної діяльності та 
засобу її реалізації, що спираються на особливості української культурної 
своєрідності ідей і традицій та відображають етнічну й універсальну суть. 
Культурний фактор дає можливість виділити ті стійкі стереотипи, що 
характеризують теорію і практику утворення і виховання в Україні"2. 

До особливостей українців відносять спрямованість на внутрішній, 
духовний світ. Нам притаманно цінувати людину насамперед з погляду її 
моральних якостей, ми більшою мірою зосереджені на особистих проблемах 
і духовному розвиткові. Відомі дружелюбність українців, їхня щедрість, 
гостинність, доброта, взаємодопомога, співчуття. Незважаючи на духовну 
кризу, яку переживає зараз країна, внутрішні, моральні якості людини все 
ще є соціально-коштовними і важливими, особливо на міжособистісному 
рівні. Це сприяє реалізації завдань щодо розвитку управлінської культури. 

Емоційність і сентиментальність українців знаходять висвітлення в 
тривалих афектах, і методи, що торкаються душі українця, виявляються 
найбільш ефективними. Відомий український педагог Г. Ващенко писав з 
цього приводу так: "українцю притаманне поступове наростання емоцій, що 
потім переходять у бурхливі тривалі афекти. Це не солом’яний вогонь, що 
швидко спалахне і також швидко згасне. Це жар, що повільно розпалюється, 
а потім довго палає гарячим полум’ям"3. 

Навчальний процес у НАОУ є не тільки емоційно забарвленим, а й 
діяльнісно орієнтованим. С.Л. Рубінштейн підкреслював, що "будь-яка 
спроба вихователя-вчителя "внести" у дитину пізнання і моральні норми, 
ігноруючи власну діяльність дитини по оволодінню ними, підриває самі 
основи здорового розумового і морального розвитку дитини, вихователя, 
його особистісних особливостей і якостей"4. У зв’язку з цим, активні методи 
навчання є важливим засобом розвитку управлінської культури, особливо 

                                           
1 Кононенко П.П. "Свою Україну любіть…" – К.: Твім інтер, 1996. – С. 38-39. 
2 Сухомлинська О. Деякі питання етимології педагогічного знання // Шлях освіти. – 

2001. – № 1. – С. 2-7. 
3 Ващенко Г. Виховання волі і характеру. – К.: Школяр, 1999. – С. 138. 
4 Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. 

посібник. – К.: Видавничий центр "Просвіта", Пошуково-видавнича агенція "Книга Пам’яті 
України", 2000. – С. 94. 
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якщо вони орієнтовані на майбутнє професійне застосування знань, які 
слухачі отримують у процесі професійної підготовки.  

Підсумовуючи викладене вище, наголошуємо, що управлінська культура 
майбутніх магістрів військово-соціального управління та менталітет 
українського народу мають безпосередній зв’язок, оскільки менталітет має 
значний вплив на процес формування та розвитку управлінської культури. 

Перспективами подальших розвідок з даної проблематики дослідження 
можуть бути такі:  

з'ясування ступеня впливу українського менталітету на управлінську 
культуру офіцерів та визначення науково-педагогічних підходів до розвитку 
управлінської культури у майбутніх магістрів військово-соціального 
управління через призму української ментальності;  

діагностування сучасного стану управлінської культури в офіцерів з 
гуманітарних питань;  

обґрунтування цілей, принципів, змісту, форм і методів розвитку 
управлінської культури у майбутніх магістрів військово-соціального 
управління;  

експериментальна перевірка педагогічних умов розвитку управлінської 
культури майбутніх магістрів у процесі вивчення ними психолого-
педагогічних дисциплін. 

 
 

Моісєєва Н.І. (Харків) 
 

СЛОБОЖАНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ: 
ІСТОРИЧНЕ КОРІННЯ І СУЧАСНІСТЬ 

 
У статті досліджуються особливості формування ментальності 

слобожан. Автор вважає, що виникнення певних відмінностей характеру 
слобожан має історичне і політичне коріння. 

 
Сьогодення України вимагає глибокого вивчення багатовікових джерел 

української духовності, їх зв’язку з побудовою незалежної, самостійної, 
демокра-тичної держави. Справжня демократія не може й ніколи не 
будувалася тільки на владі і політиці. Для розуміння змісту самої демократії 
необхідно відшукати та проаналізувати джерела, коріння національної 
культури, основи її змісту. Демократія певного народу будується на його 
національній культурі, на особливостях його ментальності. На думку Б. 
Цимбалістого: ”На нашу думку, три особливості історії України мали 
важливий вплив на розвиток політичної культури українців: довга, 
багатовікова бездержавність, тобто відсутність нагоди здобувати досвід 
влади, бути підметом у стосунках з іншими народами і почувати себе 
господарем на своїй землі; розчленування української території та 
включення поодиноких частин у різні держави з окремими культурами, 
політичними системами, що мусило призвести до психологічного, 
побутового та політичного відчуження між різними частинами українського 
народу; багаторазова денаціоналізація провідної верстви України”1.  

                                           
1 Цимбалістий Б. Політична культура українців // Сучасність. – 1994. – № 3. – C. 94-
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“Вирішальний вплив на формування української ментальності 
наклали триста років колоніальної залежності українців. Саме цей період 
і сьогодні впливає на процес становлення самостійної незалежної 
України”, – вважає І. Грабовська. Роки колоніальної залежності 
негативно вплинули не лише на розвиток культури, суспільних відносин, 
але значною мірою зумовили й зміни в національному характері 
українців1. 

Проаналізуємо регіональні ментальні особливості українців, зокрема, 
слобожан.  

Слобожанщина – частина території української землі, що входила до 
складу Лівобережної України, що відокремилася після підписання 
договору з Росією та Польщею у 1686 р., за яким Правобережна Україна 
відійшла до Польщі, а землі Харківської, Сумської, Донецької, 
Бєлгородської та частини Курської і Воронезької – до Росії під 
загальною назвою Слобідська Україна. З кінця 30-х років XVII ст., щоб 
позбутися феодального, національного та релігійного утиску, її почали 
поступово заселяти українські переселенці з Лівобережної та 
Правобережної України. “Слобода/, сло/бода, свобо/да – поселення, які 
тимчасово були звільнені від феодальних повинностей для залучення 
населення з інших місцевостей. У 30-80 роках XVII ст. багато слобод 
було створено з дозволу царського уряду на півдні Російської держави, 
куди переселилися селяни й козаки з Лівобережної та Правобережної 
України. Від цих слобод місцевість дістала назву Слобідська Україна”2. 
Характеристику Слобожанщини дає харківська дослідниця 
О. Різниченко: “Господь обдарував нас дивовижною у принадності своїй 
і щедрості землею – Слобожанщиною, що вплив її позначився на 
психіці, характері і світовідчутті слобожанина. Степи, безкраї степи... З 
ними в етнопсихологів найчастіше пов’язується і українська лірична 
стихія, і емоційна українська замріяність, і українське прагнення 
Вічності, і вкраїнська споглядальність. А водночас і жадоба активності, і 
залюбленість в рух, і відраза до усталеності... Все те, що Д. Донцов 
відносив до степового лицарства”3. 

Як пише Д.І. Багалій, територія Слобожанщини була заселена 
негусто. Факти свідчать, що заселення почалося десь у 1571 р. з вільного 
українського люду. Характерно, що заселення Слобожанщини 
відбувається і надалі складається з двох груп. Перша група – українські 
селяни, хлібороби, пасічники, степові здобичники. Друга – українські 
козаки, тобто озброєні люди, які приходили на службу до московського 
царя, а також військові формування, які посилала Московська держава 
для охорони своїх південних та західних районів. Масова еміграція на 

                                                                                            
105; № 4. – С. 77-90. 

1 Грабовська І. Проблема засад дослідження українського менталітету та 
національного характеру // Сучасність. – 1998. – № 5. – С. 58-70. 

2 Слобідська Україна: Короткий історико-краєзнавчий довідник. – К.: Будівельник, 
1994. – 80 с. 

3 Різниченко О. Слобожанська ментальність і націоналізм // Визвольний шлях. – 1992. – 
№ 11. – С. 1301-1306. 
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територію Дикого поля протягом другої половини XVII ст. пояснюється 
істориками перебігом подій Визвольної війни в Україні, яку вів Богдан 
Хмельницький. 

Звичайно, що поселенці з двох великих соціальних груп – землеробів 
і воїнів принесли на Слобожанщину свій тип ментальності, головними 
рисами якої були свобода і солідарність у відстоюванні своїх інтересів як 
у боротьбі з іноземними нападниками, так і від посягань влади 
московського царя. 

Ряд істориків, досліджуючи ці часи, відзначають, що взаємодія між 
різними групами населення в економічних, культурних та управлінських 
відносинах носила доброзичливий характер. Перевага в ментальності 
заселенців Дикого поля рис свободи та солідарності підтверджується 
фактом відсутності кріпацтва. Причину цього історики вбачають у тому, 
що поселенцями реалізувався ідеал безкласовості, який би вів до 
уникнення кріпацтва. Показово також, що в джерелах XVIII ст. 
підкреслювалося, що місцева еліта, до якої належали вихідці з козацької 
старшини, кріпаків у власності не мала. Відсутність кріпацтва 
аргументується й тим, що не можна ототожнювати козацьку старшину з 
російським дворянством, бо сам термін “дворянство” вживався як назва 
місцевої еліти щодо старшини і не мав соціального змісту, характерного 
для Московської держави. Російський поміщик на землях 
Слобожанщини не співпадав з класичним поміщиком Руських губерній: 
“русскіє помещики солдатского строю”, а маєтки великоруських козаків 
були однотипними з типом українського землеволодіння. Ці великороси 
переселялися на Слобожанщину цілеспрямовано як військові і вони не 
несли з собою феодально-кріпацьких стосунків1. 

Цей факт ще раз підтверджує, що на Слобідській Україні 
ментальність формувалася на засадах свободи та солідарності. Тільки з 
початку 30-х років XVIII ст. починається процес закріпачення селян, 
який у 1783 р. при Катерині ІІ був закріплений юридично. 

А ось опис конкретного окремого жителя Харкова: “Харьковский 
житель имеет больше опрятности, гостеприимства, вежливости; 
вежливость эта чистосердечная. Из корысти он не унижется. Украинец 
более щедр, более стремится к познаниям и действительно больше в них 
успел, особливо духовенство, которое в Слободско-Украинской 
губернии может служить образцом. Украинец имеет больше 
способностей к художествам, а великороссиянин – к ремеслам. Здешние 
места производят множества певчих музыкантов, живописцев, резчиков 
и т.д., но заимствуют от других плотников, пильщиков, каменщиков”2. 

Знавець харківського життя Г. Квітка-Основ’яненко у 1841 р. 
надрукував у журналі “Современник” статтю “Украинцы”: “Слобожанин 
опрятен, гостеприимен, чистосердечно вежлив. Провести, обмануть в 
чем-либо он несроден и почитает это за грех: честен в исполнении 
условий или обещаний, по чистосердечию своєму судит и о других, и, 

                                           
1 Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків: Основа, 1994. – 256 с. 
2 Український історичний календар. – К., 1995. – С. 18. 
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потому, скорее будет обманут, нежели придумает обмануть”1. Наведені 
характеристики слобожанина визначили особливий тип ментальності, 
яку часто називають бароковою. Леся Довга в статті “До питання про 
барокову ментальність українців” стверджує, що саме в період бароко як 
у Європі, так і в Україні, найбільша увага стала приділятися 
самовдосконаленню і формуванню доброчинностей: мужності, 
поміркованості, правосуддя і благорозумності або розсудливості, що 
були притаманні слобожанам у цю епоху. 

Але барокова доба мала й інші характеристики ментальності 
мешканців Слобожанщини, які слобожанські представники духовної 
культури не помічали. Так, ще на початку XIX ст. в одній зі своїх праць 
харківського періоду викладач університету Йоган Шад, німець за 
походженням, вперше на Слобожанщині поставив питання про свободу 
особистості й національну гідність, чим зробив поки що неоціненний 
внесок у розвиток філософської та культурологічної думки на 
Слобідській Україні. Звичайно, такі думки, хоч вони були спрямовані 
проти Наполеона, не були сприйняті в царській Росії2. Йогана Шада було 
вигнано з Росії, а його твори заборонено. На Слобожанщині ці ідеї 
знайшли вдячний ґрунт для діяльності, спрямованої на розвиток 
національної самосвідомості. Ідеї Й. Шада щодо вивчення історичного 
минулого Слобідської України розвивав його учень А.І. Дудрович, який 
цікавився питаннями романтичної психології, та професор 
Й.Х. Кронесберг, які вивчав питання історії та теорії літератури, 
естетики. Ці вчені заклали ґрунт для осягнення національних 
особливостей життя слобожан. Їхні дослідження представлені в 
часописах Харківського університету “Український вестник” і 
“Украинский журнал”. На цьому ґрунті виросла творчість П.Гулака-
Артемовського, Г.Квітки-Основ’яненка, Є.Гребінки, І.Котляревського. 

Започаткована Й. Шадом і його учнями направленість досліджень, 
обумовила ще одну цікаву тенденцію, яка великою мірою залежала від 
раціоналістичного підходу до вивчення світогляду й поведінки 
слобожан. Протягом усього ХIX ст. слобожанська культурна еліта 
складалася винятково з науковців: Михайло Чубинський, Микола 
Костомаров, Микола Сумцов, Дмитро Багалій, Дмитро Овсянико-
Куликовський, Єфименки, Алчевські... Зазначимо, що для наукової 
інтелігенції Харкова характерна творча різнобічність. Згадаймо Григорія 
Сковороду – творець “філософії серця” і поет! Ізмаїл Срезневський – 
мовознавець і поет, Олександр Потебня – мовознавець і філософ, 
М. Костомаров – історик і письменник, Д. Овсянико-Куликовський – 
літературознавець і філософ... До того ж за кожним з них – своя наукова 
школа, принципово наукові теорії. Такий склад слобожанської еліти 
обумовив і сферу проблем, які охоплювали національну самосвідомість. 

На нашу думку, вивчення особливостей характеру жителів 
Слобідської України знаходилося більше в описуванні етнографічних 

                                           
1 Там само. – С. 20-21. 
2 Шпет Г. Сочинения. – М., 1989. – С. 122-129. 
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рис, переліку домашніх ремесел та промислів. Щодо показників 
елементів духовної культури слобожан, О. Різниченко зауважує: “На 
мою думку, архетип слобожанської ментальності і визначається 
комбінативністю різнорідних елементів, форм, тенденцій, а ці зв'язки та 
сполучення – неординарні з погляду нормативної логіки. Уже було 
сказано, що структурні підвалини слобожанського архетипу геофізичні й 
історико-психологічні”1. Конкретизуючи цю думку, автор стверджує, що 
не можна не послатися на Д. Багалія, який твердив: “...населення 
Слобожанщини склалося з різних етнографічних поділів українського 
народу і через те... й українська мова тут витворилася не галицька, й не 
чернігівська, а наша місцева, немов середня між ними. Слобожане не 
тільки приводили з собою з-за Дніпра свої сімейства, збіжжя та худобу, 
вони привозили з собою попів і церковний притч, котрий тоді був 
близький до народу... приносили з собою в нові місця, у Дике Поле свою 
національну просвіту і культуру...”2 Отже, слобожанський архетип 
увібрав у себе українські традиції, породжені не лише різними 
історичними, а й географічними умовами. Така культурологічна 
змішаність та дифузність достеменно збігається з ландшафтними 
особливостями Слобожанщини, у якій не існує природних геологічних 
кордонів. Звідси, можливо, походить і “хвиляста м’якість 
слобожанського характеру, що він не позначений ані конфліктністю, ані 
тенденційністю”3. 

Наведені матеріали про заселення і формування Слобожанщини як 
зустрічі двох культур, української землеробської та російської воєнної, 
дають змогу зробити такий висновок. Отже, починаючи з 1570 р. на 
території Слобожанщини зустрічається і формується особливий сплав 
двох ментальностей: хліборобської і воєнної. Українці стихійно або під 
тиском різних обставин шукають на території Дикого поля місце для 
нового життя і нової державності; російська державна влада стратегічно 
вирішує тримати південні землі під контролем і цілком природно 
створює охорону своїх кордонів через воєнні поселення, які одночасно 
захищають українців-переселенців і пропонують готові державні форми 
управління в цьому регіоні. Слобожанщина як територія та етнічна 
спільнота з двох народів знаходить у вільнолюбстві та творчості багато 
спільного, що відповідає їх корінним інтересам. У ментальності 
населення закріплюються риси, у яких свобода переважає, а солідарність 
стає типом компромісу між центральною владою та місцевим 
населенням. Воєнізована державна влада, починаючи з Петра І, почала 
домінувати в процесах освоєння Слобожанщини і це дало змогу до кінця 
XVIII ст. російським поміщикам одержати слобожанські землі, на яких 
переважало українське населення. Закріпачення його відбулося тоді, 

                                           
1 Різниченко О. Слобожанська ментальність і націоналізм // Визвольний шлях. – 1992. – 
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коли майже повністю була створена економічна та державна 
інфраструктура під повним контролем Російської імперії. 

В історії Слобожанщини та в історії України указ Катерини ІІ про 
закріпачення мав неабияке значення. Указ був спрямований проти 
солідарності людей, які проживали на території Слобожанщини, а 
прийняття козацькою старшиною “жалованого” дворянства лишало 
населення права на свободу. Ці історичні події не могли не відбитися на 
ментальності народу.  

З 1783 р. на Слобожанщині починається бурхливий розвиток 
економічних та культурних факторів. Централізована влада все більше 
проводить політику вирівнювання чисельності селянства і військових. 
Уже наприкінці XVIII ст. Слобожанщина була напівкозацькою і 
напівселянською територією. Воєнізовані поселення жили за рахунок 
селянської праці і були в привілейованому становищі відносно до 
селянства. В містах виділився контингент міщанства і ремісників. Зміни 
соціальної структури і виробничої інфраструктури не могли не відбитися 
на ментальності населення. 

Перш за все, у ментальності населення Слобожанщини з’явилися 
риси, коли суспільне становище почало значити більше, ніж особистість 
людини. Державний “Табель о рангах”, дворянські та геральдичні 
грамоти, жалувані старшинам, козакам призвели до того, що особиста 
свобода людини оцінювалася за тим щаблем, яку вона посідала в 
державній ієрархії Російської імперії. Складові демократизму, що почав 
формуватися при заселенні Слобожанщини – ідеали свободи та 
солідарності, були знівельовані державною системою ієрархії. В 
ментальності населення з’явилися риси характеру імперського жителя, у 
якого його особистість була витіснена уявою про всесилля і велич 
жителя могутньої держави. Напіввійськова і напівселянська спільнота 
Слобожанщини почала жити за чітко ієрархованою системою 
взаємовідносин, що склалися в Російській імперії. Першопочатковий тип 
вільної людини, яка заселялася на Слобожанщину, залишився лише у 
мріях. 

Починаючи з ХIХ ст., у економіці і культурі почався новий етап. 
Відкривається університет, який, незважаючи на русифікацію, відіграв 
величезну роль у формуванні української інтелігенції і підготував кадри 
для розвитку української культури та літератури.  

Початок ХХ ст. ознаменувався бурхливими подіями. Харків стає 
одним з центрів народницького руху в Україні. До 1934 р. Харків є 
столицею України й уособлює в собі всі процеси українського 
відродження, які пізніше назвуть “розстріляне відродження”. Після 
переводу столиці до Києва і розстрілу інтелектуального життя в Харкові, 
Слобожанщина занепала і лише після Перемоги в 1945 році завдяки 
розвитку важкої промисловості і науково-технічній революції стала 
підніматися і повертати собі передові позиції у багатьох сферах життя, 
але це вже була настільки зрусифікована Україна, що важко було 
називати її українською. 
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Ця історична довідка має на меті привернути увагу до того, що 
ментальність жителів Слобожанщини протягом декількох століть 
неоднорідна і змінювалася внаслідок подій, потрясінь та крутих 
поворотів економічного, політичного, ідеологічного характеру, але, 
незважаючи на історичні зміни, зберігає в собі лише їй властиву 
неповторність.  

На жаль, ми маємо недостатньо праць, які б висвітлювали питання 
розвитку і формування громадянського суспільства на Слобожанщині. В 
цьому регіоні на початку XX ст. стало проявлятися анархічне начало, 
відхід від сформованої українською елітою культури, літератури, що 
була тісно пов’язана з науковою. Це проявилося в розповсюдженні 
художнього мислення і громадських організацій, які заполонили 
Слобожанщину на початку ХХ ст. 

О. Різниченко пише, що одним із найважливіших елементів нашого 
художнього мислення є анархічний романтизм, присутній в усіх сферах 
мистецтва, особливо в поезії Володимира Сосюри, представника 
новітнього революційного пафосу. 

“Отаманщина і бандитизм – з одного боку, куркульське глитайство” – 
з іншого…” Одначе, джерело несхожих, здавалось б, явищ спільне – 
історична деградація певних категорій української психіки, а саме – 
“колективного егоїзму” та степового лицарства. Зрозуміло, деградація 
відбувалася під російськими впливами, що за ними причаїлася “тяжесть 
дыхания и мощь гранитная, всепокрывающая мощь вшивых шкур на 
вялом, нечесаном, заспанном теле”1. 

У літературно-мистецькому житті Слобожанщини впадали в око 
анархо-нігілістичні тенденції, і Михайло Доленго писав: “Всі харківські 
“маніфести” зводяться до формули: заперечую і не згоджуюсь, чи до 
дитячої гри “всеми недоволен”. Взагалі, “дух” харківської творчості 
позасвідомо анархічний, іноді з бандитськими ухиленнями, і не кожний 
його витримує. Тут його головні хиби і головна вартість його. З цього 
виходить “харківський імпресіонізм…”2 

Починається формування нових рис у ментальності жителів 
Слобожанщини. Оскільки на Слобожанщині військова влада мала 
перевагу, то вона і в ментальності жителів була головною. Інакше важко 
було уявити, чому саме Харків став столицею України і чому саме тут 
більшовики зуміли так закріпити свій вплив. Саме імперська 
ментальність, звична до того, що військова сила є найголовнішою, страх 
і повага до військових стали основою для легкої перемоги більшовизму 
на Слобожанщині. Саме через військових основна маса слобожан 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
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сподівалася повернути обіцяні більшовиками ідеали свободи, 
солідарності і незалежності. Слобожанщина стала одним з найбільш 
пролетарських регіонів України і СРСР у цілому. І найголовніше, 
збереглася та імперська ментальність, яка вибудовувалася на 
Слобожанщині більше століття, за винятком того, що імперську ієрархію 
було замінено радянською партійною і на заміну одних ієрархів 
прийшли інші.  

У дослідницькій літературі питання формування політичної культури 
слобожан замовчуються, а іноді і розкриваються так, нібито Слобідська 
Україна – суто російське явище. Але не можна заперечувати 
сприйнятливість слобожанською ментальністю деструктивних 
тенденцій, коли йдеться про українську ідею, так само помилково, як не 
помічати в ній націонал-патріотичного формотворчого потенціалу. Ще 
безліч дослідників повертатиметься до тих часів, коли у Харкові 
зароджувався націоналістичний рух, спрямований на виборення 
самостійної України. Принципово новий націонал-психологічний тип 
українця, як професійного політика, як теоретика державницької думки, 
виклав харків’янин Микола Міхновський, автор славнозвісної праці 
“Самостійна Україна”1. Індустріалізація, що розпочалася на 
Слобожанщині, створила новий тип людини, яка не тільки не мала 
власності, а взагалі була включена в процеси виробництва в якості 
“гвинтика”. Можливо, це і дало натхнення Павлу Тичині для написання 
відомого вірша “Харків, Харків, де твоє обличчя?, у якому знаходимо 
відповідь: обличчя у Харкова – дикого краю – з’явиться лише тоді, коли 
під дзеньк сокири і пилки прийде до центра міста робітник. Слід віддати 
належне таланту П. Тичини, що ще в 1923 р. вгадав долю Харкова і 
спрогнозував його розвиток як великого індустріального міста, у якому 
годинник і обов’язок – одне і те ж. Вірш П. Тичини має ключові слова: 
“робітник, годинник, обов’язок” – саме ці слова, на думку поета, 
пояснюють ментальність Слобідського краю. Індустріалізація призвела 
до того, що людина не може проявити себе як особистість. Її свобода та 
солідарність може проявлятися тільки в “єдності всіх деталей 
годинникового механізму”. Вона навіть не годинниковий механізм, вона 
– обов’язок кожного. Отже, ментальність жителів Слобожанщини, 
особливо Харкова – це ментальність обов’язку. Це навіть не ієрархічна 
ментальність Російської імперії, а безлика обов’язковість, де кожному 
виділено своє місце і свої дії. 

Аналіз ментальності жителів Слобідської України показує, що її 
особливості протягом трьохсот років відрізняються залежно від цілої 
низки різноманітних зовнішніх обставин. Особливі зміни відбувалися 

                                           
1 Там само. 
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тому, що Слобідська Україна весь час відчувала силу і тиск російських 
державних установ, які не завжди співпадали з інтересами, потребами, а 
також з ментальністю мешканців Слобідської України. Але саме на 
Слобожанщині виявилися потужні зрушення в універсалізмі сприйняття 
світу і в поодиноких проявах націоналізму. О. Різниченко: “Таким 
чином, одвічний потяг до універсалізму в поєднанні з відсутністю 
національної домінанти (сталість і консерватизм у традиціях духовного 
життя) обумовлюють своєрідність слобожанської ментальності. А тому 
лише за умов дійсного, а не формального відновлення української 
державності, Слобожанщина може стати тим лоном, що з нього 
виходитимуть політики і вчені, які будуть спроможні підняти Україну 
перед очі Бога”1. Сьогодні, аналізуючи ситуацію в нашій країні і регіоні, 
можна припустити, що в ментальності жителів Слобожанщини починає 
формуватися нова риса, у якій можливе поєднання особистої свободи 
людини з істинними правами та свободами, які задекларувала незалежна 
і суверенна Україна. 
 
 
 

Вишневська-Пилипишин С.І. (Тернопіль) 
 

ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНОФІЛЬСТВА  
В НАУКОВІЙ СВІДОМОСТІ  

70-90-х рр. ХІХ ст. 
 

Дане дослідження має на меті простежити зміну смислових функцій 
українофільства в науковій свідомості 70-90-х рр. ХІХ ст. Фіксуються 
типові семантеми тих учених, які захищали й обстоювали або 
проблематизували права і перспективи українства щодо самобутності 
культури на матеріалах авторитетних російськомовних тогочасних 
видань. 

 
Термін “українофільство” українські і російські джерела пов’язують 

із пробудженням національної самосвідомості українців. Так, на початку 
ХХ ст. велика енциклопедія під редакцією С. Южакова підсумовувала: 
“Національное самосознаніе малороссовъ, живущихъ въ Россіи 
(проявлявшееся раньше въ другихъ формахъ), при помощи созданія 
особой письменной литературы нужно отнести къ началу ХІХ вька. 1798 
была напечатана “Виргиліева Энеида, перелицованная на малороссійскій 
языкъ” И.П.Котляревськимъ”2. Прояву свідомості, що осягала 
самобутність українського народу, сприяли тривалі наукові 

                                           
1 Там само. 
2 Большая энциклопедія: В 20-ти тт. / Подъ редакціей Южакова С.Н. – СПб.: Типо-

литографія Книгоиздательскаго Т-ва “Просвeщеніе”, 1904. – Т. 18. – С. 798. 
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етнографічні, лінгвістичні та історичні праці професорів В. Григоровича, 
І. Срезнєвського, О. Бодянського, М. Максимовича, М. Костомарова та 
інших. Вони, як відомо, досліджували з різних точок зору особливості 
мови, побуту, світогляду та характеру українців в історичному їх 
розвитку, хоча тоді вживалися офіційно лексеми “нарьчіе”, 
“Малороссія”, “Южнорусскій край”. Однак нагромаджуваним 
фольклорним і етнографічним матеріалом реальні його носії і 
шанувальники підтверджували вияви любові до всього автохтонного, 
корінного, що й зумовило етимологічну мотивацію словотвору 
“украинофил” за звичними зразками “славянофил”, “москвофил”. 
Поіменовані так представники корінного населення склали рух 
українофілів, який особливо поширився на початку 60-х років ХІХ ст. і 
активізував подальший розвиток українства. 

Хоча багато сучасних українських дослідників пов’язують 
українофільський рух із заснуванням та діяльністю Кирило-
Мефодіївського товариства та трьох його організаторів – Т. Шевченка, 
М. Костомарова, П. Куліша і наступною їхньою роботою у Петербурзі, 
проте відомий російський вчений другої половини ХІХ ст., дослідник 
українського письменства того періоду, О. Пипін вбачав витоки цього 
явища значно раніше. За його спостереженням, уже “въ началe 
тридцатыхъ годовъ, когда новая малорусская литература едва делала 
свои первые шаги, когда Костомаровъ и Кулишъ сидьли еще на 
школьныхъ скамьяхъ, а Шевченко былъ казачкомъ у своего пана, когда 
въ литературe не сложилось еще никакихъ мыслей о томъ, можеть ли и 
должна ли существовать малорусская литература, имeетъ ли эта 
народность какое-нибудь этнографическое и историческое право, а 
вмeстe и основаніе для какой-нибудь народной гордости, эти вопросы 
поднималъ, однако, оригинальный писатель, производившій большое 
впечатлeніе въ свое время новыми неожиданными взглядами на русскую 
исторію, на славянство, вообще на національные вопросы... Это былъ 
Венелинъ”1. І О. Пипін мав рацію, бо Венелін, як виходець із Карпат, 
залишивши свій край, студіював у Росії медицину, а не історію чи 
філософію, та, будучи людиною обдарованою, цікавився історією за 
переспівами давніх літописів, на ґрунті народного побуту шукав 
історичного смислу там, де його не бачили інші. 

Він ще на початку 30-х років ХІХ ст. поставив питання про іншу 
грань народності у статті “О спорe между южанами и сeверянами на 
счетъ ихъ россизма”2. Автор хотів розглянути питання про 
взаємовідносини Північної та Південної Русі, починаючи ще з XVII ст., 
коли в Малоросії панували свої усталені особливості народного побуту, 
звичаїв, освіти, церковності на відміну від московських. Це, з одного 
боку, викликало побоювання щирих малоросів, що подібні питання 

                                           
1 Пыпинъ А. Споръ между южанами и сeверянами (Вопросъ о малорусскомъ языкe) // 

Вьстникъ Европы. – 1886. – № 4. – С. 736. 
2 Венелинъ Ю. “О спорe между южанами и сeверянами на счетъ ихъ россизма” // 

Чтенія московскаго Общества Ист. и Древн. – 1847. – Кн. 4. – С. 1-16. 
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можуть порушуватися російською владою, представники якої не 
довіряли ні цим звичаям, ні церкві. Венелін пересвідчився, що в період 
романтизму серед освічених людей Малоросії виявилось чимало тих, хто 
з любов’ю віддалися культу своєї народності. На думку Т. Бовсунівської, 
“народність в естетиці Ю. Венеліна є провідною категорією”1. 

Саме виходячи з диференційованого поняття “народності”, Венелін 
включився в суперечку про “россизмъ южанъ і сьверянъ”, називаючи їх 
гілками “русскаго народа”, які своїм корінням сягають у глибоку 
історію. На роздуми Венеліна відгукнувся згодом О.Пипін у журналі 
“Вeстник Европы” з погляду історика літератури: “Для Венелина 
вопросъ о россизмe южанъ и сeверянъ совершенно простъ: ни за тeми, 
ни за другими нeтъ въ этомъ отношеніи никакого преимущества; тe и 
другіе – такіе же русскіе, и спорить имъ не о чемъ; надо только, чтобы 
обe стороны это поняли, чтобы познакомившись съ исторіей, увидeли, 
какъ народъ одного корня, по исторической необходимости, 
видоизмeнился на свои оттьнки, и чтобы они помирились, наконецъ, 
взаимно признавши свои отличія”2. 

О. Пипін підтримав доктрину “общенародности” двох розгалужень 
східних слов’ян і почав обґрунтовувати заслуги Петра І, твердячи, що ще 
з початку XVIIІ ст. російська література мала служити інтересам “столь 
обширнаго народа и столь сильнаго государства”3, тому вона мала 
здобути вагому перевагу. “И вліяніемъ государства, и вліяніемъ новой 
русской школы (академическая гімназія и университетъ въ Петербургe, 
московскій университетъ, кадетскіе корпуса, академія художествъ и пр.), 
и вліяніемъ новой литературы, которая еще въ первой половинь 
прошлаго стольтія выставила могущественные сeверно-русскіе таланты, 
какъ Ломоносовъ, позднeе Державинъ, Фонъ-Визинъ, Новиковъ, 
Карамзинъ, – лучшія умственныя южно-русскія силы были увлечены на 
служеніе этому общему русскому дьлу, и жизнь самой южной Руси стала 
провинціализмомъ”4. 

 Таким чином, стаття Венеліна вказувала на те, що існувало питання 
про відмінність “россизма южанъ и сьверянъ”, тобто про те, хто такі 
були “россы”, кому з них належить давня руська історія і заслуга 
заснування Російської держави та національності – питання, яке, набуло 
гостроти в 50-х рр. ХІХ ст. у полеміці М. Погодіна та М. Максимовича. 

Упродовж  30-40-х рр. ХІХ ст. питання про продуктивність і 
перспективи української мови неодноразово піднімалось російськими 
вченими: істинно росіянами і тими, хто мав українське походження, але 
працювали в російськомовних установах. Їхні праці, пропагуючи 
проблему, стали основою для утвердження українофільства. Згадаймо 
“Граматику” Греча, видану у 1827 р. 

                                           
1 Бовсунівська Т. Історія української естетики першої половини ХІХ століття. – К.: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 268. 
2 Пыпинъ А. Споръ между южанами и сeверянами (Вопросъ о малорусскомъ языкe) // 

Вeстникъ Европы. – 1886. – №4. – С. 740. 
3 Там само. – С. 744. 
4 Там само. – С. 745. 
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литературы”, вміщеній у журналі “Вьстникъ Европы” 1875 р. 
підкреслив, що, “перемьна языка, хотя бы литературнаго, есть своего 
рода лишеніе національності, смягченное, облегченное, но тeмъ не 
менeе тяжелое для общества и не легко исполнимое”1. Далі вчений 
вказував на різноманітні форми національних рухів, що мали місце в 
багатьох народів (історія німецького та італійського єднання) та 
народностей (словени і серби, галичани і “южноруссы” та росіяни) і 
наголосив: “У насъ самымъ заметнымъ явленіемъ этого рода было то, 
что называютъ украйнофильствомъ”2. Семантема “українофільство” 
вживалася без строгого термінологічного статусу. Змістове наповнення 
цієї лексеми окреслювалося контекстуально. Тому функціонування 
цього словесного явища потребує докладнішого аналізу і системного 
підходу. Особливо якщо зважити на існування різномовної періодики, 
історії журналістики, літературної критики і на помежові (пограничні) 
феномени українсько-російських взаємин. З такого погляду виявляється 
далеко не повно вивченим значний масив так званих товстих часописів, 
на шпальтах яких виступали історики, літературознавці, мовознавці, 
фольклористи, етнологи і публіцисти 60-90-х років ХІХ ст. Цей 
історичний відтинок українсько-російських взаємин ускладнювався 
відомими Валуєвським циркуляром та Емським указом, що позначилися 
не тільки на стані тогочасної культури, а й зумовили ряд далекосяжних 
наслідків, які в трансформованому вигляді проявляються й досі. Всі 
відтінки полеміки з приводу функціонування українофільства навіть за 
умов великої державної заборони і переслідування його прихильників 
відбилися лояльними щодо уряду вченими (О. Пипін, М. Костомаров, 
М. Де-Пуле), які, навіть полемізуючи між собою, виправдували уряд, 
пояснювали природність бажання послідовних українців, застерігаючи їх 
від підміни культурницьких намірів політичним сепаратизмом. Це була 
відверта угодовська стратегія. 

У журналі “Вeстникъ Европы” М. Костомаров заявляв і пояснював 
тим, що деякі малоруси пишуть по-українськи, бо для них це легше і 
зручніше, ніж по-російськи, особливо, якщо вони хочуть відобразити 
життя малоросів, їхнє мовлення та народний світогляд. Інші краще 
володіють народною мовою, ніж книжною російською, яка хоч і добре 
вивчена ними, але зумисне вивчена, а не природна. Навчання в сільських 
школах для українських дітей треба, на думку Костомарова, проводити 
паралельно: “въ руководствахъ необходимо прилагать и малорусскій 
текстъ излагаемого по-русски предмета”3. 

М. Костомаров не відкидав потреби зробити “общій русскій языкъ” 
літератури та освіченого суспільства єдиною мовою народу у всій 
імперії. А це можливо лише при повній свободі всіх “языковъ” і 

                                           
1 Пыпинъ А. О сравнительно-историческомъ изученіи русской литературы // Вeстникъ 

Европы. – 1875. – Т. 5. – № 10. – С. 658. 
2 Там само. – С. 660. 
3 Костомаровъ Н. Малорусское слово // Вeстникъ Европы. – 1881. – № 2. – С. 403. 
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“нарьчій” держави. Насильницьке і вимушене вивчення російської мови 
не принесе успіхів. 

На сторінках російської періодики того періоду часто появлялися 
публікації, в яких автори проблематизували право української мови, 
літератури на самостійне існування взагалі. Так, у другому номері 
журналу “Русскій вeстникъ” за 1882 р. відомий російський педагог 
М.Ф. Де-Пуле у статті “Къ вопросу объ украинофильствe” твердив: “Въ 
Россіи, въ настоящее время, существуетъ особое нарьчіе признанное 
вреднымъ и особая литература лишившаяся права на жизнь и развитіе. 
Мы говоримъ о малороссійскомъ языкe и его литературe, для которыхъ 
печатная арена закрыта съ 1876 года”1.  

Вірнопіддані російському самодержавству діячі вважали, що “общий 
русскій литературный языкъ” з XVIII ст. остаточно став мовою 
культури, мовою всієї російської інтелігенції (а не лише північно-
східних губерній), придатною для будь-яких потреб російського народу, 
визнаний Європою та Азією. “Думать о другомъ какомъ-то языкe, 
пріискивать его, сочинять его не только во все XVIII столeтіе, но и вь 
первой половинь ХІХ было бы сочтено нелeпостью, логическимъ 
абсурдом. Искусственное созданіе литературнаго языка особаго для 
малороссовъ есть затeя, прихоть, ни на что не нужная, ничeмъ не 
оправдываемая и положительно вредная для всeхъ трехъ русскихъ 
племенъ, какъ явленіе не сближающее, а разъединяющее и отчуждающее 
ихъ другъ отъ друга. Возможность создать (то-есть сколотить, сковать, 
сляпать) новый литературный языкъ вещь не особенно трудная; но она 
еще ровно ничего не доказываетъ и всего менeе доказываетъ 
историческую и логическую въ такомъ искусственномъ языкe 
потребность и отнюдь не свидетельствуетъ о его органическомъ 
свойствь”2. 

Русифікований М. Де-Пуле вважав їх наполегливе втілення в життя 
абсурдом і називав М. Костомарова “Донъ-Кихотомъ 
украйнофильства”3. Отже, закономірне прагнення українофілів створити 
новий “малорусскій литературный языкъ” російськими вченими 
розглядалось як явище штучне та шкідливе, як літературний розкол. 
Останній, як літературний сепаратизм, вважався не наслідком, а 
причиною українофільської діяльності. 

Де-Пуле по-фарисейськи твердив: “Мы желаемъ украинофиламъ 
полной свободы”, тут же додавав: “но только въ словe, а не на дeлe. На 
дeлe же, какъ за вредными раскольниками, за ними долженъ быть самый 
строгій контроль со стороны государства и общества”. І відразу радив: 
“Не книжки ихъ надобно преслeдовать, не сочиненный ими языкъ, а 
дерзкія попытки ихъ придать послeднему неподобающее ему значеніе и 

                                           
1 Де-Пуле М. Къ вопросу объ украинофильствe // Русскій вeстникъ. – 1882. – № 2. – 

С. 848.  
2 Там само. – С. 852. 
3 Там само. – С. 854.  
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провести его туда, гдe быть ему совсeмъ не подобаетъ, гдe стоятъ не его 
сани, куда садиться онъ не долженъ и не смeетъ”1. 

М. Костомаров заперечив “толки о какомъ-то украинофильскомъ 
измышленномъ языке, которымъ кто-то хочетъ замeнить существующий 
общерусскій культурный языкъ интеллигенціи”. І вимушений був 
захищатися: “Вопросъ о малорусскомъ языкe касается въ настоящее 
время малорусскаго простонародія и тeсно связывается съ мыслью объ 
умственномъ развитіи этого простонародія, а вмeстe съ тeмъ съ 
потребностью этнографіи изслeдовать и изучить исторію, духовный и 
матеріальный бытъ малорусскаго племени, а вовсе не ведетъ за собою 
замьны общерусскаго культурнаго языка какимъ-то инымъ 
искусственымъ”2. 

Костомаров, як справжній українофіл захищав і таких однодумців як 
О. Бодянський, В. Григорович і М. Максимович, вдаючись до спогадів: 
“Всехъ трехъ зналъ я очень близко и могу засвидeтельствовать, по 
чистой совeсти, что все сказанное о нихъ г-мъ Де-Пуле – вопіющая 
неправда. Всe трое относились съ большимъ сочувствіемъ къ идеь 
развитія малорусской рeчи и къ изученію народной малорусской 
жизни”3. 

Де-Пуле дорікав Костомарову, що останній, мовляв, дуже мало робив 
для малоруського слова, а клопотався про “общерусский литературный 
язык”, хоча той допускав необхідність малоруського слова лише для 
домашнього вжитку. Вчений виправдувався тим, що інтелігенція в будь-
якому суспільстві завжди складає меншість. Це явище відоме не лише в 
Україні, а й в європейській історії. В Україні цей привілейований клас, 
знаний під назвою “земянъ”, розбещений царськими грамотами, 
набуваючи собі землі, що передавалися з роду в рід, прирівнювався до 
дворян і добровільно переходив на службу імперії. Вони ставали 
кріпосниками і втрачали будь-які ознаки українофільства. 
“Соединившись въ одно государственное сословіе съ великорусскимъ 
дворянствомъ, оно усвоило общіе посльднему признаки і пріемы. Оно 
стало составлять языкъ, на которомъ говорили его предки, и 
заимствовало языкъ великорусскій, который, будучи языкомъ 
государственнымъ, съ почина славнаго Ломоносова, сдьлался въ Россіи  
общимъ языкомъ литературы и интеллигенціи”4. Але М. Костомаров не 
звинувачував, як Т. Шевченко, українське дворянство за те, що воно 
червоніло, коли випадково промовляло українське слово, незрозуміле та 
смішне для його товариша, “великорусскаго” дворянина; що соромилося 
свого прізвища і додавало до нього “въ”, щоб здаватися “великоруссом”. 
“Не станемъ винить ихъ и за это. Потому что то было дeло исторіи”5. 

                                           
1 Там само. – С. 855. 
2 Костомаровъ Н. По поводу статьи г. Де-Пуле въ “Русскомъ вeстникь” объ 

украинофильствe // Вeстникъ Европы. – 1882. – № 5. – С. 436. 
3 Там само. – С. 436. 
4 Костомаровъ Н. Задачи украинофильства // Вeстникъ Европы. – 1882. – № 2. – 

С. 888.  
5 Там само. – С. 890. 
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“Въ настоящее время въ малорусскомъ краe языкъ сталъ только 
достояніемъ простонародья, хотя не малочисленнаго, но все-таки 
стоящего на довольно низкой степени развитія”1. Костомаров 
хвилювався, щоб ні українські, ані російські дворяни не виявляли 
ворожості до української літературної діяльності. “Наша малорусская 
литература, – писав він, – есть исключительно мужицкая, такъ какъ и 
народа малорусскаго, кромь мужиковъ, почти, можно сказать, не 
осталось. А потому эта литература должна касаться только мужицкаго 
круга”2. 

Російські вчені розраховували, що поки народ розвинеться до такої 
міри, щоб на його “нарьчіи” можна було передавати всі культурні 
здобутки людства, то він втратить свою мову і засвоїть державну 
російську. Простолюдини, звичайно, багато переймали від росіян, 
вживаючи у своїй щоденній мові російських слів, проте попри 
зросійщення вони щиро любили свою рідну мову і свій народ. Досить 
було бачити, з яким захопленням слухали неписьменні українці книгу, 
написану їхньою мовою. І зовсім по-іншому сприймали слово російське. 

Таким чином, “українофільство літературне”3 розглядалося 
російськими вченими 70-90-х років ХІХ ст. з різних мотивів, але 
більшість поділяли і відстоювали переконання, що “малорусскій языкъ – 
лишь нарeчіе общерусскаго языка, а вся современная малорусская 
литература есть лишь болeзненный наростъ на русскомъ народномъ 
тeлe  ибо незачeмъ сочинять свою литературу, если есть готовая за 
кордономъ, богатая и блестящая литература великорусская” 
(Мончаловський, Де-Пуле).  

Суперечки і міфи спростував лише час, визвольна боротьба 
українців, але заторкнуте питання увиразнює свою ідейно-філософську 
вагомість і практичне значення для переосмислення історико-
філологічних фактів, коли враховувати внесок М.П. Драгоманова, 
І.Я. Франка, М.С. Грушевського і логічну перспективу у функціонуванні 
лексем/понять (термінів) концепції українофільство – українство – 
українознавство. 
 
 

                                           
1 Там само. – С. 895. 
2 Там само. – С. 896.  
3 Мончаловскій О. Литературное и политическое украинофильство. – Львовь: 

Типографія Ставропиeйскаго Института, 1898. – 190 с. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНОЗНАВЧИХ ЦЕНТРІВ  
В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 
У статті досліджується діяльність українознавчих центрів Західної 

Європи наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. Важливе місце з них 
займають: Український Вільний Університет у Німеччині; навчальні 
українознавчі заклади Польщі, Словаччини, Румунії, Франції та інших 
країн Європи. 

 
Завдяки українській еміграції, російським правителям не вдалося 

остаточно знищити українську культуру, релігію, мову, національну 
свідомість тощо. З цього приводу в науковому досліджені зупинимося на 
діяльності українознавчих центрів Західної Європи наприкінці ХХ та на 
початку ХХІ століть (1991-2001 рр.), які відіграли важливе значення в 
збереженні української культури, мови, релігії, звичаїв та національної 
свідомості. Які сьогодні розвиваються взаємовідносини з Україною, зі своєю 
прабатьківщиною? 

З відновленням у 1991 р. незалежності Української держави за кордоном 
зріс інтерес до україністики. Це, зокрема, видно на прикладі країн Західної 
Європи, в університетах яких раніше робився акцент на русистику. 
Впродовж 90-х років ХХ ст. там активізували свою діяльність старі й 
появилися нові українознавчі центри. Нагромаджений ними цікавий досвід 
роботи фактично ще не став об’єктом ґрунтовних наукових досліджень 
українських істориків. Правда, в 2001 р. вийшов у світ посібник 
тернопільських науковців „Роль та місце української діаспори в становленні 
незалежної української держави”, у якому названа проблема із зрозумілих 
причин розглядається надто коротко1. Тому в даній статті робиться спроба 
хоч частково заповнити цю прогалину.  

                                           
1 Роль та місце української діаспори в становленні незалежної української держави / 

Б.Д.Лановик, Р.М.Матейко, З.М.Матисякевич, І.Б.Дацків, Н.В.Совінська. – Тернопіль: 
Економічна думка, 2001. – 292 с.   
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Особливо слід відзначити плідну роботу українознавців Німеччини, 
зокрема, Українського Вільного Університету (УВУ), осередком якого з 
1945 р. є німецьке місто Мюнхен. Впродовж своєї 80-річної історії 
університет переживав і кращі, і гірші часи, але завжди залишався 
центром української наукової думки. Та, як не парадоксально, 
найглибша криза спіткала УВУ після здобуття Україною незалежності. 
Німецька федеральна і баварська земельна влади, які раніше вагомо 
допомагали університетові фінансово, відверто і небезпідставно 
поставили питання: чому УВУ не опікується власна держава. Власна 
держава від УВУ просто відмахнулася. Перед університетом дуже гостро 
постала дилема: або він припиняє своє існування, що стало б відчутною 
втратою для української справи, або перепрофілює свою роботу таким 
чином, щоб зацікавити німців у його подальшому функціонуванні і 
добитися від них фінансової підтримки. 

Звичайно, було обрано шлях на збереження університету через його 
реформування, яке б зацікавило німецьку владу й спонукало її на 
відповідне фінансування УВУ. Всі ці клопоти лягли на плечі шостого за 
роки незалежності України ректора професора Леоніда Рудницького, 
обраного на цю посаду в 1997 р. Переговори з баварськими урядовими 
чиновниками дали позитивні результати. Знайдено вихід із становища на 
шляхах перебудови діяльності УВУ. Головна її ідея – зробити акцент на 
дослідженні українсько-німецьких взаємин і зберегти при цьому 
історичні традиції наукової роботи та підготовки українських кадрів1. 

Баварське державне міністерство освіти, наукових досліджень і 
мистецтва затвердило концепцію майбутнього університету, новий 
статут, правила й програми студій УВУ. Це означає, що німецька 
держава й надалі фінансово підтримуватиме авторитетний український 
науковий центр у Мюнхені. Згідно з новим статутом УВУ, що діє на базі 
баварського закону про вищу школу, перетворюється з Вищої навчальної 
школи з двома факультетами у Вищу навчальну школу з аспірантською 
програмою студій та трьома факультетами. Крім двох традиційних 
факультетів: філософського та державних і економічних наук, з'явився 
третій: україністики з українською мовою та літературою й 
журналістикою. Україністика в УВУ вивчалася і раніше, але «розмита» 
між різними спеціальностями. Тепер вона сконцентрована2. В УВУ 
діють магістерський та докторський курси навчання. Тривалість першого 
– 2 або 4 семестри, а другого – 2 семестри. На навчання приймаються 
особи, які мають університетський диплом та добрі знання німецької 
мови. Лекції читають українського та німецькою мовами. Випускні 
екзамени складають українською мовою. Правочинність магістерських 
та докторських захистів визнається в Україні на основі договору, 

                                           
1 Карпенко В. Мюнхен. Літо – 99. Принагідні нотатки // Свобода (США). – 1999. – 10 

вересня. – С. 6. 
2 Німецька держава й надалі піклуватиметься УВУ // Свобода (США). – 2000. – 14 

квітня. – С. 4. 
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укладеного УВУ з Міністерством освіти України від 12 листопада 
1992 р.1 

Говорячи про УВУ, неможливо не сказати про такий важливий його 
підрозділ, як Педагогічний інститут, очолюваний впродовж багатьох 
років професором Лесею Кисілевською-Ткач. Він веде свій родовід від 
першої педагогічної сесії підвищення кваліфікації українських вчителів 
світу в 1977 р. За 22 роки тут пройшло перевишкіл близько 100 осіб з 
усіх регіонів України. Починаючи з 1993 р. відбулося шість виїзних 
сесій в Україні, у яких взяли участь сотні українських педагогів, та по 
одній виїзній сесії в Торонто і Філадельфії. 

Сьогодні в Педагогічному інституті подвижницьки трудяться 
проф. Володимир Косик, доцент Адвентина Животенко-Піанков, доктор 
Ірина Шумська-Мороз, магістер Мирослава Вербова-Онух, доктор 
Микола Шафовал, магістр Ірина Сп’єх. Попри традиційні фінансові 
труднощі зусиллями пані Лесі Кисілевської-Ткач та її колег 
Педагогічний інститут працює не тільки стабільно, а й успішно. 

Значення його для України важко переоцінити. Якщо УВУ більше 
займається теорією та підготовкою наукових кадрів, то Педінститут 
виконує важливу практичну роботу – в міру своїх можливостей 
проводить перепідготовку вчителів з акцентами на розвиток саме 
українського національного шкільництва2. 

Позитивні зміни в УВУ здійснюються не без труднощів і проблем. 
Незважаючи на це, авторитетний університет уже в ХХІ ст. іде в ногу з 
життям не тільки за часовими вимірами, а й за науковим рівнем. 
Реформи здійснені в ньому останніми роками і продовжують 
здійснюватися, свідчать про живучість і потрібність української науки на 
Заході. У цьому зв'язку ректор УВУ проф. Леонід Рудницький сказав: 
„Сьогодні УВУ на новому етапі. Ця фраза доволі втерта. Кожний новий 
ректор, починаючи свою каденцію, говорить про новий етап; інколи не 
оправдане, але звичайно, цей новий етап – це не тільки продовження 
старого. На мій погляд, це твердження виправдане – ми довго думали й 
радилися, що нам робити у світлі нової дійсності. Чи потрібен ще 
сьогодні УВУ? Яку функцію має він сповняти? І якщо так, як нам його 
зберегти. На ці питання ми намагалися дати конкретні відповіді, і я 
гадаю, це бодай частинне вдалося. Ми дійшли до висновку, що у 
минулому УВУ замало робив для країни, у якій він існує, і яка його так 
щедро підтримує. І тому ми рішили нав'язати нові зв'язки з німецьким 
академічним світом і намагалися інтегрувати УВУ в систему баварських 
університетів"3. 

Головний напрям нинішньої діяльності УВУ – активна співпраця з 
німецькими університетами. Це стосується насамперед найстарішого і 
найбільшого у Мюнхені Людвіг Максиміліан-університету. Його 
студенти слухають лекції професорів УВУ, а студенти УВУ, які 

                                           
1 Рядки з листів // Українське слово. – 2001. – 5-11 квітня. – С. 4. 
2 Степовик Д. Наш Університет в Мюнхені // Освіта. – 2001. – 24-31 січня. – С. 6. 
3 Ювілей святкування УВУ // Літературна Україна. – 1999. – 25 лютого. – С. 5. 
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володіють німецькою мовою, відвідують заняття в Людвіг Максиміліан-
університеті. Там читає лекції з української літератури ректор УВУ 
проф. Леонід Рудницький. Шість тижнів влітку в УВУ працюють курси, 
на яких студенти інтенсивно вивчають німецьку мову. Деякі німецькі 
професори оволодівають українською мовою. З цього погляду УВУ стає 
культурним мостом між Баварією й Україною. До послуг студентів, 
магістрів, докторантів та викладачів УВУ чимала бібліотека, у якій 
нараховується 30 тис. томів. У ній зібрана багата література з історії та 
культури України, сучасна українська періодика. Університет 
систематично видає газету „Сторінка УВУ”, тижневик „Християнський 
голос”. Німецькою мовою виходить журнал „Студії німецько-
українських зв'язків”, у якому публікуються статті з проблем політики, 
економіки і культури. Тритисячний тираж видання розходиться в 
Німеччині та поза її межами1. 

Вагомий внесок УВУ в розвиток українознавства відзначив Кабінет 
Міністрів України в постанові від 17 січня 2001 р. з нагоди 80-річчя 
відомої наукової інституції. Кабмін України удостоїв колектив УВУ 
Почесної грамоти з врученням пам'ятного знака2. 

Високу оцінку діяльності УВУ дав у своєму ювілейному вітанні 
Київський національний університет ім. Т. Шевченка. В цьому 
документі підкреслюється: „Роль і перспективи УВУ зростають 
особливо за умов здобуття нашою державою незалежності. Лідери нової 
Німеччини, враховуючи попередній історичний досвід та виходячи з 
потреб Європейських об'єднавчих процесів, з повним розумінням 
ставляться до нової концепції Українського Вільного Університету як 
міждержавного поважного закладу, головним пріоритетом якого є, з 
одного боку, продовження відомих наукових і патріотичних традицій, та, 
з іншого – формування у світі, найперше в Західній Європі, об'єктивного 
іміджу нашої нації, яка обов'язково займе своє неповторне місце в 
ланцюжку історії людства. 

Ці благородні місії реалізував і неодмінно надалі реалізовуватиме 
колектив УВУ, за що йому висловлює щиру вдячність громадськість 
України. Ми вдячні, що наші зарубіжні наукові та культурологічні 
інституції зуміли зберегти чимало наших національних атрибутів. І 
закликаємо їх до ще тіснішої співпраці з установами в нашій оновленій 
Вітчизні-Україні. Многая літа славному колективу Українського 
Вільного Університету!”3 

За останні роки відкрилася ціла низка українознавчих курсів при 
польських вищих навчальних закладах. Українська мова, історія, 
культура викладаються у Варшаві, Вроцлаві, Зеленій Гурі, Кракові, 
Любліні (в обох університетах – державному і католицькому) та інших 

                                           
1 Базелюк М. Університет як репрезентант України // Шлях перемоги. – 2000. – 27 

грудня. – С. 4. 
2 Освіта. – 2000. – 24-31 січня. – С. 1. 
3 Оазис українства. Українському Вільному Університету – 80 років // Український 

форум. – 2001. – 8-15 січня. – С. 5. 
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містах. Тільки у Кракові на п'яти курсах україністику вивчають 120 
студентів – до речі, більшість з-поміж них поляки. І це зрозуміло, 
оскільки від часу здобуття Україною незалежності зріс попит на 
„фахівців з України”1. 

У Кракові систематично виходять „Краківські українознавчі зошити”, 
у яких висвітлюються українська політична думка та визвольні змагання 
українців у XX ст., а також матеріали, присвячені літературній і 
політичній діяльності Б. Лепкого, В. Яніва й інших діячів культури. 
Регулярно видається альманах „Між сусідами”, проспекти та альбоми 
виставок, що відбуваються в Галереї українського мистецтва. 
Традиційними в Краківській фундації святого Володимира стали 
українські наукові четверги, під час яких проходять зустрічі науковців-
українознавців з Польщі, України та інших держав. Набуває 
популярності студентський науковий клуб „Вернигора”. До послуг 
відвідувачів бібліотека з української літератури, у якій нараховується 
понад 6 тис. томів2. 

Кафедра україністики Варшавського університету здобула стабільну 
репутацію наукового центру, який є організатором важливих 
міжнародних наукових зустрічей, присвячених проблемам дослідження 
українського фактора в контексті його взаємодії з польським 
культурологічним та політичним середовищем. 4-5 листопада 1997 р. у 
Варшаві відбувся черговий міжнародний науковий симпозіум 
„Польсько-українське культурологічне суміжжя”. Симпозіум пройшов у 
залі сенату Варшавського університету під головуванням завідувача 
кафедри україністики, дійсного члена НТШ професора Степана Козака. 

Варшавські симпозіуми під керівництвом професора Степана Козака 
стають основою для підготовки „Варшавських українознавчих зошитів”. 
Вийшов друком монументальний третій том Зошитів, у якому 
видруковані праці попереднього симпозіуму у Варшаві, присвяченого 
400-літтю Берестейської унії. Цей том представлено як спільний 
видавничий доробок Варшавського університету та осередку Наукового 
Товариства ім. Шевченка в Польщі. Матеріали чергового симпозіуму 
складуть основу четвертого тому цього видання3.  

Професор Володимир Мокрий з Кракова був діячем першої 
„Солідарності”, багато друкувався у пресі, займався публіцистикою, у 
1989 р. балотувався за списком «Солідарності» до сейму, але працював у 
сеймі тільки два з половиною роки, оскільки цей парламент 
саморозпустився. До відомих у Польщі українців належить також 
професор Юрій Новосільський, який займається іконописом4. 

                                           
1 Україна і Польща: нові взаємини, перспективи // Українська культура. – 1997. – № 7. 

– С. 6. 
2 Рідна школа (США). – 1999. – № 123. – С. 20. 
3 Романів О. Польсько-український симпозіум у Варшаві // Вісник НТШ. 

Інформаційне видання Світової Ради Наукових товариств ім. Шевченка. – 1998. – Ч. 19-
20. – С. 17. 

4 Громадяни другого сорту? Ні... // Високий замок. – 1998. – 30 квітня. 
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Велику й багатогранну роботу проводить кафедра української мови і 
літератури університету ім. П. Й. Шафарика у словацькому місті 
Пряшеві, у складі якої працює науково-дослідний відділ. На 
філософському та педагогічному факультетах цього навчального закладу 
80 студентів вивчають українську мову.  

Плідно працює Асоціація україністів Словаччини, яку очолює 
відомий вчений та громадський діяч М. Мушинка. Високу оцінку 
критики здобули його дослідження на ниві фольклористики та 
етнографії. 

Особливо цінні праці М. Мушинки про визначних українських 
вчених і громадських діячів, які були за часів сталінізму „забуті”, 
дискриміновані і репресовані: „Науковець з душею поета” (про 
О. Зілинського). – Бавнд Брук, 1983; „Академік Станіслав 
Дністрянський”. – Київ, 1992; „Лицар волі” (про Степана Клочурака, 
міністра Карпатської України). – Ужгород, 1995; „Володимир 
Січинський і русини-українці Словаччини”. – Пряшів, 1995 та ін. Слід 
згадати й про геврестичну діяльність М.Мушинки, який порятував від 
загибелі кілька архівів (наприклад, листування С. Рудницького з 
подружжям Дністрянських) і музейні експонати (40 картин 
О. Новаківського). Не можна оминути також чотирьох томів „Наукового 
збірника Музею української культури у Свиднику”, що їх протягом 
1965-1970 рр. редагував М. Мушинка. 

Сьогодні М. Мушинка – дійсний член НТШ, його завжди можна бачити 
на різних симпозіумах, конференціях і ділових нарадах. Він – чудовий 
організатор (Міжнародна наукова конференція „Від НТШ до УВУ” у 
Пряшеві-Свиднику 1991 р.; з рамени Асоціації україністів Словаччини 
влаштував збір коштів на видання монографії М. Неврлого про О. Олеся, 
антології „Муза любови й боротьби” та ін.). За вагомий внесок у 
дослідження проблем українознавства М. Мушинка удостоєний Почесної 
відзнаки Президента України1. 

Успішно функціонують кафедри української мови і літератури в 
університетах Бєлграда та Нового Сада (Сербія), Банської Бистриці 
(Словаччина), Загреба (Хорватія), Будапешта (Угорщина) та ін. 
Незважаючи на те, що ініціаторами їх створення були українські громади, 
значну частину тих, хто студіює україністику, становлять не українці, а 
представники корінних етносів. Не можна не погодитися з думкою 
професора Бєлградського університету Людмили Попович та викладача 
Будапештського університету Оксани Ковач, що головною причиною 
зростання інтересу не українців до україністики стало відновлення 
державної незалежності України2. А це обумовлює все більшу потребу в 
фахівцях з україністики. 

                                           
1 Неврлий М. Всеукраїнський громадянин і науковець (До 60-ліття Миколи Мушинки) 

// Сучасність. – 1996. – № 6. – С. 134; Ілюк М. Почесна відзнака Президента України – 
пряшівчанам (авторизоване інтерв'ю Миколи Мушинки) // Нові дні (Канада). – 1996. – 
грудень, № 561. – С. 16; Сучасні напрямки розбудови товариства НТШ // Вісник НТШ. – 
2001. – Ч. 25. – С. 4. 

2 Кулик В. Освіта в українському зарубіжжі // Український світ. Спецвипуск. – 2001. – 
Т. 19. – С. 18-19. 
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У червні 2000 р. у Будапешті зареєстровано Наукове товариство 
україністики в Угорщині (скорочена назва UKRIN). Дослідницька робота 
в галузі україністики ведеться тут багато років. Проте вже давно 
відчувалася необхідність створення дослідницького центру, який, 
запроваджуючи спільні наукові програми та пропагуючи українську 
культуру, об’єднав би угорських україністів та сприяв науковому 
співробітництву в регіональному масштабі. 

UKRIN розпочало діяльність у 1998 р. як наукова група без 
юридичного статусу під назвою Інститут україністики в Угорщині при 
Товаристві української культури. У роботі цієї групи (керівник доктор 
Оксана Ковач) брали участь фахівці-україністи Угорщини; завідувачі 
славістичних кафедр Будапештського та Сегедського університетів, 
викладачі цих вузів, відомі перекладачі. 

Участь групи у конкурсних програмах ускладнювалася відсутністю 
юридичного статусу, а виграна фінансова допомога лише частково 
забезпечувала можливість роботи з розпочатих напрямків дослідження. 
Згідно із загальною згодою, вважаючи намічену наукову програму 
перспективною, на зборах Інституту було вирішено заснувати 
самостійний науковий заклад. До найголовніших програм, у яких UKRIN 
вдалося розгорнути дослідження, належать: 1. Створення Повного 
бібліотечного довідника праць з україністики в Угорщині. 2. 
Дослідження українських ізольованих говірок. У майбутньому UKRIN 
передбачає розгорнути свою дослідницьку, видавничу та культурно-
просвітницьку діяльність у значно ширшому масштабі. Наукове 
товариство україністики в Угорщині прагне встановити нові зв'язки з 
науковцями й україністами та науково-дослідницькими українознавчими 
центрами світу, налагодити плідну співпрацю з ними1. 

Важко переоцінити діяльність НТШ в Західній Європі, головою 
якого 9 вересня 2000 р. обрано Аркадія Жуковського. Воно налічує 84 
члени. Найбільша їх кількість є у Франції (36) і в Німеччині (23). Серед 
них не тільки українці, а й іноземці, зокрема, французи: голова Асоціації 
україністів у Франції Данієль Бовуа, літературознавець Мішель Кадо, 
відомий політолог Ален Безансон. Це свідчить про ефективність 
наукових взаємин, які розвиває Товариство з французькими 
дослідниками. Одним із важливих напрямів роботи НТШ у Західній 
Європі є видавнича справа. Значними видавничими ужинками, 
незважаючи на фінансову скруту, увінчався 1996 р. До 400-річчя від дня 
народження митрополита Петра Могили Товариство випустило цінну 
пам'ятку української церковної культури „Катехізис”. Український читач 
дочекався також появи першого тому наукових праць Володимира 
Кубійовича, який вийшов під егідою НТШ у Західній Європі. Через 
кілька років з'явився другий том вибраних творів видатного вченого-
географа „Мемуари, роздуми, публіцистика” обсягом 1020 сторінок. 
Видано підготовлений професором Аркадієм Жуковським „Нарис історії 

                                           
1 Наукове товариство україністики в Угорщині // Український форум. – 2000. – 19 

липня – 2 серпня. – С. 3. 
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Наукового Товариства ім. Шевченка в Європі”. НТШ-Є сприяло 
виданню франкомовних довідників „Коротка історія України” (Париж, 
1997) і „Франція та Україна” (Париж, 1998). Обидві праці підготував 
професор Аркадій Жуковський, останню при співпраці з недавнім 
Міністром закордонних справ України Анатолієм Зленком. У 
франкомовній антології „Європейська літературна спадщина” Аркадій 
Жуковський помістив статті про творчість Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 
Українки, а також вибрані переклади творів цих письменників. Осередок 
НТШ у Мюнхені опублікував розвідку професора Юрія Бойка-Блохина 
„Великий клясик української літератури П.О. Куліш” (Мюнхен-Чернівці, 
1997). НТШ-Є сприяло також виданню інших монументальних праць1. 

Сарсель продовжує відігравати роль центру творення українських 
енциклопедій. На цій ниві з ентузіазмом працює проф. А.Жуковський. 
Він надавав посильну допомогу у перевиданні в Україні обох 
монументальних „Енциклопедій Українознавства”. Без перебільшення 
можна стверджувати, що народжена в довгих пошуках ідея 
„Енциклопедії Сучасної України” та її реалізація у вигляді перших томів 
належить А.Жуковському. І це природно й закономірно. Адже 
А. Жуковський, незалежно від географічної віддалі та цілої часової 
епохи відірваності від рідної землі належить Україні2 .  

Осередки західноєвропейського НШТ з центром у Парижі вже кілька 
років працюють у Польщі та Словаччині під керівництвом професорів 
Степана Козака та Миколи Мушинки. Вони започаткували новий етап 
розвитку українознавства в цих країнах3 .  

Помітним здобутком української громадськості на Заході стало 
створення та діяльність цілої низки інших наукових та професійних 
товариств. Одним із найавторитетніших серед них стало Українське 
історичне товариство (УІТ). Вже майже 40 років воно успішно 
розвиває українську історичну науку, продовжуючи її кращі традиції4. 

Отже, українознавчі центри в країнах Західної Європи наприкінці 
ХХ і на початку ХХІ ст. досягли значних успіхів. Їх діяльність сприяє 
збереженню етнічної ідентичності закордонного українства, 
формуванню нового покоління української інтелігенції. Вони 
репрезентують за кордоном українські національні інтереси, 
демонструють у західному світі інтелектуальний потенціал українського 
народу, його багатовікову культуру, історичні традиції. А це, в свою 
чергу, стимулює процес європейської інтеграції нововідродженої 
Української держави, зростання її міжнародного авторитету. 
 

                                           
1 Жуковський А. Пройшли XVI Загальні збори НТШ на Західну Європу // Вісник НТШ. 

– 2000. – Ч. 24. – С. 10; XVI Загальні збори НТШ у Європі // Українське слово. – 2000. – 19-
25 жовтня. 

2 Аташе української культури та українського енциклопедизму у Франції // Вісник 
НТШ. – 2002. – Ч. 27. – С. 33. 

3 Вісник НТШ. – 1994. – Ч. 8-9. – С. 3. 
4 Винар Л. Українське історичне товариство. 1965-2000. Статті і матеріали. – Чернівці: 

Прут, 2000. – 126 с. 
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Фігурний Ю.С. (Київ) 
 

ВНЕСОК ЧАСОПИСУ  
«УКРАЇНОЗНАВСТВО» (2001-2006)  
У СУЧАСНУ ВІТЧИЗНЯНУ НАУКУ  

 
У статті аналізується внесок часопису «Українознавство» у сучасну 

вітчизняну науку та розбудову Української Самостійної Соборної 
Держави. Автор переконаний, що матеріали, які друкуються в цьому 
журналі, не тільки допомагають розвивати модерне українознавство, 
але й сприяють послідовному розвитку українського 
націєдержавотворчого процесу в ХХІ ст.  

 
13 лютого 2001 року Державний комітет інформаційної політики, 

телебачення та радіомовлення України видав свідоцтво № 4863 про 
державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – журналу 
«Українознавство». Таке коротке і сухе статистичне повідомлення – що, 
де, коли… А скільки за ним криється життя, боротьби, праці, емоцій і 
віри! Саме так – Віри в Україну, Надії на кращу долю для Батьківщини, 
Любові до Вітчизни й до багатомільйонного українського народу. 
Недаремно українознавство – це не тільки цілісна система інтегративних 
наукових знань про Україну, українців і світове українство у просторі й 
часі, це і своєрідна національна філософія – це українолюбство! Любити 
свою країну, народ, природу, культуру, мову… Але любити треба не 
самозакохано, не себе улюбленого в Україні, а неповторну, єдину 
Україну в собі, віддаючи рідній землі, яка тебе породила, всього себе, 
без останку, без винятку. Чим більше ви подаруєте любові Україні, тим 
більше ви її отримаєте у відповідь, тому що українолюбство – це 
насамперед уміння присвятити своє життя, свою наснагу, свою працю 
Батьківщині в ім’я її сьогодення та майбуття. На жаль, не кожному 
українцеві це вдається, проте не перевелися ще на нашій землі справжні 
лицарі. Одним з них є Петро Петрович Кононенко – академік Академії 
наук Вищої школи України, Української Вільної академії наук (США), 
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Міжнародної слов’янської академії, Української академії політичних 
наук, лауреат Міжнародної премії імені Й.-Г. Гердера та премії імені 
Ярослава Мудрого, президент Міжнародної асоціації «Україна і світове 
українство», доктор філологічних наук, професор, літературний критик, 
історик і теоретик літератури, історик і теоретик українознавства, поет, 
прозаїк, директор НДІУ МОН України. 

Саме П. Кононенко протягом 2000-2001 рр. був ініціатором і 
організатором постання наукового періодичного українознавчого 
видання, і щоби ця мрія перетворилася в реальність, він доклав до цього 
складного процесу весь свій потужний організаторський досвід і 
талановитий хист вченого-українознавця. Отримавши офіційне 
свідоцтво на право видання часопису «Українознавство», Петро 
Петрович став його головним редактором і головою редакційної колегії. 
Ось так П. Кононенко звалив на свої плечі таку нелегку, але дуже 
важливу місію – створення модерного наукового, громадсько-
політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського і 
педагогічного часопису, у якому б фахово досліджувалося минуле, 
сучасне і майбуття України, українців і світового українства. 

Дехто може закинути, що, мовляв, у незалежній Україні існує стільки 
журналів, альманахів, наукових записок, збірників, щорічників та інших 
періодичних видань, які тією чи іншою мірою вивчають українську 
проблематику, що поява ще одного якось вплине на цю ситуацію. 
Дозволимо собі не погодитися з цим. П. Кононенко як головний 
редактор журналу «Українознавство» у його першому числі принципове 
наукове патріотичне кредо вчених-українознавців: «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… Усім тим зумовлена потреба журналу 
"Українознавство": для пізнання України в найголовнішій парадигмі 
часу – самопізнання, самотворення в процесі історичного поступу 
України і світу. Віками народи Землі прагнуть пізнати свою онтологічну 
сутність, історичне призначення та шлях до мети. Питомою клітиною 
вселюдства у тому універсальному процесі є й світове українство (а це – 
понад 20 мільйонів у 64 країнах планети). Природно, що його життєвий 
шлях, вибір, характер, образ людини, суспільства, держави, мова, 
культура, ментальність, міжнародні зв'язки українців від самих 
першопочатків знайшли відображення і на скрижалях єгипетських 
папірусів, і в працях арабських, грецьких, візантійських, римських, 
центральноєвропейських, скандинавських істориків, політиків, діячів 
культури та вчених; у художніх творах митців від Індії до Європи, 
Австралії, Америки»1.  

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство ІІІ тисячоліття // Українознавство. – 2001. – Число 1. 
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Ми переконані, що Україна, українці й світове українство не є 
периферією людської цивілізації, а насамперед її важливою складовою 
частиною без розуміння якої людство ніколи не буде в змозі пізнати 
самого себе, свій життєвий шлях і власні футурологічні перспективи. 
Саме тому український народ зі своєю самобутньою, майже 
півторатисячолітньою історією виступив яскравим і неповторним 
феноменом на неозорій цивілізаційній театральній сцені. Так було 
колись, так буде, й так є! Згадаймо зовсім вже недалеке минуле – коли, 
оперуючи сухою мовою вчених-політологів, вітчизняна політична криза 
листопада-грудня 2004 р., яка війшла до світової історії під назвою 
ORANGE REVOLUTION – Помаранчева революція, показала і довела, 
що український народ є європейською нацією. Київський Майдан як 
уособлення мільйонів українців зі своїм гаслом: «Разом нас багато – Нас 
не подалати!» не тільки підняв з колін український народ, а й примусив 
усю Європу і весь Світ відкрити й розпізнати для себе нашу країну. Ми – 
українці, ще й ще раз нагадали людству, що понад будь-які найдорожчі 
матеріальні цінності, найвищим цивілізаційним благом і надбанням є 
Духовність! Саме вона перетворила первісну людину в Homo sapiens, яка 
з часом і створила на земній кулі Цивілізацію, одним з наріжних каменів 
якої є і українство. Тому вивчаючи і досліджуючи його як геополітичну 
цивілізаційну реальність, ми вчені-українознавці не тільки осягаємо 
власну вітчизняну історію, культуру, науку, природу, але насамперед 
допомагаємо людству пізнати й усвідомити своє неповторне місце у 
безмежному Всесвіті. 

Ми повністю погоджуємося з П. Кононенком, який наголошує: 
«Українознавство – це не просто система знань; це – уроки (історичні, 
державно-політичні, соціально-економічні, етнонаціональні, 
міждержавні, культурно-мистецькі, релігійно-філософські, морально-
етичні) досвіду віків; аналіз причин і характеру проблем сучасності; 
прогноз тенденцій і проектування шляхів майбутнього. Тому – це наука 
інтелекту й моралі, мужності й честі, любові до прекрасного і ненависті 
до потворного. Тому-то воювати з українознавством – це воювати з 
Україною та її грядущим; із народом і його життєвим вибором; із світовим 
українством і його історичною місією. А що з Україною воюють і досі – 
дивуватися не доводиться: упродовж віків люди керувалися і своїми, а то й 
переважно своїми інтересами... І відповідно до цього: розвивати 
українознавство – це священний обов'язок кожного, хто зацікавлений у 
пошуках істини й торжестві правди, у свідомості життєвої орієнтації, в 
реальності щастя та бажанні і вмінні досягти, вибороти його. Це – наука 
пошуку й утвердження гармонії: між емоціо й раціо, інтелектом і серцем 
людини; між людиною і природою, людиною і сім'єю, родом, нацією; між 
правами й обов'язками особи; між нацією і вселюдством; гармонії людини з 
власним внутрішнім "Я". Тому це наука глибоких гуманістичних ідеалів, 
любові й життєтворчості. Це – наука чесних і благородних»1. 
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Проте в часи правління в Україні президента Л. Кучми, на жаль, 
чесних і благородних стало дуже мало, модно стало не любити Неньку-
Вкраїну, а грабувати, «прихватизовувати» і спекулювати на патріотично-
національдній риториці й притому вести безпощадну війну з українцями, 
які «contra spem spero» (без надії сподіваючись) віддано й жертовно 
працювали в ім’я Української держави. Саме тому в ІІ пол. 90-х років 
ХХ ст., за ініціативою ректора Київського Національного університету 
імені Тараса Шевченка В.Скопенка та декана філологічного факультету 
КНУ імені Тараса Шевченка 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 й 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 націям-державам, 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 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.  

На нашу думку, українознавство – це не тільки й нестільки цілісна 
інтегративна система наукових знань про Україну, українців і світове 
українство у просторі та в часі, якою вона є в даний історичний момент 
на початку ХХІ ст. Українознавство має стати потужною національною 
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ідеологією, міцним ідеологічним стрижнем української держави, 
української політичної нації і кожного свідомого українця! 

Уся багатовікова історія українського народу свідчить, що, тільки 
маючи власну державу, він може безперервно розвиватися в просторі і 
часі, впевнено реалізуючи себе як етнонаціональний цивілізаційний 
комплекс. Разом з тим, однією з основних засад державності є 
національна ідеологія. Вона, і тільки вона має бути тією об’єднавчою 
силою, яка в змозі згуртувати український народ і успішно протидіяти 
будь-яким викликам і загрозам. Одним із важливих, якщо не самим 
головним чинником ідеологічного наступу на внутрішньовітчизняне і 
зовнішньо світове поле діяльності може і повинно стати 
українознавство. Нам, вченим-українознавцям, опоненти можуть 
закинути, що ми замість більшовицько-комуністичної ідеології хочемо 
насильно насадити іншу, так звану українознавчу. Проте всім відомо, що 
навколишній світ, чи то фізичний чи то цивілізаційний ніколи не терпить 
порожнечі. Якщо українознавство не опанує ідеологічну нішу сучасного 
вітчизняного соціуму, то її опанують інші концепції і реалії, а саме 
сепаратизм, космополітизм (у найгіршому розумінні цього значення), 
малоросійтво (плазування перед так званим «старшим братом» з Росії), 
корупціонізм, клановість, державний бандитизм тощо. Купка олігархів-
можновладців багатіє і жиріє, а більшість пересічних громадян існує та 
животіє. Хіба про таку незалежність мріяли вони в 1991 р.? Ні! Хіба за 
таку українську державу кінця ХХ – початку ХХІ ст. гинули герої-
українці в 1917-1921 рр., у 1942-1952 рр.? Ні! Не треба боятися 
українознавства і не треба з ним затято боротися, як це роблять деякі 
державні службовці й науковці. Треба лише допомогти йому впевнено 
спертися на ноги та зайняти своє місце в українському суспільстві1. 
«Українознавство в своїй основі має спрямовуватися не проти когось (чи 
то подібних наукових предметів), а на пізнання та розбудову Вітчизни, 
отже, – в ім’я торжества правди, добра, справедливості, миру і в Україні, 
і в інших народів»2. 

Отже, українознавство як державницька ідеологія, має на меті не 
розколоти і так пошматований на різні політичні та регіональні 
угруповання вітчизняний соціум, а стати тим міцним підґрунтям, 
завдяки якому завершиться процес становлення громадянського 
суспільства й української політичної нації, розбудова демократичної, 
правової, високотехнологічної, сильної і заможної національної держави. 
Саме власна національна держава дасть змогу всебічно розвиватися 
кожному індивідууму й всьому українському народу, тим самим 
збагативши політичне, економічне, культурне і мілітарне надбання 
світової людської цивілізації3. 

                                           
1 Фігурний Ю.С. Український етнос як один із важливих концентрів українознавства // 

Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2003. – Т. 1. – С. 341-342. 
2 Кононенко П.П. Українознавство. Підручник. – К., 1996. – С. 11. 
3 Фігурний Ю.С. Український етнос як один із важливих концентрів українознавства // 
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Також П. Кононенко у своїй принциповій статті «Українознавсто 
Третього Тисячоліття» 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 їхній часопросторовій ґенезі, – він буде 
відбивати не лише синтез українознавчих наук у їхній 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, найхарактерніші 
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: 
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.  

У вітчизняній академічній і освітянській науці тривалий час 
дискутується проблема місця українознавства в системі наукових і 
навчальних дисциплін. Ми вважаємо, що серед важливих проблем, які 
потрібно вирішити українознавству, чи не найактуальнішими постають 
питання сенсу, характеру, принципів його взаємодії з галузевими 
науками та навчальними дисциплінами. Як головний редактор, 
П. Кононенко так розуміє вирішення цієї проблеми: «Потрібні 
кооперація й координація зусиль фахівців, науково-системний метод і 
вивчення, й аналізу, й інтерпретації. А для нас – розуміння: 
українознавство не претендує ні на замінника, ні на дублера історії, 
мовознавства, природознавства, культурології, філософії і психології, 
релігієзнавства, політології тощо. Воно – синтез та інтегратор 
досліджень і відкриттів усіх наук, котрі займаються Україною й світовим 
українством, як і його мета – дати цілісний образ України в усіх гранях 
та часопросторових вимірах її буття й перспектив. Тому журнал 
публікуватиме дослідження, що розкриватимуть не сутності й проблеми 
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фольклору, етнології, мовознавства, літературознавства, мистецтва й 
культурознавства... як окремих наук і чинників буття та поступу, 
зокрема в проблемах їхнього внутрішнього розвитку, а роль фольклору, 
етнології й етнографії, мови, культури, як форм українознавства»1.  

І підсумовуючи все вищеназване, головний редактор наголошує: «З 
якомога повнішої системи окремих фактів, подій, історичних 
особистостей давньої і сучасної історії, на засадах аналізу причин і 
наслідків важливих тенденцій розвитку суспільства, нації, держави, 
мови,  культури, політичної і правової системи, характеру й наслідків 
взаємодії людини, роду, етносу і природи, суспільства, людини й мови, 
цивілізації і культури, внутрішніх і міжнародних інтересів, 
самосвідомості, ментальності, психіки, долі й історичної місії створити 
цілісний образ Українського світу, щоб, пізнавши його, творити в світлі 
найгуманістичніших ідеалів, – таке завдання українознавства»2. 

За роки свого існування журнал «Українознавство» завжди намагався 
бути послідовним прихильником розбудови Української Самостійної 
Соборної Держави та Української Національної Ідеї. Як головний 
редактор, так і кожен автор публікацій, спільними зусиллями намагалися 
пробудити політичну, бізнесову, інтелектуальну еліту й простих 
пересічних українців до активної співпраці на благо України і її 
громадян. Кожне число часопису сіяло зерна Мудрості й Наснаги, Віри й 
Любові, Мужності й Завзяття, Сміливості й Толерантності.  

Журнал «Українознавство» своєю громадянською позицією, своїми 
публікаціями статей, своїм існуванням сприяв формуванню в суспільстві 
тієї критичної маси, яка не тільки розпочала Помаранчеву революцію, а 
й довела її до переможного завершення. Все це дало повне право 
головному редактору журналу «Українознавство» Петрові Кононенку у 
своїй статті «Оранжево-сонячна революція» так сказати про творців 
Помаранчевої революції: «Зрештою, і це основне, мільйони реально-
міфологічних Антеїв, які були голосом Землі і народу: «Разом нас багато 
– нас не подолати!» Зрештою – мільйонів тих, що усвідомили: щоб стати 
європейцями – насамперед необхідно стати українцями – духом і 
діяннями! Традиціями і новотворчістю, гордістю за верховенство закону, 
Конституції. …Астрономи повідомили, що в час виборів в Україні на 
небі появилася незвичайно сяйлива, загадково-пророча комета. Світова 
преса сповістила, що на Землі засяяла сонячна планета – Україна. 
Розпочався новий етап розвитку світової історії. Розпочався у Києві»3. 

Згадаймо, ще в ХVІ ст. французький вчений і провидець Мішель 
Нострадамус у своїх «Центуріях» передбачав, що в ІІІ тисячолітті саме з 
українських земель людська цивілізація отримає новий, позитивний 
імпульс для власного поступального саморозвитку. Ще зовсім недавно 

                                           
1 Там само. – С. 9. 
2 Кононенко П.П. Українознавство ІІІ тисячоліття // Українознавство. – 2001. – Число 1. 

– С. 9. 
3 Кононенко П.П. Оранжево-сонячна революція // Українознавство. – 2004. – Число 3-4. 

– С. 12. 
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це сприймалося як маячня середньовічного астролога, але листопадо-
грудневі події вщент розбили старі стереотипи. Світ з подивом і з 
повагою подивився на Україну. Доля кинула нам, українцям виклик. Ми 
спокійно прийняли його, і впевнено відповіли Помаранчевою 
революцією! Хоча Майдан – це лише перший крок на довгому і 
тернистому шляху України й українства до реалізації себе і своїх 
задумів. Нас ніхто, ніде не чекає… На жаль? Ні, на щастя! Тому що наше 
майбутнє, наше життя тільки в наших руках. Тільки згуртувавшись, 
об’єднавши всі свої сили, ми впевнено здолаємо будь-які перешкоди на 
тернистому шляху до демократичної, правової, заможної Української 
Самостійної Соборної Держави. А щоб здійснити цей задум, 
вітчизняному суспільству треба мобілізувати всі свої сили, а також 
задіяти на повну силу власний науковий потенціал, у тому числі вчених-
українознавців.  

Директор НДІУ П. Кононенко так сформулював основні завдання 
українознавства: «Відповідним постає й завдання журналу: пізнаючи, 
розкриваючи образ України, трансформувати українознавство в 
українолюбство, виховувати українську людину, спроможну на свідому 
історичну життєдіяльність в ім'я розквіту Батьківщини, "не ридать, а 
здобувати хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі!" Борімося – 
поборемо! Нам Бог помагає...»1 

Отже, перед українознавцями постали великі і відповідальні 
завдання, для втілення яких у життя (розвідки, статті, збірники, 
монографії) науковці мають сповна задіяти свій професійний досвід і 
знання. Ми з гордістю можемо повідомити нашим читачам, що в 
науковому, суспільно-політичному, культурно-мистецькому, релігійно-
філософському, педагогічному журналі «Українознавство» за п’ять років 
його існування було надруковано близько 1200 публікацій (статей, 
розвідок, мистецьких творів, есе повідомлень тощо). Цей оприлюднений 
величезний масив такої важливої та необхідної інформації був би 
неможливий без самовідданої праці як головного редактора 
П. Кононенка, членів редакційної колегії та видавничої ради, так і 
рядових співробітників редакції часопису.  

Так, комп’ютерний набір здійснює відділ науково-технічної 
інформації під керівництвом О.Мельниченко, художнє оформлення – 
Н.Павленко, наукову редакцію – Т.Придатко, літературну редакцію – 
Ю.Литвин і Л.Ткаченко, комп’ютерну верстку – Л.Цисарська, а 
друкується журнал у видавництві «Міленіум». Особливо б нам хотілося 
наголосити на ролі й місці у підготовці та друкуванні часопису 
відповідальних секретарів, завдяки яким з’являється на світ Божий 
кожне нове число журналу «Українознавство». Спочатку ним був 
молодий і перспективний вчений С. Наливайко, який протягом двох 
років виконував цю важку та відповідальну місію. У 2004 р. цю нелегку 
й масивну ношу звалила на свої плечі Т.Ренке. Завдяки своїм здібностям 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство ІІІ тисячоліття // Українознавство. – 2001. – Число 1. 

– С. 9. 
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фахового менеджера й першокласного організатора видавничий конвеєр 
запрацював безперебійно та надійно. Саме за її ініціативою в журналі 
був започаткований новий розділ «Людина і її справа», який дав 
можливість читачам познайомитися з цікавим життям і творчою 
діяльністю непересічних особистостей минулого й сьогодення. У цій 
рубриці ми отримуємо важливу інформацію як про наших знаменитих 
сучасників, так і, на жаль, про забуті імена достойників минулих епох. 
Знайомлячи з незабутніми постатями, автори цього розділу відкривають 
читачам ще й тих людей, які нібито знаходяться поруч з нами і 
заслуговують на нашу прискіпливу увагу, проте, на превеликий жаль, 
їхні імена не відомі широкому загалу. Назвемо лише деяких талановитих 
світочів культури, науки, політики, мистецтва тощо. Це – Михайло 
Максимович, Дмитро Чижевський, Костянтин Ушинський, Святійший 
Патріарх Філарет, Марія Миколайчук, Євген Федоренко, Дмитро 
Павличко, Анатолій Толстоухов, Юрій Мушкетик, Іван Чирко, Микола 
Шиян, Докія Гуменна, Олександр Довженко, Ганна Сазоненко, Павлина 
Андрієнко-Данчук, Лідія Кравченко, Наталка Руденко, Галина 
Лопушанська, Отар Баканідзе, Тетяна Лебединська, Андрій Чебикін, 
Богдан Бора (Борис Шкандрій), Тарас Шевченко, Левко Симиренко, 
Микола Дробноход, Микола Сорока, Любов Пономаренко, Олесь 
Гончар, Ярослав Стецько, Анатолій Мокренко, Борислав Степанюк, 
Микола Зеров, Іван Бажанський, Ольга Коноваленко, Анатолій Попович, 
Петро Василенко, Борис Олійник, Геннадій Удовенко, Анатолій 
Конверський, Йосип Племель, Михайло Грушевський, Станіслав 
Ніколаєнко та ін. 

У 2005 р. у часопису з’явився розділ «Мова і майбутнє України». 
Після успішного проведення НДІУ МОН України 20-21 жовтня 2005 р. 
Міжнародного конгресу «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в 
Україні і світі», на матеріалах його доповідей і повідомлень було 
підготовлено і тиражовано число 4 за 2005 р. журналу 
«Українознавство». Ми хочемо виокремити такі концептуальні статті, 
що були в ньому надруковані. Зокрема, це – «Мова і майбутнє народу» 
П. Кононенка; «Мовна політика на сучасному етапі» Г. Удовенка; «Мова 
і термінологічна сфера стандартів» Г. Філіпчука; «Соціолінгвістичний 
моніторинг мовою статистики» А. Пономаренко, С. Яременко; «Мова і 
проблеми політичної ідентичності в Україні» О. Гриніва; «Соціальна 
престижність української мови в сучасному комунікативно-
інформаційному світі» С. Єрмоленко; «Роль стереотипів у національній 
самоідентифікації українців» О. Козанкевич; «Про стратегію 
державобудування та сутність мовних торжищ у сучасній Україні» 
А. Погрібного; «Лінгвоцид як предмет українознавства» Я. Радевича-
Винницького, «Мова офіційних документів як свідчення кризи верхівки 
українського суспільства» Г. Філіпчука, Є. Козира; «Мова як об’єкт та 
інструмент історичного дослідження» Я. Калакури; «Філософія мови» 
М. Пришляка; «Українська мова в освітньому просторі» Г. Сазоненко 
тощо. 
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Також треба відзначити появу в часописі таких розділів як 
«Українська політична думка» і «Україна – етнос», які, на нашу думку, 
посприяли його наповненню важливими й цікавими українознавчими 
теоретичними і фактологічними матеріалами.  

Ми ще раз хочемо наголосити на тому місці і значенні, яке посідає 
П. Кононенко в життєдіяльності редакційної колегії та видавничої ради 
часопису «Українознавство». Він не тільки є його головним шеф-
редактором і незмінно веде колонку редактора. Петро Петрович постійно 
друкує в журналі як наукові, так і гостро-публіцистичні дослідження та 
статті, виступаючи в образі і вченого-українознавця, і громадсько-
політичного діяча, і літератора, і поета, і письменника, і публіциста, й 
освітянина він тим самим сприяє становленню і розбудові Самостійної 
Соборної Української Держави. Саме в часопису «Українознавство» в 
№ 1-3 за 2005 р. вперше побачили світ розділи з його монографії 
«Національна ідея, нація, націоналізм», яка дещо пізніше була 
тиражована у видавництві «Міленіум». Це дослідження присвячено 
одній з найголовніших проблем, що аналізується й висвітлюється 
упродовж багатьох століть і все ж лишається в центрі як наукових, так і 
політичних дискусій у Європі та у Світі. Особливо гострою вона є і в 
Україні. На основі історичного процесу цивілізаційно-культурного 
розвитку, залучаючи найширший український та загальноєвропейський 
матеріал, П. Кононенко висвітлює зародження й розвиток націй, 
причини й наслідки втілення в життя національної ідеї та різних течій 
націоналізму й найперше в історії України1. 

П. Кононенко також є керівником державної бюджетної науково-
дослідної роботи: "Розробка принципів наукового суспільно-
політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, 
педагогічного видання з українознавства для вчених, педагогів середньої 
і вищої школи (на прикладі журналу "Українознавство"). Протягом 2004-
2005 рр. при виконанні цієї науково-дослідної роботи було втілено в 
життя і реалізовано методологічні концепції створення наукового 
суспільно-політичного, культурно-мистецького, релігійно-
філософського, педагогічного видання з українознавства для вчених, 
педагогів середньої і вищої школи. Наслідком цього стали заплановані 8 
чисел журналу «Українознавство». 

Редакцією часопису проаналізовано концептуальні підходи до 
редакторської роботи, сформульовано вимоги до наукового та 
літературного редакторів українознавчого видання, систематизована 
джерельна база, що забезпечує розробку та впровадження практичного 
аспекту концепції створення наукового часопису, накопичений значний 
матеріал, що має характер науково-технічної інформації з основного 
виду діяльності НДІУ, вдосконалено електронний та бібліотечний 
ресурси, що забезпечують редакційну роботу часопису 

                                           
1 Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – К.: Міленіум, 

2005. – С. 2. 
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«Українознавство», відпрацьована модель адміністративної діяльності 
учасників випуску інтегрованого видання, досліджена та 
систематизована спеціалізована література з питань створення різних за 
фахом та формою поліграфічних видань, що дає змогу ефективно 
використовувати вже існуючий досвід. Підготовлений бібліографічний 
покажчик статей часопису «Українознавство», опублікованих у 2001-
2005 рр. (упорядник О.Б.Ярошинський). Розроблено документацію про 
внесення часопису «Українознавство» до переліку фахових видань у 
ВАК України. Постановами Президії ВАК України в 2004-2005 р. 
журнал визнаний фаховим виданням із історичних та філософських 
наук. У числах 1, 2, 3, 4 за 2005 р. було надруковано 223 статті, а загалом 
за п’ять років існування журналу «Українознавство» в ньому було 
надруковано близько 1200 публікацій. 

Проте час не стоїть на місці, новітні інформаційні технології вже не 
просто стукають у двері, а повністю панують у сучасному 
глобалізаційному середовищі. Вчені-українознавці НДІУ теж крокують у 
ногу з часом. Так співробітники відділів філософсько-світоглядних 
проблем українознавства та інноваційних технологій під загальним 
керівництвом заступника директора з наукової роботи Тараса Кононенка 
створили електронний варіант наукового фахового видання 
«Українознавство» згідно з усіма вимогами ВАК України і спільним 
наказом МОН України та НАН України. На разі, це перший 
гуманітарний журнал такого типу, на сайті якого планується 
оприлюднювати всі числа часопису «Українознавство» та 
передбачається створення програмного забезпечення, архіву і пошукової 
системи для нього. 

Таким чином, матеріали, які друкуються в цьому журналі, не тільки 
допомагають розвивати модерне українознавство, а й сприяють 
послідовному розвитку українського націєдержавотворчого процесу в 
ХХІ ст. і розбудові Української Самостійної Соборної Держави в 
Третьому Тисячолітті. 
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ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  

УКРАЇНСТВА 
 

Рецензія на книгу: Сніжко В.В. Брама. – К.: Міленіум, 2005. – 386 с. 
 

Феноменальною особливістю будь-якого етносу є здатність до 
відтворення, що обумовлює трансформацію його із спільноти 
сконсолідованої природними й соціальними чинниками в націю – як 
спільність людей, об’єднаних спільними ознаками: мова, культура, 
історія, територія, економіка. 

Розкриття унікальності та неповторності феномена українського 
етносу в контексті різних часових етапів його розвитку є 
концептуальною особливістю українознавчих наукових досліджень. 

Відтворюють світобачення автохтонного етносу і суть його 
історичної місії природні та історичні пам’ятки. Вивчення 
феноменальних явищ історії та культури є передумовою  визначення 
сутнісних ознак тяглості світоглядних та державницьких традицій. 
Пізнання сутності символів і традицій  етносу є найголовнішою засадою 
становлення сучасного українського суспільства насамперед для 
усвідомлення українцями своєї етнічної належності, оцінки себе як носія 
національних особливостей, ідентифікації себе як нащадка всіх 
здобутків попередніх спільнот на своєму природному терені. 

Однією з фундаментальних праць, присвячених українознавчому 
переосмисленню історичних і культурних пам’яток українського етносу 
є книжка видатного вченого, біолога й психолога Валерія Сніжка 
«Брама». Ця праця є продовженням попередніх наукових розробок 
проблеми походження людства і ролі природного терену в самопізнанні 
автохтонного етносу та формуванні його мистецького світобачення й 
оригінального відчуття довкілля. Вважаючи людину неповторним 
явищем у світі, він стверджує, що людство – це один біологічний вид із 
різними варіаціями (расами, сформованими в різних центрах 
становлення людини), формами (расовими групами, сформованими в 
процесі адаптації до терену свого проживання), етносами (групами 
людей із власними господарськими і мистецькими особливостями 
світогляду), націями (групами людей, які мають спільні орієнтири 
духовного й політичного самоусвідомлення). Він обґрунтовує теорію про 
подібність культурної еволюції етнічних спільнот на підставі спільної 
біологічної еволюції людства, зокрема, основні її ідеї про 
взаємообумовленість процесів адаптативної генези людських спільнот і 
творення ними містичних уявлень та мистецьких пам’яток, про безкінечну 
еволюцію людини у напрямку вдосконалення розумово-аналітичної 
діяльності мозку.  

Книжка Валерія Сніжка є унікальним творчим джерелом для 
об’єктивного та всебічного ознайомлення з культурно-мистецькими 
міфологемами проукраїнських суспільств. 
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Учений стверджує, що для пізнання та розуміння явищ українського 
світу необхідно враховувати, що людська спільнота на терені давньої 
України зародилася і сформувалася в умовах рослинної естетики 
змішаних листяно-соснових лісів з різнотравними луками.  

Теза автора про те, що українці є нацією з найдавнішою в Європі 
історією обґрунтовується різноманітними гіпотезами. Основною є 
геополітична гіпотеза, згідно з якою кордон існуючої соціальної 
структури за певних умов може перетворитися на центр нової структури, 
завдяки успадкуванню ідеології суспільства. Це твердження ґрунтується 
на фактах історії та археології, які засвідчують відтворення у 
Трипільській цивілізації властивостей попередньої археологічної 
культури кукрек. 

Сакральним центром найдавнішої землеробської протонеолітичної 
археологічної культури кукрек (за назвою кримського села, де було 
знайдено перші рештки цієї культури) є Кам’яна Могила. Ця пам’ятка є 
унікальною як явище природи та феномен культури для наукового 
вивчення змістовних ознак самоусвідомлення, мислення та уявлень 
давньої людини на терені України. 

Кам’яна Могила є відомою для наукової громадськості світу 
пам’яткою, вона знаходиться в долині річки Молочної, що протікає в 
Запорізькій області, за 18 кілометрів від міста Мелітополя і за півтора 
кілометра від села Терпіння. Має висоту близько 12 метрів, покрита 
кам’яним пластом товщиною 5 метрів, а її піщані схили завалені 
кам’яними брилами різної форми і величини. На всій території Кам’яної 
Могили, яка займає три гектари, нараховується близько трьох тисяч 
окремих каменів.  

Петрогліфи (написи на каменях) Кам’яної Могили одношарові, вони 
не перекривають один одного. 

Аналогічні зображення досліджені в Середній Азії, на Кавказі, на 
Уралі, в Сибіру, Карелії, Швеції, Норвегії, Італії, Франції, Африці. Проте 
петрогліфи Кам’яної Могили дуже своєрідні і відрізняються від інших 
наскельних зображень. Найбільш унікальним є комплекс, який має назву 
«Грот бика». Зображення в цьому гроті свідчать про те, що він був 
культовим святилищем, присвяченим символічному звеличенню бика.  

Петрогліфи Кам’яної Могили засвідчують перехід представників цієї 
спільноти від збиральництва, рибальства і мисливства до землеробства і 
скотарства. Окремі зображення відтворюють уявлення давніх людей про 
їхні здобутки та події господарського життя. 

Вони є видатними творами стародавнього мистецтва, подібними до 
них є наскельні малюнки в Північній Італії, Сицилії та на півночі 
Норвегії. Ці мистецькі комплекси цінні для вивчення розвитку 
українського етносу та спільнот інших європейських держав. 

В.Сніжко розуміє малюнки Кам’яної Могили як відображення 
процесу формування психологічного архетипу: людина-рослина. 
Архетипами він вважає структурні компоненти свідомості, які є в основі 
символіки, міфів, історичних традицій. Формування архетипів: людина-



 

Рецензії 
 

 517

рослина і людина-тварина згідно з його точкою зору є основою 
специфічних відмінностей символів та світовідчуття етнічних спільнот.  

Культура вирощування пшениці-однозернянки і набуття людністю 
тієї спільноти землеробського світогляду  були найважливішими рисами 
цього землеробського центру. 

Зміни географічного середовища в давні часи визначали зміст і 
тривалість господарської діяльності людських спільнот і були головною 
причиною їх вимирання, деградації та міграцій в інші райони. Тому 
після знищення культури кукрек внаслідок природного катаклізму, її 
людність мігрувала на інші терени.      

Світобачення представників цієї спільноти прослідковується в 
культурах Хаджілара, Сескло, Караново, Вінчі, Бояна, Гумельниці, 
Кукутені, Трипілля, які існували на теренах від Балкан до Нижнього та 
Середнього Подунав’я, Карпат, Дністро-Дніпрового лісостепу. 

Поселення раннього періоду трипільської культури були на нинішніх 
теренах Румунії та Молдови, але великі поселення існували на 
давньоукраїнському терені. 

Дослідник наголошує на необхідності поглибленого додаткового 
вивчення особливостей Трипільської цивілізації, зокрема тих, які 
виокремлюють її від інших найдавніших цивілізацій і перейшли у 
спадщину до пізніших спільнот. Певні мотиви у світобаченні він 
простежує в українській ментальності та племені пелазго-лелегів, 
міграція яких з Балкано-Дунайського регіону на Пелепонеський 
півострів була одним з основних чинників формування давнього 
елліністичного суспільства.   

Вважаючи здобутки цієї цивілізації соціальною та культурною 
основою творення українського етносу та тяглості його традицій, 
науковець виділяє дві важливі риси: час існування і місце розташування 
її основних центрів. Він зазначає, що великі трипільські протоміста 
існували в той час лише на теренах сучасної України, насамперед на 
нинішніх територіях Звенигородського та Уманського районів 
Черкаської області. 

Найістотнішою особливістю він вважає відсутність протягом 
тривалого часу зовнішніх ворогів, що обумовлювало наближене 
розташування великих за площею поселень без системи спеціалізованих 
оборонних укріплень. 

Через втрату родючості грунтів, винищування навколишніх лісів та 
інші екологічні зміни протягом ІV тисячоліття до н.е. господарський 
розвиток трипільців уповільнився. Внаслідок погіршення природних 
умов значна частина людності мігрувала в західні та південно-західні 
регіони Європи. На початку ІІІ тисячоліття до н.е. Трипільська 
цивілізація припинила існування після вторгнення кочових спільнот, 
господарчим устроєм якої було відгінне скотарство з використанням 
прирученого коня. Ознаки цієї спільноти виявляються в дніпро-
донецькій та ямній археологічних культурах. 

Зіткнення двох типів суспільств: землеробів-скотарів із степовими 
скотарями-кочовиками обумовило формування нової асимільованої 
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людності, розвиток якої продовжувався в умовах довкілля лісолукової 
природної зони.   

Ця обставина стала визначальною для внутрішнього саморозвитку 
автохтонного населення, особливо в часові періоди його співіснування з 
кочовими спільнотами кімерійців, скіфів, сарматів, гунів, печенігів, 
половців. Cформовані в процесі цього довготривалого співіснування 
антропологічні риси та господарські традиції були присутні у більшості 
груп черняхівської культури (ІІ – початок V століття до н. е.), а згодом 
серед слов’янських племен, що підтверджується археологічними та 
писемними джерелами.  

Найдавнішим писемним джерелом української історії дослідник 
вважає «Велесову Книгу». Назва ця умовна, але збірка оригінальних 
текстів, що охоплює події І тисячоліття нашої ери, є синтезованим 
вираженням уявлень наших предків про навколишню дійсність. 

Ця пам’ятка засвідчує наявність писемності у представників 
слов’янських племен, що є показником провідних позицій цивілізаційної 
спільноти. З давніх часів у світі відомі приклади використання 
найрізноманітніших матеріалів як основи для письма: давні єгиптяни 
використовували болотяну рослину циперус (папірус), шумери – глиняні 
дошки, давні китайці винайшли папір, яким почали користуватися 
більшість народів, давні українці використовували дощечки з дерева, 
прикладом чого є «Велесова Книга». 

В. Сніжко розглядає події описані у «Велесовій Книзі», як втілення у 
міфах пам’яті нашої предківської людності про свій природний 
ландшафт, як інтерпретацію процесу перетворення нею на півночі 
нашого терену прадавніх лісів у лісолукове різнолісся, а на півдні – 
освоєння ковилових та полинових степів. Він вважає, що її зміст 
відтворює набуття й осмислення досвіду представниками автохтонного 
населення  в складний час формування власного суспільства.  

Суттєвим аспектом еволюційної генези цього суспільства було 
виникнення давньоукраїнської Київської держави. Головними 
змістовними засадами територіальної та психологічної консолідації її 
людності були писемність та відтворююче землеробське господарство. 

Утвердження Києва як центру давньоукраїнської спільноти було не 
випадковим. Київ знаходиться на межі двох природних ландшафтних 
зон – лісової (Полісся) та лісостепової, яка пролягає через усю 
українську територію, межуючи з Поліссям, Степом, Карпатами. Тому 
саме це місто виявилося символічним центром єдності слов’янських та 
інших племен в єдину спільноту із спільним тереном, мовою, 
писемністю, традиціями і культурними символами.   

В.Сніжко у книзі «Брама» виділяє три важливі особливості цього 
часового періоду: вплив варязьких завойовників на формування 
території Київської держави; культурно-духовні та соціально-
господарські елементи життя автохтонного слов’янського населення; 
співіснування Київської та Половецької державних формацій. 

Автор, розглядаючи дані археологічних досліджень українських вчених, 
у своїй книжці зазначає, що формування українського етносу відбулося на 
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основі місцевої слов’янської людності, генотипні (внутрішні) та фенотипні 
(зовнішні) антропологічні ознаки якої є близькими до спільнот південної 
Європи та Балканського півострова. Подані автором у книжці результати 
системних наукових досліджень свідчать про належність більшості сучасних 
українців до одного східноєвропейського гематологічного типу за ознаками 
груп крові та резус-фактора й до одного середньоєвропейського 
одонтологічного типу за особливостями будови зубів. Вплив варязької 
верхівки у Київській державі він оцінює як негативний стосовно 
невідповідності її ментально-психологічним поглядам автохтонного 
населення, але не заперечує позитивних дій у зовнішній політиці, зокрема, 
боротьби князя Святослава проти Хазарського каганату і Візантійської 
імперії. Аналізуючи «неправомірні дії» Олега (Хельга) стосовно захоплення 
Києва та вбивства «місцевих» правителів Аскольда і Діра, вчений визначає 
дві суттєві особливості: акт вбивства був правовою дією, яку вчинено у 
відповідно до тогочасних суспільних правил життя; загибель Аскольда 
означала припинення впливу християнства на язичницьке автохтонне 
населення. 

Співіснування Київської та Половецької державних формацій науковець 
розглядає у постійному зіставленні з процесом поєднання скотарів людності 
та землеробів на терені давньої України на початку ІІІ тисячоліття до н.е. 
Він стверджує, що ці дві спільноти були в процесі генетичного та 
суспільного поєднання, який набув прискорення після їх підкорення в 
середині ХІІІ ст. військами монголів. 

В.Сніжко застосовує у науковому дослідженні методику порівняльного 
аналізу знань з археології, етнографії, ботаніки, біології, етнопсихології, 
фізики, екологічної гігієни. 

Книжка Валерія Сніжка «Брама» є концептуальною основою вивчення 
етноформуючого впливу українського природного довкілля на створення 
традиційного соціокультурного середовища, збереження та адаптацію до 
сучасності культурних надбань і використання їх у формуванні національної 
свідомості та громадянської відповідальності сучасного й майбутнього 
поколінь українців.  

Розроблену у цій праці систему природоохоронної освіти та 
патріотичного виховання можна представити як ряд послідовно змінюваних 
та взаємопов’язаних етапів: 

виховання любові до природи та засвоєння знань про закономірності її 
генези, еколого-адаптаційні процеси співіснування людства і природи; 

виховання культури поведінки в природному середовищі; 
виховання громадянської відповідальності за стан національного 

природного довкілля та формування особистісної екологічної культури. 
В.Сніжко систематизував знання природознавчого напряму 

українознавчих досліджень, який на відміну від етнопсихології, що вивчає і 
пояснює діяльність уже існуючого етносу, спрямований на вивчення 
передумов, що сприяють виникненню певних типів людності, формуванню 
етносів і їхніх оригінальних засад у безпосередньому зв’язку з природою. 

У необхідності розробки такого наукового напряму можна переконатися, 
ознайомившись із феноменальною українознавчою працею «Брама». 
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