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УКРАЇНА – ПОСТУП

Кононенко П.П. (Київ)
«СВОЮ УКРАЇНУ ЛЮБІТЬ!»
У статті висвітлюються основні етапи становлення Науководослідного інституту українознавства. Любити Україну, любити і
плекати українознавство – науку самопізнання й самотворення, пам’яті
роду і серця, науку правди, свободи, етики й любові, могутніх крил
української національної ідеї! – закликає автор.
24 січня 1992 року в.о. міністра вищої і середньої спеціальної освіти
України Леонід Олексійович Каніщенко, зважаючи на ухвалу Вченої
ради Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка та подання
оргкомітету представників понад 20 вищих навчальних закладів м.Києва,
підписав наказ про створення Інституту українознавства. Директором
було призначено ініціатора створення нової структури – декана
філологічного факультету КДУ, професора Кононенка Петра
Петровича. Складався Інститут із шести відділів/кафедр, у структурі
яких було 134 штатні одиниці, та створеного за ініціативою
П.П.Кононенка Українського національного гуманітарного ліцею.
Поява нових структур викликала як непідробну радість в усіх
областях України та світового українства, так і шалений спротив
частини чиновників (у тому числі й університетських!), бо вони відчули
загрозу своїм не-, а то й антиукраїнським орієнтаціям.
Були ті, що нищівно-скептично запитували: – Що, українознавство в
Україні? Хіба в нас не ведуться курси української мови, літератури й
історії?.. І чому ж раніше це питання не ставилось?.. До того ж цілком
очевидно, що це спроба на місце випробуваного народом
інтернаціоналізму поставити націоналізм, а єдність СРСР (згодом СНД) і
так під загрозою…
Про українські інтереси ці опоненти, як правило, не говорили.
Українці й далі мусили служити інтересам інших, іти шляхом
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самозаперечення, зміцнення чужих держав та угноєння чужих культур,
зречення своєї мови та власної історичної ролі й місії – і все тут! Не
говорилося й про посутніше: а що воно – українознавство? А згодом,
після видачі наказу, коли Інститут українознавства та гуманітарний
ліцей розгорнули свою діяльність, було обрано шлях дискредитації їх.
Так, пихато почала заперечуватись потреба і роль ліцею у підготовці
дійсно української еліти («ви ж походженням демократи, з простих
сімей, а підносите чужорідний класовий ідеал: «елітний!»). А Інститут
українознавства збивати на рейки старомодного симбіозу елементів
фольклору та етнографії, давно зужитих краєзнавчих традицій та
обрядів, тільки б не допустити до пізнання й розвитку таких світових
феноменів, як Україна (етно-нація, держава, її природа, культура, мова,
історична роль та місія у їх цілісності) і світове українство. Коли не
вийшло, опоненти почали дерибанити версію про бажання
українознавців заступити собою історію і географію та літературу. А
коли не вийшло й це, з-під руки ректора Університету та двох його
підспівувачів з’явилася прокурорська інвектива: «Обережно –
українознавство!».
«Обережно» – для маскування. Бо не якомусь іншому предмету, а
Українознавству запалювалось червоне світло. Загрозливе ще й тому,
що владне… Загрозливе й тому, що з того часу є інноватори, котрі досі
заміняють у Державному стандарті освіти українознавство (не щось
інше, а саме українознавство!) будь-яким іншим предметом (від
іноземних мов до футболу), а то й відверто переслідують його (як і
українську мову, культуру, історію).
Довелось починати з лікнепівського: чи й справді українознавство
таке страшне, зокрема – спрямоване на конфронтацію з кимось і з
чимось, а українці були байдужими до самопізнання і не хотіли знати
уроків українознавства? Чи, може, все-таки існувала якась традиція?!
Не можемо не враховувати, що й досі ті, котрі й тепер люто воюють
проти
самоідентифікації
українства
та
підмінюють
псевдоінтернаціоналізм таким же псевдоінтерглобалізмом, хоча хід
історії та її уроки є неспростовними, не розуміють, що українознавство –
одна з вічних гілок вітчизняної та зарубіжної науки, що без нього
розв’язувати проблеми сучасності неможливо. Бо українознавство і в
генезі, і в місії, і в долі є аналогом генези, місії, долі України.
Ортодоксально мислячий читач може цілком слушно зауважити: нам
пропонують надто незвичну форму методу доведення наукової
концепції, мети та програми українознавства! І ми погодимось, лише
зауважимо: це тому, що й тема розмови, як не дивно для України,
незвична, і спосіб аргументації ідеї. Адже йдеться про любов до України
та про українознавство як науку не лише самопізнання, а й етики та
любові до своєї Батьківщини!
Отже, про любов до України і науку про неї…
Ну що б, здавалося, було, є та має бути найприроднішим у житті
кожного представника українського народу?! Та не можуть згинути з
пам’яті слова не лише літописців про їхнє бажання відтворити правдиву
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історію того, як виникла і розвивалася Руська Земля, а й слова великого
Поета-пророка Тараса Шевченка, його Заповіту: «Свою Україну любіть!
Любіть її… Во врем’я люте, //В останню тяжкую минуту //За неї
господа моліть». І не тільки моліть: «Борітеся, поборете! Вам Бог
помагає». Бо лише борці домагаються повної самореалізації та права на
щастя, зреалізованого в істині: «В своїй хаті своя й правда, і сила, і
воля…».
Бо чогось же народжувалися ті й ті заповітні слова?! Народжувалися
й тоді, на початку нашої ери, коли Країна Кия і Аскольда, Святослава і
Володимира Великого, Ярослава Мудрого і Володимира Мономаха була
однією з наймогутніших світових держав – суперницею Візантійської
імперії, а тому нею пишалися і захоплювалися. А також народжувалися
й тоді, коли було втрачено блиск та могутність України як однієї з трьох
перших національно-демократичних держав Європи XVII ст. (водночас з
Нідерландами й Англією), найосвіченішої республіки зі славетною
Конституцією 1710 року, і козацька легендарна Гетьманщина була
обернена в рабство, а тому її соромилися, а то й відчужувалися від неї.
Коли Т.Шевченко писав гнівне послання «І мертвим, і живим, і
ненарожденним землякам моїм», П.Куліш «Народе без пуття, без честі
і без поваги», а І.Франко «Сідоглавому»… Коли виривалися зболені
інвективи: «Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була
своя…», не всі вчилися, особливо заполонені чужою «правдою, брехнею
підбитою», чинами та маєтностями, а тому замулювалася своя мудрість,
а з нею – гідність і честь; «маліли люди на землі», зате підносились царі,
обпльовувались свої святині й герої і підносилися чужі. Історія ставала
торжищем ідей, а підсумком – розщеплення свідомості та занепад
культури, моралі й духовності – обернення народу, нації в населення.
«Свою Україну любіть!» – і викричало тоді доведене до відчаю серце
Великого Кобзаря. А щоб любов не загасала – учіться у своєї (і чужої!)
історії: вона сповнить вас любов’ю до добра і ненавистю до зла.
Любіть її! – бо “Ще не вмерла України ні слава, ні воля; ще нам,
браття молодії, усміхнеться доля!” – мужньо проголосить словами
гімну й Павло Чубинський.
– І не вмерла, і не вмре! – винесе свій вирок Іван Франко. Історичний
вирок, бо саме Великий Каменяр підхопив прапор Шевченкового
заповіту та, як і козацькі літописці (Самовидець, Грабянка, Величко),
автор «Історії Русів» М.Максимович, а за ним – П.Куліш, М.Драгоманов,
М.Костомаров,
І.Нечуй-Левицький,
О.Потебня,
П.Юркевич,
Б.Грінченко, П.Житецький, О.Кониський, Леся Українка, Дмитро
Яворницький, Вікентій Хвойка, Хведір Вовк, Агатангел Кримський,
Михайло Коцюбинський, Богдан Лепкий
почали оволодівати
таємницями історії з незапам’ятних часів та висвітлювати найголовніші
процеси, події, історичні постаті від пророків Біблії Каїна і Авеля,
Мойсея, Захара Беркута до носіїв добра чи зла ХІХ–ХХ ст. Саме він,
Франко, у понад 5 тисячах творів зробить аналіз громадсько-політичних
рухів, концепцій, ідеологій, систем багатьох тисячоліть, на основі чого в
епохальній праці «Що таке поступ» іще 1903 р. виявить тенденції
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поступу не лише українського суспільства, а й усієї світової цивілізації
та культури, непомильно зазначивши: догматичний соціалізм в
імперських системах неминуче приведе до диктатури партій, а ті – до
смертоносного терору.
Висновки відомі: «Лиш боротись – значить жить!» І тому: «Земле,
моя всеплодющая мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, щоб в
бою сильніше стояти, дай і мені!» Рушієм поступу є не війни і
ненависть, бомбісти і револьверники, а «Дух, що тіло рве до бою, рве за
поступ, щастя й волю». Той дух в українському народові «живе, він ще
не вмер!» Той дух – любов! – тому-то, народе,
Вірю в силу духа
І в день воскресний твойого повстання!
Тому-то могутньою підоймою української нації має стати
осмислений історизм, українознавство як наука самопізнання,
самовідродження, повної самореалізації, наука любові, моралі, етики
й естетики життя.
Українознавство
стає
домінуючим
методом
і
для
найуніверсальнішого історика М. Грушевського. «Історія України-Руси»
– то також був і голос багатотисячолітньої наукової традиції, але й голос
нового часу та досвіду народу. І найперше – в історичній концепції: саме
як історії насамперед народу, а не держави; до того ж свого народу як
самодостатнього суб’єкта історії, а не сателіта інших держав чи й
невагомої гілки інших етносів, приреченої відмерти.
«Історія України-Руси», як і славнозвісна «Книга буття українського
народу» М.Костомарова і кирило-мефодіївців та «Кобзар» Т.Шевченка,
– не лише прихильний, а й (як у І.Вишенського, П.Куліша) суворий суд
над пройденою народом дорогою упродовж тисячоліть. Але
найголовніше, що суддею і тут є правда: вона не дає народові права на
пиху і самозадоволення, але й не дозволяє тратити віру та «спати, спати і
спати на волі!». Тому вона й просвітлила громадськість планети та
сколихнула глибини почуттів і мислення світового українства,
покликала його до відновлення історичної творчості у якомога
повнішому обсязі.
І тому ж українознавство М.Грушевського, як і праця С.Єфремова
«Українознавство» (1920), «Українське питання в Росії» В.Вернадського,
запліднило позитивні тенденції українського відродження 20-х років
ХХ ст. А потім, як жорстко спланований контрзахід компартії, було
піддане нищівній дискредитації та викоріненню терором.
Для М.Грушевського, І Франка, В.Вернадського, С.Єфремова,
В.Винниченка українознавство було «політикою і філософією
держави»1, спрямованою на відродження нації – її ідеї, державності,
мови, культури, історичної місії.

1
Див.: Кононенко П.П. «Свою Україну любіть…». – К., 1996; Кононенко П.П.
Українознавство: Підручник. – К., 2006.

10

Інституту українознавства – 15 років

Ультракомуністичний інтернаціоналізм став політикою знищення і
самого М.Грушевського, й українознавства, бо остаточною метою
неоімперської системи було знищення України.
Знайомлячись з минулим, В.Винниченко записував: «Українську
історію не можна читати без брому», – бо така вона бурхлива на
діяння і змагання, на загальнолюдського рівня подвиги і гідні жалю та
печалі поразки і втрати; на свободу і рабство; на піт і кров; на
безприкладну вірність (як у козацькому побратимстві, у лицарській честі
Святослава, Байди, Богуна, Кривоноса, І.Мазепи, Калнишевського,
Орлика), патріотизм і ганебні зради; віроломство псевдопатріотів та
псевдогуманістів, думаючи про яких, І.Франко писав: «Чого ж у нас
відступників так много, чого ж для них відступство не страшне?!».
Захопившись теорією соціалізму, В.Винниченко, з позиції «філософії
серця» та «чесності з собою», повірив у можливість чесної співпраці
народів і класів, у їхню рівність і братерство. Та скоро історія
протверезила його. Відвідавши Москву і будучи проігнорований
В.Леніним (бо на провокаційні питання, кому мають належати Кубань і
Донецько-Криворізький басейн – чи не російсько-більшовицьким
чиновникам, без лукавства і камуфляжу відповідав: «Якщо наш ідеал –
справедливість і світова революція, інтернаціоналізм, то звичайно ж –
етнічному народові!»), він переконався: у Москві ні про які високі
принципи не дбають; там масова стихія (психоз) забиває ідею; панує не
демократія, а диктатура партії, в якій, у свою чергу, панує диктатура
вождя. Щодо України, то там нічого не змінилося: домінує імперський
шовінізм. Та й загалом, рівноправність і свобода українців для
новоявлених ідеологів-інтернаціоналістів закінчується на хуторі
Михайлівському.
Глибокий аналіз показав, що мав цілковиту рацію В.Вернадський,
коли писав, що українське питання в Росії розглядається, головним
чином, під кутом зору: «Будет ли существовать великая Россия?».
Українські інтереси при цьому до уваги не бралися. Головне, як писав
Г.Федотов, це «вмістити українську культуру в культуру російську, а
тіло України – в тіло Росії». А українська позиція могла б тільки
зашкодити такого роду «інтернаціоналізації». Ось тоді й з’являється
епохальна драма «Між двох сил» (Відень, 1918), у якій В.Винниченко
визначає найголовніший конфлікт часу: українство між національновизвольним рухом і більшовицьким неоімперіалізмом.
Характерно: і автори «Велесової книги», літописів, і В.Мономах та
митрополит Іларіон, й І.Котляревський, Т.Шевченко, М.Максимович,
М.Грушевський зображуване буття бачили в органічній єдності часопростору, індивідуального, соціального, етно-державного, а тому –
соціального й національного.
Певний час В.Винниченко понад усе ставив питання соціального
визволення людини. Тепер він зображує конфлікт на рівні робітничої
родини Микити Івановича Сліпченка, діти якого – Софія, Христя,
Марко, Тихон, Арсен – у час громадянської війни опиняються у різних,
часто антагоністичних, таборах. Тепер героям «Між двох сил»
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доводиться вирішувати проблеми людини, сім’ї, класу, нації, «світової
революції» через призму індивідуальних уявлень та інтересів, але
неминуче – і через призму ролі обставин, зіткнення сил зовнішнього й
внутрішнього світів. Артистка Софія береться допомогти повсталим
революціонерам і везе гроші з Петербурга на Україну, не підозрюючи,
що вони призначені повному розламу і її сім’ї, і її ідейно-моральному
крахові та самогубству через лицемірно-продажну політику
«більшовиків-ленінців»
Семяннікова,
Грінберга,
Сініцина,
Подкопаєва…1
Досвід буття українського народу переконує В.Винниченка, що
правда на боці не облудників-неомонархістів, а Т.Шевченка й І.Франка,
М.Грушевського і С.Петлюри, М.Міхновського, Братства Тарасівців,
В.Вернадського і С.Єфремова: долю народу можна щасливо вирішити
лише в єдності соціальної і національної революцій, як і в єдності
еволюції та революції, змін буття і свідомості.
Тоді й з’являються «Відродження нації» та «Сонячна машина»,
роман-памфлет «Слово за тобою, Сталіне!» – твори про ще один злет
українського духу на хвилях національно-визвольної боротьби, який уже
опинився
під
обстрілом
отруйними
стрілами
національнодержавницького нігілізму, а далі й етно-національного канібалізму.
Волею ленінської партії та її вірнопідданих малоросів-«відступників» в
Україні нищиться освітньо-науковий і культуротворчий процес, вся
система наукових інституцій, у тому числі НАН, а водночас –
руйнуються сім’я, рід, нація, мораль, етика, національні ідеали та
орієнтири.
Український народ ще раз виявив свою харизматичність: мов той
Фенікс – відроджувався як народ державний. І тоді, вкупі з українськими
кирпогнучкошиєнковими
та
«здрібнілими
мікромалоросами»
(Є.Маланюк), московські «мрійники» організовують для українства
«кінець світу» – голод 1921 р., а далі й геноцид 1932 – 1933 років, коли
гинуть не лише десятки мільйонів іще живих, а й мільйони ще
ненароджених державною нацією. Розгортається тотальний наступ на
все українське, катастрофічніший за наслідками від монголо-татарської
навали.
Показово: проти тотального голодомору виступило одразу понад 5
тисяч керівників регіонів. Сталін повелів Кагановичу: з протидією лінії
партії необхідно покінчити будь-яким способом, «інакше ми втратимо
Україну». У цьому крилася причина геноциду.
Подібним чином повівся і Гітлер, який, коли йому доповіли про
ухвалу 1941 р. Національних зборів у Львові щодо відновлення
української державності, наказав: «Гіммлере, наведіть лад з тією
бандою!». Почалося і з боку німецької імперії винищення українців, і
найперше – української інтелігенції (С.Бандера, Я.Стецько, їхні
соратники або опинилися в концтаборах, або були вбиті). Гітлер
1

Див.: Винниченко В. Між двох сил. Драма. – В., 1918.
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планував перетворити українців на українській землі на мерців або
покірних рабів. КПРС наказом Берії і Жукова 1944 р. звеліла українську
еліту винищити, а народ – десятки мільйонів! – виселити за межі
України…
Сотнями (а то й тисячами) років по Україні стояли не лише пам’ятки
високих культур (Мізинської, Трипільської), а й могили та кургани –
мовчазні свідки народного буття і жорстоких змагань за свободу. Шукачі
скарбів руйнували їх, руйнуючи і нашу пам’ять, а тим самим і мову, і
культуру, і славу, загалом – саму душу.
Тепер у безіменних могилах мали зникнути з пам’яті всі новочасні
Мазепи і Калнишевські: їх мордовано і нищено по Соловках і
Сандармохах, таборах Уралу і Сибіру, мільйонами – у Бабиних Ярах,
Биківнях; їх тисячі нагло убієнних і по-злодійському погребенних в
утаємничених сховищах. Часом ховали і з почестями, як того ж
О.Довженка, не пускаючи його в Україну. А історики вихваляли
мудрість вождя, гуманізм партії та інтернаціоналізм українських
манкуртів. І на тому виховували (муштрували) покоління.
Нищився зв’язок епох і поколінь, гасла сув’язь розумного серця і
доброго розуму. Все більше відчужувалися людина, сім’я і рід;
суспільство і природа, мораль, етика і патріотизм; бо, де немає прав, –
немає і обов’язків, і навпаки; зникає почуття совісті й честі.
Денаціоналізація завжди зумовлює деморалізацію, перетворення народів
(націй) у населення невибагливих виробників і споживачів, а на місце
патріотів приходять маргінали-манкурти, а то і яничари.
Після знищення мільйонів українців у самій Україні, на Кубані,
Курщині, Вороніжчині, у Передкавказзі ідеологи й конструктори
геноциду почали думати про остаточну перемогу над українством. І
знову в цей вирішальний момент піднімає рішучий голос протесту
вітчизняна і зарубіжна інтелігенція. Аналізуючи вбивчі процеси, вона
ставить питання: Європа (дух Фауста) чи «каганцювання на селі»?
«Україна чи Малоросія?!» (М.Хвильовий). Українську інтелігенцію
винищують нещадно, як і селянство. Гине цвіт нації – від членів творчих
спілок до академіків (самої НАН) і професури. Практично знищується
наукове українознавство: суспільно-економічні й гуманітарні науки та
дисципліни «озброюють» ідеологією класовості і партійності. У цьому
зв’язку вивчення історії буття України або знімається зовсім, або
препарується так, що українство постає лише як додаток до чужих
історій, апендикс, приречений на неминуче відмирання.
Тоді на історичній арені постають українознавчі центри Австралії і
Японії, Китаю і США, Канади й Німеччини, Чехії, Франції, Бельгії і
Бразилії, Великої Британії та Іспанії… Виходять «Загальна українська
енциклопедія» (середина 30-х років), а згодом і епохальна
«Енциклопедія українознавства».
Закономірно, що Україна знову постає феноменом самодостатності й
вічності, а на історичній арені з’являються носії духу Гельсінської
Конвенції та руху опору шістдесятників. Стає очевидним: хай і
сторозтерзана, але й тепер «Ще не вмерла Україна!». Вона
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відроджується «На берегах вічності». Бо пам’ятає і те, що фундамент
історичної пам’яті, «при майстрах якось легше: вони, як Атланти,
держать небо на плечах і від того бува висота» (Ліна Костенко).
Український народ прийняв виклик: спочатку всеукраїнська УПА
розпочинає безпрецедентну війну з двома імперіями, без надії перемогти
фізично, але з вірою в перемогу ідейно-духову; а згодом народжується й
ідейно-духовний рух опору в глибинах усього суспільства.
О.Довженко переконливо показує, як кормига «тюрми народів»,
«імперії зла» здійснювала процес перетворення людей в антилюдей,
антигромадян, антипатріотів. О.Гончар показує відродження «Соборів»
душ.
Аналогічно й світове українство докладає найбільших зусиль на
порятунок душ мільйонів: вивчаються архівні й археологічні документи,
аналізуються справжні історичні процеси та факти, незглибимі поклади
соціології, економіки, лінгвістики, культурології, релігієзнавства,
мистецтва й міжнародних відносин. І розокремлено, і, головне, в
системній єдності.
Постає прірва між імперсько-більшовицькою (перетвореною на
релігію догматизму, облудного ідеологізаторства, свідомої фальсифікації
та постраху за відступ від декретованої олжі) і дійсно аналітичнооб’єктивною наукою. З одного боку, в інтересах Москви все ще
трактується не лише внутрішня еволюція українства, а і його
взаємовідносини з іншими етносами та країнами: тією ж Москвою
(оголошеною спочатку «старшим братом», а згодом «ІІІ-м і останнім
Римом» – заступником світового християнства), Портою і Кримом,
Угорщиною, Валахією і Польщею, Німеччиною і Швецією… Робиться
все,
щоб
витравити
патріотичну,
національно-державницьку
самосвідомість, волю не лише до самопізнання та самореалізації, а й до
життя. Події і герої, причетні до боротьби за суверенітет і свободу,
оголошуються зрадниками й ворогами… українського народу, а його
недруги і вороги – борцями за його долю. Поетизується навіть розпад
сім’ї та відповідне відчуження від батьківських порогів («Мой адрес – не
дом и не улица…» – одна з пісень, як назвали в народі, «аліментщиків»).
Історія
постає
антиісторією,
реальність
–
абсурдною.
Перейменовуються навіть назви міст і сіл, затоплюються й нищаться
історичні
святині,
все
прирікається
на
вічне
забуття.
Самознищувальному зомбуванню (що добре показували В.Винниченко,
І.Багряний, Б.Антоненко-Давидович, М.Куліш у творах «Слово за тобою,
Сталіне!», «Сад Гетсиманський», «Смерть», «Народний Малахій»)
піддається психіка. Практично оголошується війна не лише українській
мові, культурі, державі, а й самій нації.
Знову постає, як фатум: Україні бути чи не бути?!
Багатомільйонні жертви волають до живих: «Камо грядеші?!».
Але хто вони – ті живі?
Усе ще українське село і зденаціоналізоване (зросійщене,
сполонізоване, з’євреїзоване, зугорщене, зрумунізоване) місто. Загалом
анклави – українські, але практично поставлені в позиції вічного
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антагонізму внутрішніми орієнтаціями, зокрема фактично офіційним
поділом на «східняків» і «западенців», вірних радянців і архиворожих
мазепинців, петлюрівців, бандерівців; на «інтернаціоналістів» та
«націоналістів»; на «високоідейних» – тих, що зрікалися української
самоідентифікації, і «політично незрілих» – тих, що не піддавалися на
внутрішню саморуйнацію.
Особливо інтенсивно бомбувалася інтелігенція: її, як раніше
селянство, піддавали тотальній деперсоналізації як ворожий клас
(зневажливо іменований прошарком, «гнилою інтелігенцією», резервом
«загниваючого Заходу»). І це залишилося отруйною інфекцією навіть у
ХХІ ст.
Однак самою сутністю Природи, трансцендентно як нація, так і
інтелігенція призначена вибухати протуберанцями сонячної мудрості й
далекоглядності, бо вони – симбіоз доброго розуму і мудрого серця,
незнищенної енергії історичної пам’яті, «філософії серця».
І українська інтелігенція, свідоміша громадськість знову вибухнули:
«Гельсінськими дисидентами», шістдесятниками, Рухом, УРП,
товариствами «Просвіти» і української мови, республіканськими й
міжнародними асоціаціями українознавців, Конгресом української
інтелігенції…
Історично такі «вибухи» насичені, передусім, енергією почуттів
мільйонів і потребують оформлення, отже – виваженого
конструктивного начала, а потім обов’язково науково-концепційного
обґрунтування ідеї, мети і програми, чітких орієнтирів перспективного
розвитку. Як і при зведенні епохальних храмів: спочатку має визріти
його ідея, згодом появитися образ та добре спроектована структура, а
тоді – разом з архітекторами розгорнуть «толоку» інженери, майстри,
підмайстри, віднаходячи для успіху відповідний ідеї будівельний
матеріал. Емоції (серце) мають втілитися в інтелектуально-мистецький
образ. Бо короткочасними й обмеженими є бунти, повстання, заколоти.
Революція – це процес, метою якого є не тільки руйнація ворожого
людині, а, насамперед, перетворення фундаментальних основ
суспільства, внутрішнього світу людей. Тому вона безмежна і в просторі,
і в часі. І тому думалося не лише про українознавство, а найперше – про
Україну і світове українство: як (на яких засадах, яким шляхом, з якою
кінцевою метою) мають вони еволюціонувати і розвиватися, якою
повинна стати вже суверенна держава, і яка місія в ній нації, культури,
мови, освіти, науки, зокрема – українознавства?!
При цьому мало враховуватися те, що ми – частина світу, і все –
національно-історичне буття, природа, сутнісна багатоманітність світу з
невідпорною силою вимагатиме відповідного ідеї національного образу
– храму, образу – характеру, бо, як наголошував Т.Шевченко, нація – це
характер; нація без характеру – кисіль і дуже несмачний, адже характер –
це мета і спосіб її досягнення, скерування волі індивіда-народу
(Арістотель).
Ідеєю національної революції і був започаткований Інститут
українознавства.
15

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

Спочатку, в 1988 р., ідея та втілилась у створення деканом
філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г.Шевченка
професором П.П.Кононенком Міжнародної асоціації «Інститут
українознавства» (нині Міжнародна асоціація «Україна і світове
українство»). Ідея, нагадаємо, викликала як найширший резонанс, так і
шалений опір, бо ж ішлося, наголошуємо, про тип України. Тому для
втілення цієї ідеї в практику життя був обраний єдино можливий для
того часу шлях: створення при факультеті структурних підрозділів, які
працювали б у прийнятих тоді адміністративних формах (як лабораторії і
кафедри), але – на майбутнє.
Так з’явилися асоціація «Інститут українознавства», Національний
гуманітарний ліцей та лабораторії (фольклору) і кафедри: української
філології (мови і літератури) для всіх факультетів (підрозділів)
університету; етнології; фольклору та культури; порівняльних
досліджень (сходознавства і заходознавства); міжнародних зв’язків;
народо-українознавства (історії, теорії, методології).
Природно, що на перший план вийшли проблеми кадрів, розробки
структури інноваційного закладу, загальної концепції та методологічних
розробок основних концентрів українознавства. Хоча починати довелося
з фінансового, матеріально-технічного, технологічного забезпечення,
навіть – з пошуку місця роботи, адже розгортав роботу Інститут у
приміщенні кафедри історії української літератури (бульвар Шевченка,
14) без власного майна, навіть без міського телефону, хоча одразу ж
приступив до підготовки Міжнародної конференції «Роль вищих
навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства».
Так іскра спалахнула полум’ям: в Інституті розгорнули роботу
заступники – тепер уже авторитетні діячі не лише українського
масштабу, тоді – молоді фахівці, а нині – речник Міністерства
закордонних справ, пізніше надзвичайний і повноважний посол,
заступник міністра, державний секретар МЗС Юрій Анатолійович
Сергєєв та викладач університету, письменник, видавець Михайло
Миколайович Конончук. Їхня енергія була безмежною, обдарованість
відповідна завданню, і почалася успішна реалізація планів.
На щастя, з належним розумінням можливої ролі Інституту
українознавства поставилися проректор університету Леонід Васильович
Губерський та помічник ректора Володимир Филимонович Білик: їхніми
стараннями Інституту було надано 10 кімнат, у яких і було розміщено всі
його відділи та служби.
Запорукою успіху виявився у середовищі кадрів сплав досвіду й
ентузіазму: з надзвичайною культурою праці взявся за організаційні
питання історик Леонід Кирилович Токар; з розумінням високої місії
інноваторів – керівники підрозділів: Лідія Францівна Дунаєвська та
Олена Михайлівна Таланчук (лабораторія, відділ фольклору й
етнографії), Лариса Максимівна Паламар (відділ української філології),
Людмила Василівна Грицик, Іван Корнійович Чирко та Степан Іванович
Наливайко (відділ порівняльних досліджень сходо- і заходознавства),
Сергій Петрович Сегеда (відділ етнології), Світлана Яківна Єрмоленко,
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Любов Іванівна Мацько (відділ української мови); Анатолій Григорович
Погрібний, Володимир Федорович Погребенник, Юрій Олександрович
Бандура (відділ української художньої словесності), відомі й авторитетні
вчені НАН та університетів: Ярослав Степанович Калакура, Валентин
Семенович Крисаченко (відділ історії, теорії, методології), Володимир
Данилович Баран, Дмитро Сергійович Наливайко, Леонід Федорович
Залізняк, Юрій Іванович Шилов, Олександр Федорович Коновець,
Володимир Іванович Сергійчук, Тамара Пилипівна Усатенко, Ігор
Валентинович Бичко.
Формується група організаторів нової формації, зокрема заступники
директора у різні роки – Олександр Миколайович Семашко і Юрій
Олександрович Бандура, Федір Степанович Кислий і Валентина
Миколаївна Піскун.
Перший крок колективу Інституту українознавства був сміливим до
ризику: на осінь 1992 р. ми запланували Міжнародну конференцію «Роль
вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства», а
на жовтень 1993 р. – Міжнародну конференцію «Роль українознавства у
розбудові держави».
Все логічно. Все підкріплювалося наробками колективу: було
створено відповідну історії, меті й методології наукову Концепцію як
українознавства, так і організаційної структури Інституту, Програму
роботи та методи, засоби, принципи її реалізації (П.П. Кононенко).
Опорними положеннями розроблених Концепції та Програми були:
1. Нова – суверенна – Україна потребує відповідної ідеології, науки,
освіти, державотворчої практики; вища мета і суспільства, й науки –
розбудова української нації і держави; основ громадянського
суспільства; правової, демократичної держави, в якій панує
верховенство закону і культ прав людини; утвердження української мови
як державної, національної культури й освіти, країни, вільної і рівної в
співдружності народів планети; формування поколінь патріотів, дійсно
гармонійного розвитку громадян, спроможних виконувати визначену їм
Природою історичну місію борців за гуманістичний розвиток цивілізації
і культури.
2. У світлі тієї вимоги Часу українознавство а) має спиратися на
багатотисячолітні традиції та здобутки світочів українознавства –
вітчизняного і зарубіжного, б) бути ефективною наукою життя, зокрема
– політикою і філософією держави.
3. Об’єкт і предмет українознавства – Україна і світове українство.
Тому українознавство має бути цілісною науковою системою, котра
органічно синтезує пізнання всіх сутнісних чинників України і
міжнародного українства як світових феноменів, визначених і
трансцендентно, і людською історичною практикою; ця наукова система
органічно інтегрує в собі здобутки всіх суспільно-гуманітарних та
природничо-технологічних наук, крає-, країно-, суспільство-, природо-,
народознавство, – але не як механічну суму окремих елементів, – а як
органічну цілісність концентрів: Українознавство в історії, теорії,
методології; Україна – ентос; Україна – природа (екологія); Україна –
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мова; Україна – культура (матеріальна й духовна); Україна – держава і
нація; Україна в міжнародних відносинах; Україна – ментальність і доля;
Україна – історична місія.
4. Особливо наголошувалося, що українознавство має розвиватися на
наукових засадах історії, теорії, методології, в органічній взаємодії теорії
і практики, бо без практики наука може страждати абстрактністю, а без
теорії практика сліпа.
5. Найперше, українознавство має адресуватися в системи виховання
й освіти (формування національно-державницької, гуманістичної
самосвідомості) та державницьку ідеологію (філософія принципів, мети,
тактики і стратегії, ідеалів, шляхів будівництва держави і виховання
поколінь).
Були побоювання, чи буде сприйнято цю Концепцію і Програму всім
українством.
І ось конференція. На неї прибуває понад 500 учасників (доповідачів)
з усієї України і 25 зарубіжних країн від Австралії до Японії – видатні
вчені і педагоги, політики, громадські діячі – Тарас Гунчак, Дмитро
Штогрин, Євген Федоренко, Юрій Шерех (США), Яр-Славутич, Андрій
Шкандрій, Ярослав Розумний (Канада), Марко Павлишин, Галя
Кошарська (Австралія), Віра Вовк (Бразилія), Отар Баканідзе, Реваз
Хведелідзе (Грузія), Костянтин Попович (Молдова), Степан Козак
(Польща), Лідія Терзійська (Болгарія), Микола Мушинка, Михайло
Роман (Чехія і Словаччина), Марко Бойцун (Велика Британія), Юрій
Бойко (Блохин), Р.Гебнер (Німеччина), Аркадій Жуковський (Франція),
Ніна Над’ярних (Росія), В’ячеслав Рагойша (Білорусь), Кадзуо Накої
(Японія), Мері Бегларян (Вірменія), науковці, педагоги Югославії,
Литви, Азербайджану, Румунії, Угорщини, Данії, Індії…
Воістину міжнародні конференції 1992 і 1993 років стають етапними
віхами в розвитку українознавства: їх учасники відновлюють
багатовікові традиції пізнання, самопізнання і самотворення українства,
схвалюють Концепцію П.П.Кононенка й Програму діяльності, обирають
Міжнародний комітет українознавців (голова – директор Інституту
українознавства П.П.Кононенко). Видані за матеріалами міжнародних
конференцій Вісники Інституту українознавства стають вагомими
чинниками розвитку не лише українознавства, а й ширше – суспільнополітичної думки світового українства, органічно пов’язаного через
академії й університети, наукові товариства ім. Т.Шевченка, УВАН і
УВУ, асоціації україністів, товариства «Просвіта», асоціації української
мови, Педагогічне товариство ім. Г.Ващенка.
Велику роль у цьому відіграла підтримка державних органів:
першого
віце-прем’єр-міністра
академіка
Ігоря
Рафаїловича
Юхновського і віце-прем’єр-міністра академіка Сергія Васильовича
Комісаренка; голови Комітету ВР у справах освіти й науки Павла
Степановича Кислого і голови Комісії у міжнародних відносинах
Верховної Ради Дмитра Васильовича Павличка; міністра освіти України
Петра Миколайовича Таланчука та першого заступника міністра
Анатолія Григоровича Погрібного.
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Надзвичайно важливо, що цілковиту підтримку виявили президент
НАН академік Борис Євгенович Патон, віце-президент НАН
П.П.Толочко, директори інститутів НАН академіки: І.О.Дзеверін,
В.М.Русанівський, В.І.Шинкарук, П.С.Сохань, К.М.Ситник, В.А.Смолій,
Д.М.Гродзинський, П.Г.Богач, П.Т.Тронько; діячі культури й мистецтва.
Президентом НАН Б.Є.Патоном, головою Спілки письменників
України Ю.М.Мушкетиком, директором видавництва «Веселка»
Я.П.Гояном для проведення конференції була виділена фінансова
підтримка.
Велике враження справило і на учасників конференції 1992 р., і на
широку громадськість змістовно-концептуальне вітальне слово
Президента України Леоніда Макаровича Кравчука, в якому було
підтверджено, що для суверенної України українознавство знову стає
виразом політики і філософії держави. Логічно, що в дусі часу
створюються інститути народознавства та українознавства і в
Національній академії наук.
Українознавство шириться по всій державі, зокрема в середніх і ВНЗ
України, в дитячих садках Києва і Миколаївської, Дніпропетровської
(Кривий Ріг), Одеської, Чернівецької, Київської, Житомирської,
Херсонської областей, АРК; педагоги Києва, за ініціативою Головного
управління освіти (Б.М.Жебровський), випускають авторитетний збірник
праць майже 100 науковців і педагогів «Українознавство в системі
освіти міста Києва», що фіксував уже набутий досвід та окреслював
перспективи українознавства в системі виховання та навчання.
Виявились ознаки українського відродження 20-х років.
Але й старий світ не дрімав. Спочатку зібралися чорні хмари над
Українським національним гуманітарним ліцеєм. Причини крилися і в
політичних позиціях, і в психіці ініціаторів по суті ліквідаторської акції.
Свого часу, коли ініціатива про створення ліцею ще деканом
філологічного факультету, президентом Міжнародної асоціації «Інститут
українознавства» П.П.Кононенком була активно підтримана завідуючою
районним відділом освіти Марією Олександрівною Смирновою та її
колегами, частина управлінців Університету поставилася до створення
гуманітарного національного ліцею, «м’яко» кажучи, настороженоупереджено: – Для чого – гуманітарний? Хіба в закладах освіти не
ведуться гуманітарні предмети? На пояснення, що, по-перше, в ліцейній
справі ми маємо великі традиції (Ніжинський, Кременецький, Одеський
ліцеї готували кадри для всієї Росії і сприймалися на рівні закладів
інститутського типу); а по-друге, що ліцейна освіта в Європі служить
для підготовки кадрів, які особливо потрібні Україні на її шляху
суверенізації (за міжнародними правилами ліцеї – це вищого типу
середні навчальні заклади при вищих навчальних закладах і приймають
та виховують специфічно обдаровану молодь, котра тяжіє і готується до
державницької діяльності); що, по-третє, нам потрібні елітні кадри з
рядів нового покоління молоді, – мали «убивчу» відповідь: все це в нас
є!.. Інша справа – фізико-математичні школи: нам потрібно не відставати
від технічних прямувань світу.
19

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

Практично ігнорувалися й міркування про те, що гуманітарний і
техніко-технологічний напрямки не є альтернативними; а головне, що
освіта й наука мають найвищою метою все-таки не технології, а людей;
технології – засіб; людина, суспільство, культура – мета. Українська
освіта має бути принципово реформованою, відмовитися від класовопартійних догматів і переорієнтуватися на гуманістичні, національнодержавницькі ідеали.
Здавалося, принципи очевидні. Та призначена Головним управлінням
освіти директором ліцею Ч.Н.М. (греки колись ухвалили імені
руйнівника бібліотеки в Афінах не називати під страхом смертної кари)
гадала інакше: нею були підібрані кадри старої орієнтації; програми й
предмети реалізувалися в дусі «найкращої у світі радянської школи»; з
батьків почали братись «подарунки». Більше того, при ліцеї були
організовані курси, на яких навчалося… 55 слухачів (рівно стільки
приймалося до ліцею), отже, таким чином практично сформувався набір
на навчальний рік. Як підрозділ освіти ліцей був в адміністративному
підпорядкуванні районного відділу освіти (фінансувався ним), а також у
структурі Інституту українознавства (у відання університету він був
переведений наказом ректора 1994 р.). Однак спроби директора
Інституту виправити становище наткнулися на шалений опір директорки
ліцею та її колег – вчителів-однодумців, які, до того ж, знайшли спільну
мову з деякими керівниками Університету.
Довелося звертатися до відділу гуманітарної політики Київської
держадміністрації. Принципова позиція керівників відділу В.Г.Дончика
та Світлани Лі (особливо), начальника Головного управління освіти
Анатолія Івановича Тимчика, а також завуча ліцею Ясько Наталії
Іванівни та частини вчителів змусила директорку і її клан пообіцяти
принципово змінити становище. Але то були тільки лукаві жести.
Директора Інституту українознавства – ініціатора створення ліцею –
запевняли у проведенні реформ, але політика лишалась незмінною.
Знову було поставлене питання про неприпустиму ревізію ідеї ліцею,
знову були спроби його комерціалізації. На щастя, з’явилась стаття
сміливої і розумної журналістки, де було розкрито й кримінальні аспекти
діяльності дирекції (зокрема: з 55 випускників ліцею… 53 закінчували з
медалями; навіть ті, що до ліцею в школах вчились на «3»). Постала
загроза ліквідації новаторського закладу. На якийсь час було припинено
навчання. У різні інстанції пішли скарги «скривджених» батьків і
ліцеїстів на тих, хто … взявся рятувати ліцей.
Надзвичайно важливу роль в оздоровленні ситуації відіграли
справжні подвижники освіти й громадянської честі, високопрофесійні і
висококультурні та високопатріотичні педагоги, майстри на всі руки
Наталія Ясько, Оніла Грищенко, Катерина Бальоха, Людмила Доненко,
Володимир Назаров, Віталія Чуріна, Яків Голденберг, Анатолій
Осмоловський. А потім було проведено конкурс на заміщення посади
директора. Перемогла вчитель хімії і біології Ганна Стефанівна
Сазоненко. Знову посипалися претензії уже з боку «патріотичного»
табору: як це, мовляв, учитель-природничник (та ще й російськомовний)
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міг стати директором Національного гуманітарного ліцею. Куди ж (і
чого) дивиться П.П.Кононенко?!
Критики не знали, що Г.С.Сазоненко закінчила Ніжинський інститут,
тривалий час працювала в школах сіл Чернігівщини, там очолювала
обласне відділення молодих учених, глибоко й творчо вивчала
педагогічний досвід України, Росії, Грузії, зарубіжних країн. Потім
працювала у школах Києва, в педагогічному училищі. Тож на
конкурсному іспиті постала не вузьким фахівцем, а широко, подержавному мислячим практиком і теоретиком, який запропонував
концепцію дійсно інноваційного закладу. А потім – відкритий конкурс
«Учитель року – українознавець» за участю представників усіх областей
і її незаперечна перемога в ньому. Далі – успішний захист кандидатської
дисертації з історії та уроків розвитку ліцейної освіти в Україні, кілька
змістовно-новаторських книжок і десятки оригінальних статей.
Співпраця з вітчизняними та зарубіжними закладами в Україні, Європі,
Америці як педагога-новатора, котрий здійснює розвиток ліцею на
засадах українознавства як навчальної дисципліни і методології,
«політики і філософії держави».
Не менш вагомо, що в ліцеї сформувалася вже своя плеяда педагогівнауковців (кандидатів наук) з різних галузей освітянської науки.
Природно, що нині ліцей – не тільки заклад глибинного внутрішнього
буття (зі своїм статутом, талановитим колективом, зі своїм духом, на
засадах якого формуються через філологію і філософію, економіку,
журналістику, міжнародні відносини й право майбутні діячі держави, і
вже виховано перших міністрів, як Ю.Павленко, працівників радіо і
телебачення, викладачів ВНЗ і правових установ), а й центр притягання
шкіл і ВНЗ українських міст і сіл, зарубіжних центрів освіти й науки,
шкіл українознавства.
На жаль, мастодонти імперського вчорашнього й досі час від часу
роблять наїзди на центр інновацій, бо не засвоїли логіки історії та уроків
прогресу. Вони все ще сподіваються повернути течію Дніпра назад.
Тоді ж, на початку 90-х років ХХ ст., розпочали брутальну атаку й на
Інститут українознавства. Хоча новий заклад був юридичною особою,
фінансувався Міністерством освіти, ректор Університету заявив
претензії на одноосібне керівництво ним, і адміністративне, і науковотворче. На цій підставі він став вимагати, щоб у структурі й планах
досліджень Інституту були лише питання фольклору, етнографії та,
можливо, ще й української філології.
Напевно, тільки він знає, що (чи хто) спонукало його (як відомо,
абсолютно не компетентного у питаннях українознавства хіміка)
обмежувати науку про Україну і світове українство окремими
елементами їхнього буття, до того ж свідомо зведеного на рейки
старосвітського традиціоналізму і «просвітянства», як писали класики, –
до вечорниць та вареників, «ковбаси та чарки», малоросійського
етнографізму, обмеженого рамками крає- чи природознавства. Але з
таким баченням перспективи (хай малороси тішаться своїми спогадами
та варениками, аби не займалися реальними проблемами України та
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світового українства, тобто – українською історією, державністю, етнонацією, мовою, культурою, релігією, міжнародною роллю і місією) ні
директор, ні колектив Інституту не погодилися. Тоді пішли погрози і
шантаж. Найперше, як прийнято, почалась атака фінансовими
перевірками, коли насилались суворі ревізори, а якщо вони не могли
знайти «гріхів», надсилалися нові… й особливо брутально – у час
Міжнародної конференції 1992 р.
Руйнівний запал пригасило повідомлення в засобах інформації
України і Європи: П.П.Кононенку за пропаганду української і зарубіжної
культури, утвердження гуманізму та співпраці народів і культур,
високих національних та загальноєвропейських ідеалів присуджено одну
з найпрестижніших міжнародних премій – імені Й.Г.Гердера.
Але старий світ пам’ятав: українознавство – це аналог еволюції,
ідеалів, характеру, долі і місії України та світового українства. Його
відродження та утвердження сприятиме розвиткові нової – суверенної
України. А це означає – утвердженню нового типу людей, нових законів,
ідеології, культури і влади. А де тоді будуть вчорашні великі й малі
диктатори антиукраїнського штибу?! «Інтернаціоналісти», які навіть
2006 р. люто переслідують героїчних воїнів УПА та відмовляються
визнати голодомор 1932 – 1933 років, як те здійснили інші народи
планети, геноцидом. Їм сталінська партія дорожча за свій народ, за
совість, людяність і честь…
І знову на Інститут накочуються хвилі комісій та ревізій. На ці
інсинуації П.П.Кононенко відповідає посланою на ім’я ректора
«Пам’ятною запискою», в якій наголошує: нова Україна потребує
оновлення Університету – і характеру, і перспектив його діяльності. Тим
часом з вини ректора у ньому панує авторитарний режим, орієнтація на
вже зужиті цінності, а з цим не можна миритися, бо Університет носить
ім’я Тараса Шевченка. Деякі «вірні друзі» захищають на засіданні
Вченої ради ректора як «також патріота» – і в той же час призначають
нову комісію… Абсурдність дій підкреслювалася й тим, що її (з 19 осіб)
було доручено очолювати декану… радіофізичного факультету.
Але Університет є Університет. У комісію входили й такі, що готові
були виконати «партійне замовлення». Та на засіданні Вченої ради (на
яке ректор демонстративно не прийшов) голова комісії професор Олег
Каленикович Закусило доповів: Інститут українознавства розробив
переконливу концепцію і структуру, сформував кадровий корпус;
дослідив важливі проблеми українознавства і видав численні праці;
вийшов на міжнародний рівень співробітництва – все це заслуговує
схвалення, а колектив і директор підтримки та вдячності…
Ректор заходився редагувати ухвалу, та надалі продовжував
ущемляти інтереси й можливості колективу (зокрема привласнив на
користь ректорату… 55 ставок, раніше виділених для Інституту
Міністерством), а коли й це не дало бажаного ліквідаційного результату,
з двома своїми підлеглими видав «епохальну» статтю «Обережно –
українознавство!» з цілим клубком «науково-патріотичних» звинувачень
на адресу як українознавства, так і Інституту та, передусім, його
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директора. Щодо професійності авторів, то ми вже говорили: вони і не
цікавились українознавством, і не знали його. Не менш показовий рівень
їхньої моралі: вони свідомо опублікували свій опус у той день, коли
П.П.Кононенко лежав на операційному столі у зв’язку з операцією на
серці.
«Обережно – україножерство!» – залунало у пресі та на українських і
міжнародних форумах. Однак немало «вчорашніх» відчуло потужну
підтримку їхній ностальгії за старим. Чимало з них почало витісняти
українознавство з науки, освіти й державотворення. А ректор з міністром
відшукували підстави для звільнення з посади директора, а далі – й для
«реформи» (ліквідації) Інституту.
Довелося знову розсилати всім членам Ради і в урядові органи нову
«Пам’ятну записку», пояснювати дійсний стан справ, починати все ніби
наново. І тут знову надійшла реальна підтримка і від державних органів
– від Уряду, Верховної Ради, від світової громадськості. Міністр освіти й
науки М.З.Згуровський зайняв позицію повної підтримки Інституту
українознавства та, за ініціативи понад 40 депутатів мало не всіх фракцій
Верховної Ради і всіх членів української та західної частини УВКР, вніс
пропозицію про перетворення його в Академію українознавства. Дуже
важливою була Постанова Президії Вищої атестаційної комісії України
від 20.02.1997 р.: «Ввести до «Переліку спеціальностей наукових
працівників спеціальність 09.00.12 «Українознавство», передбачивши
присудження наукових ступенів з філософських, філологічних,
історичних та педагогічних наук» за підписом першого заступника
голови Вищої атестаційної комісії України М.Панчука та вченого
секретаря Р.Бойка. При Інституті українознавства створюється
відповідного профілю спеціалізована рада. З огляду на реальну роль
Інституту, міністр освіти й науки Василь Григорович Кремень вніс
пропозицію Уряду про переведення Інституту українознавства в систему
Міністерства освіти і науки.
21.VI.2000 р. прем’єр-міністр України Віктор Андрійович Ющенко
підписав Постанову «Про створення Науково-дослідного інституту
українознавства Міністерства освіти і науки».
Відомо: Інститут українознавства тривалий час не мав ні свого
приміщення, ні належного матеріально-технічного й технологічного
забезпечення. Присудженої мені Міжнародної премії ім.Й.Гердера в
розмірі 30 тисяч марок ФРН вистачило лише на потреби першої
необхідності. А масштаби діяльності були міжнародними.
16.ХІ.2002 р. прем’єр-міністр Анатолій Кирилович Кінах підписує
постанову Уряду про виділення Інституту приміщення колишньої школи
по вулиці Ісаакяна, 18.
17.VI.2004 р., за сприяння міністра Кабінету Міністрів Анатолія
Володимировича Толстоухова, прем’єр-міністр Віктор Федорович
Янукович підписав розпорядження Кабінету Міністрів про надання
НДІУ МОН статусу відповідного інститутам НАН.
Ще з початку діяльності Інституту українознавства разом з
Асоціацією «Інститут українознавства» планувалося здійснювати:
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1. Спрямування українознавства на глибоке й об’єктивне
дослідження генези української етно-нації, мови, держави, культури,
освіти, науки, віри, мистецтва, міжнародної ролі і місії з метою
самопізнання, самореалізації і самотворчості як великого народу –
самодостатнього суб’єкта історичного процесу розвитку світової
цивілізації і культури.
2. З огляду на це, має реалізуватися:
2.1. Проведення незалежних комплексних громадських експертноаналітичних досліджень із залученням вітчизняних та зарубіжних
фахівців з проблем українознавства з метою впровадження їх у
системи освіти, науки, культури, державного будівництва.
2.2.
Інститут
українознавства
та
Асоціація
«Інститут
українознавства» взаємодіють з державними установами, партіями та
позапартійними громадськими організаціями України, що сприяє
відновленню та розвитку українознавства, розвиває співробітництво з
українськими громадами всього світу.
2.3. Проведення міжнародних науково-теоретичних і прикладних
акцій (конгресів, симпозіумів, конференцій, зустрічей тощо) з проблем
українознавства; здійснення взаємообмінів делегаціями вченихдослідників; навчання і стажування українських фахівців за кордоном та
іноземних учених в Україні; участь у проектах, здійснюваних
зарубіжними спорідненими організаціями як на державному
(міжнародному) рівні, так і приватними фондами з вивчення політичної,
соціокультурної, екологічної ситуації в різних регіонах світу.
2.4. Інститут українознавства та Асоціація як громадська організація,
що діє в інтересах українського народу, через співпрацю з національнопатріотичними
і
демократичними
партіями
державницького
спрямування, висувають своїх членів на вибори до представницьких
органів влади та управління державою у відповідності до загального
виборчого права та чинного законодавства України.
2.5. Інститут українознавства та Асоціація не служать жодній партії
чи партійній групі, а працюють на благо і добро українського народу й
Української Держави, на мир, злагоду, соціальну, культурну,
національну єдність українського суспільства.
2.6. Проведення незалежних громадських експертиз масивів
нормативних актів законодавчої та виконавчої влади країн світового
співтовариства з наступним формуванням банку інноваційних
соціальних технологій, що знімають конфліктні напруження у між-і
внутрішньодержавних відносинах.
2.7. Надання інтелектуальної і матеріальної підтримки цільовим
науковим дослідженням з питань українознавства. Заохочення
персонального внеску (насамперед молодих учених) у розробку згаданої
проблематики через заснування іменних стипендій Асоціації.
Проведення всеукраїнських та міжнародних конкурсів учнів, студентів,
педагогів з українознавства, у тому числі конкурсу «Наша земля –
Україна!».
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2.8. Сприяння розробці й реалізації навчальних програм для
підготовки і перепідготовки, підвищення кваліфікації співробітників
закладів освіти, державних органів управління і неурядових утворень,
комерційних структур, приватних осіб.
2.9. Видання науково-публіцистичного громадсько-політичного
журналу, монографічних праць, оглядів за матеріалами здійснюваних
Інститутом українознавства та Асоціацією досліджень, збірників
наукових праць спільно із зарубіжними партнерами та зацікавленими
організаціями, іншої продукції, цільове використання в інтересах
Асоціації періодичних видань, теле- і радіоефіру в Україні і за кордоном,
випуск друкованої продукції, що сприяє формуванню сприятливої для
цілей Асоціації громадської думки й ментальності.
2.10. Співробітництво з національними та міжнародними фондами,
урядовими установами, громадськими об'єднаннями й організаціями,
приватними особами в розробці та реалізації програм з моделювання,
вивчення, прогнозування, локалізації і зняття причин забруднення
навколишнього середовища, що дестабілізують економічне, політичне,
релігійне, національне довкілля.
2.11. Гуманітарна і доброчинна діяльність в Україні та за її межами.
2.12. Забезпечення культурного обміну, тісного співробітництва з
українознавчими громадами діаспори.
2.13. Створення науково-технічного та організаційно-методичного
потенціалу в різних галузях і напрямках українознавчої діяльності.
2.14. Сприяння розвитку науково-технічного та організаційнометодичного потенціалу в різних галузях і напрямках українознавчої
діяльності.
2.15. Розробка, фінансування, реалізація та координація з органами
влади, управління і державних установ проектів і програм, які
відповідають інтересам міжнародної асоціації, його членів і засновників
господарств, товариств, підприємств тощо. Зокрема міжнародної
програми «Українознавство».
2.16. Захист законних інтересів Інституту українознавства та
Асоціації і їхніх членів у державних органах і громадських організаціях.
3. Для здійснення своїх статутних завдань, у порядку, передбаченому
чинним законодавством, Інститут українознавства та Асоціація:
3.1. Вступають у цивільно-правові відносини з будь-якими
державними, громадськими, колективними і приватними організаціями,
установами, підприємствами, а також окремими громадянами як в
Україні, так і за її межами.
3.2. Відповідно до законодавства України, мають право засновувати
засоби масової інформації і проводити видавничу діяльність згідно з
чинним законодавством про пресу та інші засоби масової інформації.
3.3. Мають право вільно поширювати інформацію про свої цілі та
діяльність як в Україні, так і за її межами.
3.4. Створюють на території України і за її межами свої філії,
представництва і відділення.
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3.5. Відповідно до Статуту, можуть вести спільну діяльність з будьякими організаціями і громадянами для досягнення своїх статутних
цілей.
3.6. Можуть вступати в громадські (неурядові) об'єднання.
3.7. Укладають від свого імені договори і контракти як в Україні, так
і за її межами.
3.8. У порядку, який визначається законодавством України, і лише з
метою виконання статутних завдань можуть створювати підприємства й
госпрозрахункові організації, які мають права юридичної особи.
3.9. У випадках, передбачених чинним законодавством України,
користуються також іншими правами.
3.10. Організовують, координують і підтримують діяльність
українських громад в Україні та діаспорі, беруть участь у
загальнодержавних і громадських заходах, що сприяють реалізації
української національної ідеї, утвердженню української національної
державності, зростанню її могутності та міжнародного авторитету як
передумов забезпечення духовного і матеріального добробуту,
морального і фізичного здоров'я українського народу, розвитку
інституцій громадянського суспільства.
3.11. Проводять освітню й виховну роботу серед юнацтва і молоді,
створюють і організовують дитячі й молодіжні підрозділи Інституту
українознавства та Асоціації: товариства, школи, інші навчальні заклади,
табори та підтримують їхню діяльність.
3.12. Здійснюють зовнішньо-економічну діяльність, можуть
створювати із закордонними партнерами спільні підприємства, фонди
тощо, реалізувати спільні із закордонними партнерами програми,
спрямовані на виконання статутних завдань Асоціації.
3.13. Підтримують прямі міжнародні зв'язки, здійснюють інші
заходи, що не суперечать міжнародним договорам України,
міжнародному праву та законодавству України.
3.14. Координують наукову, освітню та дослідницьку роботу,
видавничу діяльність, виробництво кіно-, телефільмів, радіопрограм
тощо.
3.15. Отримують від органів державної влади та управління і
обробляють
економічну,
наукову,
екологічну
інформацію,
використовують її з метою здійснення статутної діяльності Інституту
українознавства та Асоціації.
3.16. Проводять разом з державними установами заходи
природоохоронного характеру та ефективних форм захисту довкілля.
3.17. Здійснюють дослідження історії України, відновлення
історичної пам’яті і правди, популяризацію героїчного минулого, беруть
участь у духовному, політичному, культурному й економічному житті
України та діаспори.
3.18. Організовують і проводять наукові фольклорно-етнографічні,
літературознавчі, археологічні експедиції, конференції, семінари,
присвячені вивченню і розвитку духовних традицій українського народу.
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3.19. Сприяють збереженню пам'яток історії та культури, пропаганді
культурних здобутків і досягнень української нації, проводять
культурно-просвітницькі заходи, виставки майстрів, концерти.
3.20. Сприяють законодавчому забезпеченню визнання та підняття
авторитету і престижу українського народу, розробці й розвитку його
правової,
економічної,
організаційно-управлінської
бази
та
інфраструктури.
Згодом (у 1996 р.) Асоціація «Інститут українознавства» була
перетворена в Міжнародну асоціацію «Україна і світове українство».
Президентом був обраний Петро Кононенко. В дусі концепції професора
П.П.Кононенка, від часу свого заснування об’єднання розгортає активну
роботу. В основу досліджень була покладена природно єдина система
концентрів людського буття:
1. Етнос.
2. Мова.
3. Природа. Екологія.
4. Етапи розвитку держави і нації: а) до ІХ ст.; б) ХI – XIV ст.; в)
ХIV – 1 пол. XVII ст.; г) 2 пол. XVII – XVIIІ ст.; ґ) ХІХ ст.; д) ХХ ст.
5. Суспільство.
6. Держава.
7. Господарство (Економіка).
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Духовність:
Релігія.
Філософія.
Культура.
Громадсько-політична думка.
Право.
Освіта.
Наука.
Педагогіка.
Мистецтво.
Видавнича справа.

Планується дослідження та видання праць у сфері –
Геополітика і геостратегія, міжнародні відносини:
18. Україна – Схід: а) Україна – Японія; б) Україна – Китай;
в) Україна – Індія; г) Україна – Туреччина; ґ) Україна – Крим; д) Україна
– арабські країни; е) Україна – Грузія; є) Україна – Вірменія; ж) Україна
– Азербайджан; з) Україна – Казахстан та ін.
19. Україна – Захід: а) Україна – Італія (Рим); б) Україна – Греція;
в) Україна – Німеччина; г) Україна – Швеція; ґ) Україна – Австрія;
д) Україна – Угорщина; е) Україна – Англія; є) Україна – Аргентина;
ж) Україна – Бразилія; з) Україна – Канада; и) Україна – США;
і) Україна – Норвегія; ї) Україна – Франція; й) Україна – Польща;
к) Україна – Румунія; л) Україна – Литва; м) Україна – Чехія,
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Словаччина; н) Україна – Хорватія; о) Україна – Сербія; п) Україна –
Австралія.
20. Україна – Росія.
21. Україна – Білорусь.
22. Україна – Молдова.
23. Державний устрій.
24. Міжнародні відносини.
25. Україна в зарубіжних наукових дослідженнях.
26. Україна в мистецтві: а) літературі, фольклорі; б) живопису; в)
музиці; г) спогадах; ґ) дипломатичних документах; д) музеях, архівах.
27. Україна в міжнародних організаціях (ООН), асоціаціях, клубах
(Пенклуб).
28. Україна в економічних та торговельних зв’язках.
29. Україна в спорті.
30. Україна в діяльності діаспори.
31. Українство як всесвітньо-космічне явище.
32. Україна – ментальність, доля, історична місія.
До кінця 90-х років плани, в основному, успішно реалізовувалися і
завдяки наполегливості й активній роботі колективу, і завдяки
послідовному розширенню зовнішніх зв’язків: з одного боку – з
українськими інституціями («Рухом» в особі І.Драча, В.Чорновола і
В.Бойчишина; з МЗС в особі Г.Удовенка, Д.Павличка, М.Маломужа,
А.Зленка, Ю.Сергєєва; з комітетами Верховної Ради в особі
І.Юхновського, П.Кислого, згодом С.Ніколаєнка, К.Ситника; з
інститутами НАН в особі О.Пріцака, В.Смолія, М.Жулинського,
П.Соханя; з університетами Криму та областей України; з асоціаціями і
товариствами РАУ (І.Дзюба) і МАУ, «Просвіта», «Україна і світ», з
Національною радою миру, з Товариством ім. Г.Ващенка; з діячами
літератури й мистецтва – А.Мокренком, Д.Петриненко, Д.Гнатюком,
тріо «Золоті ключі» (Н.Матвієнко, М.Миколайчук, В.Ковальською),
В.Знобою, В.Лопатою, А.Паламаренком, Г.Верьовкою; з діячами церкви
в особі Патріарха Філарета і кардинала Гузара, муфтія АРК; з
представниками Збройних сил України в особі М.Лопати,
О.Скіпальського, К.Морозова; з молодіжними організаціями; з НАН та
іншими академіями – АПН, МСАН, АПНУ, АНВШ; з УВКР, керованою
Михайлом Горинем, та ін.).
Водночас розширювалися міжнародні зв’язки: з Грузією, РФ (СанктПетербург, Москва), Молдовою, Казахстаном, Латвією, Польщею,
Німеччиною, Чехією, Словаччиною, Данією, Великою Британією,
Італією, Францією, Бельгією, Іспанією, Угорщиною, Югославією,
Румунією, Австралією, Бразилією, Японією, Китаєм, Туреччиною,
Канадою, США, Австрією, Білоруссю та ін. Особливо плодотворними й
широкими були контакти із США, зокрема з «Шкільною Радою» (голова
– академік Є.Федоренко), де діє кількасот шкіл українознавства та
проводяться курси педагогів у Союзівці; із вельми авторитетним
науковим центром в Урбана-Шампейн (Іллінойс), керованим мудрим і
незмірно працелюбним Дмитром Штогрином; з Історичним товариством,
28

Інституту українознавства – 15 років

керованим високоталановитими Любомиром Винарем, Олександром
Оглоблиним, Григорієм Костюком, та з УВАН, з Науковим товариством
ім.Т.Шевченка; з Канадою (Едмонтонський університет, Товариство ім.
Т.Шевченка, Інститут українознавчих досліджень).
Саме завдяки співпраці з вітчизняними і зарубіжними
українознавчими інституціями вдалося провести на змістовному,
реформаторському щодо теорії й практики українознавства рівні щорічні
міжнародні конференції: Українознавство: теоретико-методологічні та
організаційні проблеми (1994), Україна, українці, українознавство
(витоки та найдавніша історія) (Алушта, 1995); Україна, українці,
українознавство ХІV – ХVІІІ ст. (Кіровоград, 1996); Україна, українці,
українознавство ХІХ ст. (Київ, 1997); Україна, українці, українознавство
ХХ ст. (Київ, 1998); Україна, українці, українознавство на сучасному
етапі (Київ, 1999); Українознавство в системі освіти (Київ, 2000).
Видання щорічного вісника «Українознавство» за участю найвідоміших
учених і педагогів, політиків і державців України та зарубіжжя стало
вагомим внеском до скарбівні українознавства.
Одержання власного приміщення (доти ми перебували в гостинній
252 середній школі на Оболоні – одному з найавторитетніших закладів,
що працює на ґрунті програм з українознавства, розроблених
педагогами-новаторами Людмилою Яресько (директор школи) та
Тетяною Якшиною (до речі, природничників за фахом) принципово
змінило і зміст (масштаби), і стиль роботи Інституту українознавства та
Асоціації «Україна і світове українство».
Найперше, звичайно, у плані умов роботи. Кожний з майже двадцяти
підрозділів Інституту одержав можливість забезпечити виконання планів
завдяки як бібліотечному фонду (суттєво поповнений справжнім
патріотом Феодосієм Онуферком понад 20 тисячами україно-, англо-,
франко-, іспано-, німецькомовними книжками!), так і технологічному
обладнанню. Інститут зміг створити потужну інформаційнотехнологічну систему (керівник – заступник директора Інституту Тарас
Кононенко), через те що має електронний зв’язок у параметрі від
Австралії до Японії, електронні програми з навчальних дисциплін
(дистанційне навчання) і підручників та електронну версію журналу
«Українознавство».
Однак технократизм – не мета, а засіб. Мета – досягти відповідного
реальному статусу України й українства – світових феноменів, – рівня
українознавства як науки, «політики і філософії держави». Тому
відбулися і відповідні до мети системні зміни в Інституті, що зумовило
таку структуру:
1. Адміністрація.
2. Наукова частина. Відділ аспірантури та докторантури.
3. Навчально-методична частина.
4. Відділ філософських та психологічних проблем українознавства.
5. Відділ історичних та теоретико-методологічних проблем
українознавства.
6. Відділ природи та психології етносу.
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7. Відділ національної культури.
8. Відділ «Мова як українознавство».
9. Відділ української етнології.
10. Відділ української художньої словесності.
11. Відділ координації вітчизняних та зарубіжних центрів
українознавства.
12. Відділ філософії освіти та освітніх технологій.
13. Відділ геополітики та геостратегії.
14. Відділ порівняльних досліджень.
15. Відділ науково-технічної інформації.
16. Відділ інноваційних досліджень.
17. Патентно-ліцензійний відділ.
18. Філія «Гуцульщина».
19. Кримська філія.
20. Чернігівська філія.
21. Криворізька філія.
22. Бібліотека.
Кожен із зазначених підрозділів має і свою специфіку, і, відповідно,
автономію в планах та формах їх виконання. Але головним є те, що всі
вони – частки цілісного організму, котрий визначає найпосутніше для
всіх: скоординованість дій для досягнення спільного результату.
За цим і багатовікова традиція: і «Літопис Аскольда», «Повість
минулих літ», «Галицько-Волинський літопис», козацькі літописи,
«Густинський літопис», «Історія русів», і потім «Історія України-Руси»
були працями системними як у методології, так і в структурі та
принципах викладу ходу і наслідків пізнання: вони поєднували
міфологізм і біблійність, документальний історизм, уявлення та вигадку,
припущення, домисел, широкі узагальнення й спроби передбачити
перспективу аж до пророцтва. І підставою зазначеного фундаменталізму
було те, що вони відштовхувалися від синтезу фактів, легенд і переказів,
вітчизняної і зарубіжної інформації, історіографії, археології,
петрографії і лінгвістики, соціології, релігієзнавства, астрології,
географії і філології та філософії, фольклору і перекладної літератури.
Пригадаймо Мономаха: він бачить світ цілісним у реальності й
релігійному тлумаченні, а коли закликає до пізнання – то в єдності світу
й людини («ти знаєш, що то є чоловік?»), а також своєї Батьківщини і
всього космічного феномену в єдності простору й часу.
Пізнай себе самого – закликає читача могутній мудрець Григорій
Сковорода, бо вважає: через пізнання себе ти пізнаєш сутність і
структуру Всесвіту, адже трансцендентну сутність і цілісність
становлять, як і тріада божественного, тріада матеріалістичноідентичного світу – Макросвіт (Природа), Мікросвіт (Людина) і Слово.
Знання – основа зовнішньої і, головне, внутрішньої свободи, а свобода –
то найвищий стан людського буття, і найперше – душі. Душа ж – це
прагнення до життя, ідеалу, людяності, правди і справедливості, волі,
совісті й честі, мудрості як синтезу всіх доброчесностей («а мій жереб з
голяками та Бог мудрості вділив»)! Ось чому знання розпочинається із
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самопізнання, а вивершується добутою свободою (втіленням якої для
Г.Сковороди є «отець вольності» Богдан Хмельницький). Тільки
самопізнання зумовлює жагу свободи й волі до повної самореалізації,
вищою метою якої є служіння людям. Саме його вважають основою
поступу і світочі чернігівської філософської школи – ТранквіліонСтавровецький, Дмитро Туптало, Лазар Баранович. І саме вони в основу
педагогіки ставлять філософію формування національно-демократичної
інтелігенції, як і Пилип Орлик у «Виводі прав українського народу»,
ідеал демократичного громадянського суспільства та конституційного
народоправства.
Гідний подиву педагогічний метод Т.Шевченка: ставлячи за критерій
загального розвитку націю, він водночас орієнтується на свідому своєї
місії народну еліту, а шляхом до її виховання навіть у дитячому віці –
освіту у комплексі предметів: Букваря і Лічби (арифметики), географії й
космології, історії народу, стаючи, таким чином, не лише арбітром
тогочасних педагогічних систем (одні говорять, зазначав автор
«Близнюків», що сутність людини (душа) – це чиста дошка, на яку лише
обставини наносять свої знаки; інші ж, зауважує Т.Шевченко,
відштовхуються від концепції: «Який із колиски – такий і в могилку»,
отже, що все вирішує тільки спадковість; «а от ми і подивимось!»), а й
вершиною суспільно-політичної думки.
Природно, що і вчені, як М.Максимович, М.Костомаров,
В.Антонович, М.Драгоманов, В.Каразін, О.Потебня, інтуїтивізм
великого поета-мислителя збагачують саме системно-цілісним науковим
підходом до людини, природи й суспільства, природничих і суспільногуманітарних наук, поєднуючи аналіз і синтез, узагальнення й
передбачення-планування, емоції (почуття) й інтелект, досвід, практику і
прогноз; романтичний міфологізм із суворим аналітизмом та
психологізмом, властивим українській «філософії серця» та антеїзмові,
оптимістичний гуманізм навіть у найтрагічніших обставинах.
Закономірно, що паралельно розвиваються педагогічно-мовознавчі
(Б.Грінченко, П.Житецький) і літературознавчі студії; археологічні
(започатковані Т.Шевченком і продовжені В.Хвойкою) й етнологічні
(В.Антонович, Ф.Вовк); соціологічні й економічні (С.СтепнякКравчинський, М.Зібер); етнологічні (П.Куліш, П.Чубинський) та
історичні (Д.Яворницький); правознавчі (М.Туган-Барановський), що
вивершується цілісно-системною науковою школою М.Грушевського й
І.Франка. Домінуюче становище незаперечно посідає українознавство як
багатоаспектна, але цілісна методологічно наука, яка бачить Схід і Захід,
Північ і Південь України не як окремі краї (регіони), а як органічні
частини цілісності – феномену України і світового українства, бачених у
єдності часопростору.
Виховані на класово-партійній радянській методології, науковці не
сприймали класичної української наукової традиції ще й тому, що мали
диференціювати і шматувати тіло України, оскільки брали до уваги
лише офіціозно рекомендовані то географічні, то політичні реалії:
приналежність частин України то до Литви, то до Польського
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королівства, то до Австро-Угорської чи Російської імперій (отже,
державно-політичні тимчасові реалії – як вічні), а то, з огляду на
підлеглість, після знищення незалежності, – до того чи іншого партійновійськового та адміністративного анклаву. Не дивно, що свідомо зведена
до штучного антагонізму міста й села, «радянського» чи «західного»
компоненту, вся Україна нерідко боролася не стільки зі справжніми
антагоністами, скільки із власними опозиційними тенденціями.
Поновити класичну школу українознавства й було завданням
Інституту на межі 80 – 90-х років ХХ ст., і те завдання було виконано як
в теоретичній, так і в практичній площинах.
ХХІ століття прийшло з новими викликами. Логічно, що Кабінет
Міністрів у постанові про визначення місця НДІУ в системі
Міністерства освіти й науки України окреслив і нові його завдання:
1) розвиток історії, теорії, методології українознавства на якісно
вищому рівні;
2) впровадження нових технологій;
3) здійснення координації українознавчих досліджень та центрів;
4) підготовка і підвищення кваліфікації кадрів;
Усе те – в масштабах України і світу.
Зрозуміло, що нові завдання могли вирішувати відповідного типу і
рівня кадри. Ці завдання були вже посильними для НДІУ МОН. На
рівень інноваційних досліджень піднеслися найдосвідченіші академіки,
професори, доктори наук: керівник відділу етнології член-кореспондент
НАН В.Баран видає принципово новаторські за методологією і змістом
дослідження про походження та історичний шлях українського народу;
П.Кононенко і Т.Кононенко видають узагальнюючого змісту працю
«Український етнос: ґенеза і перспективи»; С.Наливайко завершує
багатодесятилітню працю над сходознавчою монографією «Санскрит
розкриває секрети»; низку природничо-українознавчих (біологопсихологічних) праць, зокрема «Нариси з психо-етнічної екології
України», «Брама» і «Шлях», видає В.В.Сніжко. Надзвичайно
актуальними стали праці В.Шевченка з історії філософії України;
Я.Калакури «Українська історіографія»; удостоєні Шевченківської
премії монографії А.Погрібного: «Роздуми про наболіле, або Коли б ви
вчились так, як треба», «По зачарованому колу століть…»; П.Кононенка,
Т.Кононенка «Феномен української мови» та «Освіта ХХ століття.
Філософія родинності»; П.Кононенка «Національна ідея, нація,
націоналізм» та підручник для ВНЗ «Українознавство»; С.Єрмоленко
«Нариси української словесності»; А.Пономаренко «Соціолінгвістичний
моніторинг мовою статистики (проблеми української мови)»;
В.Солдатенка «Володимир Винниченко» (у співпраці з С.Кульчицьким),
«Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і національних
прагнень»;
Г.Філіпчука
«Громадянське
суспільство:
освіта,
етнополітика», «Екологічна політика: національні та глобальні реалії»;
історіософські теоретико-методологічні праці С.Плачинди, Л.Токаря,
М.Дробнохода, В.Ідзя, М.Недюхи «Українське суспільство в пошуках
шляхів до національної єдності (з історії української духовної культури
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XVII століття)», «Українознавство як наука і навчальна дисципліна»;
одного з фундаторів нового етапу українознавства В.Крисаченка «Історія
української філософії», «Україна: природа і люди»; В.Ф.Ятченка
«Космогонічний міф в українській фольклорній спадщині», «Історичні
форми суспільної самосвідомості в історії української культури»;
М.Кононенка «Українські вчені-натуралісти, математики, лікарі,
педагоги» (у співавторстві з Г.Сазоненко), «Українська природа.
Методичний посібник» (колектив авторів); Г.Сазоненко «Перспективні
освітні технології. Науково-методичний посібник», «Педагогіка успіху»,
«Науково-практичний проект «Освіта української діаспори»; мовознавчі
праці О.Чередниченка та літературознавчі – В.Погребенника.
Особливо важливо, що Інститут поповнився і сформувався кадрами
середньої і молодшої генерацій українознавців, серед яких: перший
заступник директора Інституту, організатор комплексу досліджень
інноваційних електронних технологій Т.П.Кононенко; вчений секретар
О.Б.Ярошинський – автор публікацій «Формування національної
свідомості українців у середині XVII ст.», «Сучасні дослідження
української національної ідеї: проблеми, здобутки і перспективи»,
«Національно-мовний чинник у контексті передумов Української
національної революції середини XVII ст.»; керівник відділу етнології,
автор дослідження про українське козацтво Ю.Фігурний; завідувач
відділу, автор посібника «Українознавство» та аналітичної праці про
стан, проблеми і перспективи розвитку української мови
А.Пономаренко; дослідниці культурології народна артистка В.КоротяКовальська і Л.Баранівська; дослідниця проблеми української еліти,
вчений секретар спеціалізованої ради з українознавства І.Ворончук,
керівник відділу міжнародних зв’язків О.Галько; обдаровані дослідники
О.Хоменко, О.Федоренко, Сергій Наливайко, О. Семенюченко, Л.Касян,
А.Гривко та ін.
Важливу роботу здійснює відділ науково-технічної інформації
(завідувач О.Мельниченко), зокрема його редакційний підрозділ
(відповідальний секретар Т.Ренке, науковий редактор Т.Придатко,
літредактор Л.Науменко, коректор Л.Ткаченко), який забезпечує
професійний і своєчасний випуск наукового, громадсько-політичного,
культурно-мистецького,
релігійно-філософського,
педагогічного
журналу «Українознавство».
Чи не найзначнішим здобутком Інституту став сплав досвіду й
молодості
кадрів,
завдяки
якому
починається
розробка
широкомасштабних наукових тем: двох фундаментальних –
«Український
етнос
у
світовому
часопросторі»
(керівник
П.П.Кононенко) та «Ранньо-модерне суспільство України крізь призму
джерел: соціальні та правові практики тогочасного соціуму» (керівник
І.Ворончук) – і п’яти прикладних: «Створення комплексу комп’ютерних
технологій для здійснення сертифікації рівнів володіння українською
мовою та українознавством» (керівник Т.Кононенко), «Українознавчий
зміст підручників з рідної мови для загальноосвітніх навчальних
закладів» (керівник С.Єрмоленко), «Українознавство в побудові
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громадянського суспільства в Україні» (керівник Л.Токар),
«Психоетнічне та природно-естетичне «древо» українознавства – основа
концепції національного здоров’я» (керівник В.Сніжко), «Україна як
геополітична реальність» (керівник В.Крисаченко), до виконання яких
залучаються високоавторитетні українознавці як вітчизняні, так і
зарубіжні.
Високоефективною виявилася координація діяльності та досліджень
вітчизняних і закордонних науковців та педагогів, особливо під час
підготовки й проведення міжнародних конгресів «Українська мова
учора, сьогодні й завтра: стан, проблеми, перспективи» (у ньому взяло
участь 483 науковці та педагоги з усієї України і 23 країн планети;
конгрес готували А.Пономаренко та С.Єрмоленко) та «Українська освіта
у світовому часопросторі» (в його роботі взяло участь понад 400
учасників, що мали змогу опрацювати надіслані для моніторингу 37500
анкет дітьми й батьками, вихователями і вчителями, професорами й
студентами, громадськими, політичними, державними діячами 26 країн
світу).
Активність зарубіжних дослідників та респондентів не випадкова: ще
в середині ХХ ст. українознавчі центри й навчальні заклади від Австралії
до Японії були вагомими, авторитетними чинниками світової співпраці,
освіти й культури. Саме вони створили «Енциклопедію українознавства»
й активно сприяли утвердженню української державності та культури.
Під кінець ХХ – на початок ХХІ ст. ситуація набула тривожного
змісту: почали відходити з життя корифеї української інтелігенції
«призову» 20-х, а потім 40-х років, котрі створили й піднесли на
світовий рівень українознавчі наукові та навчальні заклади в Сіднеї і
Мельбурні, Ріо-де-Жанейро й Едмонтоні, в Торонто, Вінніпезі,
Саксатуні, Нью-Йорку, Вашингтоні, Гарварді, Урбана-Шампейні, у
Лондоні, Мадриді, Брюсселі, Парижі, в Німеччині, Чехії, Польщі,
Словаччині, Румунії, Угорщині та Італії; в Японії, Індії, Китаї…
Українознавство поповнилося працями О.Оглоблина, Ю.Шереха,
Ю.Бойка-Блохина, В.Кубійовича, З.Кузелі, Л.Винара, Б.Кравціва,
Ю.Лавріненка, Є.Маланюка, В.Барки, Л.Рудницького, А.Жуковського,
Д.Чижевського, О.Пріцака. Могутньою підпорою їм стали Т.Гунчак,
Д.Штогрин, Є.Федоренко, І.Головінський, М.Мушинка, Ю.Бача,
С.Козак, О.Біланюк, Ю.Гаєцький, І.Гурин.
З’явилися українознавчі інститути у Гарварді, Едмонтоні,
Перемишлі, УВУ в Баварії, Сарсель у Франції, десятки кафедр і сотні
шкіл українознавства практично на всіх континентах планети,
Український гуманітарний університет (ректор І.Ідзьо) у Москві, Центр
шевченкознавства (керівник Т.Лебединська) в Санкт-Петербурзі,
кафедри в Тбілісі й Софії, Варшаві й Кракові. Проблеми української
нації і держави, мови й культури, міжнародної ролі та місії українства
стали органічною часткою світової науки.
На жаль, людина тілом не вічна. Піонери зарубіжного
українознавства відійшли. Розгулявся маховик асиміляції навіть у таких
країнах, як США і Канада. Знищення державного суверенітету України в
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СРСР зумовило тотальне падіння інтересу до неї. Боролися лише
наймудріші та найдалекоглядніші. Навіть в українських родинах почав
притуплюватися український дух, згубно позначилася втрата
україномовного середовища.
На всю височінь постала проблема не лише національної
самоідентифікації, а й існування українського етносу. На жаль, не
лише в зарубіжжі, а й у самій Україні. Тривожний стан та доконечну
необхідність принципового й рішучого втручання в зазначений
негативний процес яскраво відтінили й міжнародні конгреси
«Українська мова учора, сьогодні, завтра в Україні і в світі» та
«Українська освіта у світовому часопросторі». Їх учасники одностайно
зазначили: 1) українська мова й освіта (наука) є проблемами
загальноцивілізаційними; 2) і мова, й освіта переживають стан системної
кризи, тому від української держави, еліти й характеру розвитку сім’ї та
освіти залежить: криза завершиться чи повним видужанням
(розв’язанням проблем) національного організму, чи трагічним для
світової культури подальшим захворюванням.
З огляду на все те, Інститутом українознавства окреслені на
перспективу:
1. Підготовка кадрів науковців і педагогів для України і зарубіжжя
(курси підвищення кваліфікації вчителів, аспірантура, докторантура);
2. Продовження роботи, започаткованої конгресами з мови й освіти
щонайменше до 2008 р. Залучення до поглибленої аналітичної роботи і
теоретиків, і практиків не лише українознавства, а й представників усіх
галузей науки, мови, освіти, державного будівництва;
3. Посилення координації вітчизнаних і зарубіжних центрів
українознавства, зокрема шляхом створення: а) Міжнародного
університету «Україна» з представницьких інституцій Австралії, Канади,
США, Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Росії, Грузії,
Молдови, Італії…; б) Міжнародної школи для навчання дітей і з
України, і з зарубіжних країн у повному обсязі знань та на ґрунті
українознавства; підготовка їх до вступу у вищі навчальні заклади;
4. Інтенсифікація роботи з написання наукових досліджень типу
«Україна – Росія», «Україна – Польща» (Німеччина, Франція, Канада,
США, Туреччина…) та програм і підручників з навчальних дисциплін
представниками обов’язково обох сторін – України й країни проживання
українців;
5. Організація творчих колективів дослідників з вивчення генези,
проблем і перспектив розвитку української етнонації, мови, природи
(екології), культури, еліти, історичної долі і місії;
6. Проведення щорічного Міжнародного конкурсу школярів,
студентів, педагогів з українознавства під девізом «Наша земля –
Україна!».
Чи реальні ці плани?
Позитивну відповідь дає і попередній досвід діяльності Інституту, і
те, що учасники Міжнародної конференції 2002 р. підписали угоду про
зміст і форми співпраці та про створення задля цієї мети Всесвітньої
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координаційної ради з проблем українознавства (обрана учасниками
Конгресу та Міжнародної асоціації «Україна і світове українство»,
президент П.Кононенко).
Переконливо позитивну відповідь дає і практика: співпраця НДІУ з
сотнями українознавчих інституцій планети, вченими та педагогами;
досвід роботи Чернівецького інституту післядипломної освіти, ректор
якого П.В.Осколов та методист Т.А.Мінченко організували навчальновиховний процес в усій області (де є, до речі, цілі села словацькі,
угорські, румунські, молдавські…) на ґрунті українознавства, ведуть в
області виховні й навчальні програми та видають методико-досвідні
монографії.
Свого часу на українознавчий перетворила цілий район на
Миколаївщині М.В.Гриценко. Програми й посібники з українознавства
розроблено в Кривому Розі (А.В.Козлов, С.І.Ковпік), у 252-й і 181-й
школах м.Києва. Загальноукраїнським та міжнародним став досвід
гімназії №56 м.Львова (Г.В.Лопушанська). Дійсно українська ВНКгімназія в Сімферополі (Н.І.Руденко). Український гуманітарний ліцей
(Г.С.Сазоненко) багатосторонньо пов’язаний з навчальними закладами
Києва,
Сімферополя,
Львова,
Закарпаття,
Чернігівщини,
Дніпропетровщини, США, РФ, Казахстану, Риги, Тбілісі, Молдови
(Придністров’я), Польщі, Угорщини, Німеччини, а також відомий як
ініціативний центр інноваційних наукових досліджень і вчителів, і учнів.
Достатньо нагадати, що тільки за останні роки учні УГЛ здійснили
дослідні експедиції по країнах Європи і США, провели зініційовані
членом Вченої ради НДІУ Г.С.Сазоненко наукові презентації та
міжнародні симпозіуми: «Україністика на початку тисячоліття: історія,
філософія, мовознавство», «Українська економічна освіта в контексті
світового досвіду», «Молодь і правова освіта», «Блакитні вежі золотого
слова», у яких брали участь учителі й ліцеїсти, вчені, педагоги ВНЗ,
політики, правники, письменники, художники всієї України та
зарубіжжя (Т.Гунчак, Є.Федоренко, В.Ідзьо, Т.Лебединська, О.Біба та
ін.). Також ліцеїсти опублікували в журналі «Українознавство»
розроблені в курсі уроків П.П.Кононенка дослідження про Кам’яну
Могилу, про фундатора системного українознавства М.Максимовича,
про О.Телігу, О.Гончара та В.Марченка, про мову, культуру, міжнародні
меридіани українства… Закономірно, що учні ліцею формуються
справжніми патріотами-гуманістами.
Природно, що НДІУ МОН залучає до науково-пошукової роботи
вчених, педагогів, учнів і студентів навіть на рівні міжнародних
конгресів (так було підготовлено зініційовані Б.М.Жебровським два
надзвичайно важливих видання творів молоді всієї України: «Українська
мова – моя мова» та «Я люблю Україну, бо вона моя»), а також
підтримує організаційні зв’язки з тими українськими та зарубіжними
закладами, котрі тяжіють до українського світу і його об’єднуючої
філософії – українознавства.
Є підстави вважати справжнім подвигом діяльність заслуженого
працівника освіти директора НВК-гімназії в Сімферополі Наталії
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Іванівни Руденко і її талановитого колективу та філії НДІУ (директор
В.В. Лукашенко), директора Львівської школи-гімназії з поглибленим
вивченням українознавства й англійської мови Лопушанської Галини
Василівни та методиста Чернівецького інституту післядипломної освіти
Тамари Антонівни Мінченко. Їхніми зусиллями здійснювалася і
здійснюється справжня інноваційна реформа не лише в своїх закладах, а
й у масштабах республіки та зарубіжжя, і тому їхній досвід став
надбанням всієї української освіти і педагогіки, прикладом доброго
синтезу наукової теорії і освітянської практики. І доводиться тільки
дивуватися, що їм та їхнім однодумним реформаторам й досі не
знайшлося місця в рядах (численних рядах!) членів Академії
педагогічних наук!
Найпозитивніший резонанс і в зарубіжному житті викликав
започаткований Інститутом Міжнародний конкурс «Наша земля –
Україна!», який завершувався в Артеку і об’єднував творчу як наукову,
так і літературно-мистецьку молодь. У перспективі – відновлення тієї
традиції ще на вищому, зокрема науково-дослідному, рівні за рахунок
активізації експедицій, дослідних археологічних, історико-мистецьких
студій і в Україні, і в зарубіжжі. Потрібні кадри патріотів-професіоналів,
у тому числі й у сфері державно-політичного життя. Фундаментом їхньої
світоглядної підготовки найперше може бути – українознавство.
Новою формою залучення до українознавства як «політики і
філософії» держави, самопізнання, етики і любові стало створення разом
з
товариством
«Знання»
України
народних
університетів
українознавства.
12 грудня 2006 р. старт цьому рухові було дано в Броварському
районі Київської області на зборах засновників, куди прибули голова
райдержадміністрації М.Ф.Діденко, заступник голови В.П.Шульга,
голова правління товариства «Знання» В.І.Кушерець, директор НДІУ
МОНУ П.П.Кононенко, представники Секретаріату Президента
О.Н.Саган і С.Ф.Джердж, секретар Національної спілки письменників
А.Г.Погрібний, керівник Центру українознавства товариства «Знання»
А.Г.Мартинюк, народна артистка України Г.Г.Яблонська та кілька
сотень представників інтелігенції району.
Думка була одностайною: необхідно прилучатися до університетів
самопізнання й самопіднесення всім верствам нашого суспільства,
починаючи з дітей і молоді і завершуючи керівництвом держави: не
знаючи уроків минулого – неможливо розкрити проблеми сучасності та
спланувати майбутнє.
«Все йде, все минає, і краю немає… – писав Великий Кобзар. – Куди
ж воно ділось? Звідкіля взялось?». Але «не минає душа наша, не минає
воля, і неситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова
живого…».
Не скує! – бо харизматичне українство і мудро-гуманістичне
українознавство, як засвідчує багатотисячолітній досвід, вічні й
безсмертні. І потрібні не лише українцям, а й усьому людству.
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Ось чому, як зазначив великий І.Франко, коли людина (народ)
постійно всотує в себе «кров землі» і думає про інтереси своєї
Батьківщини (природи, нації, мови, культури, дух історії), корелюючи
все те з верхів’ями світової думки, – то «такий націоналізм та
інтернаціоналізм ані крихти не суперечні».
Ось чому – «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь», бо «немає
другої Вкраїни, немає другого Дніпра» і – «Мені однаково, чи буду я
жить в Україні, чи ні… Та не однаково мені, як Україну злії люди
присплять лукаві і в огні її окраденую збудять. Ох, не однаково мені!».
Ось чому – «Любіть Україну». Любіть і плекайте українознавство –
науку самопізнання й самотворення, пам’яті роду і серця, науку правди,
свободи, етики й любові, могутніх крил української національної ідеї!

Кононенко Т.П., Таровська О.А. (Київ)
ВІДЧУТТЯ СЕБЕ: НАУКОВІ ЗАСАДИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВІДДІЛУ
ФІЛОСОФСЬКИХ ТА ПСИХОЛОГІЧНИХ
ПРОБЛЕМ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті представлена історія відділу філософсько-психологічних
проблем українознавства НДІУ та розглянуті основні положення теорії
і методології українознавства, які розробляє колектив відділу.
Глобальні зміни, що відбулися в історії людства впродовж ХХ ст.,
переконливо засвідчили неспроможність абсолютистських претензій
«проекту Просвітництва», який визначав головний напрям розвитку
європейської філософії доби Модерну. Замість «методологоцентризму»
стверджується підхід, орієнтований на «смисложиттєве усвідомлення
сутнього», на осмислення граничних підстав людського буття. Філософія
все більше зближується з людинознавством1. Сутність людини
виражається цілісним баченням у ній Тіла й Душі, Буття і Свідомості,
біологічного й соціального, індивідуального, національного й
загальнолюдського, інтелекту і серця, кінечного й вічного2. Субстанцією
людяності є культура, як усезагальна форма буття людини. Саме в
контексті культури розглядається філософія в українознавстві. Коріння
української філософії – у праглибинах етногенезу, багатьох цивілізацій і
культур, починаючи принаймні з трипільської3. Чому ми так пнемося за
трипільською археологічною культурою, прагнучи, щоб вона існувала в
сучасному світознавстві, як, приміром, Давньоукраїнська цивілізація? Не
1

Крымский С.Б. Философия как путь человечности и надежды. – К., 2000. – С. 7.
Кононенко П.П. «Свою Україну любіть…» – К., 1996. – С. 83.
Кононенко П.П. Українознавство: Підруч. для вищих навчальних закладів. – К., 2006.
– С. 611.
2
3
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лише тому, що вона є однією з найдавніших у світі, а й тому, що,
порівнюючи реконструкції залишків небіжчиків до трипільських та
трипільських, ми бачимо високе чоло й істотну подібність до нас
сучасних. Ми вдивляємося у те дзеркало – старувате і недосконале, – і
його відображення мерехтить своєю далекістю, незбагненністю, проте
рука тягнеться…: «Господи, це ж ми… Ми!» Так вони нам є такими
близькими і спорідненими, що стає дивовижно чарівно – прокрутилося ж
бо Колесо Часу, пробігло Життя по спіралі і наш «Безконечник»
повернув нам сучасним оце чарівне щастя – Відчуття Себе1. Вслухайтеся
у себе, бачте себе, пізнайте себе – через людину заговорить істина
творця. Лише у власному терені, з праху якого зростає людина та її
серце, вона спроможна сродно відгукнутися на поклик мудрості. Прах не
є філософічне ніщо, не є умоглядна потенційність, не є суто фізичною
природою чи мисленням, не є містичним надсущим. Перелік парадигм
розповсюджених європейських вчень можна продовжити. Відповідно,
мудрість постає не лише думкою чи книгами-текстами. Історія філософії
не в послідовності думок чи переказів, не в історії текстів. Це лише
складники дійсної основи поставання життя –терену народу.
Індивідуалізація життя терену як життя людини зосереджує в ній
передумови до сходження до дійсного начала всіх теренів, істини як
мудрості, вічності як Творця. Осередки мудрості, божі прояви
розпорошені по життєдайному праху терену. Тому людина прямує у
своєму житті від осередку до осередку, від дому мудрості до дому
мудрості, відшукуючи сродні власній долі обителі затишку та
приятелювання з мудрістю. Питання формування історичності філософії
українського терену не є пересічним. Відповідь на це питання дає нам
впевненість у життєвій стійкості етносу, його спорідненості у всіх
історичних видозмінах. Теоретична парадигма українського терену,
запропонована відомим вченим Валерієм Сніжком2, інтегрована у сув'язь
з теоретичними набутками П.Кононенка, В.Барана, В.Горського,
С.Наливайка, іншими вченими у галузі українознавства, – стає
винятково евристичною щодо досліджень у середовищі екзистенції
терену – філософії3.
Відділ філософсько-психологічних проблем українознавства існує з
моменту заснування Інституту. Він був одним із засадничих у структурі
НДІУ і виконував важливу функцію розгортання та координації
наукових пошуків у галузі філософії українознавства. Якщо розглянути
особливості зв’язку теорії українознавства та структурних утворень
Інституту через образ духовно-тілесної організації, то теорія
українознавства буде тим духовним утворенням, яке живить тілесну
побудову закладу, визначає її особливості. Як і в будь-якому живому
організмі органи й системи пов’язані між собою не лише ідеєю цілісного
1

Сніжко В.В. Ідеологія Терену. – К., 2004. – С. 124.
Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К., 2001.
Кононенко Т.П. Г.С.Сковорода – приятель мудрості українського терену. На пошану
280-ї річниці з дня народження // Українознавство, 2003. – Ч. 1 (6). – С. 41.
2
3
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організму, а й тим джерелом енергії, завдяки якій вони здатні до
активного життя, так і «душею» теорії українознавства є її метод.
Оскільки особливість гуманітарних дисциплін українознавства полягає в
їх інтегративній природі, то як специфічно українознавчі визначаються
інтегративний метод та метод цілісного сприйняття досліджуваних
явищ. На філософському рівні категорія цілісності визначається як
узагальнена характеристика об’єктів, що мають складну внутрішню
структуру. Методологічне значення цієї категорії полягає у певній
спрямованості стилю дослідницького мислення, орієнтованого на
необхідність виявлення внутрішньої детермінації властивостей цілісного
об’єкта та на недостатність пояснення специфіки об’єкта ззовні. Будучи
філософською
категорією
(а
тому
найбільш
загальною,
всеохоплюючою), цілісність, як характеристика певного об’єкта, вимагає
органічної єдності методів аналізу та синтезу в будь-якому дослідженні.
Логіка такого цілісного підходу полягає в тому, щоб від самого початку
розглядати об’єкт дослідження у вигляді певного цілісного утворення,
пізнання якого можливе лише на основі аналізу його складових та
обов’язкового синтезу здобутих локальних знань про цей об’єкт для
отримання нового інтегративного знання про нього. Подібне тлумачення
сутності категорії цілісності має особливе значення для теорії і практики
українознавства. Воно органічно пов’язане з самою ідеєю
емерджентності цієї науки та підтверджене практичним досвідом
впровадження теорії українознавства і у сферу державної політики, і
національної освіти, науки, культури тощо. Введення у понятійнокатегоріальний апарат теорії українознавства категорії системності мало
досить продуктивний вплив. Це від самого початку спрямовувало
дослідників на різноаспектний розгляд досліджуваного явища, давало
можливість реалізувати на практиці цілісний підхід до об’єктів пізнання.
Застосування методів системних досліджень, комплексного підходу,
інтеграції дає можливість розглядати предмет дослідження одночасно в
декількох планах, не проголошуючи жоден з них єдино вірним і
абсолютним та дає змогу поєднувати протилежні позиції як додаткові.
Не менш важлива роль системного й особливо інтегративного методів в
організації діяльності самого Інституту українознавства. Їх застосування
дає змогу втілювати в будь-якому напрямку теоретичні розробки
кожного відділу. Це робить наукову установу здатною швидко реагувати
на потреби часу, не витрачаючи зусиль на переструктуризацію. Подібні
можливості якнайкраще відповідають не лише вимогам сьогодення, а й
майбутнього. Ці та інші питання стали основою досліджень відділу
філософсько-психологічних проблем українознавства.
Початково відділ орієнтувався на дослідження проблем методології
та психології творчості. Пізніше, наголошуючи на українознавчих
аспектах, пошуки співробітників відділу закцентувалися на
особливостях національної (етнічної) свідомості та самосвідомості,
феномені української ментальності, її ґенезі та структурі, динаміці буття
українського народу в його природних, політичних, економічних,
світоглядних та інших сутнісних вимірах. Опрацювання загальних
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проблем українознавства й осмислення специфіки його методології дало
можливість перейти до більш глибокого осягнення самого феномену
українського світу, його метафізично-універсальних та унікальнонеповторних рис. Розгортання подальших досліджень у галузі філософії
українознавства призвело до всебічного осмислення його розвитку як
історичної зміни парадигми. У структурі сучасного українознавства
співіснують різноманітні парадигмальні утвори – різнорідність
суспільства, його поліетнічність, мозаїчність ареалу українства тощо.
Тому обриси нової парадигми визначаються розумінням об’єкта
українознавства як науки певної геополітичної реальності, ім’я якій –
Україна.
У доробку колективу – перемога у відкритому конкурсі
фундаментальних проектів ДКНТ України за темою науково-дослідної
роботи «Українська ментальність: ґенеза, сутність, функціонування»
(1994 – 1995); видання «Людина і довкілля» у 2-х кн.: Кн.1 «Природа і
людність України в пам’ятках світової і національної культури», Кн. 2
«Людина і довкілля в українській духовності», хрестоматія-посібник
«Українознавство» у 2-х кн.; “Україна: природа і люди”, низка статей,
матеріалів, тез.
У 2001 р. проект Кононенка Т.П. під назвою „Розробка філософських
та психологічних принципів впровадження інтегративної гуманітарної
дисципліни „Українознавство” в мережу дистанційної освіти” здобув
перемогу на відкритому конкурсі державного фонду фундаментальних
досліджень МОН України (наказ МОН України від 20.07.2001 р. за
№537). У 2003 році під його керівництвом був створений Інтернет-сайт
«Українознавство», де висвітлювалися діяльність НДІУ, головні події в
Україні і світі, пов’язані з українознавчою проблематикою в галузі
науки, культури, освіти, державотворення. Це дало змогу Науководослідному інституту українознавства МОН України почати
запроваджувати в галузі українознавства дистанційну освіту, що
вплинуло на структурний розвиток інституту – 1 липня 2004 р. було
створено відділ інноваційних досліджень, що працює сьогодні у тісній
співпраці
з
відділом
філософсько-психологічних
проблем
українознавства.
Сучасний розвиток освіти та освітніх технологій спонукає до
розробки й використання нових засобів впровадження гуманітарних
знань. Тому основним напрямом діяльності цих відділів стала розробка,
наповнення відповідним змістом і впровадження в освітній процес
дистанційного навчання з українознавчих дисциплін. Розроблено чотири
демонстраційні версії навчальних курсів з українознавства: “Мова як
українознавство”, “Культура як українознавство”, “Філософія як
українознавство”, “Історія як українознавство”. Вони застосовуються
для підготовки та перепідготовки фахівців з українознавства, а також
для підвищення кваліфікації вчителів з українознавства. Розроблено
чотири демонстраційні версії навчальних курсів з українознавства:
“Мова як українознавство”, “Культура як українознавство”, “Філософія
як українознавство”, “Історія як українознавство”, а також повний
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дистанційний курс «Українознавство», що може застосовуватися для
підготовки та перепідготовки фахівців з українознавства, для
підвищення кваліфікації вчителів з українознавства.
Робота відділу філософсько-психологічних проблем українознавства
з 2003 до 2006 р. була спрямована на розробку науково-дослідної теми
«Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення».
Українознавчий методологічний підхід до висвітлення сучасного
емпіричного стану системи освіти, науки, культури, державотворення в
Україні дає можливість комплексного представлення існуючих фактів,
створення цілісного бачення сучасного тла у різнорідних аспектах його
буття. Ці виміри і визначили основні завдання дослідження відділу, за
цей період. Було зроблене концептуальне узагальнення українознавчих
досліджень у системі національної освіти, науки, культури, ширше –
державотворення; висвітлено проблему української національнодержавної ідентичності на тлі глобалізації; виконана проекція
теоретичних узагальнень з теми на широкий комплекс практичних
досліджень (інтеграція українознавчих напрямних в освітні технології
середньої та вищої школи, філософсько-соціологічний аналіз кореневих
проблем буття в Україні і формування емпіричної бази українознавчих
досліджень).
Великою подією став Міжнародний Конгрес «Українська мова в
Україні і в світі вчора, сьогодні, завтра», що відбувся 20-21 жовтня 2005
р. У плані підготовки Конгресу НДІУ МОН України та Міжнародною
асоціацією «Україна і світове українство» було розроблено й розіслано
по Україні та зарубіжних країнах (Австралії, Америки, Азії, Європи) 19
типів анкет про стан, проблеми, перспективи української мови в сім`ї, в
системах виховання та освіти, в науці й культурі, у ЗМІ, телебаченні та
інформаційному просторі, у структурах законодавчої і виконавчої влади,
у міжнародних відносинах тощо. Співробітники відділу проводили
анкетування, опрацювали анкетний матеріал і розміщали його на сайті
інституту (http://www.rius.kiev.ua/). Разом із співробітниками відділу
історії й методології українознавства було сформовано секцію
«Українська мова в самопізнанні й самотворенні народу» та
виокремлено підсекцію «Мовно-філософські чинники українознавства» з
головуючими Кононенком Т.П., Недюхою М.П. та Плівачук К.В. і
секретарем Таровською О.А. Логічним продовженням цієї роботи став
наступний Міжнародний Конгрес «Українська освіта у світовому
просторі». Співробітники відділу взяли участь у роботі двох секцій:
«Інноваційні процеси в освітньому просторі України» та «Інформаційні
технології в освіті».
Наступним проектом, що знаходиться у впровадженні, є створення
електронної версії наукового, громадсько-політичного, культурномистецького,
релігійно-філософського
педагогічного
журналу
«Українознавство»
(http://www.ualogos.kiev.ua/index.html.)
та
електронної і поліграфічної версії «Хрестоматії з філософії Нового
часу».
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Сучасні завдання відділу – підготовка кадрів-українознавців
(стаціонарно і дистанційно), розробка відповідного типу концепцій,
навчальних планів і програм, підручників і посібників для впровадження
українознавства в систему освіти, науки, культури українства.
Відповідною є і проблематика наукових досліджень:
1. Світоглядні та психологічні основи українознавства; історіографія
української філософської думки.
2. Філософія освіти та перспективні напрями викладання
українознавства.
У цьому ключі розроблено проекти перспективних досліджень, що
мають як теоретичний фундаментальний, так і практичний характер.
Видані монографії: «Феномен української мови» (2000) та «Освіта ХХІ
століття: Філософія родинності», підготовлено і видано ряд статей і
матеріалів, зроблені доповіді на конференціях різного рівня.
Метою діяльності відділу є: впровадження інтегративної
гуманітарної дисципліни „Українознавство” в мережу дистанційної
освіти; запровадження цілеспрямованої підготовки слухачів з питань
застосування у навчанні сучасних інформаційних і телекомунікаційних
технологій; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації
фахівців з українознавства за дистанційною формою навчання;
забезпечення можливості поглиблення загальної освіти суспільства й
отримання дипломованої вищої гуманітарної освіти молодими
мешканцями сіл і міст всієї України, включаючи тих, хто не може
навчатись у вищих навчальних закладах за традиційними формами
навчання через фізичні вади, професійну занятість тощо, що сприятиме
збереженню і примноженню загального інтелекту нації; долучення до
навчального процесу всіх освітньо-виховних ланок – від дитсадка до
рівня вищої школи; забезпечення запитів як „внутрішнього”, так і
„зовнішнього” споживача (наявність української діаспори у 64 країнах
світу, інтересу до України з країн практично всіх континентів);
формування позитивного іміджу держави та нації у всьому світі.
У перспективі колектив відділу має взяти участь у реалізації
широкомасштабного проекту, започаткованого НДІУ, «Український
етнос у світовому часо-просторі». Проект спрямований на
фундаментальне дослідження феномену українського етносу в
глобалізаційних часо-просторових координатах на основі інтегративної
методології українознавства. Часо-просторові координати виміру ґенези
українського етносу мають наочно представити архаїчну спадщину в
сучасних соціо-гуманітарних спільнотах українців у світовому
середовищі. Це передбачає здійснення сучасних соціально-філософських
та українознавчих досліджень реально діючих прадавніх теренів
українського етносу, а також впровадження інтегративної гуманітарної
дисципліни „Українознавство” в мережу дистанційної освіти, розробку
та апробацію засобів навчально-методичного забезпечення дистанційної
освіти з українознавства, розроблення дистанційних курсів з
українознавства, участь у створенні банку атестованих дистанційних
курсів з українознавства, розробку електронних версій підручників,
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зокрема «Українознавство», хрестоматій з викладенням їх на CD-дисках
та в Інтернеті, створення оптимальної електронної оболонки сайту, яка б
давала змогу використовувати сучасні досягнення новітніх технологій
для дистанційного навчання в галузі українознавства, створення,
розробку і впровадження сертифікації рівнів володіння українською
мовою, зокрема держслужбовців, і викладення її в Інтернеті, розробку і
впровадження інтернет-олімпіад з українознавства, української мови та
ін. дисциплін і викладення їх в Інтернеті, розробку і впровадження
всеукраїнського інтернет-конкурсу з українознавства для учнів 8 – 11
класів і викладення його в Інтернеті, розробку і впровадження інтернетанкетування з української мови і викладення його в Інтернеті,
координацію діяльності вищих навчальних закладів України в напрямку
організації та здійснення дистанційної освіти з українознавства,
консультаційну підтримку діяльності навчальних закладів, установ та
організацій щодо розроблення і впровадження ними в освітній процес
курсів з українознавства, забезпечення підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації фахівців з українознавства за дистанційною
формою освіти, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з
технологій дистанційного навчання, участь у міжнародному
співробітництві у сфері дистанційного навчання, застосування і розробку
інноваційної моделі електронного наукового фахового видання
«Українознавство» для представлення наукових досліджень феномену
українського етносу.
Отже, діяльність відділу філософсько-психологічних проблем
українознавства у структурі НДІУ МОН України якнайкраще відповідає
вимогам часу, здійснюється цілісний системний аналіз взаємозв’язку
теорії та методології українознавства з організаційною структурою
Інституту, змісту його діяльності, здобутків, проблем, специфіки і
традицій з метою визначення стратегічних перспектив розвитку.
Діяльність відділу сприяє інтеграції методології українознавства в
освітній процес, через електронне наукове фахове видання
«Українознавство» сприяє формуванню інформаційного середовища
нового типу.
В античного філософа Піфагора є вчення про гармонію сфер. За цим
вченням, космос – це ряд небесних сфер, кожна з яких під час руху
створює свій музичний звук. Подібно космічним сферам, кожна життєва
форма, чим би вона не була (чи то тільки піщинкою, чи складним живим
організмом) має свою власну внутрішню вібрацію – власний внутрішній
звук. І на своєму рівні вона створює власну мелодію, що входить у
зовнішні звукові резонатори. А вони вже будуть або благодійно її
стимулювати, даючи можливість подальшого розвитку, або шкодити їй
зайвою
стимуляцією.
Сьогодні
Науково-дослідний
інститут
українознавства став тим резонатором, у котрий входить і звучить
"мелодія" кожної з його структурних складових як невіддільна музична
тема великої українознавчої симфонії.
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Токар Л.К. (Київ)
САМОПІЗНАННЯ ЯК
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У статті висвітлюються результати діяльності структурного
підрозділу Науково-дослідного інституту українознавства – відділу
історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства.
Життя незмінно підтверджує, що в формуванні світогляду, розвитку
свідомості й відповідної дії людей визначальними завжди були дві
складові: пізнання й освоєння світу та самопізнання й самотворення
людини. Та чим осмисленішою й чіткішою стає хода по шляху розвитку,
тим більше люди переконуються, що таке роздільне бачення чинників
свого самовдосконалення є досить умовним. Бо ні світ за межами
людської сутності, їх свідомості зокрема, ні люди за межами світу свого
буття пізнаними, й, відповідно самоудосконаленими не можуть.
Пізнання й освоєння світу, самопізнання й самотворення людини, при
всій часопросторовій відмінності їх складових, все виразніше
сприймаються як єдине ціле.
І в такому сприйнятті відтворюється загальний закон життя
розумного на Землі. Хоч до його усвідомлення кожна людина, кожен
народ, кожне покоління приходить всякий раз по своєму і далеко не
завжди одночасно.
Тепер, коли український народ здобув можливість мислити, творити
й діяти відповідно до свого природного образу і подоби, зокрема, у
сферах суспільного, державного життя, формування національної
свідомості, моралі, ментальності й культури, важливо не змарнувати (що
не раз траплялося в минулому), а зреалізувати цю можливість віднайти
свою природну першооснову та здійснити історичне покликання.
Нині настав час, про який говорив М.Грушевський, коли ми маємо
подивитися на себе як на окремий народ у нашім «генетичнім приємстві
від початків, аж до нині»1 на відміну від того «вкладання українських
епізодів в традиційну схему «Государства Російського». Бо при всій
дотичності давньослов’янських племен єдиної історії «у нас не було й не
могло бути, як не було і «общерусской народності»2. Логічно, що й
історія кожного слов’янського народу, українського зокрема, його спосіб
і характер життєдіяльності мають розглядатися окремо, без будь-яких
кальок і запозичень з історії інших народів. Кожен народ і тільки він, а
не хтось інший, має творити й застосовувати науку самопізнання,
самовдосконалення й самореалізації.
1
Грушевський М.С. Звичайна схема «руської» історії й справа раціонального укладу
Східного Слов’янства // Стаття по слов’яноведенію. – СПб., 1904. – Вип. 1. – С. 298-304.
2
Там само. – С. 303.
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Сьогодні, як ніколи раніше, ми відчуваємо наскільки не адекватним і
нашому мисленню, і способу життя було й залишається те, що
«пропонувалося» та й нині «пропонується» у цьому зв’язку нашими
близькими і далекими сусідами, а тепер ще й денаціоналізованою
частиною українства в самій Україні. Відповідно, мова має йти в
єдиному контексті не тільки про минуле, а й про сьогодення, про те,
чому все так сталося та як маємо діяти в ім’я свого майбутнього. І саме
тому в умовах незалежності серед першочергових завдань національної
науки постало завдання вироблення концептуально нового підходу не
лише до осмислення феномена українства, а й визначення та
усвідомлення особливостей його (осмислення) структурних компонентів
(складників), їх природи, принципів і методів взаємодії в напрямку руху
до відтворення й самореалізації природної сутності українського народу.
Кардинальні зміни в його житті потребують і якісно нового бачення й
мислення, вироблення нової стратегії дій в розв’язанні насущних завдань
розвитку. В їх руслі переосмислюються функції, мета і завдання,
методологія самопізнання, визначаються нові підходи в його організації.
Найбільш виразно тепер це спостерігається на прикладі того, що
відбувається в українознавстві – науці цілісного пізнання, самопізнання
й самотворення українського народу. Якісні зміни тут викликані
потребами: визначення наукових засад формування саме
національного світобачення, розвитку свідомості, творення
відповідних ідеалів і ціннісних орієнтацій народу; розроблення
концепції та теорії консолідації української нації, світового
українства; побудови національної держави та громадянського
суспільства в Україні; розвитку дійсно національної культури,
освіти й виховання; підготовки й перепідготовки національних
кадрів для всіх сфер і ланок буття, з тим, щоб біля державного керма
і всієї системи управління стали свідомі, віддані справі люди,
справжні патріоти України.
Нині з впевненістю можна сказати, що процес утвердження
українознавства
як
визначального
чинника
самопізнання
й
самореалізації українського народу (принаймні, на теоретикометодологічному рівні, в якості провідної ідеї) уже визначився. Зокрема,
для тих, кого хвилює теперішній стан України, її народу і, хто дійсно
зайнятий пошуком шляхів і засобів утвердження його природної
самодостатності й цілісності стає очевидним, що цю самодостатність і
цілісність не можна усвідомити й утвердити інакше, як на основі
розроблення і застосування саме наукових засад самопізнання й
самотворення.
Очевидними стають і зрушення в цьому напрямку. Українознавство як
стратегічна мета, як напрям розвитку української гуманітарної науки набуває все
оптимальнішого теоретико-методологічного визначення й визнання в суспільстві
та державі1.

1
Вітання Президента України учасникам Міжнародної науково-практичної
конференції «Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства» //
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І це відрадно!
Однак, таке його розуміння й визнання не повинні породжувати
самозаспокоєності, поскільки: по-перше, сьогодні ще не все так
однозначно і з розумінням, і з визнанням українознавства1; по-друге,
тому, що такий стан передбачає високу міру відповідальності, в першу
чергу, на науковому і політичному рівнях. Саме життя вимагає на базі
знань, що століттями накопичувалися й систематизувалися
попередниками, створити повнокровну галузь науки, яка була б
спроможна не тільки більш чітко, аргументовано й зрозуміло пояснити і
наше минуле, і наші ідейні засади, а й стати основою якісно нового
світосприйняття, творення дійсно національної політики, культури,
способу життя, визначати майбутнє; по-третє, розробити чітку й
ефективну систему впровадження українознавчого доробку в процес
формування нового світобачення, в розвиток саме національної науки,
освіти, культури, суспільне та державне життя народу.
Відповідальність ця тим більша, коли мати на увазі, що подібного
прецидента в минулому ми ще не мали. Скоріше було навпаки:
формувалася певна ідеологія, розроблялася політика, а гуманітарна
наука заднім числом давала їм «обґрунтування». І як наслідок, мали не
досить вправну політику, а в науці те, що називається коньюктурою.
Закономірно, що в контексті нового підходу до українознавства його
роль не може бути зведена до подібних, часткових, допоміжних, не
наукових функцій.
Тепер спектр функцій українознавства, а значить і його завдань, як і
пошук шляхів їх розв’язання, суттєво розширився. І вони не можуть бути
оптимально з’ясовані й вирішені на базі лише окремих, нехай і важливих
галузевих досліджень. Потрібна система наукових інтегративних знань,
створення якої зумовлене необхідністю всякий раз все більш
комплексного розв’язання проблем людського буття. Умовно їх можна
розділити на завдання світоглядно-теоретико-методологічного і
практичного плану. До першої групи слід віднести проблеми, пов’язані
з подальшим конституюванням науки, зокрема, визначенням та
визнанням її соціальної доцільності, місця й ролі в суспільному житті, у
тому числі в розвитку гуманітарних наук, посиленні взаємозв’язків між
ними; розробленні історіософської, теоретико-методологічної та
джерельної бази розвитку.

Довідник до 10-річчя діяльності Інституту українознавства. – К., 2002. – С. 44-45; Вітання
Президента України колективу Інституту українознавства. Національного університету ім.
Тараса Шевченка // Там само. – С. 55-56; Постанова Кабінету міністрів України «Про
утворення Науково-дослідного інституту
українознавства» // Там само. – С. 73;
Українознавство. Наук. бібл. довідник у 2-х томах, 4-х ч. – Т. 1. – Ч. 1. – К.; 2002; Т. 1. –
Ч. 2. – К., 2006; Т. 2. – Ч. 3. – 2006.
1
Див.: Освіта України. – 1999. – 17 березня; Столиця. – 1999. – 25 і 30 листопада;
Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. – К., 1998. –
С. 240; Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – С. 144-145 та ін.
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До другої – вироблення технологій, інструментарію та методики
застосування набутих знань в науковій, освітній, суспільній та
державотворчій практиці.
Таке бачення та вирішення завдань розвитку науки об’єктивно
зумовлене глибинними сутнісними зрушеннями, які відбуваються тепер
у суспільстві, пошуками відповідей на злободенні питання: хто ж ми
тепер, куди йдемо, до чого прагнемо, ким хочемо стати та як у цьому
зв’язку маємо діяти.
І, коли під таким кутом зору, аналізувати історію науки, то можна
побачити уже певну тенденцію. Бо посилена увага до українознавства
спостерігалась і раніше і припадала вона на час важливих перемін в
етнонаціональному, суспільному та державному бутті народу: в Княжу
добу, в добу козаччини, у другій пол. ХІХ, на початку та наприкінці ХХ,
і, особливо, у ХХІ
столітті. Тобто спостерігається певний
закономірний
зв’язок
суспільно-політичного,
національнодержавного, духовного розвитку народу й активного творчого
розвитку українознавства. Хоч всякий раз це і відбувається в якісно
нових умовах та змістових вимірах.
Сьогодні спектр дії українознавства, його соціальні функції вийшли
далеко за межі автономного етнокультурного розвитку. Вони охоплюють
і формування свідомості, і освіту та виховання, і внутрішню та зовнішню
політику держави, культуру народу в її найширшому розумінні на рівні
універсального сутнісного прояву національних інтересів. Особливості
процесу консолідації нації, утвердження національної державності,
історичного процесу в цілому, такі, що вимагають в досить стислий
термін забезпечити формування в українства якісно нових уявлень і
ціннісних орієнтацій як відносно самих себе, та і оточуючого світу.
Здійснення таких завдань та ще й в певних часо-просторових межах не
може відбутись лише на основі часткових галузевих знань, скажімо,
історії, археології, етнології, народознавства, культурології тощо.
Воно може і має стати наслідком нової якості цих знань на основі їх
інтеграції й синтезу. Такі синтезовані знання несе з собою сучасне
українознавство, яке формується і розвивається як наукова система
інтегративних (синтетичних) знань про Україну і українство як
цілісність. Отже становлення й доцільний розвиток наукового
українознавства, як і науки в цілому, визначається станом та рівнем
свідомості, потребами і завданнями суспільного розвитку. Сучасне
українознавство не підміняє (не дублює) галузеві науки (археологію,
історію, етнологію, мовознавство і т.д.), як це декому здається. Воно
розвивається на основі цих наук, що готують підґрунтя, на якому тільки
й може здійснитися інтеграція, зрощення (злиття) частин в ціле і, таким
чином, творитися нова якість знань. Специфіка українознавства
визначається специфікою об’єкта пізнання (українського народу як
цілого), неповторністю історичних умов і характеру його суспільного й
державного життя, намаганням в найкоротший термін пройти той шлях,
який інші народи Європи уже пройшли століття тому.
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Та в теорії науки важливо зрозуміти не лише мотивацію знань, а й
механізми їх творення, усвідомити зміст та логіку процесів виникнення й
розвитку. В іншому разі складно, якщо взагалі можливо, було б
визначити науково виважені орієнтири.
Тому питання соціального призначення, особливостей розвитку та
функцій українознавства – це питання не тільки теорії і методології
науки, а й її історії.
Місце і роль його можна визначити тільки в загальному контексті
розвитку наукового знання про українське суспільство. Без системного
дослідження особливостей розвитку науки самопізнання, її соціальних
функцій на кожному історичному етапі не можна зрозуміти чим і як
визначається і реалізується її соціальне призначення, яким має бути
шлях до нього.
І тому українознавство необхідно досліджувати не лише як
явище, а й як процес, який органічно пов’язаний з
етнонаціональним, соціальним, духовним розвитком українського
народу і таким чином побачити, що до свого нинішнього стану воно
(як і народ – об’єкт пізнання) пройшло ряд етапів, кожен з яких
визначався певними умовами, завданнями, чинниками і, відповідно,
змістовими особливостями.
Дослідження специфіки творення науки у кожному з історичних
періодів, з’ясування її механізмів, а головне внутрішньої логіки того
спільного, що характеризує українознавство як цілісність і торує йому
дорогу як науці, всякий раз доводиться робити в нових умовах і на
якісно новому рівні. І все ж визначальною тут є не специфіка кожного із
періодів, а та єдина основа, на якій тільки й може розвиватися наука –
єдність, цілісність і тяглість процесу людського буття і, відповідно
науки самопізнання і самотворення українського народу.
Важливі починання у цій непростій, часом суперечливій справі, уже
зроблені
в
працях
відомих
українознавців:
Г.Сковороди,
М.Максимовича, І.Франка, М.Грушевського, Д.Дорошенка, Д.Багалія,
С.Єфремова,
В.Кубійовича,
О.Оглоблина,
І.Крип’якевича,
М.Брайчевського, О.Пріцака, а наших сучасників П.Кононенка,
Я.Калакури, Л.Винара, В.Барана, В.Крисаченка, В.Солдатенка,
В.Сніжка, С.Наливайка та ін. Думки й аргументи викладені ними
бачаться не тільки цікавими, а й такими, що є надійним фундаментом
подальших досліджень історіографії українознавства.
Не вдаючись до детального аналізу концептуальних положень в
доробку названих авторів (з ними, при бажанні, кожен може
познайомитись самостійно)1, тут хотілося б звернути увагу лише на те,
1
Сковорода Г. Наркіс // Вірші, пісні, діалоги, трактати… – К., 1983. – 541 с.;
Максимович М. Вибрані твори. – К., 2004. – 361 с.; Франко І. Найновіші напрямки в
народознавстві // Українознавство. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 283-288;
Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – К., 1993; Грушевський М. Розвиток
українських досліджень у ХІХ столітті і вияви у них питань українознавства // Український
історик. – 1989. – № 1-3;. Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на
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що етапи розвитку українознавства в названих працях, на нашу думку,
цілком правомірно, визначаються, виходячи із особливостей
природного, етнонаціонального й соціального розвитку українського
народу, специфіки його суспільного і державного життя. Тобто,
українознавство розглядається не як самодостатнє явище, а як
органічна складова його (народу) буття1.
Принаймні, такий підхід досить чітко постає уже в роздумах
І.Франка, для якого ще наприкінці ХІХ ст. було зрозуміло, що термін
«народознавство» несе в собі щось значно більше, ніж те, що вкладалося
на той час в його зміст. «Бо ж пізнати народ – то значить пізнати людей,
що мешкають на певній території, а також пізнати їхнє нинішнє і минуле
становище, їхні фізичні і розумові особливості їхні інститути й
економічне становище, їхні торгівельні відносини й інтелектуальні
зв’язки з іншими народами. Таким чином, до сфери народознавства
входили б і такі науки, як історія політична й історія розвитку
державних інститутів, історія наук і історія промислу – все, звичайно, в
сфері най обмеженішій, настільки це стосується певного конкретного
народу»2.
початку ХХ ст. та її досягнення // Українознавство. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1997. –
Кн. 2. – С. 289-306; Багалій Д. Нарис української історіографії, І – ІІ. – К., 1923. – 25 с.;
Єфремов С. Українознавство. – К., 1920. – 64 с.; Оглоблин О. Думки про сучасну
українську советську історіографію. –– Нью-Йорк, 1963; Крип’якевич І. Українська
історіографія ХVІ-ХVІІІ в. – Львів: Накладом Фільософічної громади, 1923; Крип’якевич І.
Студії над державою Богдана Хмельницького // Записки Наукового товариства імени
Шевченка. – Т. СХХІХ–СХХХ, СХХХIV, СХХХV, СХХХІХ – СХL, СХLVІІ, СLШ. –
Львів, 1920. – 193 с.; Крип’якевич І. Нарис методики історичних досліджень // Український
історичний журнал. – 1967. – № 2. – С. 100-106; № 3. – С. 113-115; № 4. – С. 106-108; № 7.
– С. 121-123; № 7. – С. 121-123; № 8. – С. 113-116; № 9. – С. 130-132; № 10. – С. 94-97;
Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968. – 223 с.; Брайчевський М. Літопис
Аскольда. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – 132 с.; Баран В.Д. Ранні
слов’яни між Дніпром і Прип’ятю. – К., 1972. – 244 с.; Баран В.Д., Баран Я.В. Походження
українського народу. – К., 2002. – 404 с.; Винар Л. Проблеми періодизації козацької доби //
Український історик. – 1963. – № 1; Винар Л. Огляд історичної літератури про початки
української козаччини // Український історик. – 1965. – № 1-2; 1965. – № 3-4; Пріцак О. На
зорі християнства на Русі: Зустріч Сходу із Заходом // Вісник АН України. К., 1990. –
С. 74-91; Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – К.; Кембридж,
Масс., 1990 // «Мій шлях історика». – С. 61-78; Кононенко П.П. Українознавство. – К.:
Міленіум, 2006. – 869 с.; Кононенко П.П. Українська національна ідея, нація, націоналізм. –
К., 2005. – С. 358 с.; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і
перспективи. Історичний нарис. – К., 2003. – 516 с.; Калакура Я.С. Українська
історіографія. – К.: Ґенеза, 2004. – 495 с.; Калакура Я.С. Історичні засади українознавства
як науки і навчальної дисципліни // Українознавець. – Львів, 2005. – С. 32-37;
Крисаченко В.С. Українознавство. Хрестоматія-посібник. У 2-х кн. – К., 1996-1997;
Крисаченко В.С. Людина і довкілля: Антологія. У 2-х кн. – К., 1995; Крисаченко В.,
Мастяєв О. Україна: природа і люди. – К., 2000. – 492 с.; Сніжко В.В. Ідеологія терену. –
К., 2004. – 176 с.; Наливайко С.І. Таємниці розкриває санскрит. – К., 2000. – 273 с.;
Солдатенко В.Ф. Українська революція: історичний нарис. – К., 1999. – 976 с.
1
Токар Л.К. Об’єкт і предмет українознавства; Його ж. Українознавство в системі
наук і навчальних дисциплін // Збірник наукових праць НДІУ. – 2003. – Т. 1. – С. 121-161;
Його ж. Українознавство: системно-функціональний підхід до структурування знань //
Українознавство. – 2004. – Ч. 3-4. – С. 106-110.
2
Франко І. Назв. праця. – С. 283.
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У ХХ ст., розвиваючи цю думку стосовно поняття «українознавство»,
що почало входити в науковий вжиток, М.Грушевський трактував його
як «дослідження минулого і сучасного українського народу, його
властивостей, його території і різноманітних умов, які впливають на
життя і розвиток». І далі, зокрема, зауважив, що саме українознавство і
його розуміння «могло сформуватися лише поступово і головним чином
протягом минулого століття»1.
В такому методологічному висвітленні особливо переконливо постає
аргументація доцільності українознавства, яке бачиться і
результатом і, одночасно, важливішим чинником творення й
самотворення народу, його культури, суспільного та державного
життя.
Тільки системний, цілісний підхід в дослідженні проблем буття
українства і, відповідно, українознавства, особливостей розвитку і
функцій науки самопізнання на кожному історичному етапі дає
можливість глибше зрозуміти і те, як формувалося і реалізувалося її
призначення, і якими були механізми творення, обшир та специфіка
розвитку.
Якщо скористатися мовою точних наук, то особливості розвитку
українознавства можна було б передати формулою – через дослідження
історії науки маємо вийти на глибинне розуміння її доцільності,
визначальних тенденцій та теоретико-методологічних засад.
І, на кінець, ще один аспект, на який не можна не звернути уваги.
Проблеми історії науки (історіографії) не можуть бути адекватно
досліджені й усвідомлені, по-перше, без залучення необхідного масиву
наукових знань (достатніх за обсягом і змістом) і, по-друге, без
створення відповідної системи цих знань, упорядкованої джерельної
бази, осмислення її історіографічних та історіософських підвалин,
розроблення наукового інструментарію. Теорія і методологія науки не
можуть бути витвором кабінетного мрійника. Проблеми теорії і
методології українознавства – це в решті-решт проблеми практики. Вони
виростають із практики і звернуті до неї. Українознавство має
відповідати на запитання, які ставить життя перед українським народом,
бути адекватним його потребам.
Такими сьогодні постають визначальні концепти українознавства і в
доробку науковців Інституту, відділу історичних та теоретикометодологічних проблем українознавства, зокрема.
У структурі Інституту українознавства цей підрозділ діє з
24.01.1992 р. – дня заснування закладу. Спочатку як відділ
народознавства, який з часом (з січня 1994 р.) трансформується у відділ
історії і теорії українознавства. Таке перетворення стало наслідком тих
якісних змін, які відбулися на цей час як у розвитку самого
українознавства, так і в діяльності Інституту (уточнення концепції
становлення та розвитку науки, коригування пріоритетів дослідження
1

Грушевський М. Назв. праця // Український історик. – 1989. – № 1-3. – С. 82.
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тощо). З серпня 2000 р. відділ називається – історичних та теоретикометодологічних проблем українознавства.
Підхід до українознавства як системи наукових інтегративних
знань визначив і головні напрямки діяльності науковців. Це – розробка
теоретико-методологічної та джерельної бази науки, дослідження
специфіки становлення та етапів розвитку українознавства,
історіографічне
та
історіософське
осмислення
напрацювань
попередників, з метою активізації і поглиблення процесу становлення
українознавства як повнокровної наукової системи знань.
Ці напрями логічно випливали: по-перше, з потреб суспільнополітичного життя, побудови національної держави й громадянського
суспільства в Україні, формування нового світобачення і
світосприйняття українства; по-друге, з потреб становлення та розвитку
самого українознавства як цілісної системи наукових інтегративних
знань про Україну й український народ.
За цих обставин серед першочергових завдань визначаються
дослідження: предмета українознавства як цілісної синтетичної
науки, її соціальних функцій, мети і завдань, закономірностей,
принципів, методів, досвіду та уроків розвитку, розроблення
інструментарію наукового дослідження, тобто тих висхідних
категорій, які атестують будь-яку наукову систему.
За час, що минув, можна говорити якщо не про детальний і
ґрунтовний їх вислід, то принаймні про з’ясування основних параметрів
позначених категорій, проблем та напрямків подальших поглиблених
досліджень.
Усе це дало змогу науковцям відділу, як й Інституту в цілому, прийти
до висновку, що провідна роль у предметі українознавства має належати
дослідженням феномена та генези України й українства як єдиного
цілого; закономірностей досвіду й уроків етно- і націєтворення,
суспільного і державного життя українського народу, особливостей
творення його матеріальної та духовної культури.
За останні роки співробітниками відділу в тісній співпраці з
науковцями інших підрозділів і, перш за все, в органічній єдності з
концептуальними
засадами
та
методологічними
орієнтирами,
визначеними в працях професора П.Кононенка, таких, як:
«Українознавство. Підручник для вищих навчальних закладів» (2006);
«Національна ідея, нація, націоналізм» (2005); «Український етнос.
Ґенеза і перспективи. Історичний нарис» (2003); «Освіта ХХІ століття.
Філософія родинності» (у співавт. з Т.Кононенком) (2001) були
здійснені розвідки та підготовлені публікації з таких проблем:
«Об'єкт і предмет українознавства», «Українознавство в системі наук
і навчальних дисциплін», «Національна ідея як внутрішня сутність і
самовираження нації», «Зміст українознавства: системно-функціоналний
підхід до структурування знань», «Проблеми теорії і методології
українознавства в дослідженнях українознавців XX ст.», «Методи
українознавчих досліджень», «Історіографія українознавства як чинник
становлення і розвитку наукової системи знань», «Досвід і уроки буття
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українського народу в системі українознавства», «Українознавство як
засіб самоідентифікації, основа духовного розвитку українського
народу», «Мова в самопізнанні й самотворенні українського народу»,
"Класифікація джерел з українознавства", «Українознавство і побудова
національної держави в Україні», «Українознавчі виміри побудови
громадянського суспільства в Україні», «Концепція та історіографія
української революції ХХ ст.», «Українознавство: проблеми
становлення науки і навчальної дисципліни», «Українознавство в
розвитку національної освіти та виховання», «Українознавство в змісті
та структурі національної освіти», «Українознавство: навчальна
програма нормативної дисципліни для вищих закладів освіти»,
«Українознавство в системі освіти м. Києва», «Концептуальні засади
навчального плану базової та повної середньої школи», «Питання теорії
і практики підготовки українознавців», «Внесок наукових центрів та
вчених української діаспори в розвиток українознавства». Здійснено ряд
досліджень українознавчих проблем на рівні окремих персоналій
(В.Винниченка, М.Скрипника, Н.Григоріїва) тощо. На Інтернет сайті
НДІУ МОН України відділ започаткував свою сторінку «Науковий
інструментарій українознавця», яка тепер постійно поповнюється та
оновлюється. За час, що минув, здійснено понад 100 наукових
досліджень з питань історії, історіографії, теорії та методології
українознавства, наукових засад впровадження доробку в системи
освіти, культури, суспільне та державне життя.
Серед важливіших напрямків реалізації результатів українознавчих
досліджень науковців відділу: розбудова громадянського суспільства й
національної демократичної держави в Україні; розроблення
українознавчої методології розвитку системи національної освіти та
гуманітарних наук; посилення зв'язків та взаємовпливів духовного життя
в Україні й українських спільнотах за кордоном; міждержавні стосунки
(творення міжнародного іміджу України) тощо.
І саме тому поглиблення історичних та теоретико-методологічних
досліджень і донесення їх результатів до широкої громадськості постає
таким важливим і конче необхідним.
Це і зумовило той факт, що серед основних дослідницьких тем та
видань відділу на найближчу перспективу постали дослідження:
«Українознавство: історичні та теоретико-методологічні засади науки»,
науковий понятійно-термінологічний довідник «Українознавство»,
програмна дослідницька тема: «Джерельні та історіософські засади
українознавства як науки та навчальної дисципліни». Нині завершується
робота над посібниками для вчителів, викладачів, учнів і студентів
«Нариси історії українознавства» та «Наукові основи українознавства».
Виходячи з потреб реалізації цих та д. ін. наукових проектів,
науковці Інституту, й відділу зокрема, поставили перед собою чи не
найпершорядніше
завдання:
створення
чіткої
системи
україноджерелознавства і належної розробки на її основі теоретикометодологічних засад науки. У своїй основі вона передбачає: по-перше,
збір і систематизацію джерел (створення певної системи довідників:
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бібліографічних, тематичних, термінологічних, збірників документів і
матеріалів; хрестоматій тощо); по-друге, історіографічний та
історіософський аналіз цих джерел.
Сьогодні науковці відділу вже реалізують цей масштабний задум
відповідно до концепції українознавства, розробленої проф.
П.П.Кононенком. Уже підготовлено довідник «Українознавство в
системі освіти». Завершується робота над фундаментальним
бібліографічним довідником «Українознавство» (у 2-х томах, 4-х
книгах, обсягом понад 80 др. арк.). Спільно з НАН України та
Міжнародною
Асоціацією
«Україна
і
світове
українство»
передбачається дослідження й здійснення серії видань «Джерела
українознавства».
Розпочата
робота
над
фундаментальним
дослідженням
«Українознавство в іменах».
Серед іншого багато уваги приділяється і науково-прикладним
проблемам українознавства, теорії та методології освіти і виховання,
розробленню теоретико-методологічних засад українознавства як
освітньої дисципліни.
Сьогодні основними напрямами в роботі відділу є:
дослідження історичних та джерельних засад українознавства, в т.ч.
періодизації науки;
вивчення загальних тенденцій та особливостей розвитку
українознавства на кожному історичному етапі;
подальше розроблення концептуальних основ науки;
дослідження предмета і метода, функцій і завдань українознавства в
суспільному житті, в системі наук зокрема;
здійснення класифікації джерел українознавства, їх історіографічний
та історіософський аналіз;
вироблення та поглиблення теоретико-методологічних засад,
методології пізнання й самопізнання, творення й самотворення
українського народу;
з’ясування ролі особистості українознавця в розвитку знань про
Україну і українство;
визначення основних категорій та понять науки, розроблення
інструментарію українознавців;
вивчення досвіду та уроків буття в системі самопізнання та
самотворення українського народу;
подальше осмислення національної ідеї як внутрішньої сутності й
чинника самовираження нації;
вироблення методології дослідження національної ідеї;
наукове осмислення та вироблення технології взаємодії
українознавства з галузевими науками та навчальними дисциплінами;
обґрунтування підходів до застосування загальних методологічних
принципів в українознавчих дослідженнях, опрацювання сучасних
методик українознавчих досліджень;
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впровадження історичних, теоретико-методологічних розробок в
системи освіти, виховання, культури, в суспільні та державотворчі
процеси;
творення наукової бази освітніх програм; участь у підготовці
довідників, посібників, методичних розробок;
узагальнення практичного досвіду;
розроблення концепцій та положень відповідного наукового
забезпечення проведення освітньо-виховних заходів (конкурсів, олімпіад
тощо);
участь у підготовці (через аспірантуру) молодих науковців.
Дослідження науковців відділу, як і всього Інституту, у зазначених
напрямках проходять найпристраснішу апробацію на щорічних
Міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах та круглих
столах. Від початку діяльності Інституту їх відбулося уже 15. Один
перелік тем, які виносилися на обговорення, засвідчує, що діяльність
науковців найтіснішим чином була пов’язана з тими проблемами, які
висувалися на передній план самим життям. Це: «Роль вищих
навчальних
закладів
у
розвитку
українознавства»
(1992);
«Українознавство в розбудові держави» (1993); «Українознавство:
теоретико-методологічні та організаційні проблеми» (1994). Далі в
історичній ретроспекції (з 1995 по 1999) було розглянуто особливості
розвитку українознавчої думки від найдавніших часів і до сьогодення. У
2000 р. обговорювалась проблема «Українознавство в системі освіти»;
2001 – «Українознавство – наука самопізнання українського народу»;
2002 – «Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства»; 2003 –
«Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні»;
2004 – «Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники
буття народу в системі українознавства»; 2005 – «Українська мова вчора,
сьогодні, завтра в Україні і світі»; 2006 – «Українська освіта у світовому
просторі».
Тепер над реалізацією задумів і планів працюють:
Токар Леонід Кирилович – завідувач відділу, канд. іст. наук,
доцент. Відділ очолює з 1994 р., спеціалізується в питаннях теорії,
методології та історіософії українознавства, розробленні концепцій та
програм наукових досліджень;
Калакура Ярослав Степанович, провідний науковий співробітник,
д-р істор. наук, професор, працює у відділі з 1995 р., спеціалізується в
дослідженні проблем історії, теорії, методології, джерелознавства та
історіографії українознавства;
Солдатенко Валерій Федорович, провідний науковий співробітник,
чл.-кор. НАН України, д-р істор. наук, професор, працює у відділі з
2004 р., спеціалізується в дослідженні проблем української історіографії,
теорії та методології українознавства і зокрема історії, історіографії та
джерелознавства української революції 1917-1920 рр.;
Бевз Тетяна Анатоліївна, провідний науковий співробітник, д-р
істор. наук, професор, працює у відділі з 2005 р., спеціалізується в
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дослідженні особливостей розвитку політичної думки в Україні ХХ ст.,
проблем української ментальності.
Губський Сергій Іванович, науковий співробітник, працює з 1993 р.
спеціалізується в дослідженні досвіду та історичних уроків доби
революційних перетворень. Зокрема, на вивченні особливостей
формування та діяльності української армії, її ролі в становленні та
захисті УНР;
Краснодемська Ірина Йосипівна, науковий співробітник, працює з
1994 р., спеціалізується в дослідженні внеску наукових центрів вчених
західної діаспори в розвиток українознавства;
Склярова Олена Михайлівна, молодший науковий співробітник,
працює з 1995 р., спеціалізується в дослідженні з проблем розвитку
джерельної бази українознавства, зокрема періоду ХІХ ст.
Лазарєва
Валентина
Тимофіївна,
молодший
науковий
співробітник, працює з 1998 р., спеціалізується в дослідженні художньої
літератури як джерела українознавства.
Їхні знання, наукові дослідження і публікації, організаторські
здібності стали важливим складником на шляху творення і реалізації
сучасної концепції українознавства як науки.

Фігурний Ю. С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДДІЛОМ УКРАЇНСЬКОЇ
ЕТНОЛОГІЇ НДІУ МОН УКРАЇНИ В 1992 – 2006 рр.
ЕТНІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ТА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО
ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ∗
У статті аналізуються здобутки відділу української етнології НДІУ
МОН України в 1992-2006 рр. на шляху осягнення етнічної історії
українського народу та етнонаціонального державотворчого процесу
Український народ за більш як півтора тисячолітню історію свого
існування, пройшов шлях від невеликого слов’янського етносу до понад
50 мільйонної нації, представники якої розпорошені по всім
континентам земної кулі, недаремно серед українців побутує таке
прислів’я: «Українського цвіту по всьому світу!...». Вченихукраїнознавців взагалі, й українських етнологів зокрема дуже хвилює й
цікавить тривалий процес становлення і розвитку вітчизняного етно - і
націєгенезу, його головні етапи, уроки та перспективи. Ми твердо
переконані в тому, що без достатнього знання власного минулого,
неможливо вірно осягнути сьогодення та фахово передбачити своє
∗

Стаття публікується за редакцією автора.
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майбуття. Саме тому відомі вчені-українознавці Петро і Тарас
Кононенки наголошують: «Тому кожне покоління на питання: коли
виник український етнос, яким був і є його зв'язок з нацією, державою та
все людством; що він вносить у загальноосвітній розвиток цивілізації і
культури – повинне знайти свою відповідь. Без цього ми не будемо
господарями своєї долі»1.
Окрім дослідження науковцями етнічної історії українського народу,
вчені-українознавці також наполегливо працюють над вивченням
закономірностей вітчизняного етнонацієдержавотворчого процесу. З
часу усвідомлення себе як самодостатнього соціально-біологічного
організму, який потім набув своєрідних політико-адміністративних
функцій, українців завжди прагнули бути повноправними господарями
своєї Долі. А вона завжди йшла пліч-о-пліч з такими абстрактними і
разом з тим такими важливими поняттями як: Свобода, Воля, Добробут і
Незалежність. Все це могла забезпечити тільки власна національна
держава. Саме тому ми переконані, що вся багатовікова історія
українського народу свідчить, що тільки маючи власну державу, він
може неперервно розвиватися в просторі і часі, впевнено реалізуючи
себе як цілісний етнонаціональний цивілізаційний комплекс»2.
Підсумовуючи все вище написане, ми можемо впевнено
стверджувати, що дослідження вченими-українознавцями взагалі й
співробітниками відділу української етнології НДІУ МОН України в
1992 – 2006 рр. етнічної історії українського народу та
етнонаціонального державотворчого процесу є дуже важливим та
актуальним теоретико-методологічними й практичними завданнями
сучасної вітчизняної науки.
Якщо провести аналіз останніх джерел досліджень і публікацій в
яких було започатковано розв’язання даної проблеми і на які по
можливості спирається автор, та виділити невирішені раніше частини
загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття, то треба
зазначити: По-перше – у своєму дослідженні ми опиралися, насамперед,
на матеріали які не були опубліковані, проте вони зберігаються в архіві
відділу української етнології. Це – положення про відділ етнології
Інституту українознавства, затвердженого директором Інституту
українознавства Київського університету ім. Тараса Шевченка
професором Кононенком П.П.; звіти про науково-дослідну роботу
відділу розпочинаючи з 1992 р. і закінчуючи 2006 р; а також
обґрунтування відділових програм дослідження. По-друге – готуючи це
дослідження ми використовували інформацію про роботу відділу
надрукованих в ювілейних довідниках. Зокрема, це матеріал про відділ
етнології опублікований в «Довіднику до 5-річчя Інституту
1
Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Український етнос: ґенеза і перспективи.
Історичний нарис. – Обухів, 2003. – С. 3.
2
Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і
розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в
українознавчому вимірі. – К., 2004. – С. 222.
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українознавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка 1992 – 1997 рр.». – К., 1997. – С. 96-98; Це і статті про відділ
етнології член-кореспондента НАН України, доктора історичних наук,
професора тодішнього керівника відділу Барана В. Д. у таких виданнях:
«Довідник до 10-річчя діяльності Київського інституту українознавства».
– К., 2001. – С. 89-92, і в «Науково-дослідний інститут українознавства
Київ. Довідник до 10-річчя діяльності». – К., 2002. – С. 114-118. По-третє
– під час підготовки і написання цієї статті нами були опрацьовані й
враховані результати підсумкових досліджень з науково-дослідної
роботи, що фінансувалася за рахунок державного бюджету України
«Дослідження етнічної історії українського народу та науковометодичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі» (2004 –
2006 рр.). По-четверте – окрім теоретико-методичних проблем які ми
вирішували під час цього дослідження, нами також були активно задіяні
практичні чинники осягнення цієї тематики, а саме результати творчого
впровадження наукових розробок співробітниками відділу як у
освітянський процес1, так і у загально-науковий2.
Отже, наукова новизна нашого дослідження проявляється в тому, що
вперше робота відділу української етнології НДІУ МОН України в 1992
– 2006 рр., щодо вивчення етнічної історії українського народу та
вітчизняного
етнонаціонального
державотворчого
процесу
проаналізована виважено, цілісно, комплексно і теоретикометодологічно обґрунтовано в українознавчому вимірі. Розпочинаючи
дослідження цієї проблеми, а саме розв’язуючи конкретне завдання
щодо вивчення відділом української етнології НДІУ МОН України в
1992-2006 рр. етнічної історії українського народу та етнонаціонального
державотворчого процесу, ми використовували таку сукупність способів
теоретико-практичного опанування теми як: По-перше, порівняльноісторичний метод, коли шляхом порівняння виявляєш загальне та
особливе у розвитку українського етносу й визначаємо причини цих
подібностей і розбіжностей, базуючись при цьому на твердження, що
послідовний історичний розвиток етнонаціональних явищ має
загальносвітові закономірності. Треба наголосити, що в залежності від
конкретних пізнавально-освітніх цілей ми застосовуємо переважно три
види історичних порівнянь. А саме: історико-типологічне (вивчення
1
Фігурний Ю. Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів
підвищення кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів в контексті етнонаціонального
державотворчого процесу // Україна – Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та
дотичних до них проблем українознавства. – К., 2006. – С. 196-211.
2
Баран В. Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої історії України //
Україна – Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства. – К., 2006. – С. 24-30; Фігурний Ю. Археологічні дослідження в басейні
річки Вись в українознавчому вимірі // Там само. – С. 31-36; Фігурний Ю. Дослідження
кукрекських стоянок біля села Добрянка на Черкащині в 2001, 2003 – 2006 рр.: археологоетнологічний аспект // Там само. – С. 37-47. Баран В. Дослідження слов’янських поселень
черняхівської культури в басейні Гнилої Липи // Там само. – С. 47-50; Баран В.
Ранньосередньовічні слов’янські поселення біля села Рашкова на Середньому Дністрі //
Там само. – С. 50-52.
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явищ що у процесі розвитку набули схожих ознак); історико-генетичне
(вивчення явищ, що мають єдине генетичне коріння; історико-дифуційне
(вивчення явищ, які набули схожих ознак унаслідок різноманітних
етнокультурних контактів. По-друге, типологічний метод, який є одним
із важливих універсальних засобів упорядкування багатющого
емпіричного матеріалу, що передбачає собою виявлення різноманітної
сукупності одно порядкових явищ, як певної тотожної цілісності, де
ключовим і головновизначальним поняттям є тип.
Разом з тим ми хочемо виділити такі особливості типологічного
методу як: типологізація інформації, коли упорядкування схожих та
подібних історичних ознак здійснюється науковцями у синхронному
аспекті; періодизація, коли конструювання моделі одно порядкових
ознак робиться вченими в часовому аспекті; класифікація, коли ми
систематизуємо зібраний фактичний матеріал за конкретно-визначеними
критеріями. По-третє, структурно-функціональний метод, як спосіб
аналізу етнонаціональних і державотворчих явищ, подібних у своєму
гомогенному розвитку до цілісної концептуальної системи, але при
цьому ми визнаємо, що елементарні структури, такі, наприклад, як
етнічна
історія
українців,
вітчизняний
етнонаціональний
державотворчий процес, як ми досліджуємо, виконують свої певні
функції всередині концептуально-визначеної системи або вони задіються
для структур ще більш високого порядку, таких як етнічна історія
людства, світовий націє-державотворчий процес тощо. По-четверте,
комплексно-міждисциплінарний
метод,
коли
для
вивчення
досліджувальної проблематики, ми залучаємо матеріали різних наук,
таких як українознавства, етнології, археології, історії, етнографії,
мовознавства, антропології, фольклористики, філології, філософії тощо.
Отже, усі вище перераховані методи є науковими способами
досягнення поставленої нами мети, а саме проаналізувати науковопрактичну діяльність відділу української етнології НДІУ МОН України в
1992-2006 р. у дослідженні ним етнічної історії українського народу та
вітчизняного державотворчого процесу.
Символічно, що сама історія створення та функціонування як відділу
української етнології зокрема, так і Інституту українознавства взагалі,
безпосередньо пов’язана з вітчизняним націє-державотворчим процесом,
а саме зі здобуттям Україною власної незалежності ще на початку 90-х
років ХХ ст.
Створення такого інституту було зумовлене, насамперед, нагальними
потребами розбудови України як незалежної демократичної держави, а
відтак розвитку українознавства як цілісної інтегративної системи
наукових знань про Україну, українців і світове українство у просторі та
в часі, як політики й філософії держави у підготовці кадрів
українознавців найвищої кваліфікації, а також як потужної національної
ідеології, міцного і надійного стрижня Української Самостійної
Соборної Держави, української політичної нації та кожного свідомого
українця!
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Співробітники Інституту українознавства мали займатися вивченням
і науковим висвітленням історії України в генезисі її етносу, нації,
держави, культури, проблем і перспектив розвитку природу,
міжнародних відносин, створення концепцій і програм з українознавства
для середніх і вищих навчальних закладів; підготовка і перепідготовка
вчительсько-викладацьких кадрів українознавців; дослідження стану і
розвитку українознавства як в Україні, так і за її межами, в країнах
Сходу та Заходу; підготовкою оновленої й сучасної наукової
«Енциклопедії українознавства». Ще 4 листопада Вчена Рада Київського
університету імені Тараса Шевченка ухвалила створити Інститут
українознавства. 24 січня 1992 р. згідно з наказом Міністерства освіти
Інститут українознавства розпочав свою діяльність як самостійний
науково-навчальний підрозділ, а його директором був призначений
доктор філологічних наук, професор Петро Кононенко1. Ми хочемо ще
раз наголосити, що тільки зі здобуттям Україною незалежності, в житті
вітчизняної науки розпочався новий життєдайний період і саме Петро
Кононенко став творцем новітнього фундаментального напряму,
сучасної дослідницької школи, модерного, інтегративно-комплекстного
знання українознавства. Дуже важливо те, що сама концепція новітньоконцептуального українознавства активно пропагувалася і розвивалася
відомим вченим ще в кінці 80-х та початку 90-х р.р. ХХ ст. за часів
горбачовського СРСР, але реально втілилися в життя лише в незалежній
Україні. З перших годин свого існування новостворений інститут під
умілим керівництвом П. Кононенка розпочав наполегливо працювати на
благо Української Самостійної Соборної Держави, і кожна стаття, збірка,
монографія, конференція стали тими цеглинками у підмурівок і стіни
такої довгоочікуваної незалежності.
Нам приємно відзначити, що співробітники відділу української
етнології також активно долучилися до цього процесу. Символічно, що
відділ існує з моменту створення Інституту українознавства, а саме з
січня 1992 р. І хоча спочатку від функціонував у складі відділення
фольклору, етнології та національної культури, проте вже з вересня
відділ етнології отримав статус самостійного наукового підрозділу.
Першими співробітниками відділу були Чмихав М.О., Середа С.П.,
Залізняк Л.Л., Гудим-Левкович О.М. Головні свої зусилля відділ
етнології спрямував на вивчення і наукове висвітлення етногенетичних
проблем та етнічної історії українського народу, на створення концепції і
програм з українознавства для середніх та вищих навчальних закладів,
співробітники відділу займалися підготовкою і перепідготовкою кадрів
українознавців, проводили археологічні, антропологічні та історичні
дослідження етногенезу українського народу2.
Проте, те що зараз здається таким очевидним і зрозумілим, а це
стосується як до назви новостовренного підрозділу так і до
1
Довідник до 5-річчя Інституту українознавства Київського
університету імені Тараса Шевченка 1992-1997 р.р. – К., 1997. – С. 77.
2
Там само. – С. 96.
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проблематики і мети його, на початку 90-х років ХХ ст. було досить таки
ризикованим і непростим. А рішення яке мав прийняти директор
Інституту українознавства Петро Кононенко було дуже відповідальним.
Ми хочемо нагадати читачам, що в часи панування комуністичного
тоталітаризму термін «етнологія» як у Радянському Союзі так і в країнах
так званої «народної демократії» був заборонений, оголошений
буржуазним і антинародним. Вчений Михайло Тиводар наголошує, що з
метою уніфікації термінології ще в 30-ті роки ХХ ст. насильно почав
нав’язуватися термін «етнографія»; саме цим більшовики хотіли науку
про народи та їх культуру відмежувати від так званої «буржуазної
етнології», а сам початок висвітлення терміну етнологія поклала нарада
етнографів 1929 р., яка констатувала, що «…оскільки етнологія
претендує на звання окремої від соціології дисципліни, вона повинна
бути визнана не чим іншим, як буржуазним сурогатом
суспільствознавства»1. Саме тому в «Радянській енциклопедії історії
України» термін «етнологія» розкривався таким чином: це поняття, що
його застосовують здебільшого німецькі буржуазні вчені, як синонім
лексеми «етнографія», ці науковці вважають етнологію наукою, що
нібито повинна вивчати лише «загальні» закони розвитку культури
народів і протиставляють її етнографії, якій у свою чергу відводиться
лише роль описової дисципліни, отже в радянській науці термін
«етнологія» не вживається2. Проте, тоталітарна система не тільки
ігнорувала етнологію як систему наукових знань, вона методично
винищувала і її та найяскравіших представників цієї науки в Україні. За
свідченням Михайла Тиводара, у 20-ті роки ХХ ст. в радянській Україні
при Українській Академії Наук (УАН) спочатку працював Музей
антропології і етнології ім. В. Вовка, з 1925 р. він почав називатися
Кабінетом антропології та етнології, а з 1929 р. почав видаватися
щорічник «Матеріали до етнології», але вже на початку 30-х років
ХХ ст. посилились більшовицькі репресії проти діячів української науки,
культури, традицій та всього національно свідомого, саме тому всі
етнологічні науково-дослідні і музейні установи УАН були ліквідовано,
а більшість етнологів (етнографів) була оголошена неблагонадійними,
чимало з низ з часом було репресовано, відправлено на постійне
проживання за межі України. Лише розпочинаючи, приблизно, з 1973 р.
в СРСР почали робитись досить-таки обережні спроби реабілітувати і
реанімувати заборонений термін «етнологія», хоча, вже навіть у 1991 р.
професор Ленінградського Державного Університету Р Ф. Ітс писав, що
«пропонована деякими радянськими дослідниками заміна назви
«етнографія» на «етнологія» … не виправдана і не сприяє
термінологічній ясності»3. Треба зауважити, що в цьому питанні ми
солідаризуємо з шановним професором, і вважаємо, що етнологія і
етнографія (народознавство) це цілком самостійні науки, тому не можна
1
2
3

Тиводар М.П. Етнологія. – Ужгород, 1998. – С. 5.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1970. – Т. 2. – С. 123.
Тиводар М.П. Етнологія… – С. 4-5.
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автоматично підміняти одне визначення іншим. Хоча серед багатьох
сучасних вчених, побутує й інше бачення цієї проблеми. Так,
вищецитований М.П. Тиводар вважає, що і етнографія і народознавство,
і народні традиції, і культурна антропологія, і соціальна антропологія
тощо є синонімами терміну «етнологі», й вони охоплюють як описовий,
так і теоретичний аспект вивчення народів світу, але щоб уникнути
термінологічних непорозумінь, він вважає за доцільне користуватися
лише одним терміном на означення науки про народу світу та їх
культури – «етнологія»1.
Особисто я притримуюся зовсім іншої позиції, за якою етнологія – це
наука, що вивчає закономірності виникнення, функціонування і
взаємодії етнічних спільнот, а також концептуальні проблеми
походження етносів, їх місце серед інших народів, найважливіші
історичні етапи формування етносів. Отже, якщо етнографію, за прямим
значенням слова (дослівно, в перекладі з грецької мови це поняття
означає «народ опис») вважають за науку описову, яка методом
безпосереднього спостереження вивчає побут і матеріальну й духовну
культуру народів, то етнологія є наука загальнотеоретична, як
використовуючи порівняльно-історичний, типологічний та інші методи
намагається дослідити концептуально-теоретичні проблеми етнічних
спільнот в цивілізаційному просторі та часі2.
Тільки зі здобуттям Україною незалежності, термін «етнологія»
знову почав активно залучатися і використовуватися вітчизняними
науковцями. Мені приємно що, директор новоствореного інституту
Петро Кононенко був одним з перших хто це усвідомив і почав
переконливо впроваджувати в суспільно-політичне та науковоосвітянське життя етнологію як науку й навчальну дисципліну яка
докорінно відрізняється за своєю сутністю від етнографії
(народознавства). Ще раз нагадаємо, що серед перших шести підрозділі
Інституту українознавства які розпочали свою діяльність у першій
половині 1992 р. були як відділ етнології (спочатку він функціонував у
складі відділення фольклору, етнології та національної культури, а з
вересня 1993 р. – самостійно), так і відділ народознавства, який у січні
1994 р. за рішенням Вченої Ради був переформований на відділ історії та
теорії українознавства3. Отже, професор П.Кононенко не тільки розумів
важливість відродження української етнології, а й робив реальні кроки
до її становлення та розвитку. Доречи, лише через три роки, а саме в
1995 р., доктор історичних наук Валентина Кирилівна Борисенко,
здолавши цілий ряд бюрократично-адміністративних перешкод створила
першу в Україні кафедру етнології та краєзнавства в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка, якою керувала з
1

Там само. – С. 6.
Фігурний Ю.С. Етнологія // Україна-Етнос. Науковий понятійно-термінологічний
словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К., 2006.
– С. 87-88.
3
Довідник до 5-річчя Інституту українознавства… – К., 1997. – С. 79, 96.
2
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1995 по 2002 р., а потім працювала там на посаді професора. Також, в
першій половині 90-х років ХХ ст. був перейменований Інститут
мистецтвознавства, фольклору та етнографії Академії наук України імені
М. Т. Рильського . Таким чином, як поняття «етнологія» так і сама
етнологічна наука була, врешті-решт, реабілітовані й розпочали активно
розвиватися в Самостійній Соборній Українській Державі.
Нам приємно усвідомлювати, що відділ етнології цілеспрямовано
долучився до цього важливого процесу.
З перших днів свого існування відділ почав активно працювати над
проблемами національної етнічної історії. Ми хочемо зацитувати витяги
з положення про відділ етнології Інституту українознавства Київського
університету імені Тараса Шевченка, яке було обговорено
співробітниками на засіданні відділу 24 листопада 1992 р. і завізоване
директором Інституту українознавства професором Кононенком П.П. 22
січня 1993 р. А саме: «Відділ етнології входить до складу відділення
фольклору, етнології та народної культури Інституту. Проводить
дослідження в галузі етногенезу та етнічної історії, антропології,
етнографії, етнопсихології українського народу. Головні напрямки
наукових досліджень: пошук теоретичних підходів до вирішення
проблеми походження українського народу з урахуванням даних
широкого комплексу етногенетичних дисциплін; висвітлення вузлових
проблем стародавньої історії України за даними археології; вивчення
антропологічного складу давньої та сучасної людності України з метою
пошуків генетичних витоків українського народу; розробки в галузі
історичної етнографії українців; етнопсихологічні дослідження, зокрема,
вивчення структурних компонентів етнічної самосвідомості українців,
висвітлення ролі природних та історичних умов у формуванні рис
національної вдачі українського народу; дослідження в галузі
палеодемографії в контексті етнічної історії України… Відділ проводить
експедиції на терені України, країнах ближнього та далекого зарубіжжя
для збирання матеріалів з етнологічних дисциплін; організовує наукові
конференції, готує фахівців з етнології вищої кваліфікації. Координує
свою діяльність з іншими відділами Інституту; провідними науковими
закладами України у галузі історії, етнографії, археології, антропології,
етнопсихології, зарубіжними українознавчими центрами. Розробляє
засади викладання етнологічних дисциплін на Факультеті підвищення
кваліфікації Інституту та інших вищих і середніх навчальних закладах;
готує навчальні посібники та підручники. Співробітники відділу ведуть
окремі курси в Інституті підвищення кваліфікації Київського
університету»1.
П’ятнадцятирічну діяльність відділу української етнології ми можемо
умовно, а іноді й досить конкретно розмежувати на етапи: перший –
зародження та формування (1992-1993 р.), другий – становлення і
1
Положення про відділ етнології Інституту українознавства // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. Машинопис. – С. 1-13.
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перетворення на один з провідних і інституті (1994 – серпень 2000 р.,
третій – реформування та відновлення наукового потенціалу (вересень
2000 – 31 грудня 2006 р.) Виходячи з такої періодизації, ми
проаналізуємо основний наукових доробок відділу української етнології
НДІУ МОН України в 1992-2006 р. етнічної історії українського народу
та етнонаціонального державотворчого процесу.
Перший етап наукової діяльності відділу етнології безпосередньо
пов'язаний з його першим керівником, тоді кандидатом історичних наук
(сьогодні вже доктором історичних наук, професором) – Сергієм
Петровичем Середою (він був завідувачем в 1992-1993 рр.) Саме завдяки
його організаторським здібностям з часом сформувався дієздатний і
науково спроможний колектив дослідників у складі доктора історичних
наук, провідного наукового співробітника Леоніда Залізняка, кандидати
психологічних наук, старшого наукового співробітника Тетяни Сергіївни
Воропаєвої, молодшого наукового співробітника Олександра Ігоровича
Шана йди.
В 1992-1993 рр. відділ працював над плановою науково-дослідною
темою «Етногенез і етнічна історія українського народу». Об’єктом
дослідження відділу була проблема етногенезу та етнічної історії
українського народу на підставі широкого комплексу даних історії,
археології, антропології, етнопсихології, палеодемографії. Метою
роботи вчених було створення науково-обгрунтованої концепції
етногенезу українців, висвітлення вузлових питань етнічної історії
України. Вчені-українознавці були переконані, що важливим завданням
вітчизняної етнології було, є і буде вивчення проблеми етногенезу та
етнічної історії України, а саме: пошук наукових підходів до висвітлення
етногенетичної проблематики з урахуванням даних широкого комплексу
етногенетичних дисциплін, висвітлення вузлових проблем стародавньої
історії України за даними археології, вивчення антропологічного складу
давньої та сучасної людності України з метою пошуків генетичних
витоків українського народу; вивчення структурних компонентів
етнічної самосвідомості українців, висвітлення ролі природних та
історичних умов у формуванні рис національної вдачі українського
народу.
Протягом цих років відділ етнології зосередив свою увагу на
вивченні антропологічних аспектів етнічної історії України
(С.П. Середа), дослідження питань походження індоєвропейців та
слов’ян (Л.Л. Залізняк), вивчення етнопсихологічних рис українців
(Т.С. Воропаєва), з’ясування демографічної ситуації в Україні в першій
половині І тис. н.е. (О.М. Гудим-Левкович). В результаті проведеного
дослідження простежена динаміка антропологічного складу населення
України від верхнього палеоліту до сьогодення. З’ясовано, що у
формуванні морфологічних рис давньої людності України брали участь
різні компоненти, головним з котрих є масивний протоєвропейський
(племена доби неоліту, частина племен доби мезоліту, населення
трипільської культури тощо.) З’ясовано, що найдавніші виток деяких
антропологічних рис українського народу простежуються з доби неоліту.
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У формуванні антропологічного складу українського народу брали
участь не лише слов’янський, а й інші морфологічні компоненти
(іранський, фракійський, тюркський), «сліди» котрих простежуються в
деяких регіонах України. Також, за підсумками досліджень, які
базувались на археологічних методиках, з’ясовано, що перші
індоєвропейці були скотарями. Володіючи новою, ефективною
скотарською економікою і першими приручивши коня, вони швидко
розселилися на гігантських лісостепових та степових регіонах Європи, а
геополітичне становище України на карті первісного світу обумовило
появу скотарства саме на її території. Саме тому, вченими було зроблено
висновок, що Україна була прабатьківщиною індоєвропейців. Щодо
етногенезу слов’ян, то науковцями було з’ясовано, що прабатьківщина
слов’ян територіально майже повністю співпадає з корінними етнічними
землями українців (Середня Наддніпрянщина, Волинь, Полісся). Вчені
наполягають на тому, що на вказаних територіях півтори тисячі років
тому «росло» проукраїнське етнічне дерево, від якого з часом
відгалужувалися інші словянські етноси: VI-VII – прасерби, прахорвати,
прасловаки, прачехи, праполяки, праободрити, VIIІ-ІХ ст. – прабілоруси,
прановгородці, Х-ХІІ ст. – праросіяни. Результати проведених
досліджень були узагальнені в опублікованих і підготовлених до друку
статтях і наукових працях, також співробітники відділу взяли участь в
роботі міжнародних та національних конференцій. Отже, за підсумками
виконання такої науково-дослідної роботи відділом української етнології
в 1992-1993 рр. були висвітлені важливі аспекти етногенезу, етнічної
історії та етнопсихології українського народу, а отримані результати
використовувалися на лекційних і семінарських заняттях зі студентами
та на курсах після вузівської перепідготовки фахівців1.
Також завідувачем відділу етнології Інституту українознавства
С.П. Середою і провідним науковим співробітником цього ж відділу
Л.Л. Залізняком був підготовлений курс лекцій «Етногенез та етнічна
історія українського народу». А саме: «Найдавніші етноси та території
України» (Л.Л. Залізняк) – 2 год, «Україна та проблема індоєвропейської
прабатьківщини» (Л.Л. Залізняк) – 2 год, «Сучасна наука про
походження слов’ян» (Л.Л. Залізняк) – 2 год., «Етнічна історія давнього
населення України в світлі даних антропології» (С.П. Середа) – 2 год.,
«Витоки матеріальної та духовної культури українського народу в світлі
даних антропології» (С.П. Середа) – 2 год2.
Серед багато чисельних публікацій, які були підготовлені і здійснені
співробітниками відділу в 1992-1993 рр., ми хочемо виділити одну,
проте найбільш яскраву і показову, а саме навчальний посібник Леоніда
1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу етнології за 1998 рік. Напрямок: Етногенезі
етнічна історія українського народу // Архів відділу української етнології НДІУ МОН
України. – Рукопис. – С. 1.-10.
2
Програма курсу «Етногенез та етнічна історія українського народу (14 год.)
(С.П. Середа, ЛЛ.Залізняк) // Архів відділу української етнології НДІУ МОН України. –
Машинопис. – С. 1.
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Залізняка «Нариси стародавньої історії України». Хоча він був
надрукований у київському видавництві «Абрис» і побачив світ вже в
наступному 1994 р., але автор закінчив його редагування і підготовку до
друку в другій половині 1993 р. На наш погляд, ця монографія на той час
була справжнім проривом не тільки в історії та етнології, але і для
вітчизняної гуманітарної науки. Згадаймо ті часи, Україна тільки-тільки
здобула незалежність, над громадянами незалежної держави взагалі й
над українськими вченими зокрема, ще продовжував нависати
дамокловим мечем важкий тягар тоталітарної спадщини Радянського
Союзу, а прокрустове ложе марксистсько-ленінських догматів ще не
було повністю знищене. Саме тому книга Леоніда Залізняка стала
однією з перших цеглин у розбудові як вітчизняної українознавчої науки
так і Самостійної Соборної Української Держави.
Перший період діяльності відділу української етнології завершився в
кінці 1993 р., коли його перший завідувач Сергій Петрович Середа
звільнився за власним бажанням як з займаної посади так і з Інституту
українознавства.
Підсумовуючи роботу відділу в 1992 1993 рр., ми прийшли до таких
висновків: По-перше, в Україні був створений перший науковий
підрозділ, який почав професійно займатися і досліджувати етнологічну
проблематику в українознавстві, і в цьому, безумовно, є велика заслуга
як директора Інституту – Петра Петровича Кононенка, так і наукових
співробітників відділу. По-друге, під керівництвом завідувача відділу
Сергія Петровича Середи, вчені-українознавці почали виконувати
науково-дослідну роботу «Етногенез і етнічна історія українського
народу». По-третє, співробітники відділу написали та надрукували цілу
низку наукових досліджень, окремо ми б хотіли виділити монографію
Леоніда Львовича Залізняка «Нариси стародавньої історії України». – К.:
Абрис, 1994. – 225 с., яка на нашу думку стала подією в житті тогочасної
вітчизняної гуманітарної науки.
Другий етап науково-дослідної діяльності відділу етнології був вже
безпосередньо пов'язаний з нього новим керівником – доктором
історичних наук, професором членом-кореспондентом НАН України
Володимиром Даниловичем Бараном, який близько десяти років, а саме з
початку 1994 по 31 грудня 2003 р. очолював цей, безсумнівно, один з
провідних
підрозділів
Інституту
українознавства
Київського
університету імені Тараса Григоровича Шевченка.
Отже, другий етап функціонування відділу розпочався на початку
1994 р., зміною керівництва, і завершився влітку 2000 р., коли Інститут
українознавства вийшов із підпорядкування Київського національного
університету імені Тараса Шевченка і відправився в самостійне
плавання, отримавши статус науково-дослідного інституту в системі
Міністерства освіти і науки України. В цей час у відділі працювали такі
фахівці: доктор історичних наук, провідний науковий співробітник
Леонід Львович Залізняк, кандидат психологічних наук, старший
науковий співробітник Тетяна Сергіївна Воропаєва, кандидат історичних
наук, молодший науковий співробітник Сергій Вікторович Конча,
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молодші наукові співробітники Станіслав Ігоревич Манайда та
Олександр Анатолійович Хоменко, лаборанти – Л.А. Антонова та
Христина Олександрівна Костенко.
В 1994 р. відділ продовжував працювати над науково-дослідною
роботою: «Етногенез та етнічна історія українського народу», її характер
– теоретико-прикладний. Зокрема, Баран В.Д. і Залізняк Л.Л.
опрацювали тему «Етнокультурні процеси на території України»,
Воропаєва Т.С. розробляла програму досліджень етнопсихологічних рис
українського народу, Гудим-Левкович О.М. завершив роботу над
кандидатською дисертацією: «Демографічна реконструкція населення
лісостепової України у ІІІ-ІУ ст. н.е. В 1994 р. Леонід Залізняк написав,
підготував і видав книгу «Україна в Російській імперії». – К.: ПБП
Фотовідеосервіс, 1994. – 128 с. Також ми хочемо наголосити, що
протягом 1994 р. Леонід Львович Залізняк прочитав по українському
радіо два курси лекцій: «Україна та Росія: історичні долі», «Маловідомі
сторінки історії України» (всього 15 радіобесід загальним обсягом
більше 200 ст. Важливо те, що ці радіо бесіди були дуже добре сприйняті
слухачами, отримали велику кількість позитивних відгуків і посприяли
вихованню в громадян незалежної України поваги до своєї минувшини,
історії, культури та народних традицій і врешті-решт до молодої
Української держави. Все це посприяло тому, що Леонід Залізняк
продовжив вести цикл українознавчих передач на державному радіо і в
наступні роки з тим же успіхом у громадян України1.
В 1995-1996 рр. відділ працював над науково-дослідною роботою
«Етнічна історія українського народу та науково-методичне
забезпечення вивчення її у середній школі». Мета дослідження:
створення наукової концепції походження українського народу.
Головним об’єктом дослідження була первісна історія України як
підґрунтя формування українського етносу, та найдавніші сторінки
історії українців. Головними завданнями дослідження були: По-перше,
зробити аналіз методології та методів дослідження етнічної історії
українського народу; По-друге, провести наукове вивчення основних
етапів етнічної історії українського народу; По-третє, ліквідувати «білі
плями» в етногенезі українців, встановити об’єктивну картину у
фальсифікованих ділянках етнічної історії українського народу; Почетверте, підготувати ряд навчально-методичних матеріалів для
вивчення етнічної історії українців у середній та вищій школі; По-п’яте,
підготувати до друку і видати навчальний посібник «Походження
українського народу» для студентів історичних факультетів вузів
України. Основними гіпотезами дослідження слугували положення про
те, що формування українського етносу – це завершальний етап
складних історичних, соціальних, етнокультурних процесів, що
протікали на території України в доісторичну епоху, а культурно1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу етнології за І-ІІІ квартал 1994 р. // Архів
відділу української етнології НДІУ МОН України. – Машинопис – С. 1-6.
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історична спадщина скіфів, сарматів, східних германців, фракійців,
балтів – складові національної культури українців. Співробітники
відділу етнології були переконані, що в доленосний час формування
української державності проблема походження українського народу є
однією з основних в українській історії. Значною мірою вона складає
стрижень української національної історії, без якого неможливо
формування етнічної самосвідомості українців. Отже, вирішення цієї
проблеми є нагальною необхідністю при розбудові української
національної держави. Саме тому, розробка наукової концепції етнічної
історії українського народу на основі узагальнення цілого комплексу
даних: археологічних, історичних, антропологічних, культурологічних,
демографічних, історико-психологічних та інших, безумовно, повинна
сприяти розвитку і доповненню вже існуючих етнологічних концепцій,
ліквідації «білих плям» в українській етнології та українознавстві,
поширенню об’єктивної, науково перевіреної інформації про минуле і
сучасне України, популяризації історико-етнологічних знань серед
громадян України та інших держав. Виходячи з цих засадничих
положень, В.Д. Баран на базі археологічних матеріалів розробляв
проблему формування слов’янства взагалі та українського народу
зокрема; Л.Л. Залізняк досліджував проблеми передісторії етногенезу
українців, зокрема походження та прабатьківщини індоєвропейської
сім’ї народів; Т.С. Воропаєва на основі системного підходу до вивчення
української нації виявляла і проаналізувала основні етнопсихологічні
характеристики українців – ментальність, етнічна свідомість і
самосвідомість, етнічні стереотипи, відчуття психологічної спільності та
інше; О.М. Гудим-Левкович охарактеризував основні палеодемографічні
проблеми українського народу; С.І. Шанайда працював над проблемою
антропологія Полісся взагалі, і вивчав антропологічний тип населення
Українського Полісся зокрема. В результаті цих досліджень стало
зрозумілим, що нагальною є потреба в уточненні і доповненні усього
комплексу зібраних матеріалів з досліджуваної проблематики новими
археологічними, історико-архівними даними, а також необхідність
створення науково-методичного та навчально-методичного фундаменту
для вивчення етнічної історії українського народу в середній та вищій
школі1.
Головними підсумком виконання науково-дослідної роботи «Етнічна
історія українського народу та науково-методичне забезпечення
вивчення її в середній та вищій школі» в 1995-1996 рр. було написання,
підготовка та друкування Леонідом Залізняком навчального посібника
для старшокласників та студентів історичних факультетів вузів
«Походження українського народу» (К.: Фотовідеосервіс, 1996. – 80 с.)
Ми цілком погоджуємося з автором, що проблема походження будьякого народу належить до числа найважливіших в його історії, тому без
1
Обґрунтування програми дослідження відділу етнології // Архів відділу української
етнології НДІУ МОН України. – Машинопис. – С. 1-5.
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її об’єктивного наукового вирішення неможливо побудувати міцний
фундамент національної державності, отже, історична пам'ять є
важливою складовою самосвідомості етносу, а ця книга є актуальною
спробою додаткової аргументації новими археологічними фактами
поглядів М. Грушевського, А. Кримського, О. Шахматова на
походження українців. У своїй науковій праці Леонід Львович Залізняк
наголошує: «У наш доленосний для України час питання історичних
коренів українського народу набуло небувалої актуальності. Адже
народ, який не знає свого минулого і забуває свою історію, не має
майбутнього, тобто приречений зійти з її арени. Це спонукає звернутися
до складного питання формування українського етносу. Не маючи ілюзій
щодо остаточного його вирішення, зупинимося лише на вузлових
моментах проблем, у розв’язанні яких історична наука досягла певних
успіхів1.
Автор аргументовано і фахово виокремлює і характеризує чотири
головні
концепції
етногенезу
українців:
пізньосередньовічну,
києворуську, ранньослов’янську і трипільсько-арійську. Професійно
проаналізувавши ці провідні наукові гіпотези, Л. Залізняк приходить до
висновку, що найбільш переконливою і життєздатною є саме
ранньослов’янська концепція походження українського народу. Саме
тому, він стверджує у своїй науковій праці: «Отже, історичні корені
українського народу сягають середини І тис. н.е. Багато слов’янських
народів фактично є відгалуженнями від праукраїнського дерева, яке
протягом останніх 1,5 тис. років розвивалося між Прип’яттю, Східними
Карпатами та Київським Подністров’ям. Безперервний історичний
розвиток, або етногенез, українців розпочався на землях Волині,
Поділля, Прикарпаття наприкінці V ст. з формуванням тут празької
археологічної культури. У VIII-ІХ ст. остання трансформувалася в
культуру Лука-райковецьку, пам’ятки якої належать пращурам українців
– літописним деревлянам, полянам, уличам, тиверцям, білим хорватам,
волинянам. Саме вони були підґрунтям першої української держави –
Київської Русі. Як імперія ранньосередньовічного типу Русь підкорила
інші народи: прабілорусів, псково-новгородців, праросіян, різні балтські,
угро-фінські, тюркські племена. Після падіння Київської держави під
ударами татар український етнос продовжував розвиток на своїх
споконвічних землях Південної Русі в несприятливих політичних
умовах. Знесилений безкінечною кривавою боротьбою з войовничими
степовиками, він був поневолений агресивними сусідами, а його етнічні
землі загарбані татарами, Угорщиною, Польщею, Литвою, Московським
князівством. Останні сім століть української історії були безперервною
національно-визвольною боротьбою проти поневолювачів за побудову
самостійної Української держави»2.

1
Залізняк Л.Л. Походження українського народу. – К.: ПБП Фотовідеосервіс, 1996. –
С. 2-3.
2
Там само. – С. 75-76.
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Таким чином, вчені-українознавці відділу української етнології
успішно працювали в 1995-1996 рр., а результати їх фахових досліджень
були відображені в низці публікацій, статей, виступах на Міжнародних
наукових конгресах, конференціях та у навчальному посібнику
Л.Л. Залізняка «Походження українського народу».
В 1997-2000 рр. відділ етнології працював над науково-дослідною
роботою «Дослідження етнічної історії українського народу та науковометодичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі».
Головним об’єктом досліджень була проблема етногенезу та етнічної
історії українського народу в рамках програми Інституту
українознавства «Україна-Етнос» і на підставі широкого комплексу
даних історії, археології, антропології, палеодемографії, етнопсихології.
Метою науково-дослідної роботи було створення науковообгрунтованої концепції етногенезу українців, висвітлення вузлових
питань етнічної історії українського народу. Співробітники відділу
етнології твердо переконані, що повноцінний розвиток сучасного
українознавства неможливий без вирішення проблеми етногенези та
етнічної історії українського народу. Постійний інтерес науковців,
політичних діячів, педагогів, студентів, журналістів до етнологічної
проблематики в системі українознавства є безперечним підтвердженням
актуальності цих проблем. Саме тому проблема походження
українського народу є надзвичайно складною і багатоаспектною, адже
українство
формувалося
на
перетині
середньоєвропейської,
візантійської, середземноморської цивілізацій, отже, Україна є
унікальним регіоном слов’янських, германських, романських,
тюркських, семітських взаємовпливів, а також тісних і неоднозначних
взаємин православ’я з католицизмом, з ісламом та іудаїзмом. Впродовж
сторіч український етнос перебував у польсько-литовський державі Речі
Посполитій, Османській та Російській імперіях, у складі АвстроУгорщини, а в новітню добу – у складі першої Чехословацької та другої
Польської республік, Радянського Союзу, Румунії, Угорщини тощо.
Українську націю було знекровлено геноцидом і етноцидом, разом із
середньоєвропейськими,
придунайськими,
балканськими,
прибалтійськими та іншими народами було залучено до спільного
табору «розвиненого соціалізму». Проблема етногенези та етнічної
історії українського народу та його місця в етногенезі
східнослов’янських народів, утворення його етнічної території,
формування матеріальної та духовної культури, мовних особливостей,
ментального типу, національної самосвідомості, тощо. Саме тому, аналіз
сучасного стану української етнології свідчить про наявність серйозних
проблем у самовизначенні української етнологічної науки як самостійної
наукової дисципліни серед інших гуманітарних наук. Строкатість і
різноплановість досліджень українознавчого спрямування, часто
виконаних не професійно, тільки підтверджує той факт, що структурна
перебудова дескриптивної (описової) етнографії в аналітичну українську
етнологію відбувається дуже повільно. Звичайно, далася в знаки
надмірна заідеологізованість та заполітезованість українознавчої та
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етнологічної
наукової
проблематики,
ідеологічної
наукової
проблематики, ідеологічно зумовлений суб’єктивізм, який дуже довго
панував у галузі наукового тлумачення українців як своєрідної етнічної
групи серед кола східнослов’янських народів, призвели до
циркулювання етнологічних міфів про українців як «зрусифікованих
поляків», або ж «полонізованих росіян». Усі ці обставини і зумовили
вибір напрямку наукових досліджень відділу етнології протягом 19972000 рр.1
А тепер ми хочемо більш детально проаналізувати науковий доробок
співробітників відділу за ці роки. Так протягом 1997 р. продовжувалося
опрацювання етнологічної проблематики по усім розділам науководослідної роботи, і було зокрема здійснене комплексне наукове
осмислення механізмів творення українського етносу, специфіки
етногенезу українського народу, а також висвітлення історичних,
соціальних, демографічних, психологічних передумов формування
української нації, зроблено значний внесок у створення цілісної
концепції походження українського народу та вперше традиційні
питання української етнології досліджувались як у синхронному так і
діахронному аспектах. Основним завданням наукових досліджень
відділу етнології у 1997 році було висвітлення етногенетичної
проблематики
з
урахуванням
даних
широкого
комплексу
етногенетичних дисциплін – археології, історії, антропології,
лінгвістики, фольклористики, демографії та етнопсихології, дослідження
вузлових проблем стародавньої історії України; вивчення процесів
зародження, формування і розвитку українського ментального типу;
розробка методологічної стратегії етнопсихологічних досліджень
національної самосвідомості. Вирішення поставлених завдань вимагало
від співробітників відділу етнології ґрунтовної розробки джерельної
бази, дослідження проблем етнокультурного, соціально-економічного,
суспільно-політичного розвитку стародавніх суспільств, нових
упереджень, поєднання нетрадиційних наукових підходів з
традиційними, постановки й вирішення багатьох конкретно-історичних
проблем. Такий підхід дає змогу комплексного вивчення етногенезу і
етнічної історії українського народу. У межах основного напрямку
науково-дослідної роботи у відділі етнології розроблялися такі наукові
теми: «Передісторія та найдавніший період формування українського
етносу», «Етногенез і ранні етапи історії слов’ян-українців»,
«Демографічні процеси найдавніших етапів слов’ян-українців», «Етнічна
та національна самосвідомість українського народу», «Українська
ментальність». Протягом 1997 року відділу української етнології
зосередив свою увагу на вивченні головних проблем етногенезу
українців та слов’ян (В.Д. Баран); основних етнопсихологічних
характеристик
українського
народу
(Т.С. Ворапаєва),
1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу етнології за 1997 рік. // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. – Машинопис. – С. 3-5.
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палеодемографічних проблем українців (О.М. Гудим-Левкович); історії
української літератури ХХ ст. (О.А. Хоменко). Треба відзначити, що
О.М. Гудим-Левкович підготовив і захистив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Демографічна
реконструкція черняхівського населення України у ІІІ-V ст. н.е.»
Основні результати науково-дослідної роботи відділу етнології були
узагальнені в опублікованих монографіях (Залізняк Л.Л. Найдавніше
минуле України. – К.: Наукова думка, 1997. – 82 с.; Залізняк Л.Л.
Mezolithic Forest Hunters in Ukrainian Polessye. – British Archaeology
Reports № 659. – Oxfort, 1997. – 205 р.), навчальних посібниках (Залізняк
Л.Л. Від склавінів до української нації. – К.: ПБП Фотовідеосервіс, 1997.
– 256 с., Воропаєва Т.С., Іванченко С.М., Середа С.П., Таланчук О.М.
Етнічна психологія. – К.: Вища школа, 1997. – 415 с.), а також в
опублікованих і підготовлених до друку статтях і повідомленнях та
міжрегіональних
конференціях
і
конгресах,
на
загально
університетських конференціях та семінарах1. Також Залізняк Л.Л.
підготував і прочитав на Українському радіо дев’ять лекцій на тему:
«Сучасні проблеми націотворення в Україні».
В низці цих важливих наукових публікацій, ми хочемо виділити
працю Леоніда Залізняка «Від склавінів до української нації. Цей
навчальний посібник з етнології українців для студентів та викладачів
гуманітарних
факультетів,
був
підготовлений
в
Інституті
українознавства КНУ імені Тараса Шевченка в рамках програми
«Україна в системі освіти, науки і культури» і безсумнівно став
визначною подією в українській етнополітичний науці. Автор у своїй
книзі з сучасних наукових позицій проаналізував ключові моменти
української історії, що визначили драматизм історичної долі українців та
їхньої держави, а до них належать: своєрідність геополітичної позиції
України на карті Євразії, проблеми походження українського народу та
його східнослов’янських сусідів, історичної спадщини Київської Русі,
устрою імперій взагалі та Російської зокрема. Особливу увагу вчений
приділив фатальним наслідкам перебування України у складі останньої,
сучасним проблемам будівництва незалежної України, її майбутній долі
та місцю у світовій історії2.
Протягом наступного 1998 р. відділ етнології продовжував
досліджувати етнічну історію українського народу та забезпечувати її
науково-методичне вивчення в середній та вищій школі. Одержані
результати за своєю новизною та актуальністю дають ключ до розуміння
можливості осягнення найважливіших етногенетичних процесів на
території України, закономірностей вивчення надзвичайно складної і
багатоаспектної
проблеми
походження
українського
народу,
усвідомлення найголовніших етапів формування національної ідеї,
етнічної та національної самосвідомості. Загальновідомо, що оцінка
1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу української етнології за 1997 р. // Архів
відділу української етнології НДІУ МОН України. – Машинопис. – С. 5-12.
2
Залізняк Л.Л. Від склавінів до української нації. – С. 2.
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сучасності, передбачення майбутнього передусім базується на міцному
фундаменті наукового пізнання і розуміння минулого, а це можливо
лише за умови, коли історичний процес буде відображено правдиво в
усьому його багатстві, розмаїтті, складності та протиріччях. Вченимукраїнознавцям безумовно треба ліквідувати ті упущення, викривлення,
а то й перекручення, якими, на превеликий жаль, грішили,
«дослідження» радянських часів. Відобразити достовірну правду історії
ми зможемо тільки на ниві професійного наукового використання
фактів. Насамперед, йдеться про визначення пріоритетної тематики з
огляду на наявність численних лакун, а також про необхідність нових
підходів до багатьох неадекватно описаних проблем; про стимулювання
альтернативних розробок; про співвідносність із світовими науковими та
методологічними критеріями і відповідну змагальність; про включення у
світову культуру та наукову комунікацію; про сприяння новаторським
публікаціям та методикам. Під керівництвом Володимира Барана
співробітники відділу етнології – Леонід Залізняк, Тетяна Воропаєва,
Олександр Гудим-Левкович, Олександр Хоменко продовжували успішно
вивчати заявлену вище проблематику. Найважливіші результати їх
професійної науково-дослідної роботи були підсумовані в надрукованих
монографіях: Баран В.Д. Давні слов’яни. Україна крізь віки. – К., 1998. –
336 с., Залізняк Л.Л. Передісторія України Х-V тис. н.е. – К., 1998. – 305
с., в опублікованих і підготовлених до друку статтях і повідомленнях,
висвітлені у виступах і доповідях українознавців на міжнародних і
всеукраїнських конгресах і конференціях, а також Залізняк Л.Л.
прочитав курс лекцій як офіцерам українського флоту та армії у
Севастополі, Сімферополі та Євпаторії (12 лекцій на тему «Історія
української державності»), так і студентам Києво-Могилянської
Академії (52 години з етнології)1
Науково-дослідна робота у 1999 році співробітниками відділу
етнології – старшим науковим співробітником, доктором історичних
наук
Залізняком
Леонідом
Львовичем;
старшим
науковим
співробітником, кандидатом психологічних наук Воропаєвою Тетяною
Сергіївною науковим співробітником, кандидатом історичних наук
Гудим-Левковичем Олександром Миколайовичем; молодшим науковим
співробітником, кандидатом історичних наук Кончею Сергієм
Вікторовичем продовжувала виконуватись в межах вищезазначеного
наукового напрямку під керівництвом завідувача відділом етнології,
провідного наукового співробітника, доктора історичних наук,
професора, члена-кореспондента НАН України Барана Володимира
Даниловича. Протягом цього року вчені-українознавці професійно
вивчали етнологічну проблематику по усім розділам науково-дослідної
роботи «Дослідження етнічної історії українського народу та науковометодичне забезпечення вивчення її у вищій школі». Характеризуючи
1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу етнології за 1998 рік. // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. – Машинопис. – С. 1-15.
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основні наукові результати, які були отримані у відділі в 1999 року,
треба зазначити, що проблема етнічної історії та походження
українського народу є однією з найбільш складних, заплутаних і навіть
викривлених серед багатьох українознавчих проблем. Імперські та
тоталітарні сили завжди відмовляли поневоленим народам в їхній
цілісності, їхній індивідуальності, їхній самобутності та їхньому
самовизначенні. Сьогодні такі спроби подавлення українського народу,
його історії, культури, свідомості й неповторність проявляються як
рецидиви доживаючого свій вік колоніалізму (наприклад, позиція
О. Солженіцина викладена ним у статті «Как нам обустроить Росию»).
Проте, самобутність. цілісність і суверенність українського народу
фундаментально обґрунтовується археологічними, лінгвістичними,
писемними джерелами. З огляду на це головними завданням наукових
досліджень відділу етнології у 1999 р. було висвітлення проблеми
україногенези з урахуванням даних широкого комплексу етногенетичних
дисциплін
–
археології,
історії,
антропології,
лінгвістики,
фольклористики, демографії та етнопсихології. Все це вимагало від
співробітників відділу ґрунтовної розробки джерельної бази, нових
теоретико-методологічних підходів, подолання стійких історіографічних
упереджень, поєднання нетрадиційних наукових концепцій із
загальновизнаними, постановка і вирішення багатьох конкретноісторичних проблем, а також впровадження наукових здобутків у
навчальний процес. Так результати досліджень відділу етнології широко
використовувалися в навчальному процесі (на лекційних і семінарських
заняттях зі студентами Київського університету імені Тараса Шевченка,
Києво-Могилянської Академії, Ніжинського державного педагогічного
університету, на курсах після вузівської перепідготовки фахівців),
вченими-українознавцями
надавалася
кваліфікована
допомога
працівникам
освіти,
викладачам
вищих
учбових
закладів.
Співробітниками
відділу
проводилася
широка
навчальнопропагандистська робота – читання лекцій для населення, виступи на
радії, у засобах масової інформації тощо. У зв’язку з цим, ми хочемо
наголосити на позитивний і вагомий внесок у цей процес Леоніда
Львовича Залізняка. Провідною темою його наукових досліджень – було
дослідження
походження
українського
народу,
яке
фахово
висвітлювалося у численних публікаціях та публічних лекціях. Так
Л.Л. Залізняк керував лекторієм з українознавства Міністерства Оборони
України та товариства «Знання» – «Історія української державності»
(для офіцерів Збройних Сил України). Ним проведено 20 лекцій у
військових
гарнізонах
Севастополя,
Сімферополя,
Євпаторії,
Дніпропетровська, Ново московська, Києва, Кривого Рогу, Харкова;
тематика лекцій була такою: «Походження українського народу»,
«Київська Русь – українська держава», «Історичні етапи формування
української нації», «Україна в системі світових цивілізацій». Також він
вів курс лекцій на курсах підвищення кваліфікації наукових кадрів з
українознавства Міністерства Освіти та товариства «Знання», прочитав 6
лекцій в Чернігові та Харкові (тематика – «Актуальні проблеми історії
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України та українства», «Актуальні проблеми етнічної історії українців»,
«Історія української державності» тощо) і 5 лекцій з українознавства
перед громадськістю Києва. Разом з тим Леонід Залізняк продовжував
вести курс етнологічних лекцій в Національному Університеті «КиєвщМогилянська Академія» (НАУКМА) – «Актуальні проблеми етнічної
історії українців» (20 лекцій). Ми хочемо відзначити, що в 1999 р.
аспіранти відділу успішно захистили кандидатські дисертації під час
публічного захисту на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради по
захистам кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальністю
українознавство. Так, 28 квітня 1999 р. Конча Сергій Вікторович
захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема походження
індоєвропейців (аналіз концепцій)», а 5 жовтня того ж року Фігурний
Юрій Степанович – «Архаїчні елементи культури козацтва в контексті
українознавства». Всі вони отримали ступінь кандидата історичних наук
за спеціальності – «українознавство», а так як їх науковим керівником
був доктор історичних наук Леонід Львович Залізняк, то за добру і
ґрунтовну підготовку молодих наукових кадрів та активну співпрацю зі
студентською молоддю й аспірантами, він був визнаний найкращими
науковим керівником 1999 року1.
Основні підсумки науково-дослідної роботи відділу етнології були
узагальнені в опублікованих і підготовлених до друку наукових працях
та у виступах вчених-українознавців на міжнародних і всеукраїнських
конференціях і конгресах. Особливо ми хочемо виділити навчальний
посібник Залізняка Л.Л. для студентів історичних спеціальностей вищих
навчальних закладів освіти «Первісна історія України» (К.: Вища школа,
1999. – 263 с.) Важливо те, що ця дуже потрібна праця була підготовлена
у відділі етнології Інституту українознавства Київського університету
імені Тараса Шевченка в рамках програми «Україна в системі освіти,
науки і культури». Автором у книзі було висвітлено маловідомі, проте
надзвичайно актуальні проблеми стародавньої історії нашої Батьківщини
на широкому тлі історії Європи: від появи найдавніших людських істот
на теренах України до постання держави Київська Русь. Також значну
увагу Леонід Залізняк приділив проблемам походження людини, способу
життя при льодовикових мисливців, ролі трипільської культури в
передісторії України, етногенезу та розселенню індоєвропейських
народів, витокам слов’янства та історії формування українського народу,
етнічним процесам у Київській Русі, культурно-історичному місцю
України в історії Європи2.
Автор наголошує: «Обов’язковою передумовою успішної розбудови
самостійної Української держави є висока самосвідомість нації. А це
глибоке знання національної культури, географії, історії та культури,
популяризації цих знань, у тому числі підготовка нових підручників,
1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу етнології за 1999 рік. // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. – Машинопис. – С. 1-17.
2
Залізняк Л.Л. Первісна історія України: Навчальний посібник. – К.: Вища школа,
1999. – С. 4.
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навчальних посібників. Особливо слід наголосити на поширенні саме
об’єктивної, науково вивіреної інформації, адже численні аматорські
праці з історії та культури України присвячені , на нашу думку,
історичній міфотворчості. Користь від таких «суперпатріотичних» творів
для молодої Української держави сумнівна, шкода очевидна. По-перше,
вони дезінформують і дезорієнтують її громадян, по-друге,
дискредитують українську науку в боротьбі з ідеологічними
противниками самостійної України»1.
В 2000 р. співробітники відділу продовжували опрацьовувати
широкий загал етнологічної проблематики по усім розділам науководослідної роботи «Дослідження етнічної історії українського народу та
науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі».
Так, В.Д. Баран займався уточненням головних питань етногенезу
українців і слов’ян та узагальнював артефакти, виявлені під час
археологічних експедицій, що стосуються етногенезу українців та
ранньої історії слов’ян; Л.Л. Залізняк досліджував вузлові проблеми
етнічної історії українського народу; Т.С. Воропаєва вивчала
етнопсихологічні характеристики та головні етапи етнопсихогенези
українського
народу;
О.М.
Гудим-Левкович
досліджував
палеодемографічні проблеми українців; С.В. Конча аналізував основні
концепції проблеми походження індоєвропейців. Всі співробітники
відділу були активно задіяні в навчальному процесі читання лекцій,
проведення семінарів, круглих столів на факультеті підвищення
кваліфікації Інституту українознавства, на курсах підвищення
кваліфікації вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства, та для
студентів і населення з етнологічної та українознавчої проблематики.
Зокрема, Баран В.Д. прочитав курс лекцій у Львівському
національному університеті імені Івана Франка на тему «Походження
українського народу»; Залізняк Л.Л. читав лекції в гарнізонах різних міст
України перед офіцерами Збройних сил на тему: «Історія української
державності», Воропаєва Т.С. читала спецкурси «Українська етнічна
психологія» та «Етнонаціональні особливості реклами» для студентів
тощо2.
За підсумками науково-дослідних робіт відділу етнології у 19972000 рр. по темі «Дослідження етнічної історії українського народу та
науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі»
вченими-українознавцями було висвітлено важливі аспекти етногенезу,
етнічної історії та етнопсихології українського народу. Ними було
з’ясовано: По-перше: Український народ є спадкоємцем прадавнього
слов’янського населення півдня Східної Європи. По-друге:
Праукраїнське «етнічне дерево» протягом останніх 1,5 тис. років
розвивалося між Прип’яттю, Східними Карпатами та Київським
Подніпров’ям, саме ці землі стали вихідною територією великого
1

Залізняк Л.Л. Первісна історія України… – С. 5.
План роботи [відділу етнології] на 2000 рік. // Архів відділу української етнології
НДІУ МОН України. – Машинопис. – С. 1-6.
2
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розселення слов’ян. Так, з цих лісостепових областей України анти
розпочали розселення у Нижнє і Середнє Подніпров’я та на Балканський
півострів, а склавини – у Середнє і Верхнє Подунав’я і межиріччя Ельби
та Заале. Велике розселення слов’ян у V-VIII ст. н.е. зумовило її поділ на
три основні групи: південну, західну і східну. В свою черг, інтеграція
слов’янських переселенців з місцевим населенням на нових землях,
поступове поглинання ним чужих субстратів приводить, врешті-решт, до
кардинальних культурно-етнічних змін і зародження нових слов’янських
етносів як на Балканах і Подунав’ї, так і на Двині і на Волзі; По-третє:
Етногенез українців розпочався на землях Волині, Поділля, Прикарпаття
наприкінці V ст. з формуванням тут празької археологічної культури, яка
у VІІІ-ІХ ст. трансформувалася в культуру лука-райковецьку, пам’ятки
якої, безсумнівно, належать пращурам українців, т.з. літописним
східнослов’янським племенам – полянам, сіверянам, древлянам,
волинянам, тиверцям, уличам, білим хорватам тощо. Також
проаналізовано фактичні дані, відповідно з якими більшість населення –
носіїв празько-корчацької та пеньківської культури, залишилися на
старих місцях, поступово перетворюючись на окремі етномовні одиниці
– відповідно – праукраїнців та праполяків. По-четверте: витоки
етнографічних та діалектологічних рис українського етносу слід шукати
в Наддніпрянщині, Поліссі та Прикарпатті, де напередодні утворення
Київської Русі мешкали вищеназвані літописні східнослов’янські
племена. Разом з тим, ними доведено, що ні писемні, ні лінгвістичні, ні
антропологічні матеріали не підтверджують положення про існування на
території Середнього Подніпров’я до другої половини ІХ ст. племінного
утворення
слов’янських
русів,
які
нібито
поглинули
всі
східнослов’янські племена, згадані літописом, і створили єдину
східнослов’янську етнічну спільність. По-п’яте: Перераховані літописні
східнослов’янські племена утворили міцне підґрунтя для утворення
першої української держави на терені нашої Батьківщини – Київської
Русі. Саме «Руська земля» (тобто ті регіони Середньої Надніпрянщини,
які згодом увійшли до складу Київського, Чернігівського та
Переяславського князівств) на рубежі ІХ-Х ст. стала тим територіальним
і політичним ядром, навколо якого зростала давньоруська держава. Пошосте, семантика етноніма «Україна» пов’язана зі значенням відрізок,
шматок землі, «територія племені», «князівства» (для порівняння
Сербська Країна); цей етнонім вперше зустрічається в Київському
літописі під 1187 роком у зв’язку з Переяславським князівством, а під
1189 роком літописець називає «Україною» також і частину Галицького
князівств, розташовану між Південним Бугом і Дністром; протягом
наступних століть етнонім «Україна», що тривалий час вживався
паралельно з терміном «Русь», поступово поширився в усіх інших
історичних українських землях. По-сьоме: Спростування декретованого
ЦК КПРС у 1954 році міфу про давньоруську народність, що є типовим
витвором кремлівських ідеологів та радянською модифікацією
імперського міфу про «Москву як третій Рим». Неоімперська концепція
про давньоруську народність є науковою, вона сформувалася лише в
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середині ХХ ст., тобто про існування окремого давньоруського етносу
навіть не підозрювали класики історичної науки, саме тому міф про
давньоруську народність є останньою трансформацією імперських
претензій на києво-руську спадщину шляхом заперечення прямого
генетичного зв’язку українців з південними русичами Х-ХІІІ ст. Повосьме: Процес формування українського етносу, що мав місце у ХХІІІ ст., протікав у дуже складних історичних умовах, хронологічно він
співпав з періодом феодальної подрібненості Київської Русі, чим
скористалися іноземні загарбники, які посилили тиск на українські землі
(захоплення угорських феодалів, постійні напади кочових тюркських
племен, татаро-монгольська навала, перебування у складі Великого
князівства Литовського, польської держави, Російської імперії,
залежність від Московського князівства, Османської імперії,
грабіжницькі утиски з боку Кримського ханства тощо). По-дев’яте:
Після падіння Київської Русі під ударами монголо-татарських орд
український етнос продовжував свій неперервний розвиток на своїх
споконвічних землях у вельми несприятливих політичних умовах і хоча
роздрібненість ареалу проживання українців і гальмувала, проте аж ніяк
не могла зупинити процес його невідворотної консолідації, який врештірешт склався на основі двох середньовічних груп – полісько-київської та
галицько-волинської. По-десяте: Вже починаючи з ХІІІ ХІV ст. про
український етнос можна говорити як про окрему сформовану історичну
спільноту з власною мовою, що включала кілька діалектів, з власною
етнічною територією, із самобутньою культурою, коріння якої сягало
віддалених історичних періодів (середини І тис. н.е.), із специфічним
психічним
складом.
По-одинадцяте:
Подальша
консолідація
українського етносу відбувалася в умовах бездержавності і безперервної
національно-визвольної
боротьби
проти
поневолювачів.
На
консолідаційні процеси вплинуло створення Запорозької Січі –
своєрідного лицарського ордену українських козаків з демократичним
соціальним устроєм, але жорсткою військовою дисципліною. Саме
завдяки запорожцям, після заснування Січі, етнічні межі України
просунулися на південь. По-дванадцяте: Національно-визвольна війна,
яку очолив видатний полководець Богдан Хмельницький зумовила
переростання етнічної самосвідомості українців у національну. В свою
чергу, головними носіями національних традицій, звичаїв та мови були
козаки та селяни, а також деякі представники національної еліти. Отже,
козацьке самоврядування, права і вольності, боротьба за побудову
самостійної Української держави сприяли виникненню і поширенню як
ідеї національної єдності, так і ідеї державної самостійності України, які
пізніше зумовили процеси націєтворення в нашій Батьківщині. Потринадцяте: Багатовікова кровопролитна боротьба з войовничими
кочовиками, з агресивними сусідами (Угорщиною, Польщею, Литвою,
Московією, Османською Портою, Російською імперією), а також інші
історичні, природні, соціально-економічні та культурні фактори
вплинули на формування українського ментального типу та ґенезу
української самосвідомості. По-чотирнадцяте: Простежено розвиток
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української етнопсихології з ХVІІ ст., коли з’являються перші наукові
розвідки, в яких порушувались етнопсихологічні проблеми до кінця
ХХ ст. Також розпочато соціально-психологічне дослідження основних
чинників формування загальнонаціональної самосвідомості та
регіональних відмінностей цього процесу, комплексне вивчення ідей,
соціальних ідеалів і духовних пріоритетів, які є найбільш прийнятними
для українського суспільства, й які можуть згуртувати та об’єднати
громадян України, дослідження потенціалу українського ментального
типу у сфері формування демократичних цінностей, національного
відродження та самоствердження української нації, виявлення соціальнопсихологічного
підґрунтя
для
становлення
сучасної
загальнонаціональної ідеї. По-п’ятнадцяте: Доведено рейнськодніпровську гіпотезу походження індоєвропейців: носії культур кола
маглемозе-постмаглемозе (VII-V тис. до н.е.) повинні розглядатися не як
генетичні попередники («підоснова») індоєвропейців, а як власне
індоєвропейці, носії ж скотарсько-землеробських культур кінця V –
початку ІІІ тис. до н.е., що були генетично пов’язані з першими, повинні
визначатися не стільки як власне індоєвропейці, скільки як найближчі
їхні нащадки. Таким чином, підсумовуючи все вище написане ось тут ми
вважаємо, що найважливішими науковими результатами співробітників
відділу етнології в 1997-2000 рр. є: – фундаментально обґрунтована
археологічними, лінгвістичними, історичними джерелами теза про
цілість і суверенність українського народу, української нації, його
героїчне минуле і достойне місце серед широкого загалу європейських
народів; – науково аргументована критика найбільш реакційних спроб
подавлення українського народу, його історії, культури, свідомості та
самобутності, колоніальних й імперських рецидивів; – окреслена чітка
схема етнокультурного розвитку праукраїнців та українців, а також
народів суміжних територій, виходячи з нових археологічних матеріалів
і переоцінки деяких писемних джерел, якими оперують прихильники
майже споконвічної східно-слов’янської етнічної єдності і давньоруської
народності, і починаючи розгляд витоків українського народу середини І
тис. н.е., з тієї миті, коли слов’янська належність археологічних культур,
пам’ятки яких покривають велику частину Східної і Центральної
Європи, доведена писемними джерелами1.
Разом з тим успішна наукова діяльність відділу етнології стосовно
дослідження етнічної історії українського народу та вітчизняного
етнонаціонального державотворчого процесу була зупинена в 2000 р.,
коли не тільки фахова робота вчених, а й саме існування Інституту
українознавства було поставлене під сумнів. Щоб краще зрозуміти та
осягнути глибину тієї конфронтаційної прірви, ми зробимо невеликий
відступ і спробуємо провести незаангажований аналіз тих подій.
1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу етнології за 1997 р. // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. – Машинопис. – С. 1-16; Звіт…за 1998 р. – С. 115…; Звіт…за 1999 р. – С.1-17; План роботи [відділу української етнології] на 2000 р. //
Архів відділу української етнології НДІУ МОН України. – Машинопис. – С. 1-16.
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Зі здобуттям Україною незалежності, в житті вітчизняної науки
розпочався новий період. Здавалося, зруйнована компартійна
тоталітарна система, впала облуда з очей, розбиті імперські кайдани –
працюйте та творіть в ім’я Самостійної Соборної Української Держави, в
ім’я молодої української нації! А зась! На жаль при владі залишилися
представники старої еліти, які успішно оволоділи модерною риторикою і
швидко перефарбувавшись в національні кольори розпочали побудову в
Україні номенклатурно – корупційної олігархічної держави. Втрачене
десятиліття,
зубожіле
населення,
«прихватизоване»
народне
господарство, поява купки багачів… Проте від цього дикого свавілля
постраждала не тільки економіка, а й освіта та й наука. Деякі з шановних
академіків і вчених, які на словах підтримували розвиток українського
державотворчого процесу, реально його тихо саботували.
Яскравий приклад тому – розвиток українознавства взагалі, та важка
доля Інституту Українознавства при Київському державному
університеті ім.. Т.Г.Шевченка. Так, ще 4 листопада 1991 р була
прийнята ухвала Вченої ради КДУ ім.. Т.Г.Шевченка «Про створення
Інституту Українознавства при Київському державному університеті».
Зокрема в ній зазначалося: «1. Вважати за доцільне створення
Інституту Українознавства при Київському державному університеті.
2.Доручити ректорату підготувати і видати відповідний наказ до 31
грудня 1991 р.»1. На превеликий жаль, ця важлива ухвала в указаний
термін ректором КДУ Віктором Скопенком була не виконана й
відповідні накази видані не були. Коли ж попри всі перешкоди, на
початку 1992 р. Інститут Українознавства при КДУ був створений і
врешті – решт реально запрацював, деякі консервативні сили не
полишали події на те щоби з часом прикрити новоутворений навчально –
науковий заклад. Молода Українська Держава тільки ставала на ноги й
конче потребувала як політичної, економічної так і освітянсько –
наукової підтримки.
Проте, в часи правління в Україні президента Леоніда Кучми, на
жаль, модно стало спекулювати на патріотично-національній риториці й
притому вести війну з тими українцями, які «contra spem spero» (без надії
сподіваючись) жертовно працювали в ім’я Української Незалежної
Держави. Так у 2 пол. 90-х років ХХ ст., за ініціативою ректора
Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
В. Скопенка та декана філологічного факультету М. Наєнка було
розгорнуто активну боротьбу з українознавством взагалі та з Інститутом
українознавства
при
Київському
державному
університеті
ім.Т.Г. Шевченка зокрема. Проте П. Кононенко не тільки як директор
Інституту українознавства, але і як порядна людина й фаховий вчений,
став на захист українознавства – українолюбства. У світогляднозасадничій статті «Українознавсто Третього Тисячоліття» він пристрасно
1
Науково-дослідний інститут українознавства. Довідник до 10-річчя діяльності. – К.,
2002. – С. 33.
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писав: «Однак царство «кривих дзеркал» нагадало: Україна й українство
мають ще раз пройти дорогу випробувань, у тому числі й процес каяття
та очищення: каяття за своє самовідступництво як аналога капітуляції і
самознищення та очищення від монад психіки мікромалоросійства.
Старий (зокрема, комуно-імперський) світ не хоче визнавати ні України
як самостійної нації-держави, рівної іншим суверенним націямдержавам, ні світового українства як цілісності, що творить матеріальну
й духовну культуру і на терені Батьківщини, і ще в 64 країнах планети та
є незамінною часткою цілісного вселюдства. Тому адепти того світу
надривно вітійствують: "Обережно: українознавство!.." Українознавство
не можна пускати ні в освіту, ні в державне будівництво, ні в саму науку,
бо воно, мовляв, не визначилося навіть стосовно власного предмета (?!) і
методу, а замість того, щоб обмежитися елементами етнографії та
фольклору, крає- (довкілля) чи народознавства, претендує на цілісну
наукову систему знань про Україну й зарубіжне українство... Ще раз
переконуємось: українознавство неможливо абстрагувати від політики й
філософії держави, інакше запанує не українолюбство, а українофобія,
волевияв не творення суверенної України, а нищення її. І аналогічно:
метод і методологія не синтезу здобутків усіх галузей наук,
професіоналізму й патріотизму, вітчизняного й зарубіжного досвіду,
сцієнтизму й етики, а підміни пізнання й розкриття істини, цілісного
образу світового українства описом окремих його елементів, зведення
наук про Україну до вже здискредитованих (але потрібних адептам
старого світу) фальшивих ідеологем». .1.
Все це, врешті-решт, призвело до того, що порядок денний постало
питання – бути чи не бути Інституту українознавства? Бути!
21 червня 2000р Кабінет Міністрів України видав Постанову за
№ 1003 «Про утворення Науково-дослідного Інституту українознавства»
за підписом прем’єр – міністра Віктора Ющенка. Зокрема в ній
зазначалося : «З метою організації та координації наукових досліджень з
проблем українознавства, розроблення і впровадження новітніх
технологій навчання та підготовки фахівців з українознавства Кабінет
Міністрів України постановляє : 1. Прийняти пропозицію Міністерства
Освіти і науки та Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, погоджену з Міністерством фінансів, Міністерством
економіки, Міністерством юстиції та Київською міською адміністрацією
щодо утворення в м. Києві Науково-дослідного Інституту
українознавства на базі Інституту українознавства Київського
національного університеті імені Тараса Шевченка, що ліквідується.
Установити, що Науково – дослідницького Інституту українознавства
перебуває у сфері управління Міністерством освіти і науки»2.

1
Кононенко П.П. Українознавство III тисячоліття // Українознавство. – 2001. – Ч. 1. –
С. 5 – 12.
2
Науково-дослідний інститут українознавства. Довідник до 10-річчя діяльності: – К.,
2002. – С. 73.
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Вся ця гігантська й важка праця лягла на плечі Петра Кононенка.
Інший би не витримав – зламався й здався на милість переможцям…, та
тільки не він!
Проявивши свої найкращі організаторські та управлінські якості
П. Кононенко став не тільки директором новоутвореної інституції, але
справжнім творцем сучасного науково-освітнього закладу, якого так
потребувала Українська Держава. Тому що за Постановою Кабінету
Міністрів України від 21 червня 2000 року НДІУ МОН України було
визначено чотири головні напрямки роботи: 1.Розробка історико –
теоретичних, методологічних та практичних проблем українознавства.
2. Впровадження нових технологій. 3. Координація українознавчих
досліджень. 4. Підготовка кадрів українознавців1.
Ось така історія, і сумна, і повчальна, і життєстверджуюча. Разом з
тим, тільки ті здолають тернистий шлях осягнення Істини, хто, попри всі
негаразди та перешкоди упевнено, крок за кроком, прямують до своєї
Мети, і яка врешті-решт, завдяки їх наполегливим зусиллям, стане
Реальністю.
Проте влітку 2000 р. ситуація як у відділі етнології зокрема, так і в
Інституті українознавства загалом була досить таки не визначена, якщо
не сказати навіть дуже критична. Над усіма співробітниками наукового
закладу нависла домокловим мечем загроза звільнення й невизначеності.
Цьому стану прострації й хаосу посприяв і ректор КНУ імені Тараса
Шевченка Віктор Скопенкто. Саме він, щоб не здаватися клінічним
україножером й українофобом, однією рукою підписував наказ про
ліквідацію Інституту українознавства, а іншою – про започаткування
Центру українознавства при КНУ імені Тараса Шевченка, цим самим
намагаючись зберегти своє реноме й одночасно розколоти та знищити
Інститут українознавства який, вислизаючи з його пітнілих рук,
відправлявся у вільне плавання. Ось тут ми хочемо зауважити, що якщо
остаточно ліквідувати і стерти з лиця землі Інститут українознавства
панові Скопенку не вдалося, то його наступний план щодо розколу
вдався цілком. Про те, щоби бути об’єктивним, треба зазначити: що як і
ті науковці, які написали заяви в Центр українознавства, так і їх колеги,
що зробили усвідомлений вибір і пішли за Петром Кононенком, всі вони
ризикували втратити як гарну роботу, так і перспективу на майбутнє,
тому що світло в тунелі тоді ще не з’явилося. Також була і третя група
колишніх вчених-українознавців, переважно докторів наук, які
перейшли на постійну роботу на інші факультети КНУ імені Тараса
Шевченка (особливо на філологічний), чи стали працювати в
різноманітних наукових та освітніх закладах міста Києва, та врешті-решт
Бог їм суддя, тому що риба шукає де глибше, а людина де краще, хоча…
Всі ці проблеми танковими траками проїхали по відділу етнології,
вщент руйнуючи його такий креативний і перспективний потенціал: хоча
номінально відділ продовжував існувати, реально колектив однодумців
1

Там само – С. 92.
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припинив своє існування. Так, в Центрі українознавства залишилися
працювати В.Д. Баран і Л.Л. Залізняк (за сумісництвом на 0,5 ставки, як
вони працювали і до того); Т.С. Воропаєва і С.В. Конча (на повну ставку
штатних співробітників), О.М. Гудим-Левкович взагалі звільнився, а
лаборантка Христина Костенко вступила до аспірантури того ж Центру
українознавства, яку, нажаль, так і не закінчила. Через деякий час, за
наказом тог ж Скопенка, з Центру українознавства КНУ імені Шевченка
всіх сумісників в тому числі і В.Д. Барана та Л.Л. Залізняка, було
звільнено. На даний момент в Центрі українознавства Тетяна Воропаєва
займається проблемами етнічної психології, Сергій Конча – походження
індоєвропейців. Безсумнівно, це дуже цікаві теми, але вони досить далекі
до нагальних проблем української етнології, тих, які близько дев’яти
років (1992-2000) досліджували співробітники відділу. І як останнє
«пробач і прощавай» («прости и прощай» – російською), це вихід у світ у
2004 р. другого доповнення видання монографії Леоніда Залізняка «Від
склавінів до української нації», яку автор видав під грифом Центру
українознавства Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, хоча він вже досить давно не є його співробітником.
Ось такий фінал цієї драми, врешті-решт, ми від щирого серця
бажаємо колегам з Центру українознавства творчих і наукових здобутків
і звершень, хоча на превеликий жаль, комплексна робота з етнологічної
проблематики там зараз не ведеться, і ті проекти, започатковані ще
разом з В.Д. Бараном і Л.Л. Залізняком в силу тих чи інших причин
гальмуються, проте це вже інша історія…
Ми хочемо подякувати Леоніду Львовичу Залізняку, який після
тривалих і напружених суперечок переконав врешті-решт Володимира
Даниловича не кидати напризволяще керований ним відділ етнології,
точніше те, що від нього залишилося. А залишилося від нього зовсім
небагато – п’ять папок з документацією відділу. І якщо влітку під час
переїзду та перевезення майна новоствореного Науково-Дослідного
Інституту Українознавства Міністерства Освіти і Науки України з
бульвара Шевченка, 14, т.зв. «жовтого корпусу» філологічного
факультету КНУ на вулицю Зої Гайдай, 10/в у приміщення ЗОШ № 252
м. Києва, автором (тоді ще молодшим науковим співробітником відділу
історії і теорії українознавства) разом з іншими колегами було
перенесено сотні кілограм цінних вантажів, речей і матеріалів наукових
підрозділів Інституту, то майже все творче надбання відділу етнології (з
винятком книг і статей, які вже вийшли на той час у світ) вмістилося в ці
славнозвісні п’ять папок і були спочатку збережені лаборанткою
Христиною Костенко в неї вдома, а потім передані з рук в руки
Володимиру Даниловичу Барану вже на Оболоні.
Проте не це головне, а головне те, що В.Д. Баран став тим символом,
тим полковим прапором, збереження якого дає повне право
військовослужбовцям відновити вщент знищену ворогом бойову
частину. Саме завдяки Володимиру Барану, відділ етнології, немовби
казкова птаха Фенікс, зумів повстати з попелу, з одного рядка в
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штатному розкладі й перетворитися на добре організований фаховий
наукових підрозділ.
Так приблизно з 1 вересня 2000 року розпочався і триває по цей день,
третій етап наукової діяльності відділу етнології. Спочатку, майже всю
осінь і початок зими йшов процес реформування, кадрового оновлення й
відновлення наукового потенціалу відділу. Врешті-решт відділ почав
функціонувати під керівництвом доктора історичних наук, професора,
член-кореспондента НАН України Барана Володимира Даниловича у
такому складі: Терпиловський Ростислав Всеволодович – провідний
науковий співробітник, доктор історичних наук, Баран Ярослав
Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних
наук., Фігурний Юрій Степанович – науковий співробітник, кандидат
історичних наук, Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник1.
Як зазначав В.Д. Баран у своїй статті, присвяченій відділу етнології у
зв’язку з 10-річчям діяльності НДІУ МОН України, що створення відділу
етнології було зумовлене потребами розвитку українознавства як
наукової та навчальної дисципліни і необхідністю підготовки кадрів
українознавців середньої й вищої кваліфікації – знавців давньої та
середньовічної історії та культури українського народу, питомої клітини
слов’янства в системі все людства. Основний науковий напрямок відділу
– етногенез та етнічна історія українського народу на підставі широкого
комплексу даних історії, археології, лінгвістики, антропології, географії,
демографії та інших наук. Головна проблема наукових досліджень – це
походження слов’ян та давня історія українського народу, його витоки,
матеріальна та духовна культура давніх слов’ян-предків українського
народу, виникнення та історичне значення Київської держави РусіУкраїни. Щодо визначальної мети досліджень то це, насамперед,
створення науково обґрунтованої концепції етногенезу українців,
висвітлення вузлових питань етнічної історії України, відтворення
основних етапів формування та розвитку українського етносу,
впровадження наукових розробок з питань етнології в систему
національної освіти та в суспільну практику. Відділ спрямовує свої
зусилля передусім на вивчення та наукове висвітлення проблем
етногенезу і ранньої історії слов’янства, процесів державотворення,
витоків українського козацтва, пошук історичних коренів українського
народу, визначення місця давніх слов’ян – предків українців та
українського народу в середньовічній Європі. Відділ, безпосередньо,
бере участь в розробці наукової концепції українознавства, підготовці
програм з українознавства для середніх та вищих навчальних закладів.
Співробітниками відділу підготовлені наукові монографії та навчальні
посібники. Зокрема, співробітники відділу взяли участь у підготовці
фундаментальних праць «Українці», «Етнос та етнічна історія населення
Українських Карпат», «Історія української культури».
1

С. 89.
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Так, В.Д. Бараном підготовлене до друку монографічне дослідження
«Походження українського народу (історико-археологічних пошук)».
Разом з тим працівники відділу займаються підготовкою та
перепідготовкою кадрів українознавців, провадять фахові археологічні,
історичні, етнографічні та демографічні дослідження, спрямовані на
дослідження етногенезу українського народу. Наукові працівники
відділу щорічно проводять археологічні експедиції по дослідженню
пам’яток, що належали давньому населенню України, зокрема давнім
слов’янам – предкам українського народу. Так, останнє десятиліття –
тисячоліття (90-і роки XX ст..) В. Д.Баран очолював археологічну
експедицію по дослідженню давнього Галича, на основі матеріалів,
здобутих експедицію, було реконструйовано та музеїфіковано літописну
«Галичину могилу», саме тут виявлено поховання засновника Галича
княжої доби. Терпиловський Р. В. брав участь в розкопках археологічних
пам’ятках Чернігівщини. Також треба наголосити, що керівник відділу
етнології Баран В. Д. є відомим фахівцем у галузі слов’янської
археології, він активно розробляє концепцію етногенезу слов’ян –
українців, висвітлює питання давньої історії України. Терпиловський Р.
В. є фахівцем у галузі слов’янської археології, його наукові інтереси
зосереджені на проблемах формування слов’янського етносу. Баран Я. В.
спеціалізується на вивчені соціальної структури слов’янського
суспільства. Фігурний Ю. С. спеціалізується у вивчені військового
мистецтва України – Русі та козацтва. Чирков О. А. спеціалізується в
галузі етнічної демографії та етнічної географії України.1
В 2001 – 2003 рр. відділ етнології працював над плановою
інститутською науково-дослідною роботою «Дослідження етнічної
історії українського народу та науково – методичне забезпечення
вивчення її в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України».
Визначальним об’єктом дослідження відділу етнології був український
народ. Предметно наукові дослідження відділу були зосередженні на
таких центральних питаннях: 1) походження українського народу;
2) етнічної історії українського народу; 3) сучасного та можливого
майбутнього етнічного розвитку українського народу. Головною метою
науково – дослідної роботи відділу етнології за цей період було
наступне: По-перше – Поглиблення наукових знань про формування та
етнічний розвиток українського народу; По-друге – поліпшення науковометодичного забезпечення вивчення етнічної історії українців у середній
та вищій школі. Співробітники відділу працювали з широким колом
найрізноманітніших
джерел:
археологічними,
історичними
(літописними) статистичними, соціолінгвістичними, етнографічними
тощо. Вченими – українознавцями було опрацьовано десятки наукових
праць, що безпосередньо стосуються формування й розвитку
українського етносу. Вони також застосовували різноманітні методи
1
Довідник до 10-річчя діяльності Київського інституту українознавства. – К., 2001. –
С. 89-91.
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наукових досліджень, в залежності від потреби конкретних фахових
розвідок1.
Тепер ми маємо намір прискіпливо обмірковувати науковий доробок
співробітників відділу за ці 3 роки. Так, протягом 2001 р. тривало
дослідження етнологічної проблематики по усім темам науково –
дослідної роботи, продовжувалося цілісне фахове осягнення специфіки
зародження та формування українського етносу, особливостей
етногенезу українців тощо. Працівники відділу етнології в 2001 р.
виконували науково – дослідну та навчально – методичну роботу за
двома загальноінститутськими темами та трьома темами відділу.
Зокрема, за темою «Джерела та історіографія українознавства», вчені –
українознавці доповнювали і готували до друку науковий
бібліографічний довідник «Українознавство» у 2-х томах, 4-х частинах.
В.Д. Баран протягом 2001 року очолював роботу археологічної
експедиції по дослідженню давнього Галича (городище в селі Крилос в
Івано – Франківській області).
У червні – вересні 2001 р. тривали розкопки великої дерев’яної
будівлі з підвалами XII – XIII ст.., її розшарування поруч з кафедральним
Успенським собором, мощений білим каменем двір, який прилягає до
неї, а також деякі інші ознаки дозволяють зробити припущення, що це
палац галльських князів, побудований ще Ярославом Осмомислом,
Р.В. Терпиловський досліджував етнічний розвиток слов’ян та їх
взяаємозв’язки з сусідніми етнічними спільнотами за археологічними
матеріалами. Також він у червні – серпні 2001 р. брав участь в
археологічній експедиції, зокрема в розкопках залишків Людських воріт
стародавнього Києва, пов’язаних з капітальною реконструкцією
Майдану Незалежності. Баран Я. В. займався вивченням етнокультурних
і соціальних процесів у слов’янському суспільстві. Наукові дослідження
Фігурного Ю.С. були сконцентровані на проблемах культури
українського козацтва та національного військового мистецтва, зокрема
ним була зібрана бібліографія за темою «Історія та культура
українського козацтва» (270 позицій) також він взяв участь у
фольклорно – етнографічній експедиції, що вивчала терени «Полісся в
межах 30 –ти кілометрової зони відчуження (грудень 2001 р.)
Чирков О. А. досліджував розвиток етнічної структури населення
України (в сучасних межах), працював над поліпшенням науковометодичного забезпечення вивчення етнічної історії українського народу
в закладах освіти. Результати наукових досліджень відділу етнології
використовувалися у навчальному процесі в середній та вищій школі2.
В 2002 році відділ етнології продовжував активно досліджувати
етнічну історію українського народу та забезпечувати її науково –
методичне вивчення в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах
України. Важливість науково – дослідної роботи відділу полягала у
1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу етнології за 2001 р. // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. – Комп’ютерний набір. – С. 3.
2
Там само. – С. 1-8.
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концептуальному формуванні цілісної історичної, етнічної та
національної свідомості громадян України, а також у розширенні
джерельної бази українознавства та у подоланні негативних масових
стереотипів щодо українців. Співробітники відділу виконували науководослідну та навчально-методичну роботу за 2 загальноінститутськими
темами та 3 відділовими темами. Так, за інститутською темою «Джерела
та історіографія українознавства». Фігурний Ю. С. і Чирков О. А. взяли
діяльну участь у підготовці та друкуванні наукового бібліографічного
довідника «Українознавство» том I частина 1. Загальна українознавча
бібліографія. – Броварі: «Українська ідея, 2002. – 424 с». Зокрема, ними
був підготовлений Розділ 2 Універсалії, довідники, покажчики. (с. 49 –
158). А саме, Фігурний Ю. С. злагодив § 1 Українська державна
бібліографія (с. 49 – 50); §2 Енциклопедії, енциклопедичні словники
(с.50 – 55); §3 Словники, біографічні довідники, путівники, адресні
книги, адрес – календарі (с.55 – 60); $4 Щорічники, альманахи та
календарі довідникового характеру (с. 60 – 63); §6 Персональні
бібліографічні покажчики (с. 136 – 158), а Чирков О. А. –
§5 Бібліографічні довідники та покажчики, тематична бібліографія (с. 63
– 136).Укладачами було використано бібліографічні напрацювання з
різних галузей українознавства книжкової палати України, Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної
парламентської бібліотеки України, Державної історичної бібліотеки
України. наукової бібліотеки НДІУ МОН України, зарубіжних
українознавчих центрів. Треба наголосити, що науковий бібліографічний
довідник «Українознавство» створено з урахуванням потреб системного
цілісного пізнання і самопізнання українського народу, становлення
українознавства, як науки і навчальної дисципліни. У ньому вперше
системно подається основний масив наукових українознавчих праць,
документів, матеріалів, довідників, покажчиків, посібників, які за
творчим задумом укладачів, мають активно та цілеспрямовано
посприяти вирішенню вищеназваних завдань. Ми твердо переконані в
тому. що це важливе і цінне бібліографічне видання допоможе
усвідомити місце і роль українознавства як цілісної інтегративної
системи наукових знань про Україну, українців і світове українство у
просторі та у часі в поступальному розвитку українського народу, й
сприятиме ефективному розвитку науки про нього.1
За інститутською темою «Українознавство» в системі освіти, науки,
культури, державотворення співробітниками відділу було написано ряд
статей до термінологічного довідника «Українознавство», а саме до
розділів « Етнологія» і «Державотворчі процеси в Україні». Баран В. Д. і
Терпиловський Р. В. працювали за темою «Проблема походження
українського народу (етнокультурні та соціальні процеси на території
1
Українознавство. Науковий бібліографічний довідник: У 2 томах, 4 частинах. Том 1,
Частина 1 загальна українознавча бібліографія / Укладачі: Кононенко. П. П., Токар Л. К. За
участю: С. І. Гунського, Л. Л. Мазуки, О. М. Солярової, Ю. С. Фігурного, О. А. Чиркова. –
Броварі: Українська ідея, 2002. – С. 423.
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України у I тис. н. е.)». Так, Володимир Баран керував археологічною
експедицією по дослідженню давнього Галича, а Ростислав
Терпиловський очолював Лівобережну комплексну археологічну
експедицією, що здійснювала рятувальні роботи на пам’ятках різних
епох на території Київської, Чернігівської та Сумської областей.
Фігурний Ю. С. продовжував опрацьовувати тему «Культура
українського козацтва в контексті українознавства, зокрема він розпочав
роботу над написанням монографії про зародження і розвиток козацької
традиційної культури та національне військове мистецтво в
українознавчому вимірі, також він взяв участь у археологічній
експедиції НАУКМА, яка досліджувала городище Пісочний рів на
Сіверщина (серпень 2002 р.), нею керував Л. Л. Залізняк. Чирков О. А.
працював над темою «Розвиток етнічної структури населення України в
XX ст.» Лаборант Куявець Ярослава Григорівна успішно виконувала
свої штатні обов’язки, допомагаючи співробітникам в комп’ютерному
наборі їх статей.1
В 2002 році побачила світ монографія Барана В.Д. і
Барана Я.В.«Походження українського народу» (406 с.). Ця праця
присвячена складній проблемі походження українського та інших
східнослов’янських народів. На основі аналізу археологічних матеріалів
та використання писемних , лінгвістичних та інших джерел
розкриваються процеси становлення слов’янських народів. Особливу
увагу в науковому виданні приділено розвитку етнокультурних та
соціальних процесів у період Києво-Руської держави, подається критика
концепції «давньоруської народності». Так автори наголошують:
«Важливе місце у вивченні історії українського народу займають
проблеми його витоків. Їх сьогоднішня актуальність зумовлена
особливістю політичної долі України. Як відомо, в історичній літературі,
зокрема російській, можна знайти безліч прикладів, коли
східнослов’янські народи характеризуються як єдина етномовна
цілісність, а Київська держава як «колиска2 давньоруської народності.
Провідні російські історики М. Погодін, С. Соловйов, В. Ключевський та
інші розглядають історію східних слов’ян і Київської Русі як історію
Росії. За м. Погодіним і О. Соболевським, українське Подніпров’я
споконвіків було заселене предками росіян, яких прогнали монголо –
татари. Лише в XIV ст.. їхнє місце зайняли українці з Галичини і Волині.
Для Ключевського дулібівський союз племен на Західному Бузі, Волині і
Прикарпатті – це початки «нашої» (російської) державності. Не менш
тенденційні і новітні праці «Развитие этнического самосознания
славянских народов в эпоху раннего средневековья» (Москва, 1982)
всім південним та західним слов’янським народам присвячені окремі
розділи. Лише три східнослов’янські народи ввійшли в один розділ під
назвою «Формирование этнического самосознания древнерусской
1
Звіт про науково-дослідну роботу відділу етнології за 2002 р. // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. – Комп’ютерний набір. – С. 1-8.

88

Інституту українознавства – 15 років

народности». І вже зовсім недавно, у 1999 р. вийшла монографія
В. Сєдова «Древнерусская народность», де за допомогою археологічних
матеріалів робиться спроба поновити згадану концепцію М. Погодіна»1.
Також, В.Д. Баран і Я.В. Баран стверджують: «У запропонованій
нами праці на новій методологічній основі розкриваються процеси
історичного розвитку слов’ян на території Східної Європи і України
зокрема. Лінгвістичні, історичні і, зокрема, археологічні матеріали
переконують нас в тому, що слов’яни ніколи не були єдиною етнічною
спільністю, вони, як і народи іранського, орракійського, іллірійського,
германського, романського кореня виступали як окремі етномовні групи,
об’єднані в племена і племінні союзи, що були етносоціальними
одиницями. Київська Русь виникла як державне об’єднання багатьох
різних слов’янських і неслов’янських племен на чолі з князями
норманської династії Рюриковичів. Як і імперія Карла Великого та інші
їй подібні Київська Русь вже з дня свого зародження вражена бацилою
розпаду. Київські князі створили державу імперського типу, але не
створили і не намагалися створили єдиної давньоруської народності. ЇЇ
вигадали історики»2.
У своїй фундаментальній, академічній праці автори фахово
проаналізували етнокультурні процеси в період Києво-руської держави
та прийшли до таких висновків: «За Володимира Святославина та
Ярослава Мудрого Київська Русь досягає рівня територіальнополітичного і правового організму з ознаками федералізму. У літературі
цю державно-політичну ситуацію не рідко трактують як етнічну єдність,
що веде до утворення давньоруської народності. Однак, це тільки
підміна понять, що не відбиває об’єктивних реалій. Менше, ніж за сто
років на величезних просторах від Вісли до Волги і від Чорного та
Балтійського моря при наявності непрохідних природних бар’єрів і
браку комунікацій при існуванні різних торговельно-економічних
орієнтацій південної і північної частини Русі, місцеві етномовні і
культурні відмінності різних східно-слов’янських племінних груп не
були знівельовані. Вони залишилися і, мабуть, найбільше спричинили
занепад Київської Русі. Розпад Київської Держави почався вже після
смерті Ярослава Мудрого. Новоутворені князівства незважаючи на
династичні зв’язки, в між удільних війнах відстоюють свої вотчини.
Вони поступово групуються навколо певних культурно-економічних
центрів (Полоцьк на Двині, Володимир-на-Клязьмі, Київ та Галич у
Дніпрово-Дністровському межиріччі), що у географічного відношенні
накладаються на колишні племінні землі. Тут найбільше збереглися свої
етномовні та етнокультурні традиції, витоки яких сягають раннього
середньовіччя. Вони і стають рушійними силами тих процесів, що
лежать в основі утворення трьох східнослов’янських народів –

1
Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К.: ІМФЕ ім.
М.Т. Рильського, 2002. – С. 2-6.
2
Там само. – С. 6.
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білоруського, російського та українського. Їх витоки сягають доби
великого переселення народів»1.
Протягом 2003 р. співробітники відділу цілеспрямовано вивчали
етнічну історію українського народу та забезпечували її науковеметодичне опанування в середній та вищій школі. Окрім вирішення
засадничих теоретико-методологічних питань, вчені-українознавці
продовжували вирішувати і нагальні практичні проблеми згідно їх
наукової тематики. Так, В.Д. Баран продовжував керувати розкопками
середньовічного городища біля с. Крилос Івано-Франківської області;
Ростислав Терпиловський очолював Лівобережну археологічну
експедицію, що здійснювали рятувальні роботи на пам’ятках різних епох
на території Чернігівської та Сумської областей (липень-листопад),
Юрко Фігурний спочатку брав участь з 17 липня по перше серпня 2003 у
науковій археологічній експедиції Національного Університету «КиєвоМогилянська
Академія»
під
керівництвом
д.і.н.
професора
Л.Л. Залізняка, яка досліджувала мезолітичну стоянку Добрянка (7 тис.
до.н.е., Кукрекська культура) Тальнівського району Черкаської області, а
потім – з 6 по 26 серпня того ж року в науковій археологічній експедиції
Інституту археології НАН України під керівництвом к.і.н.
Ю.В. Болтрика, яка розкопала курган «Бузок» на 265 км шосе КиївОдеса (ІV-III тис. до н.е., енеоліт, ямна культура) на Кіровоградщині, ці
дослідження були безпосередньо пов’язані з будівництвом атобану КиївОдеса. Також Фігурний Ю.С. і Чирков О.А. зробили фахове наукове
наукове редагування колективної три-томної праці «Броварська
минуващина». А саме: Книга 1. Праотча сторона у межиріччі Десни і
Трубежа: Нариси з історії Броварського краю від стародавніх часів і до
ХХ ст. – Бровари: Водограй, 2003. – 272 с.; Книга 2. Літописна
скарбниця: нариси історії Броварського краю (радянський період та доба
незалежності України). – Бровари: Водограй, 2003. – 640 с.; Книга 3.
Історія поселень Броварського краю: від стародавніх часів до
сьогодення. – Бровари: Водограй, 2003. – 640 с.2
Серед чисельних наукових праць, які були написані, підготовлені до
друку та опубліковані співробітниками відділу етнології в 2003 р., ми
хочемо розповісти про монографію Юрія Степановича Фігурного
«Історичні витоки українського лицарства. Нариси про зародження і
розвиток козацької традиційної культури та національне військове
мистецтво в українознавчому вимірі» (обсягом 308 сторінок). Хоча ця
книга була надрукована у київському видавництві: Видавничий дім
«Стилос» і з’явилася на полицях книжкових крамниць і розкладок вже у
січні 2004 р., проте автор завершив її остаточне редагування і підготовку
до видання ще в першій половині 2003 р. Вона знайомить читачів з
історичними витоками українського лицарства – козацтва. Автор
професійно досліджує проблему зародження і розвитку козацької
1

Там само. – С. 379-380.
Звіт про роботу НДІУ «Відділ етнології за 2003 рік // Архів відділу української
етнології НДІУ МОН України. – комп’ютерний набір – С. 1-11.
2
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традиційної культури та національне військове мистецтво в
українознавчому вимірі. У книзі розглядаються стародавні елементи
козацького культурного комплексу, які пов’язують його з мілітарною
культурною традицією багатьох індоєвропейських народів. Окремі
нариси присвячені вишколу молодих воїнів-звірів, культам коня та мечашаблі, кобзарям, символіці червоного кольору, особливому ставленню
воїна до жінки, а також побратимству, лицарському кодексу, впливові
козацької культури на українське державотворення і право творення.
Фігурний Ю.С. вважає: «Українське козацтво – складне і багатогранне
явище, яке відіграло важливу роль у долі України та її народу. Саме
завдяки козацтву в середині ХVIII ст. була створена українська держава
– Гетьманщина, яка продовжила державотворчу традицію українського
народу у пізньому середньовіччі. Завдяки козацтву і його впливові на
українську культуру протягом бездержавного колоніального ХІХ ст., в
ментальності українців жило прагнення до волі і свободи, а козак був
уособленням українського ідеалу чоловіка-воїна. Безсмертний козацький
дух і сприяв становленню української державності в ХХ ст.1
Також Юрій Фігурний наголошує: «У незалежній Україні зрозумілий
інтерес до такого яскравого феномена її історії, як козацтва разом з тим
поза увагою дослідників залишається проблема генези козацької
культури, зокрема тих її архаїчних елементів, які є спільними для
військової культурної традиції багатьох індоєвропейських народів. Без
детального дослідження цих архаїчних елементів козацької культури на
широкому тлі загальноіндоєвропейського культурного – історичного
процесу важко зрозуміти витоки й сам феномен козацтва, що відіграв
значну роль не тільки у формуванні пізньосередньовічної української
держави, а й у становленні матеріальної та духовної культури самого
українського етносу»2.
Проведений автором науковий аналіз, дає йому право стверджувати:
«У XVII – XVIII ст.. українське козацтво не лише виступало як
національні збройні сили, а й було головним фундатором української
держави. Досліджуючи його, ми не тільки збагачуємо наші історичні
знання, але й певною мірою зміцнюємо науковий фундамент сучасного
процесу державотворення. Народ, який має важку, але гідну власну
історію, пам’ятає про своє минуле. Заслуговує на достойне майбутнє.
Адже основою як етнічної, так і національної самосвідомості є, як
відомо, історична пам'ять, колективні уявлення про спільний шлях, що
його пройшли разом члени того чи іншого етносу… Героїчні козацькі
традиції минулого повинні допомогти у будівництві сучасної
національно – демократичної правової країни. ЇЇ ідеологією повинна
стати українська національна ідея, а саме поєднання інтересів держави,
народу і особистості. Це триєдине завдання важке, але його треба
1
Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про зародження і
розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в
українознавчому вимірі. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2004. – С. 2-3.
2
Там само. – С. 3.
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виконати, інакше нам знову загрожуватиме втрата незалежності і статус
колонії. У цьому аспекті є важливою проблема пошуку Українською
свого місця у системі світових цивілізацій. Тут виникає дискусійне
питання, чи нам треба сліпо копіювати Захід (євро-американські
цінності), чи, можливо, не мучитися і обирати Схід (російськоесендійський напрямок)? А чи не краще нам знайти свій так званий
«третій шлях», але не в розумінні чогось такого виняткового і
незбагненного – месіанського. Ні! Нам, українцям, треба залучити
найкращі досягнення, найпередовіші технології і Заходу, і Сходу, і
друзів, і ворогів. Опираючись на них, створити економічну розвинену
самобутню, міцну і висококультурну державу – Україну XXI ст.»1
Також ми хочемо зауважити, що ця монографія була підготовлена і
написана в рамках програми «Українознавство в системі освіти, науки і
культури», яка виконувалася в Науково – дослідному інституті
українознавства Міністерства Освіти і Науки України відповідно до
напрямку роботи відділу етнології. В кінці грудня 200 3 року в
керівництві відділу етнології відбулися суттєві зміни, так в силу низки
об’єктивних і суб’єктивних причин пішов за власним бажанням з посади
завідувача відділом Володимир Данилович Баран, а його місце з 2 січня
2004 року наказом директора НДІУ МОН України професора Петра
Петровича Кононенка був призначений новий керівник кандидат
історичних наук Юрій Степанович Фігурний. Ми хочемо ще раз
відзначити, ту надзвичайну важливу роль яку зіграв, і продовжує
відігравати в науковому житті відділу етнології яскрава особистість
мудрої людини, розумного вченого, досвідченого керівника –
адміністратора, виваженого колеги – Володимира Барана. Ми твердо
переконані, що саме завдяки його визначним здібностям організатора
відділ завжди перебував на чільних позиціях як в Інституті
українознавства зокрема, так і у вітчизняній науці взагалі.
З 1 січня 2004 р. по 31 грудня 2006 р. відділ української етнології
разом з відділом порівняльних досліджень виконував державну
бюджетну тему «Дослідження етнічної історії українського народу та
науково-методичне забезпечення вивчення її середній та вищій школі.
Керівником цієї науково – дослідної роботи був призначений Фігурний
Ю. С. Головним об’єктом дослідження відділу етнології є український
етнос. Визначальним предметом дослідження – походження
українського народу та його етнічна історія. Основним теоретикометодологічним питанням – з’ясування об’єктивних закономірностей
етнічної історії українського народу та науково-методичне забезпечення
вивчення її в середній та вищій школі. Найважливішим результатом
науково – дослідної роботи повинна стати українознавча концепція
етнічної історії науково-дослідної роботи та науково-методичне
забезпечення вивчення її в середній та вищій школі. Провідною метою
науково – дослідної роботи відділу є професійне вивчення походження
1

Там само. – С. 4, 259.
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українців та їхньої багатовікової етнічної історії, фахове обґрунтування і
забезпечення опанування в середній та вищій школі етногенезу
українського народу та його етнічної історії. суспільна значущість
результатів роботи відділу етнології буде полягати у наступному –
етнічна історія українського народу є міцним підґрунтям консолідуючим
чинником української держави й української нації, вагомим елементом
збереження тотожності та самодостатності українського народу в
глобалізацій них процесах. Третього тисячоліття, а вивчення етнічної
історії українців, враховуючи значні здобутки і досягнення
українознавства, допомагає нам здійснювати вагомий вплив на процес
національного державотворення і формування в українському соціумі
міцних засад громадянського суспільства. Саме тому успішне виконання
даної науково – дослідної роботи допоможе вченим-українознавцям
створити нові типи шкільних програм, методичні рекомендації,
напрацювання й розробки, підручники й посібники з етнологічних
питань українознавства, розрахованих як на стаціонарне навчання, так і
на дистанційне навчання в Україні та за її межами . Також важливе
науково-практичне значення одержаних результатів даної науководослідної роботи буде полягати у тому, що отримані наукові підсумки і
вироблені історико-методологічні підходи можуть бути використані та
застосовані у різних сферах буття українського суспільства, зокрема у
державному управлінні, в науці, в освіті та вихованні, в культурі.
Залишається разом з тим, актуальним завданням створення в Україні
потужної науково-технічної бази даних з етнічної історії українського
народу, а саме :укладання профільних бібліографічних довідників,
термінологічних словників, каталогів, картотек, відео, кіно, та фототек,
комп’ютерних програм тощо.1
Щодо переліку основних завдань які постали перед співробітниками
відділу в процесі виконання держбюджетної теми то, це насамперед,
нагальна потреба вирішення таких засадничих і концептуальних
настанов: 1) здійснити професійний аналіз сучасної науково-дослідної та
навчально-методологічної літератури за досліджу вальною тематикою;
2) створити цілісну джерельну та історіографічну базу з досліджу
вальної проблеми; 3) фахово обґрунтовувати методологію та методику
проведення даної науково – дослідної роботи; 4) розробити понятійнотермінологічний інструментарій з етнологічних та дотичних до них
проблем українознавства; 5) розкрити важливе значення, етнічної історії
українського народу як вагомого чинника суспільного життя в Україні;
6)визначити і проаналізувати українську етнічну історію: стан проблеми
та перспективи її розвитку; 7) окреслити місце і важливу роль
українознавства як цілісної інтегративної системи наукових знань про
Україну, українців і світове українство в цивілізаційному часопросторі
та у контексті дослідження етнічної історії українського народу;
1
Звіт відділу української етнології НДІУ про роботу в 2004 р. // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. – комп’ютерний набір. – С. 1 -11.
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8) охарактеризувати етнічну історію українців як цінну складову в
концептуальній системі українознавства та яскравий феномен у загально
– індоєвропейському етногенезі; 9) зробити аналіз і синтез загальних
закономірностей та особливостей етнічної історії українського народу на
кожному історичному етапі й зокрема, в найбільш персоно – поворотні,
екзистанційно – наснажені миті його існування; 10) висвітлити значення
української етнічної історії як відповідального чинника консолідації та
розвитку національного соціуму та громадянського суспільства;
11) визначити роль і місце дослідження етнічної історії українців в
системі українознавства вищої та середньої школи України та
забезпечити її науково – методичне вивчення у вітчизняних закладах
освіти; 12) сформувати й окреслити вплив глобалізацій них проблем на
сучасні етнонацієдержавотворчі процеси в Україні та в українознавстві
кінця XX – початку XXI ст.. також, керівником держбюджетної теми
були визначені основні робочі гіпотези науково-дослідної роботи. Поперше, етнічна історія українців є вагомим чинником згуртування та
подальшого розвитку українського соціуму; По-друге, етнічна історія
українського народу є однією з важливих складових українознавства як
інтегральної науки та головної вітчизняної навчальної дисципліни; Потретє, етнічна історія українців є головним підґрунтям інтегративного
українознавства у вищій та середній школі України; По-четверте,
етнічна історія українців у комплексній системі українознавства є
вирішальним чинником становлення і розвитку української політичної
нації та вагомим елементом збереження національної ідентичної
тотожності й самодостатності українського народу в глобалізаційних
процесах Третього тисячоліття; По-п’яте, українознавство, як цілісну і
комплексну систему інтегративних наукових знань про Україну,
українців і світове українство у просторі й у часі, також треба вивчати і
пропагувати в контексті дослідження етнічної історії українського
народу1.
Отже, протягом 2004 року співробітники відділу розкопали невтомну
науково – дослідну роботу, щодо успішного вирішення поставлених
перед собою професійних завдань. А саме, Баран В. Д, і Терпиловський
Р. В. досліджували тему «Походження і етнічна історія українського
народу», Чирков О. А. вивчав тему «Розвиток етнічної культури
населення України в XX ст..»; Фігурний Ю. С. розробляв тему «Етнічна і
політична історія українського народу», а лаборантка Куявець Я.Г.
виконувала свої обов’язки. Також, співробітники відділу, окрім
теоретико – методологічних розробок активно займалися і практичною
діяльністю. Зокрема, Терпиловський Р. В в травні – серпні 2004 року
очолював Лівобережну археологічну експедицію, що здійснювала
рятувальні роботи на пам’ятках рідних епох на території Чернігівської та
1
Анотований звіт відділу української етнології та порівняльних досліджень про
виконання держбюджетної теми «Дослідження етнічної історії українського народу та
науково – методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі» за 2004 рік //
Архів відділу української етнології НДІУ МОН України. – Комп’ютерний набір. – С. 1-3.
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Сумської обл.; Баран В. Д. влітку того ж року узяв участь як консультант
в археологічних, дослідженнях галицького городища в селі Крилос Івано
– Франківської області; Фігурний Ю. С. брав участь в археологічній
експедиції НАУКМА, яка під керівництвом професора Залізняка Л. Л. з
17 липня по 6 серпня 2004 р. досліджувала стоянки епохи кам’яної доби
біля села Добрянка Тальнівського району Черкаської області.
Найважливіші підсумки науково – дослідної роботи відділу української
етнології були узагальнені в опублікованих і підготовлених до друку
статтях, наукових виданнях, а також висвітленні у виступах і доповідях
співробітників відділу на міжнародних і всеукраїнських конференціях.1.
Зокрема, ми хочемо акцентувати на монографії «Україна просторова в
концепційному окресленні Степана Рудницького» (245 с.), яка побачила
світ у 2004 році. У ній розкривалися основні грані та виміри наукової
творчості Степана Рудницького, а його концептуальні ідеї фахово
застосовувалися до аналізу розвитку культури, геополітичного
положення, національної цілісності України. Так, у розділі III цієї
монографії – «простір України в геополітичних вимірах»була
надрукована стаття Олега Чиркова «Втрачені землі (порівняння
«національної території України», визначеної Степаном Рудницьким на
початку 1920-х років, з сучасною державною та етнічною українською
територією, а у розділі IV «Український простір націєусвідомлення та
державотворення» – стаття Юрія Фігурного «Проблеми українського
державотворення в працях Степана Рудницького». Важливість наукового
вивчення творчої спадщини видатного вченого полягає в тому, що його
особливу увагу привертала проблема освоєння українських автохтонних
земель, які з часом стали усвідомлюватися українцями як «своя земля»,
саме на прикладі України Степан Рудницький розкрив, яким способом
на природно – географічній основі у ході етнічної консолідації визріває
ідея «своєї землі» як етнічної залюдненої та культурно трансформованої,
котра стає природно – соціальною цілісною, що має виразні географічні
кордони.2
У 2005 році співробітники відділу, а саме Фігурний Ю.С., Баран В.Д,,
Ятченко В. Ф., Чирков О. А., Лєбєдєва О. В., Шостак М. В., Мосійчук
(дівоче прізвище Куявець) Я. Г. продовжували успішно досліджувати
етнічну історію українського народу та забезпечувати її науковометодичне вивчення в середній та вищій школі. Так, доктор історичних
наук, професор, член – кореспондент НАН України провідний науковий
співробітник Володимир Данилович Баран розробляв у своїх працях
тему: «Походження українського народу і розвиток його етнічної
історії». Зокрема ним у співавстворстві з Ярославом Володимировичем
Бараном в 2005 році була надрукована монографія «Історичні витоки
українського народу» (208 с.) У книжці висвітлюються складні проблеми
1
Звіт відділу української етнології НДІУ про роботу в 2004 р. // Архів відділу
української етнології НДІУ МОН України. – комп’ютерний набір. – С. 1-11.
2
Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія.
– К.: Українська видавнича Спілка, 2003. – С. 2-7.
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слов’янського етногенезу і походження українського та інших
східнослов’янських народів. Особливу увагу приділено розвитку
етнокультурних і соціальних процесів. Великому розселенню слов’ян,
що привели до зародження в ранньому середньовіччі всіх слов’янських
народів. Важливе місце в ній займають питання утворення КиєвоРуської держави і критика концепції «давньоруської народності». У
своїй монографії автори пишуть: «У минулому столітті, зокрема після
Другої світової війни, відбулися значні зрушення в археологічних
дослідженнях слов’янських пам’яток, які подвоїли та потроїли
джерелознавчу базу. Вдалося закрити хронологічні лакуни, що істотно
ускладнювало порівняльне вивчення археологічних культур І тис. н.е. на
території лісостепової України. Це, у свою чергу, дало змогу побудувати
типологічно-хронологічні колонки безперервного етнокультурного
розвитку давнього населення України. Застосування природничоматематичних методів у вивченні матеріальної культури значно
посилило її інформативні можливості, розширило межі археологічного
пошуку. Усе це відкрило нові можливості історичних реконструкцій
етнокультурного та соціально-економічного розвитку давнього
населення України, у тому числі предків українського народу»1.
Також вони наголошують: «Етноісторичний процес будь-якого
народу, зокрема слов’янського, конкретно українського, не можна звести
до простого біологічного відтворення поколінь одного етносу. Уже від
самого початку свого зародження українці були частиною слов’янства,
як їхні предки – частиною індоєвропейського світу. Їхній розвиток
відбувся у безпосередніх контактах і взаємовпливах із сусідніми, такими
же етноісторичними, спільнотами. Поряд з процесами диференціації,
виділення та самоусвідомлення окремих етнічних груп і народів мали
місце процеси інтеграції, коли в результаті змішування різних племінних
груп утворювались нові народи. Ця закономірність притаманна
насамперед тим слов’янським утворенням, які в процесі розселення
осідали на чужих територіях і змішувались із субстратним населенням»2.
Саме тому, автори стверджують: «Усі ці процеси суворо
регламентовані, прив’язані до певних природних та географічних зон і
визначені часово. Тобто зародження слов’янських народів відбувалося у
рамках певних географічних регіонів, певного етносоціального та
етнографічного середовища і на певному історичному етапі.
Етноісторична схема, розроблена лінгвістами, істориками-медієвістами,
археологами, зведена до декількох ієрархічно-історичних етапів:
індоєвропейці,
або
староєвропейці,
германо-балто-слов’яни,
праслов’яни, слов’яни, слов’янські народи. Кожна з цих етноісторичних
категорій повинна була пройти тривалий історичний шлях від
зародження та розвитку до утворення нових етносоціальних спільнот, які
б усвідомили свою етнокультурну окремішність. Зрозуміло, що це
1
Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. –
С. 2–3.
2
Там само. – С. 3.
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зайняло століття та тисячоліття. При цьому формування кожного
європейського етносу відбувалося в конкретних історичних умовах, які в
різних регіонах Європи мали свої особливості, залежно від
географічного положення та природного середовища. Наприклад,
найбільш сприятливою для етнонаціонального та культурного розвитку
в Європі була Середземноморська зона. Там з’являються перші
європейські народи, перші європейські цивілізації. Звідси випливає, що
ми не можемо довільно встановити час виникнення слов’янських
народів, наприклад з палеоліту чи енеоліту. Вони, у тому числі й
український народ, не могли утворитись раніше, поки їхні предки не
пройшли визначені історичні події свого розвитку»1.
Таким чином, автори доводять, що процеси розселення слов’янських
племен з лісостепової сучасної України на південь у Подунав’я і на
Балкани, а з Верхнього Подніпров’я – на північний схід у верхів’я Волги
в ранньому середньовіччі характеризуються однаковими історичними
закономірностями. Слов’яни як у Подунав’ї і на Балканах, так і на Двіні і
на Волзі поглинали чужі субстрати, само змінювалися, творили свої
окремі культури і мови. Так, фактично формувалися нові етнічні групи, а
слов’янські племена, що залишилися на своїй корінній території
(пограниччя Лісу і Лісостепу України), утворили свою групу, що дала
початок українському народові2.
Кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології
Юрій Степанович Фігурний досліджував тему: «Етнічна історія
українського народу та державотворчий процес». Окрім теоретичних з
цієї тематики він брав участь в археологічній експедиції НАУКМА, яка
під керівництвом доктора історичних наук, професора Леоніда Львовича
Залізняка з 18 липня по 14 серпня 2005 р. у кількості 40 осіб вивчала
стоянки доби каменю біля села Добрянка на Черкащині. Доктор
філософських наук, провідний науковий співробітник Володимир
Феодосійович Ятченко успішно працював над темою: «Давня історія
духовної культури українського етносу».Зокрема, він досліджує основні
етапи розвитку давньої історії та української духовної культури, а саме
висвітлює проблеми формування світоглядних і морально-засадничих
підвалин прадавнього вітчизняного етнічного культурного комплексу.
Науковий співробітник Олег Адольфович Чирков продовжував
досліджувати тему: «Розвиток етнічної структури населення України в
ХХ ст.». Молодший науковий співробітник Ольга Владиславівна
Лєбєдєва розробляла тему: «Проблема походження українського народу
в історіографії ХІХ-ХХ століть», це є проблематикою її майбутньої
кандидатської дисертації. Аспірантка відділу Маргарита Василівна
Шостак досліджувала тему «Утворення Києво-Руської держави в
українській історіографії ХХ ст.», це є тематика її кандидатської
дисертації. Лаборант Ярослава Григорівна Мосійчук в 2005 р. друкувала
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статті співробітників відділу української етнології і допомагала в
організаційному забезпеченні держбюджетної теми. В 2005 р. відділ
української етнології та його співробітники мали робочі зв’язки з такими
українознавчими центрами: Інститутом археології НАН України;
Інститутом
мистецтвознавства,
фольклористики
і
етнології
ім.М.Т. Рильського
НАН
України;
Інститутом
сходознавства
ім.А. Кримського НАН України; Національним університетом «КиєвоМогилянська Академія» – з магістерською програмою «Археологія та
давня історія України»; Київським Національним університетом імені
Тараса Шевченка (а саме: з Центром українознавства, з кафедрою
археології та музеєзнавства історичного факультету, з кафедрою
краєзнавства і туризму географічного факультету); Інститутом
досліджень діаспори; Українською Всесвітньою Координаційною
Радою; Міжнародною Асоціацією Україністів та Державним комітетом
статистики України. Головні наукові результати роботи відділу
упродовж 2005 р. відображено в публікаціях, доповідях та поданих до
друку працях. Так, у цьому році вийшов друком науковий
бібліографічний довідник з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства «Украна-етнос» (202 с.). Його укладали співробітники
відділу української етнології Фігурний Ю.С. і Чирков О.А. У довіднику
зібрано бібліографічний опис найрізноманітніших видань з етнологічних
та дотичних до них проблем українознавства (понад 6 тисяч публікацій),
що відповідає потребі комплексного, системного пізнання і
самопізнання українського етносу, сприяє становленню українознавства
як цілісної навчальної дисципліни з етнологічною складовою на
чільному місці. До довідника внесено книжкові видання, періодичні
видання, статті зі збірників, періодичних видань, матеріали конференцій,
брошури, автореферати та інші публікації з етнологічних проблем
українознавства. В передмові упорядники зазначили, що науковий
бібліографічний довідник не є вичерпним виданням, добір літератури
було закінчено в листопаді 2005 р. Це видання є результатом виконання
співробітниками відділу української етнології планової державної
бюджетної теми «Дослідження етнічної історії українського народу та
науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі»
(2004-2006 рр.), а саме створення джерельної та історіографічної бази з
даної проблеми1.
У 2006 році відділ української етнології вдало і результативно
досліджував і вивчав етнічну історію українців та забезпечував її
науково-методичне наповнення і засвоєння в середній та вищій школі.
Зокрема, провідний науковий співробітник Баран В.Д. і молодший
науковий співробітник Лєбєдєва О.В. розробляли підтему «Походження
українського народу» і початок його етнічної історії; завідувач відділу
Ю.
Фігурний,
молодший
науковий
співробітник
Данилюк1
Україна–Етнос. Науковий бібліографічний довідник з етнологічних та дотичних до
них проблем з українознавства / Укладачі: Фігурний Ю.С., Чирков О.А. – К., 2005. – С. 2,
4.
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Кульчицька О.П. опрацьовували підтему «Етнічна історія українського
народу та етнаціональний державотворчий процес», науковий
співробітник Чирков О.А. досліджував підтему «Розвиток етнічної
структури населення України в ХХ ст., провідний науковий співробітник
Ятченко В.Ф. вивчав підтему «Давня історія духовної культури
українського народу», а лаборант Мартинова В.А. добросовісно
виконувала свої штатні обов’язки .
Так, співробітниками відділу української етнології в 2006 р. був
підготовлений і тиражований науковий понятійно-термінологічний
словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства «Україна-Етнос» (224 с.) Ця праця розроблена з
урахуванням комплексних потреб системного і цілісного пізнання і
самопізнання українського етносу, формування європейської української
політичної нації, становлення українознавства як навчальної дисципліни,
системи інтегративних наукових знань та ідеології Української
Самостійної Соборної Держави. У передмові авторів зазначено, що
головною метою досліджень відділу української етнології є створення
науково обґрунтованої концепції етногенезу українців, висвітлення
найважливіших питань етнічної історії України, відтворення основних
етапів формування та розвитку українського етносу, впровадження
наукових досліджень з питань етнології в систему національної освіти та
в систему національної освіти та в суспільно-політичну практику.
Науковий понятійно-термінологічний словник-довідник, на превеликий
жаль не охоплює всіх понять і термінів, що стосуються концентру
«Україна-Етнос», тому як неможливо осягнути Всесвіт. У ньому
вміщено головні етнологічні терміни та інші важливі поняття і дефініції
(всього 251 визначень), що стосуються вивчення етнологічних проблем
українознавства. Разом з тим, автори розуміють, що представленні в
даній праці тлумачення певних понять і термінів не завжди є
усталеними, а окремі з них навіть викликають бурхливі дискусії. Ми
хочемо наголосити, що це, безсумніву, вагоме українознавче видання
було підготовлені і тиражовані співробітниками відділу української
етнології НДІУ МОН України на виконання державної бюджетної теми
«Дослідження етнічної історії українського народу та науковометодичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі (20042006
рр.),
а
саме
розроблення
понятійно-термінологічного
інструментарія з даної проблеми1.
Також, співробітники відділу в цьому році підготували до друку і
видали власними зусиллями збірник наукових праць з етнологічних та
дотичних до них проблем українознознавства «Україна-Етнос» (240 с.)
Це видання є результатом аналітичних підсумкових досліджень
1
Україна-Етнос. Науковий понятійно-термінологічний словник-довідник з
етнологічних та дотичних до них проблем українознавства / НДІУ. Авт: Фігурний Ю.С.
(керівник авт.кол.), Чирков О.А. (координатор), Баран В.Д., Баран Я.В., ДанилюкКульчицька О.П., Лєбєдєва О.В., Мартинова В.А., Терпиловський Р.В., Шостак М.В.
Ятченко В.Ф. – К., 2006. – С. 2-5.
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працівників відділу української етнології НДІУ МОН України з науководослідної роботи «Дослідження етнічної історії українського народу та
наукове-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі
(2004-2006 рр.), а саме здійснення аналізу сучасних науково-дослідної та
навчально-методичної літератури за досліджу вальною тематикою;
обґрунтування методології та методики проведення даної науководослідної роботи; розкриття значення етнічної історії українського
народу як важливого чинника суспільно-політичного життя в Україні;
означення й охарактеризування стану проблеми та перспективи розвитку
професійного вивчення української етнічної історії, окреслення
парадигмальної ролі українознавства в контексті дослідження етнічної
історії українського народу; усвідомлення етнічної історії українців як
важливу складову в інтегративній системі українознавства та яскравий
феномен у загальноєвропейському етногенезі; часткове проведення
аналізу і синтезу основних закономірностей та особливостей етнічної
історії українського народу на кожному історичному етапі; висвітлення
значення української етнічної історії як вагомого чинника консолідації
та розвитку національного соціуму та громадянського суспільства;
визначення ролі й місця дослідження етнічної історії українців у
навчально-освітній системі українознавства вищої та середньої школи
України та забезпечення її науково-методичного вивчення і наповнення
у вітчизняних закладах освіти; формування основних категорій впливу
глобалізаційних проблем на сучасні етнонаціодержавотворчі процеси в
Україні та в українознавстві кінця ХХ – початку ХХІ ст.
Ми хочемо зазначити, що спочатку цю наукову працю планувалося
видати у форматі колективної монографії. Проте, через низку
об’єктивних і суб’єктивних причин, а саме через виробничий конфлікт і
незнаходження консенсусу (спільної мови) поміж завідувачем відділу,
кандидатом історичних наук Фігурним Ю.С. і провідним науковим
співробітником, доктором історичних наук, професором, членкореспондентом НАН України Бараном В.Д. це видання побачило світ як
збірник наукових праць. Хоча на наше тверде переконання як за
фаховим рівнем наукових матеріалів, опублікованих у цьому виданні та і
за широтою (кількістю та якістю) охоплення етнічних та дотичних до
них проблем українознавства ця аналітична праця могла би отримати
статус колективної монографії, проте не склалося як гадалося, а жаль…
У своєму вступному слові керівник авторського колективу
Ю. Фігурний зазначив: «Етнічна історія українського народу є міцним
підґрунтям і консолідуючим чинником Української Самостійної
Соборної держави та української нації, вагомим чинником збереження
тотожності й самодостатності українського народу в глобалізацій них
процесах третього тисячоліття. Вивчення етнічної історії українців,
враховуючи здобутки і досягнення українознавства, як комплексної
системи наукових знань про Україну, українців і світове українство в
просторі і часі, впливає на процес національного державотворення і
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формування української політичної нації та сучасного громадянського
суспільства»1.
Тепер ми хочемо дещо докладніше охарактеризувати зміст збірника
наукових праць. Так, у розділі І аналізувалися теоретико-методологічні
засади української етнології, зокрема, це стаття Юрія Фігурного
«Український етнос як один із важливих концентрів українознавства, і
праця Ольги Лєбєдєвої «Теоретичні основи проблеми етногенезу у
монографії М.Брайчевського «Походження Русі». У розділі ІІ
досліджувалася передісторія українського етносу, в статтях Володимира
Барана «Сучасний стан наукових досліджень з археології та давньої
історії України», «Дослідження слов’янських поселень черняхівської
культури в басейні Гнилої Липи», «Ранньосередньовічні слов’янські
поселення біля села Рашкова на Середньому Дністрі і розвідках Юрка
Фігурного «Археологічні дослідження в басейні річки Вись в
українознавчому вимірі» й «Дослідження кукренських стоянок біля села
Добрянка на Черкащині в 2001, 2003-2006 рр. археолого-етнологічний
аспект». У розділі ІІІ розглядалися важливі проблеми походження
українського народу, зокрема в таких дослідженнях Володимира Барана
як: «Проблема походження українського народу (археологічний
пошук)», «Археологія та лінгвістика про етнокультурний розвиток
давніх слов’ян», «Прабатьківщина слов’ян за писемними та
археологічними джерелами (огляд основних версій)», «Найдавніші
писемні звістки про слов’ян, «Походження слов’ян», «Велике розселення
словян і початки утворення слов’янських народів», «Племінні і
державотворчі процеси на території України у VIII-Х ст., «Етнічні
процеси в період Києворуської держави». У розділі ІV, присвяченому
українській мові як одній з головних ознак українського етносу, були
опубліковані так статті Ю.Фігурного: «Українська мова як важливий
фактор етнічної самосвідомості українців», «Мовні та культурні
чинники в українському етнонаціональному державотворчому процесі»,
«Щастя – доля рідної мови історичному розвитку України, Української
Самостійної Соборної Держави та українського народу», «Сучасний стан
і перспективи розвитку української мови на теренах України у ХХІ ст.»
У розділі V вивчалася етнічна будова людності України та її
територіальних частин. Ці питання підіймалися в таких дослідженнях
Олега Чиркова як: «Зміст поняття «етнічна будова людності України»,
його місце в системі термінів українознавства та внесок відділу
української етнології НДІУ в дослідження розвитку впродовж ХХ ст.
етнічної будови української людності», «Головні риси розвитку етнічної
будови української нації від кінця ХІХ до початку ХХІ ст.», «Зміна
питомої ваги українців у населенні України (в сучасних її межах) від
кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.», «Зросійщення – найбільша загроза
1
Україна-Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства / НДІУ. Авт.: Фігурний Ю.С. (керівник авт.кол.), Баран В.Д., ДанилюкКульчицька О.П., Лєбєдєва О.В., Чирков О.А., Шостак М.В., Ятченко В.Ф. – К., 2006. –
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існуванню українського народу», «Періодизація розвитку етнічної
структури населення України упродовж ХХ ст.», «Найважливіші зміни
етнічної будови людності Києва, що відбувалися від кінця ХVIII ст. до
сьогодні», «Центр ваги поросійщених мас пересувається на Донбас.
(Російщення українців Донецької і Луганської областей за 13 років – від
початку 1989 р. до кінця 2001 р. за статистичними даними)», «Сучасні та
можливі майбутні зміни етнічної будови людності кримського
півострова» тощо. У розділі VІ були проаналізовані деякі аспекти
української традиційної культури. Це було зроблено в статтях
Володимира Ятченка: «Шаманізм і шаманство в українців: вигадка чи
реальність», «Нові соціальні ролі традиційної духовної культури в житті
українського села», «Про методологічні передумови вивчення духовної
культури сільського населення Українського Полісся» і Юрка Фігурного
«Козацька культура як полі етнічний синтез традицій Сходу – Заходу і
автентичної української спільноти»
У розділі VII вивчалися здобутки вітчизняної освіти в
етнанацієдержавотворчому процесі. Ці питання підіймалися у
дослідженнях Ольги Лєбєдєвої «Проблема ґенези українського народу в
українській освіті ХХІ ст.», Юрія Фігурного «Теоретичні та практичні
засади підготовки та проведення курсів підвищення кваліфікації
вітчизняних педагогічних кадрів в контексті етнонаціонального
державотворчого процесу», «Роль української козацької культури в
сучасній системі виховання молоді», «Видатний український
етнопедагог Василь Сухомлинський», Маргарити Шостак «Важливість
утворення Києво-Руської держави для національної культури та
необхідність осягнення цих етнонаціональних процесів в українській
освіті». У розділі VIII досліджувалася етнічна і національна само
ідентифікація українського народу. Зокрема, це було зроблено у статтях
Ольги Лєбєдєвої «Етнічна самосвідомість як головний критерій
існування етносу в етногенетичні концепції В.Г. Балушка» і Маргарити
Шостак
«Роль
православ’я
у
сучасному
українському
етнонаціональному середовищі. У розділі ІХ проводився аналіз певних
складових української ментальності, так, ці питання підіймав Володимир
Ятченко у дослідженнях: «Філософські аспекти вивчення духовної
спадщини українського Полісся» і «Обрядя як фактор людської
екзистенції та консолідації соціальних груп».
В останньому Х розділі в статтях Оксани Данилюк-Кульчицької
«Питання збереження національної ідентичності русинів-українців
Східної Словаччини» і «Микола Мушинка – словацький громадянин та
український патріот осмислювалася доля української діаспори на
прикладі Словаччини. Підсумовуючи все вище написане, ми хочемо
наголосити, що можливо, не у всіх статтях (загалом було надруковано
43) рівень викладання аналітичного наукового дискурсу найвищий,
також, поза межами збірника наукових праць залишилося, на
превеликий жаль, багато надзвичайно цікавих і важливих етнологічних
та дотичних до них проблем українознавства. Проте, за 15 років плідної
наукової праці відділу етнології цей збірник став першим якісним
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фаховим колективним аналітичним продуктом, який не тільки увібрав у
себе творчі здобутки всіх, підкреслимо, всіх співробітників відділу, а й
продемонстрував потужний професійний потенціал як вченихукраїнознавців зокрема, так і відділу української етнології НДІУ МОН
України загалом1.
Також у 2006 р. Ю. Фігурний брав участь у двох наукових
експедиціях. Спочатку, з 30 квітня до 10 травня в археологічній
експедиції, яка під керівництвом завідувача відділом кам’яної доби
Інституту археології НАН України доктора історичних наук Леоніда
Залізняка здійснила комплексну археологічну розвідку пам’яток доби
палеоліту, енеоліту й залізного віку в басейні річки Вись
(Новомиргородський район, Кіровоградська область), а потім, з 17 липня
по 13 серпня в експедиції під орудою завідувача магістерської програми
«Археологія та давня історія України» НАУКМА професора Леоніда
Львовича Залізняка, яка вивчала мезолітичні стоянки біля села Добрянка
на Черкащині. Результати польових досліджень були проаналізовані і
знайшли
своє
відображення
у
вищезгаданих
публікаціях
Ю.С. Фігурного, а саме в збірнику наукових праць «Україна-Етнос».
Отже, підсумовуючи виконання науково-дослідної роботи, що
фінансувалася за рахунок державного бюджету в 2004-2006 рр. –
«Дослідження етнічної історії українського народу та науковометодичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі», ми
прийшли до таких основних наукових результатів. По-перше,
комплексний і системний розвиток сучасного інтегративного
українознавства неможливий без професійного, поступального й
інтенсивного дослідження етнічної історії українського народу та
науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі.
Так як, українознавство – це цілісна інтегративна система наукових
знань про Україну, українців і світове українство у просторі та в часі, то
фахове вивчення етнологічної проблематики допоможе вченимукраїнознавцям збагатити і суттєво поглибити цінні знання про нашу
Батьківщину та її народ. По-друге, зацікавленість етнічною історією у
вітчизняному соціумі зростає упродовж останніх п’ятнадцяти років вже з
самих початків творення сучасної української незалежної держави
особливого значення набувають щагальноцивілізаційні фактори, а саме
значення і розуміння своєї етнічної історії та перспективи українців у
майбутньому. Проте, щоби добре жити зараз і впевнен дивитися у
прийдешнє, нам, українцям, треба знати – хто ми є, звідки ми, чиїх дідівпрадідів нащадки, та що нас чекає завтра. По-третє, осмислення цих і
багатьох інших проблем, які вагомо впливають на формування
етнонаціональної свідомості, державного патріотизму, політичного
націоналізму, національної гідності й самоповаги надасть можливість
нам, вченим-українознавцям, зрозуміти об’єктивні закономірності
глобалізацій них процесів на початку Третього тисячоліття, та визначити
1
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в них провідну роль і вагоме місце України та українців; по-четверте,
актуальність і важливість виконаної науково-дослідної роботи полягала
у відновленні історичної справедливості та наукової об’єктивності, щодо
упослідженої за часів тоталітарно-комуністичної радянської влади,
етнічної історії українського народу та її сучасне значення в системі
українознавства з урахуванням нових тенденцій і його розвитку як в
Україні, так і поза її межами.
Практична цінність успішно завершеної держбюджетної теми
полягає в тому, що в вдале здійснення даної науково-дослідної роботи
дало можливість вченим-українознавцям отримати нові корисні знання,
які були оприлюднені в таких основних фахових публікаціях
співробітників відділу української етнології як: Баран В.Д., Баран Я.В.
Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. – 208 с.;
Україна – Етнос. Науковий бібліографічний довідник з етнологічних та
дотичних до них проблем українознавства / Укладачі: Фігурний Ю.С.,
Чирков О.А. – К., 2005. – 202 с.; Україна – Етнос. Науковий понятійнотермінологічний словник-довідник з етнологічних та дотичних до них
проблем українознавства / НДІУ. Авт.: Фігурний Ю.С. (керівник авт.
кол.), Чирков О.А. (координатор), Баран В.Д., Баран Я.В., ДанилюкКульчицька О.П., Лєбєдєва О.В., Мартинова В.А., Терпиловський Р.В.,
Шостак М.В., Ятченко В.Ф. – К., 2006. – 224 с.; Україна – Етнос. Збірник
наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства. / НДІУ. Авт.: Фігурний Ю.С. (керівник авт. кол.),
Баран В.Д., Данилюк-Кульчицька О.П., Лєбєдєва О.В., Чирков О.А.,
Шостак М.В., Ятченко В.Ф. – К., 2006. – 240 с. тощо. На нашу думку цей
науковий доробок співробітників відділу допоможе вченим, викладачам,
учителям і усім тим, хто цікавиться українознавчою етнологічною
проблематикою створювати нові типи шкільних програм, методичні
рекомендації, підручники й посібники з питань української етнічної
історії, українознавства та інших наукових досліджень і напрямів,
розрахованих, насамперед, для стаціонарного та дистанційного навчання
в Україні та за її межами, а також виготовлювати мультимедійні й
комп’ютерні програми та інформаційні сайти які будуть користуватися
підвищеним попитом як в українському сегменті, так і у світовій мережі
«Інтернет».
Важливе науково-практичне значення одержання результатів даної
науково-дослідної роботи визначається тим, що отримані наукові
підсумки і вироблені історико-методологічні підходи можуть бути
задіяні та використані таким чином: по-перше, у поглибленому
науковому дослідженні етнічної історії українського народу; по-друге, у
створенні науково-методичного забезпечення вивчення української
етнічної історії в середній та вищій школі України; по-третє, у виконанні
навчальних курсів з етнічної історії українського народу у сфері
українознавства; по-четверте, комплексне впровадження отриманих
наукових результатів у навчально-методичну роботу навчальних
закладів України всіх рівнів; по-п’яте, цілеспрямована трансформація
новітніх наукових надбань з цієї проблематики у вітчизняну музейну
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справу та культурно-просвітницьку роботу; по-шосте, створення в
Україні потужної науково-технічної бази даних щ етнічної історії
українського народу в контексті українознавства, а саме: укладання
профільних бібліографічних каталогів, картотек, відео-, кіно-, та
фонотек, мультиплікаційних, документальних і художніх фільмів
оригінальних підручників та посібників, методичної й науковопопулярної літератури, комп’ютерних ігор та програм, мультимедійного
забезпечення тощо.
Всі вищенаведені факти дають нам право стверджувати, що
співробітники
відділу
успішно
виконали
науково-дослідну
держбюджетну тему «Дослідження етнічної історії українського народу
та науково-методичне забезпечення вивчення її у середній та вищій
школі». Спрямувавши свої головні зусилля на вивчення та наукове
обґрунтування найважливіших проблем етногенезу українців та їх
етнічної історії, відділ української етнології тим самим не тільки
висвітлює засадничі етнонаціональні, державотворчі проблеми, а і
сприяє входженню України у світовий цивілізаційний процес на правах
суб’єкта (а не об’єкта, як було раніше). Ми переконані, що етнічна
історія українського народу є міцним підґрунтям і консолідуючим
чинником Української Самостійної Соборної Держави та української
політичної нації, вагомим фактором збереження тотожності і
самодостатності українського народу в глобалізаційних процесах
Третього тисячоліття. Саме тому дослідження етнічної історії українців,
враховуючи здобутки і досягнення українознавства, допомагає вченимукраїнознавцям здійснити авторитетний вплив на процес національного
державотворення і формування в українському соціумі європейських
засад громадянського суспільства.
Отже, за п’ятнадцятиліття існування відділу української етнології
його співробітниками була створена науково обґрунтована фахова
концепція дослідження походження українців та їхньої етнічної історії,
обґрунтування і забезпечення вивчення цього наукового напрямку в
середній та вищій школі. За роки своєї наукової діяльності етнологиукраїнознавці працювали і працюють над такими науковими темами
«Походження і формування українського народу», «Етнічна історія
українського народу», «Передісторія та найдавніший період формування
українського етносу», «Антропологія українського народу», «Демографічні
процеси в Україні», «Етногенез і ранні етапи історії слов’ян-українців»,
«Етнічна самосвідомість», «Українська ментальність», «Історичні та
теоретичні проблеми етнічної психології», «Розвиток етнопсихології в
Україні». «Соціально-психологічний аналіз української діаспори», «Історія
української літератури і етнологія XX ст.», «Основні проблеми походження
індоєвропейців», «Проблеми стародавньої історії України», «Культура
українського козацтва в контексті українознавства»1, «Етнокультурні та

соціальні процеси на території України у I тис. н. е.», «Походження

1
Баран В. Д. Відділ етнології // Науково-дослідний інститут українознавства Київ.
Довідник до 10 річчя діяльності. – К., 2002. – С. 118.
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українського народу і початок його етнічної історії», «Давня історія
духовної культури українського етносу», «Розвиток етнічної структури
населення України в XXI ст.», «Національний державотворчий процес –
минуле, сьогодення, майбуття – як вагомий чинник українознавства»,
«Етнічна і політична історія українського народу», «Етнічна історія
українського народу та етнонаціональний державотворчий процес»,
«Проблема походження українського народу в історіографії XIX-XX
століть», «Утворення Києво-Руської держави в українській історіографії
XX ст.», «Розвиток українознавства у Словаччині», «Проблеми
української діаспори в Словаччині» тощо.
Серед головних напрямків наукових досліджень відділу української
етнології, насамперед треба виділити такі: По-перше, розробка питань
теорії та методології етногенетичних процесів і зокрема етногенезу
слов’ян та українського народу; По-друге, розробка наукової концепції
історичного розвитку українського етносу; По-третє, пошук підходів до
висвітлення етногенетичної проблематики з урахуванням даних
широкого комплексу наукових дисциплін; По-четверте, висвітлення
вузлових проблем стародавньої історії України за даними археології,
історії, лінгвістики та ін; По - п’яте, висвітлення антропології населення
України з метою вивчення його антропологічного та етнічного складу;
По-шосте, висвітлення політичних та соціально-культурних зв’язків
українського народу в контексті загальноєвропейських культурних
процесів; По-сьоме, дослідження матеріальної та духовної культури
слов’ян-українців; По-восьме, дослідження шляхів формування
характерних рис давньої слов’янської та української громади за
археологічними та наративними джерелами; По-дев’яте, вивчення
внеску українського козацтва в міліатрну культуру Європи; По-десяте,
підготовка наукових робіт, навчальних посібників та методичних
матеріалів з етнологічної проблематики; По-одинадцяте, теоретичне та
практичне забезпечення викладання українознавства в середній та вищій
школі, впровадження наукової концепції відділу в освітній та виховний
процес навчальних закладів України1.
Таким чином, за час своєї продуктивної науково-дослідної діяльності
співробітники відділу української етнології допомогли вченимукраїнознавцям створити нові типи шкільних програм, цілу низку
методичних рекомендацій, підручники й посібники з етнологічних
питань українознавства розрахованих як на стаціонарне, так і на
дистанційне навчання в Україні та за її межами.
Важливе науково-практичне значення одержаних результатів
проведеної багатолітньої науково-дослідної роботи полягає у тому, що
отримано в процесі фахового аналітичного дослідження наукові знання і
вироблені теоретико-методологічні підходи можуть бути використані та
застосовані у різних сферах буття українського суспільства, зокрема у
науці, в освіті й вихованні, в культурі, в державному будівництві тощо.
1

Там само. – С. 117-118.
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За цей час відділ налагодив взаємовигідні зв’язки з наступними
установами: 1. Інститут археології НАН України; 2. Інститут
мистецтвознавства, етнології і фольклористики ім. М. Г. Рильського
НАН України; 3. Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН
України; 4. Національний університет «Києво-Могилянська Академія» –
магістерська програма «Археологія та давня історія України»;
5. Київський Національний Університет ім.. Тараса Шевченка, зокрема, з
Центром українознавства, кафедрою археології і музеєзнавства
історичного факультету, кафедрою краєзнавства і туризму географічного
факультету; 6. Інститут досліджень діаспори; 7. Державний комітет
статистики України та інші.
Найважливішим теоретико-методологічним питанням яке стояло
перед науковцями відділу – це було з’ясування об’єктивних
закономірностей етнічної історії українського народу та науковометодичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі. З цим
важким і відповідальним завдання вчені-українознавці успішно
впоралися. Вони провели фаховий аналіз методології та методів
дослідження етнічної історії українського народу, науково-обґрунтували
і дослідили основні етапи етнічної історії українців, ліквідували так звані
білі плями в етногенезі українського народу, встановили об’єктивну
картину у раніше сфальсифікованих ділянках вітчизняної етнічної
історії, підготовки навчально-методичні матеріали для вивчення етнічної
історії українського народу та опублікували низку важливих наукових
видань з цієї проблематики. Проте співробітники відділу української
етнології не збираються зупинятися на досягненному й почивати на
лаврах, перед ними величезний обшир запитань на які треба дати
відповідь і проблем, які конче треба з’ясувати та вирішити. Автор
сподівається, що усвідомлення й осмислення цих та багатьох інших
питань, які визначально впливають на формування етнонаціональної
гідності та самоповаги, надасть реальну можливість вченимукраїнознавцям зрозуміти й обґрунтувати об’єктивні закономірності
глобалізацій них процесів, які відворотно охопили всю, таку
багатоманітну, але разом з тим таку єдину і неповторну людську
цивілізацію на земній кулі на початку Третього тисячоліття, та
визначити й детермінувати в перебігу цих подій і явищ гідне місце та
авторитетну роль України, українців і Самостійної Соборної Української
Держави!
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Шкрібляк П.В. (Верховина)
НАУКОВА УСТАНОВА
В «ГУЦУЛЬСЬКІЙ СТОЛИЦІ»
У статті висвітлюються результати діяльності структурного
підрозділу Науково-дослідного інституту українознавства – філії
«Гуцульщина» в смт. Верховина Івано-Франківської області.
Наказом Міністра освіти і науки України П. Таланчука від 21 серпня
1993 р. створено Філію інституту українознавства Київського
національного університету ім. Т.Шевченка з осідком у Верховині ІваноФранківської області. І це не є чимось випадковим, безпідставним,
надуманим. Цю назву Верховині, раніше Жаб’ю, дав Іван Франко, коли
вперше в 1884 р., прибувши сюди, побачив географічне розташування
Жаб’я, красу його природи на фоні Карпат та злиденне життя людей,
насаджуване тут століттям іноземними колонізаторами, Великий
Каменяр мовив: „Ось Жаб’є, Гуцульська столиця. Немає, мовляють, села
понад Жаб’є і більшого лиха шукати дарма”1. Ці слова мали глибоку
попередню основу й були пророчими на дальшу перспективу.
Події, що відбувалися на Сході України, по суті завжди знаходили
свій відгомін у Карпатах і особливо на Гуцульщині. А оскільки
Верховина (Жаб’є) знаходиться в центральній її частині, очевидно, це й
послужило Іванові Франкові іменувати це поселення „Гуцульською
столицею”. Звичайно, тут, у Верховині та прилеглих до неї поселеннях,
цей відгомін набував особливого резонансу, загострення і звучання.
Лише на Великій Україні національно-визвольну боротьбу вели
козацтво та гайдамаки, а в Карпатах, на Гуцульщині – опришки. Відомий
історик В. Грабовецький, порівнюючи Наддніпрянщину й Гуцульщину в
ХV-ХVІІІ ст., зауважує, що степи і гори породили типи народних
повстань: волелюбне козацтво над Дніпром, легендарне опришківство
над Черемошем”2. І далі вчений наголошує, що для „запорізького
козацтва опорними центрами стали українські степи та острови
Славутича, а для гуцульських опришків Карпатські гори”3. І головне, що
на кульмінаційному етапі цієї боротьби, в середині ХУІІІ ст. на
історичну арену виходить три видатні національні герої: на Сході
України – Максим Залізняк та Іван Гонта, у Карпатах, на Гуцульщині, –
Олекса Довбуш. І саме Верховинщина стала місцем зібрання в 1738 р.
Довбушем своїх загонів та організації звідси їх легендарних походів по
1
Ватаманюк Д.М. Гуцульщина – пишна гірська Чічка в букеті України. Попереднє
слово до перевидання // Шухевич В. Гуцульщина. Перша і друга частини. Репринтне
видання. – Верховина: Журнал „Гуцульщина”, 1997. – С. 6.
2
Грабовецький В. Гуцульщина в історії України. – Коломия: Вид-во „Світ”, 1993. –
С. 12.
3
Там само. – С. 14.
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Гуцульщині й навколишніх територіях. Місцем частого перебування
Олекси Довбуша та його наступників була центральна скалиста частина
гірського масиву Синиці на межі Верховини, Криворівні, Верхнього
Ясенова і Красноїллі, яка, очевидно, від цього і названа Довбушанкою.
Як засвідчують історичні джерела та народні оповідання, Довбуш
неодноразово перебував у Криворівнянській церкві, побудованій в
1719 р., приміщення якої збереглось і понині.
Після смерті О. Довбуша 24 серпня 1745 р. боротьбу опришків проти
колоніального гніту продовжують його соратники-наступники: Павло
Орфенюк, Василь Баюрак, а згодом – Іван Бойчук, виходець із
сусіднього з Верховиною села Верхній Ясенів, який у своєму рідному
селі, сформувавши й зміцнивши свій загін та здійснивши чимало
успішних наступів на цілий ряд міст Прикарпаття, а далі, в 1759 р.,
продовжив похід на Східну Україну. Добравшись до Запорозької Січі,
загін Івана Бойчука опинився в Переяславському курені отамана
Качубея. Тут на той час склалась унікальна ситуація, коли карпатські
опришки, очолювані гуцулом з Ясеніва Іваном Бойчуком, та козаки,
очолювані Ігнатом Марущаком, об’єднавшись в одну військову силу,
перейшли з Лівобережжя на Правобережжя України і там долучились до
гайдамацького руху, подавши йому чималу допомогу в боротьбі проти
польських колонізаторів.
Боротьба Карпатського опришківства тривала і в подальші часи. І
лише у 20-х рр. ХІХ ст. опришківський рух був остаточно придушений
австрійським режимом.
Проте багатовікова боротьба опришків тут не залишалась
безслідною. Їх досвід використовувався наступними поколіннями борців
за волю України в умовах Карпат взагалі і насамперед на території
Верховинщини, зокрема. Як відгомін на революційні події в Європі в ІІ
пол.40-х рр. ХІХ ст., – це повстання під проводом Лук’яна Кобилиці на
території Буковинської Гуцульщини проти австрійського колоніального
режиму, у якому брали участь галицькі гуцули, а сам ватажок повстання
Лук’ян Кобилиця часто перебував у Верховині й тут його спіймали
австрійські жандарми. Як відповідь на проголошення УНР і ЗУНР і їх
Злуку, досвід опришків використовувався в боротьбі закарпатських
гуцулів в 1918-1919 рр. на чолі з Василем Клачураком і проголошена там
Гуцульська Республіка зі столицею Ясіня проіснувала більше півроку і
була потоплена в крові угорськими і румунськими військами в середині
1919 р. Верховинці ставили собі за мету не допустити в гори польських
колонізаторів, проголосити „державу Чорногора”, зібрати повстанські
сили на території Прикарпаття і Західної України та вигнати польських
окупантів на їх територію, за Сян, а потім приєднатися до Великої
України. Це повстання було жорстоко придушене польськими
каральними військовими загонами. Проте волелюбність та ідеї
незалежності, за які так самовіддано боролись опришки, тут не вдалось
убити чужоземним загарбникам в наступні етапи національновизвольної боротьби за незалежність України. Вони мали своє практичне
втілення в неймовірно важких історичних умовах.
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Це найбільш чітко проявлялось і прослідковувалось у понад 10-річній
боротьбі ОУН-УПА за незалежність України наприкінці Другої світової
війни та в повоєнні роки: спочатку проти німецьких фашистів, а після –
більшовицько-радянських поневолювачів. Як результат цього –
Верховина та її навколишні села в цей час поступово стають в Україні
основним центром національно-визвольної боротьби з німецькофашистськими, а згодом більшовицько-радянськими формуваннями, у
якій ті постійно зазнавали чималих втрат.
У нелегкі повоєнні роки Верховина залишалась „столицею” прикладу
і допомоги в організації боротьби за волю України не лише для
навколишніх сіл центральної частини території Гуцульщини, а
намагалась також бути „столицею” для української діаспори.
Так, з 1 червня до 1 серпня 1949 р. підвідділ ОУН-УПА, що складався
переважно з гуцулів, під командою жителя с. Ільці, що входило тоді до
території Верховинської селищної ради, Дмитра Білінчука (повстанська
кличка „Хмара”), здійснив успішний рейд до Румунії. Рейд проходив у
прикордонній території Румунії, від міста Вишев до Сигота, де
споконвіків живуть українці, які постійно намагалися берегти свою
самобутню культуру, незважаючи на драконвіські намагання диктора
Н. Чаушеску та його попередників – шовіністів, здійснити їх осиміляцію.
Учасники рейду знайомили і українців, і румунів з визвольною
боротьбою
ОУН-УПА,
поширювали
літературу
національновизвольного змісту українською і румунською мовами. Рейд
здійснювався в надто важких умовах. Проте він повернувся на свою
Верховинську землю без жодних втрат, незважаючи на намагання
Бухареста і Москви його знищити. Не вщухала в той час боротьба проти
більшовицько-радянського режиму на Верховинщині. Тут тривають
напади на військово-кагебістські формування, військові гарнізони,
міліційні пункти в селах та інші акції визвольного характеру. І лише
восени 1955 р. більшовицькому режиму вдалося тут знищити останні
підпільні осередки українських повстанців. І тут склалась у ті часи
унікальна історична ситуація, яка заслуговує на увагу сучасного і
наступних поколінь жителів Гуцульського краю.
За 10 післявоєнних років більшовицький СРСР укріпився на одній
шостій планети-земля, оволодів виготовленням атомної зброї,
підпорядкував своєму впливу ряд держав Європи та Азії, перетворився у
велику мілітарну силу і став серйозною воєнною загрозою для всього
світу, у той час цьому монстру лише на 11 році після війни вдалося
розгромити національно-визвольні змагання в центрі Гуцульщини, на
Верховинщині, проте не вдалося розмити національну свідомість,
патріотизм, волелюбність горян, знищити їх культурні надбання в час
масованого наступу денаціоналізації в період 60-80 рр.
І це було явище не випадкове. Грунтувалось воно на моделі Східна
Україна-Київ-Карпати-Гуцульщина, що склалась як історична
закономірність, зумовлена процесами перемог і невдач у боротьбі проти
соціального і національного поневолення краю іноземними
колонізаторами, а також перебуванням на Верховинщині діяльністю
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відомих суспільно-громадських діячів, науковців, письменників:
Михайла Грушевського, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Лесі
Українки, Гната Хоткевича, Володимира Гнатюка, Р. Ф. Кайндля, а
також діяльність товариств «Просвіти», «Січі», молодіжних організацій
«Пласт», «Сокіл», основою яких була місцева інтелігенція, молодь,
передова частина трудівників села.
Очевидно, це одержало своє пробудження, відродження і розвиток у
період демократизації суспільних процесів на рубежі 80–90-х рр. ХХ ст.,
проголошення незалежності України та національно-культурного й
державного відродження в процесі її розбудови. В цей час в усіх
регіонах України стрімко розвиваються позитивні процеси в цьому
аспекті. Ці тенденції набувають особливого прояву на Гуцульщині. В її
центрі, Верховині, створюється товариство „Гуцульщина”. Спочатку
міжрайонне, а згодом його організації створюються в усіх районах
Гуцульщини, і за її межами, зокрема у Львові, Тернополі і, та, ця
суспільно-культурницька громадська організація набирає розширеного
статусу. Сама назва товариства запозичена від Гуцульських товариств,
що вже багато років функціонували в діаспорі. Водночас у практику
роботи новоствореного товариства «Гуцульщина» чимало запозичено в
товариств „Просвіти” і „Січі”, що діяли тут раніше, але в 1939-1941 рр.
були знищені більшовицьким режимом.
Основними завданнями, які ставило перед собою товариство, було
насамперед національно-культурне відродження краю, консолідація
гуцулів України і діаспори тощо.
Започаткувалась ця робота проведенням І і ІІ Гуцульських
фестивалів, залученням до участі в них представників діаспори,
виданням часопису „Гуцульщина” та рядом інших заходів. Проте ця
робота організувалась і виконувалась тут на рівні самодіяльних
громадських організацій, не маючи під собою наукової основи. Це
стосувалося не лише процесів, що відбувались на території регіону
Гуцульщини, а й усієї України, які в той час повсюдно набирали
стрімкого
й
багатоаспектного
характеру.
Невдовзі
на
загальноукраїнському рівні ця проблема була розв’язана створенням
24.01.1992 р. Інституту українознавства при Київському національному
університеті ім. Т.Шевченка та розгортанням ним науково-дослідницької
роботи з теорії і практики національно-культурного і державного
відродження та розбудови Української незалежної держави.
Однак у Карпатах і, зокрема, на Гуцульщині вся попередня історія
цих країв та розвиток тут демократичних процесів у період 80-х – на
початку 90-х рр. ХХ ст., продовжували залишатися маловідомими,
оскільки новоствореному Інституту українознавства охопити тут їх
дослідженнями та забезпечити вироблення відповідних теоретичних
узагальнень і рекомендацій щодо їх практичної реалізації не було
можливості.
І тут врешті-решт історична модель, що віками складалась і давала
свої прояви: Велика Україна – Київ – Карпати – Гуцульщина, у цей
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важливий історичний час повторилась чи, вірніше, проявилась,
запрацювала і дала свої позитивні результати.
Адже ж через невеликий проміжок часу після створення в Києві
Інституту українознавства, в другій половині серпня 1993 р. на
Гуцульщині в її центрі, смт. Верховині створюється філія цього ж
Інституту, яка згідно з об’єктами дослідження і території поширення
своєї на той час наукової діяльності, носить назву „Гуцульщина”.
Проте процес її створення проходив надто складно. Звичайно, це був
час неповних два роки після проголошення незалежності України, і
чимало чільних посадовців, як у Міністерстві освіти і науки України, так
і Київському університеті ім. Т. Шевченка, ще залишилась на своїх
місцях. Не позбувшись імперсько-більшовицьких ідей та стереотипів,
вони намагалися все робити, щоб дана наукова установа в Карпатах, на
Гуцульщині не була створена. Деякі міністерські посадовці мотивували
це тим, що не можуть зрозуміти: навіщо гуцулам наукова установа, а
університетські достойники в той час не без цинізму наголошували, що
лише не вистачає того, щоб Міністерство освіти і науки з Інститутом
українознавства насаджувало українознавчі установи по всій Україні і
робили в цьому плані чимало недобрих справ.
Однак завдяки державницьким позиціям тодішнього міністра
П. Таланчука, першого його заступника А. Погрібного, директора
інституту українознавства П. Кононенка, начальника фінансовоекономічного управління Міністерства Л. Шматок, філія Інституту
українознавства Київського університету ім. Тараса Шевченка тут все ж
таки була створена. Створення цієї наукової установи та її науководослідницька діяльність щодо дослідження історії та сучасного стану
етнічно-національних, мовних, культурно-освітянських, а згодом і
природо-екологічних проблем Гуцульщини та вироблення науковообгрунтованих рекомендацій уможливили поставити на наукову основу
процеси відродження й розвитку Гуцульського регіону і надати їм
наукового спрямування. Цей процес започатковано на регіональному
педагогічному зібранні, організованому Гуцульською освітянською
радою в рамках ІІІ Гуцульського фестивалю, що відбувся в кінці серпня
1993 р. у Рахівському районі Закарпатської області. На цьому
педагогічному заході представлено новостворену на Гуцульщині
наукову установу, філію «Гуцульщина» Інституту українознавства КНУ
ім. Тараса Шевченка. Учасників зібрання ознайомлено з основними
завданнями її науково-дослідницької роботи в регіоні, дослідження нею
українознавчих проблем краю тощо. І вже невдовзі з обсягу визначених
філії «Гуцульщина» проблем чітко визначились три основні аспекти її
наукової роботи:
по-перше, дослідження теоретичних проблем українознавства в
регіоні Гуцульщини та впровадження їх результатів у практику
національно-культурного,
освітньо-виховного,
державотворчого
відродження і розвитку, захисту довкілля краю, проведення заходів з
основних його проблем для різних категорій інтелігенції та громадян і т.
д.;
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по-друге, сприяння впровадженню та вдосконаленню вивчення
українознавства в закладах освіти Гуцульського регіону, проведення
науково-методичних заходів для вчителів даного предмета, видання
науково-методичних розробок тощо;
по-третє, створення джерельної бази українознавства на території
Гуцульщини та за її межами, збір українознавчих матеріалів, їх аналіз,
узагальнення і використання в науковій та навчально-виховній роботі.
Оформлення з українознавства навчальних кабінетів, кімнат, кутків,
залів тощо.
Ці триєдині напрями наукової роботи філії «Гуцульщина», будучи
тісно взаємопов’язані між собою, взаємодоповнювали один одного і цим
самим уможливлювали новоствореній науковій установі чіткіше
визначати свою наукову діяльність на перспективу та домагатися
позитивних результатів, як у кожному з даних напрямів, так і в
загальному їх обсязі разом взятих.
Такий підхід щодо здійснення науково-дослідної роботи проблем
українознавства в регіональних умовах Гуцульщини? як про це засвідчив
майже 14-річний період функціонування даної наукової установи, був
вірним. І головне, що цей добрий початок одержав своє втілення, в
першу чергу, є наукових заходах, що проводилися тут з важливих
проблем Гуцульського регіону в рамках Гуцульських фестивалів і не
тільки.
Так, наприклад, на науково-практичних конференціях розглядалися
теми: під час ІV фестивалю у Верховинському районі (1994) –
«Актуальні проблеми етнічного, мовного, освітянського і культурного
розвитку на Гуцульщині», під час фестивалю у Путильському районі
(1995) – «Економічні та природо-екологічні проблеми Гуцульщини і
шляхи їх розв’язання», під час VІІІ – у Рахівському районі (1998) –
«Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку», під час ІХ – у
Надвірнянському районі (1999) – «Екологічні та соціально-культурні
проблеми регіону Гуцульщини»; під час Х – у місті Коломиї (2000) –
«Гуцульщина: наука, освіта, культура»; під час ХІ у Верховинському
районі (2001) – «Проблеми відродження і розвитку матеріальної і
духовної культури гуцулів»; під час ХІІ у Косівському районі (2002) –
«Гуцульщина на початку ХХІ ст.», під час ХІІІ у Вижницькому районі
(2003) – «Ріки і гірське життя», під час ХІУ у Путильському районі
(2004) – «Збереження регіональної самобутності Гуцульщини: сучасний
стан, проблеми і перспективи», під час ХV у Рахівському районі (2005)
«Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної
та історичної спадщини Карпат», під час ХVІ у Коломийському районі
(2006) – проведено науково-практичну конференцію, присвячену 150річчю від дня народження Івана Франка та засідання круглого столу на
тему: «Стан, проблеми і перспективи відродження культури гуцулів на
Коломийщині».
З обговорюваних на конференціях проблем, як правило,
розроблялись і приймались наукові рекомендації, звернення, відозви і
т.п. та надсилалися до різного рівня державних структур для їх
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реалізації. Як засвідчила практика, наукові конференції, що стали
невід’ємним компонентом Гуцульських фестивалів, є важливими
чинниками створення відповідного ґрунту для національно-культурного
відродження Гуцульського краю, збереження історико-культурних
надбань гуцулів та водночас розвитку фестивального руху, поступового
переведення його на наукову основу та надання Гуцульським
фестивалям наукової спрямованості й мистецької багатоплановості щодо
їх впливу на суспільні процеси не лише в регіоні Гуцульщини, а й за
його межами.
З кожним роком Гуцульські фестивалі поповнюються новими
компонентами, розширюються і вдосконалюються їх програми,
збільшується кількість учасників тощо.
Це, звичайно, призвело до того, що Гуцульські фестивалі з
мистецько-розважальних заходів міжрайонного чи регіонального рівнів
у першій половині 90-х рр. ХХ ст., на рубежі століть виходять на
Всеукраїнський і навіть міжнародний рівні і цим самим міцно
закріплюють за собою відповідний загальнодержавний і міжнародний
статуси.
Проте наукова робота філії «Гуцульщина» не обмежувалася
виробленням наукових основ та їх практичним втіленням, пов’язаних
лише з розвитком, поширенням і вдосконаленням фестивального руху в
регіоні Гуцульщини та розв’язанням інших тіснопов’язаних з ним
проблем.
В останній час, особливо вже в перші роки ХХІ ст., виникають і
виходять на державну, суспільно-політичну та соціально-культурну
арену ряд проблем, які зумовлюються процесами глобалізації, пошуками
шляхів виведення України з кризового стану, виходом її на
європейський рівень розвитку та входження в європейські й світові
структури тощо. Їх розв’язання, звичайно, є необхідними і
невідкладними та вимагають якнайповнішого використання наукового
потенціалу, як взагалі держави, так і кожного її регіону. Для вироблення
оптимальних шляхів здійснення в державі розбудови реформ відповідно
до європейських стандартів та водночас врахування специфічних умов
не лише України, а й особливостей її регіонів.
Це безпосередньо стосується Карпат та Гуцульщини. Філія
«Гуцульщина» в останній час постійно зосереджує увагу в своїй
науково-дослідницькій роботі, на проблемах особливостей організації
праці, життєдіяльності людей в умовах Карпат, необхідності врахування
специфіки гірських умов при здійсненні адмінтериторіальної реформи,
збереження регіональної самобутності і т.д, тісно співпрацює з органами
регіональної і місцевої влад, громадськими організаціями. З цих проблем
проводилися конференції та інші заходи, розроблялися відповідні
звернення та наукові рекомендації для загальнодержавних та
регіональних структур влади. Так, наприклад, з ініціативи філії
«Гуцульщина» НДІУ і під її науковим керівництвом, спільно з
Асоціацією органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини та
товариством «Гуцульщина» проведено регіональні науково-практичні
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конференції: весною 2003 р. «Про несприйнятість для Карпатського
регіону проекту Закону «Про адміністративно-територіальний устрій в
Україні»», що надійшов тоді у Верховну Раду, весною 2004 р. –
«Специфічні проблеми в організації роботи органів місцевої влади,
соціально-культурних установ і організацій та житті й праці людей в
гірських умовах Карпат», у вересні 2006 р., – «Специфічні проблеми
соціально-економічного та культурно-духовного розвитку в гірських
умовах Карпат і шляхи та засоби їх розв’язання».
Кожна з цих конференцій прийняла відповідні звернення і наукові
рекомендації та надіслала Президенту України, Верховній Раді, Кабінету
Міністрів, ряду комітетів Верховної Ради, депутатам від Карпатського
регіону та головам обласних держадміністрацій цього краю. Водночас
керівник філії «Гуцульщина» Шкрібляк П.В. весною 2003 р. підготував і
надіслав Голові Верховної Ради наукове обгрунтування про
несприйнятість
основних
критеріїв
проекту
Закону
«Про
адміністративно-територіальний устрій в Україні», переданого тоді у
Верховну Раду на розгляд. Звичайно, ці документи у відповідних
інстанціях не залишились поза увагою, а деякі з них викликали
особливий резонанс. Це, зокрема ті, що стосувались адмінтериторіальної
реформи, специфіки життя і праці в умовах Карпат тощо. Про це
засвідчує, наприклад, лист-відповідь голови Комітету Верховної Ради з
питань державного будівництва і місцевого самоврядування Анатолія
Матвієнка, надісланий автору цих рядків, у якому повідомляється «...що
проект Закону «Про адмінтериторіальний устрій в Україні» відхилено
Верховною Радою України». І дальше «...проте Ваші пропозиції при
підготовці нового законопроекту будуть розглянуті. Ми цінуємо Вашу
думку і дякуємо Вам за слушні зауваження, які базуються на науковому
та регіональному підході до адміністративно-територіальної реформи», –
заключає голова Комітету1. Щодо рекомендацій конференції, яка
розглянула специфічні проблеми організації праці та життєдіяльності
людей в гірських умовах Карпат тодішній голова Комітету Верховної
ради, а нині Міністр освіти і науки України С. Ніколаєнко в листі до
голови Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини
наголошував, що дані рекомендації «...будуть враховуватися у процесі
роботи над вдосконаленням законодавства про освіту». Водночас за
наполяганням народного депутата України, а нині голови ІваноФранківської облдержадміністрації Р. Ткача, тодішнім керівництвом
Кабміну доручено вивчення і практичну реалізацію основних положень
даних рекомендацій десяти міністерствам. Звернення учасників
останньої науково-практичної конференції «Специфічні проблеми
соціально-економічного та культурно-духовного розвитку в гірських
умовах Карпат і шляхи та засоби їх розв’язання» знаходиться в стані
розгляду у Президента держави, Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та
1
Матвієнко А. Верховна Рада України. Комітет з питань державного будівництва та
місцевого самоврядування. № 06.418.615, від 29 липня 2003 року, с. 1.
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інших державних органів. Основна суть цього звернення полягає в тому,
щоб забезпечити певне виконання Закону України «Про статус гірських
населених пунктів в Україні», внести зміни в підходах щодо виділення
бюджетних коштів, оскільки нині існуюча практика їх виділення, згідно
з формулою „на одного жителя”, „на одного учня” для гірських умов є
невід’ємним і вимагає відповідних змін. І сьогодні дуже важливо, щоб ці
справи не випали з поля їхньої уваги та одержали своє продовження і
практичну реалізацію в зв’язку з корінними кадровими змінами в
урядових структурах.
У свою чергу, філія „Гуцульщина” та інші регіональні інституції
Гуцульщини та Карпатського краю продовжують роботу щодо
врахування регіональних особливостей Карпат при наступному
здійсненні адмінтериторіальної реформи в Україні.
У відповідь на спроби представників нової влади повернутися до
питання здійснення в Україні реформи адмінтериторіального устрою,
залишивши в основному в „новому законопроекті” критерії своїх
попередників-«реформаторів», а те, що було до нього внесено „нове”, не
лише, не покращувало, а навіть погіршувало даний законопроект,
директор філії «Гуцульщина», заступник директора НДІ українознавства
МОН України П. Шкрібляк, опублікував у журналі „Українознавство”
статтю «Специфічні проблеми організації праці і життя в гірських
умовах Карпат, їх взаємозв’язки з соціально-економічними, етнокультурними та державотворчими процесами в регіоні». В статті
відведено чільне місце розкриттю наукової неспроможності цього
законопроекту адмінтериторіального устрою в Україні та недоцільність
його прийняття Верховною Радою1. Не залишаються поза увагою також
підняті раніше проблеми специфіки праці та життєдіяльності людей у
гірських умовах Карпат, збереженню тут регіональної самобутності на
сучасному етапі розвитку глобалізаційних процесів.
Важливе місце на цьому шляху належить також Міжнародній
науково-практичній конференції „Екологічні та соціально-економічні
аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат”, що
відбулася у вересні 2005 р. в м. Рахові Закарпатської області, одним з
співорганізаторів якої була також Філія „Гуцульщина”. Ця конференція,
грунтуючись на Карпатській конференції, забезпечила глибокий аналіз і
узагальнення наукових напрацювань за попередні роки в природоекологічних, соціально-економічних, культурно-духовних, інших
суспільних сферах, виявила ряд нових тут проблем та уможливила
вироблення на цій же основі цілісних науково-обгрунтованих
рекомендацій і програм сталого розвитку важливих сфер Карпат.
Однак наукова робота філії „Гуцульщина” не обмежувалася
виробленням наукових основ з теорії українознавства та їх втілення в
практику. Це лише один з важливих блоків (аспектів) її науково1
Шкрібляк П. Специфічні проблеми організації праці і життя в гірських умовах
Карпат, їх взаємозв’язки з соціально-економічними, етнокультурними та державотворчими
процесами в регіоні // Українознавство. – 2006. – Ч. 1. – С. 289-294.
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дослідної роботи. Водночас тут постійно на порядку денному стояли
проблеми науково-організаційного забезпечення впровадження та
вдосконалення вивчення українознавства в закладах освіти Гуцульського
регіону, підвищення фахового рівня і методичної майстерності кадрівукраїнознавців. Реалізації цих проблем також підпорядкувалося
проведення наукових конференцій, круглих столів, семінарів,
методичних об’єднань, індивідуальних і групових консультацій, виступи
науковців на серпневих учительських конференціях, висвітлення в ЗМІ
тощо. І ця праця не залишалася безрезультативною. Вона насамперед
сприяла інтенсивному впровадженню та вдосконаленню вивчення
українознавства в навчально-виховних закладах, підвищенню інтересу і
зацікавленості педагогів та учнів до цього предмета та оволодіння
знаннями його основ тощо. Як результат цього, вже в 1995/1996 н.р.
українознавство вивчалося в усіх навчально-виховних закладах
Вижницького і Путильського районів Чернівецької області,
Верховинського і Косівського районів та м. Яремче, Івано-Франківської,
а також у ряді шкіл Рахівського району Закарпатської областей та
постійно збагачувалися, розширювались і вдосконалювалися його
навчально-виховні форми і засоби.
Однак на жаль, не скрізь вдалося зберегти такий стан до сьогодні.
Розгорнутий наступ наприкінці 90-х рр. ХХ ст. як відкритих, так і
прихованих антиукраїнського спрямування „наукових” кіл на
українознавство як науку й навчальний предмет, їх заклики бути
„обережними до українознавства”, хоч, на щастя, не скрізь, але все ж
таки подекуди, на жаль, не залишилися безслідними. Деякі ЗНЗ та
відділи освіти, поступившись цим негативним тенденціям, не зберегли
вивчення українознавства, як важливої науково-теоретичної основи
розбудови Української незалежної держави. Проте не всюди цим
достойникам від антиукраїнства вдалося заблокувати впровадження та
вдосконалення вивчення українознавства у ЗНЗ. Особливу мудрість,
патріотизм, об’єктивність і науковість у цьому аспекті проявили
регіональні та місцеві органи влади, освіти, освітянська та батьківська
громадськість Чернівецької області. Саме в часи наступу на
українознавство деяких „столичних достойників” та прояви байдужості
до цих неподобств з боку деяких „наукових кіл” та „посадовців” у
Чернівецькій області робота щодо впровадження, розширення,
поглиблення та вдосконалення вивчення українознавства в ЗНЗ була на
особливому піднесенні. Все це чітко регламентувалось наказами і
рішеннями колегій обласного, районних та міських управлінь освіти,
Інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, інших ВНЗ та
державних відомств. І це вийшло на широкий загал наукової та
освітянської громадськості на Міжнародній науково-практичній
конференції, що відбулась у вересні 2001 р. у Верховині в рамках ХІ
Гуцульського фестивалю. На конференції було прочитано, а згодом
опубліковано в збірнику її матеріалів доповіді десятьох доповідачів від
освітян Буковини на чолі з тодішнім начальником управління освіти і
науки ОДА М. Бауером. Такого обсягу та наукової глибини доповіді,
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представлені на цю наукову конференцію, уможливили всебічне
розкриття діяльності органів освіти і науки та освітян Буковинського
краю щодо вдосконалення вивчення українознавства, розширення його
навчально-виховних форм і засобів та їх практичного втілення в
навчально-виховному процесі. Це дало можливість директору філії
„Гуцульщина” НДІУ П. Шкрібляку на Міжнародній конференції, що
відбулась у жовтні 2001 року у Києві з проблем українознавства, внести
пропозицію про доцільність вивчення, узагальнення та поширення
досвіду освітян Чернівецької області з проблем вивчення
українознавства. Наступного року (2002) на Міжнародній конференції з
українознавства було заслухано та обговорено чотири доповіді з досвіду
вивчення українознавства в Чернівецькій області, дано позитивну оцінку
їхній роботі та Чернівецьку область визнано базовою з вивчення
українознавства. Відрадно відзначити, що цей досвід в останні роки
набуває свого дальшого розширення та вдосконалення.
Тут створена відповідна система керівництва даним процесом та
надання науково-методичної допомоги в ньому. В обласному інституті
післядипломної освіти та методичних кабінетах районних і міських
відділів освіти є методисти, які відають вивченням українознавства: на
базі передових шкіл, гімназій та ліцеїв проводяться семінарипрактикуми керівників закладів освіти з проблем вивчення
українознавства, учнівські конференції з науково-пошукової роботи, на
педагогічному
факультеті
Чернівецького
університету
ім. Ю. Федьковича на денному і заочному відділеннях відкрито групи
підготовки учителів українознавства, щорічно обласний інститут
післядипломної освіти проводить двохтижневі курси вчителів
українознавства, на яких виступають з доповідями директор НДІ
українознавства МОН України Петро Кононенко, науковці інституту та
філії „Гуцульщина”.
У Чернівецькій області в останні роки впроваджено в практику
щорічне проведення районних та обласних олімпіад і конкурсів з
українознавства, підведення підсумків та нагородження переможців
грамотами й цінними подарунками. Тут також не залишаються поза
увагою педагоги, які готували учнів до участі в олімпіадах та конкурсах.
Їх відзначають переважно профспілкові організації міст і районів
області. Все це, безперечно, є важливим стимулом щодо залучення
учнівської молоді до науково-пошукової роботи, розвитку її творчих
здібностей, вироблення умінь набуті знання втілювати в практичній
діяльності тощо.
Проте це створювалось не на пустому місці, а мало попередній грунт.
Вже на перших порах після створення в серпні 1993 р. філії
„Гуцульщина” Інституту українознавства розпочалась активна співпраця
новоствореної наукової установи з органами місцевої влади, освіти та
освітянськими закладами Вижницького і Путильського районів,
територія яких відноситься до Чернівецької області та водночас до
етнографічного регіону Гуцульщини. Це – участь науковців філії
„Гуцульщина” Інституту українознавства в підготовці і проведенні
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районних і міжрайонних науково-практичних конференцій, районних
учительських конференцій, семінарів керівників освітянських закладів,
учителів українознавства, відзначення ювілеїв суспільно-громадських
діячів Гуцульщини: Лук’яна Кобилиці, Юрія Федьковича, Данила
Херов’юка та ін. Згодом співпраця Філії „Гуцульщина” встановлюється і
з обласними владними та освітянськими структурами Чернівецької
області. Напрацьовані здобутки освітян Вижницького і Путильського
району поширюються в інших районах і містах Буковини. Вже через
неповних два роки ця співпраця увінчалась організацією проведення в
травні 1995р. Міжнародної науково-практичної конференції в рамках V
Гуцульського фестивалю, на якій розглядались: «Економічні та природоекологічні проблеми Гуцульщини і шляхи їх розв’язання». Основним її
науковим організатором була філія „Гуцульщина” Інституту
українознавства. Внаслідок налагодженої співпраці в роботі даної
конференції взяли участь і виступили з доповідями тодішній голова
Чернівецької облдержадміністрації Іван Гнатишин, два його заступники,
чотири начальники управлінь, ректор університету ім. Ю. Федьковича
Степан Костишин, ряд завідуючих кафедрами біологічного, хімічного та
географічного факультетів цього університету, начальники управлінь
освіти й науки Чернівецької ОДА М. Бауер, Івано-Франківської ОДА
Д. Дзвінчук, голова Чиказького Гуцульського інституту (США)
М. Домашевський, учені з міст Львова, Івано-Франківська, Тернополя,
української діаспори в Румунії тощо.
Гуцульський фестиваль у Путилі та Міжнародна науково-практична
конференція, що проводилась у його рамках, зробили чималий поступ у
розвитку фестивального руху на Гуцульщині та внесли корінні зміни в
погляди як державних структур, інтелігенції, так і широких мас.
Як результат цього, Гуцульські фестивалі невдовзі набувають статусу
загальноукраїнського і навіть міжнародного, а наукові конференції
уможливили поставити розвиток фестивального руху на наукову основу,
забезпечивши надання фестивалям мистецько-наукової національнодержавницької спрямованості.
Саме ці науково-культурницькі заходи на Путильщині весною 1995 р.
були важливим етапом, який дав можливість співпрацювати НДІ
українознавства МОН України з владними структурами, органами
освіти, освітянськими і науковими закладами Буковини в галузі освіти
взагалі та впровадження й вдосконалення вивчення українознавства
зокрема, на той рівень.
І, головне, ця співпраця не зазнавала змін, що відбувалися протягом
останніх років в керівництві регіональними і місцевими органами влади,
освіти, загальноосвітніми і науковими закладами. Тут береглось і
примножувалось напрацьоване, чого не завжди і не скрізь
дотримувалися в інших областях як Західної, так і Східної України і
тому не зроблено належного поступу в сферах освіти взагалі та не
забезпечено створення її міцної українознавчої основи.
Безперечно, українознавство, його вивчення та практичне
застосування вдалося зберегти не лише в Чернівецькій області, а й за її
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межами, хоч, звичайно, не всюди. У Верховинському районі ІваноФранківської області, наприклад, вивчення українознавства в ЗНЗ не
лише забезпечилось, а в останній час цей процес набуває навіть свого
розширення та вдосконалення. Нещодавно відбулася зустріч керівництва
філії „Гуцульщина” НДІУ з керівництвом відділу освіти
райдержадміністрації, на якій обговорювались питання розширення
аспектів, удосконалення форм, методів і засобів вивчення
українознавства та зміцнення навчальної бази в закладах освіти
Верховинського району. З цією метою визначено базовою з вивчення
українознавства Криворівнянську ЗНЗ І-ІІІ ст. ім. М. Грушевського,
розпочато оформлення навчального кабінету українознавства, відділ
освіти призначив методиста райметодкабінету з українознавства,
райметодкабінет формує секцію вчителів українознавства та призначив її
керівником учителя українознавства Криворівнянської ЗНЗ І-ІІІ ст.
ім. М. Грушевського мол. наук. співробітника філії „Гуцульщина” НДІУ
(за сумісництвом) Оксану Рибарук. Звичайно, цей вибір зроблено не
випадково. Адже на базі Криворівнянської ЗНЗ І-ІІІ ст.
ім. М. Грушевського ст. наук. співробітник. Філії „Гуцульщина” НДІУ
Іван Зеленчук спільно з дирекцією школи (Михайло Федорчак) здійснив
експеримент з підготовки і захисту атестатних робіт (матур), який
успішно завершився та підтвердив свою навчальну, виховну, науковопошукову та розвиваючу ефективність. Позитивними результатами
підтверджується впровадження матур також в інших освітніх закладах,
зокрема: Верховинському ліцеї, Зеленській, Верхньоясенівській,
Криворівнянській та ряді інших шкіл Верховинського району,
Путильської гімназії та Ростоківській ЗНЗ І-ІІІст. Путильського району,
ЗНЗ І-ІІІ ст. №27 м. Кривого Рогу, ЗНЗ І-ІІІ ст. № 102
м. Дніпропетровська.
Впровадження матур у практику роботи ЗНЗ України має пряме
відношення до організації профільного навчання учнів за
індивідуальними планами і програмами.
Науково-методичною основою матур, як атестатних робіт, що
відповідають природним здібностям та інтересам учнів, є концепція
українознавства, розроблена НДІ українознавства МОН України під
керівництвом його директора, акад. Петра Кононенка, теорія
багатосторонніх розумових здібностей американського ученого
Хорворда Гарднера (Гарвардський університет), а також теоретичні
настанови Григорія Ващенка про вироблення в учнів ЗНЗ навичок до
науково-пошукової роботи та умінь наукового мислення.
Творчий аспект підготовки і захисту атестатних робіт (матур)
базується на концепції механізму творчості професора Клименка В.В.
(Інститут психології ім. Г. Костюка АПН України).
Підсумки експерименту цього виду науково-пошукової роботи в
грудні 2002 р. підведено вченою радою Івано-Фрвнківського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти і за її рекомендацією
занесено його в книгу передового педагогічного досвіду ІваноФранківської області. Водночас важливе місце філією „Гуцульщина”
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відводилось в процесі вивчення українознавства реалізації концепції про
школу-родину, розробленої Інститутом українознавства наприкінці
першої половини 90-х рр. ХХ ст. Робота щодо практичної реалізації цієї
концепції набула своєї глибини, багатогранності і цілеспрямованості в
Яблунецькій
школі-садку
„Арніка”
(завідувач
М. Сіренчук
Верховинського району) Івано-Франківської області, Підзахаричському
навчально-виховному комплексі (директор Ф. Том’юк Путильського
району), Реваківській ЗНЗ І-ІІІст. (директор З. Гашко) Кіцманського
району Чернівецької області та ін. В Підзахаричському НВК ця робота
набула форми дводенного учнівського регіонального фестивалю, який
щорічно проводиться протягом останніх 6 років, а в 2007 р. передбачено
тут провести міжнародний учнівський фестиваль.
Ці аспекти співпраці філії „Гуцульщина” з освітянськими закладами
Буковини, як показали результати протягом останніх років,
уможливлюють покращення
родинного
виховання, залучення
батьківської громадськості до активної співпраці з педагогічними
колективами щодо піднесення навчання і виховання, передачі молоді
соціального досвіду старших поколінь тощо. В даних та ряді інших шкіл
Гуцульського регіону склалась відповідна система родинного виховання,
передачі молодим поколінням самобутніх традицій і звичаїв. Це –
організація свят: „Співає родина”, родинно-шкільні свята, „Пісенні
обереги мого дитинства”, „Ой роде мій красний” та ін. З участю
науковців Філії „Гуцульщина” протягом 1997 – 2004 рр. у Вижницькому
районі, у 2005р. – у Путильському Чернівецької області та в 2006 р. у
Яворівській ЗНЗ І-ІІІ ст. Косівського району Івано-Франківської області
проведено щорічні зльоти обдарованої учнівської молоді Гуцульського
регіону.
Отже, як свідчать наші експерименти, науково-педагогічні
дослідження та узагальнення, атестатні роботи (матури), школи, класи і
групи-родини, зльоти творчої учнівської молоді, огляди-конкурси, інші
форми і засоби, що поповнюють систему навчання і виховання
українознавчої спямованості, варті на своє продовження, вдосконалення
й поширення, оскільки вони стають всебільш очевидним чинником у
навчально-виховному процесі на шляху відродження й розвитку
української національної освіти в умовах Гуцульського регіону та всієї
України.
Однак ці напрями (блоки) науково-дослідної роботи філії
„Гуцульщина” з дослідження теорії українознавства та її практичне
втілення, впровадження й вдосконалення вивчення українознавства в
закладах освіти в умовах Гуцульського регіону, не повністю
охоплюється дослідженнями весь обсяг проблем, зокрема тих, що
стосувалися джерельної бази, як важливого грунту для наукових аналізів
та узагальнень у будь-яких суспільних сферах чи галузях. Тим більше, це
стосується Гуцульщини і взагалі Карпат, де ще таїться чимало
невідомого для науки і масової свідомості людей краю, що може бути
важливим підгрунтям дослідження його українознавчих проблем. Тому
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Філія „Гуцульщина” спочатку своєї роботи постійно зосереджує
неослабну увагу на питаннях джерельної бази.
Насамперед ми розробили методику збирання українознавчих
матеріалів в умовах Гуцульщини, визначено мету і завдання, реалізація
яких уможливила поставити на наукову основу цей процес і забезпечити
успішні результати.
Це збір матеріалів, їх аналіз, узагальнення та висвітлення в пресі
всеукраїнських, регіональних і місцевих ЗМІ, організовано виставки
учнівських творчих робіт (матур) про старожилів, майстрів народної
творчості, народних умільців, пам’ятки природи, архітектури, важливі
події національно-визвольних змагань, їхніх учасників, фашистські та
радянсько-більшовицькі злочини на території краю тощо.
За зібраними джерелами філієя „Гуцульщина”, її науковці
організували 90 тематичних виставок з історії, освіти і культури
Гуцульського краю, надруковали понад 550 статей у пресі, зробили
близько 600 виступів на радіо, підготовували і захистили випускники
освітянських закладів Верховинського та ін. районів, міст понад 500
атестатних робіт (матур), зробили чимало аудіо і відео-записів з
українознавства, історії, інших гуманітарних предметів, поповнили
шкільні краєзнавчі музеї, кабінети тощо.
Усі ці розрізненні джерела отримають дальшу систематизацію та
узагальнення і в деяких випадках стають основою написання історичних
нарисів населених пунктів, які друкуємо у формі збірників. Так,
наприклад, у Верховинському районі Івано-Франківської області зібрані
та узагальнені матеріали філією „Гуцульщина” стали основою для
підготовки і видання збірника „Загальні описи та історичні нариси про
населені пункти району” обсягом 330 с. під загальною назвою
„Верховинщина”. Важливе місце відводиться публікаціям, що
стосуються джерельної бази в журналі „Гуцульщина” та „Гуцульському
календарі”, що є спільними виданнями філії „Гуцульщина” та товариства
„Гуцульщина”. Ці інституції в другій половині 90-х рр. ХХ організували
перевидання 5-томної монографії відомого дослідника Гуцульщини
кінця ХІХ – початку ХХ ст. Володимира Шухевича. Це перевидання
сприяло значному поповненню джерельної бази з історії минулого
Гуцульського краю, яка є доброю підмогою дослідникам проблем
Гуцульщини та педагогам-українознавцям у їх науково-дослідницькій і
навчально-виховній роботі, оскільки перше видання цієї праці 100 років
тому більшовицьким режимом було заборонено і знищено за період його
диктатури в Україні і тому вже праці В.Шухевича залишались
невідомими
для
сучасного
покоління
науковців,
педагогів,
культурологів.
В останній час ця робота зведена у відповідну систему і зосереджена
на збиранні українознавчих матеріалів, що стосуються відродження
традицій бережного ставлення і раціонального використання природи
Українських Карпатських гір, які базуються на історичному досвіді
народу та етноекології України. На даній джерельній науковій базі філії
„Гуцульщина” виконує дисертаційне дослідження Зеленчук Я.І.,
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аспірант відділу філософсько-психологічних проблем українознавства
НДІУ, який працює над дисертаційною темою: „Історична реконструкція
етносоціальної
системи
Гуцульщини”.
Наукове
керівництво
дисертаційним дослідженням здійснює кандидат філософських наук,
доцент, завідувач відділу філософсько-психологічних проблем
українознавства НДІУ Т. Кононенко. На першому етапі дисертаційної
роботи було зроблено українознавче обгрунтування джерельної бази
дослідження. Для завершеного наукового дослідження етносоціальної
системи Гуцульщини, що базується на історичних традиціях мисливства,
рибальства і збиральництва, потрібно доповнити існуючу археографічну
джерельну базу матеріалами власних українознавчих експедицій.
Експедиційне українознавче дослідження етносоціальної системи
Гуцульщини проводиться з використанням інтегративної наукової
методології українознавства, яка передбачає використання всього
комплексу засобів одержання експедиційних аудіо- , фото- і
відеоматеріалів. Зібрані експедиційні матеріали систематизуються,
узагальнюються і використовуються в дисертаційному дослідженні.
Філія „Гуцульщина” НДІУ працює над проектом: „Атестатні роботи
(матури) в загальноосвітніх навчальних закладах України”. Наукове
керівництво проектом здійснює старший науковий співробітник філії
„Гуцульщина” НДІУ І. Зеленчук. Основною частиною цього проекту є
розробка науково-методичних рекомендацій щодо підготовки і захисту
матур. Впровадження матур у практику роботи ЗНЗ України має пряме
відношення до організації профільного навчання учнів за
індивідуальними планами і програмами.
Створення нової наукової джерельної бази з українознавства в
Гуцульському регіоні уможливило розкриття наукової неспроможності
джерельної бази імперсько-шовіністичної спрямованості, створюваної в
період більшовицького режиму, яка підводилася до марксистськоленінських догм і була їх опорою.
Тому, безперечно, джерельною базою для українознавства не можуть
служити належним чином т.зв. „Історія міст і сіл Української РСР”,
радянська преса, переважна більшість інших друкованих засобів, у яких
фальшиво висвітлюється тогочасна дійсність з метою насадження
імперсько-шовіністичних ідей і стереотипів у життєво важливі сфери
українського суспільства.
Таким чином, третій напрям (компонент) наукової роботи філії
„Гуцульщина” призвів до створення відповідної українознавчої
джерельної бази, яка водночас була, є і залишається певним грунтом
першого і другого напрямів (компонентів) науково-дослідної роботи
філії „Гуцульщина” НДІУ, тобто розвитку, збагачення, наукового
поглиблення та інтенсифікації наукових творчих процесів щодо
розроблення теорії українознавства, а також впровадження і
вдосконалення його вивчення в навчально-виховних закладах. Як
результат цього, в непростих для організації наукової роботи гірських
природо-ландшафтних та інших складних умовах Карпат, нечисленному
колективу співробітників філії „Гуцульщина” вдалося домогтися
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створення чималого обсягу напрацювань з досліджуваних науковою
установою етнічно-національних, мовних, культурно-освітянських,
природо-екологічних та інших проблем. Так, за неповних 14 років її
науковці опублікували понад 30 книг, 6 брошур, близько 400 статей у
наукових збірниках і журналах, зроблено понад 400 доповідей на
наукових конференціях, з них 120 – на Міжнародних і Всеукраїнських,
прочитано понад 350 лекцій на семінарах і науково-методичних
об’єднаннях, підготовлено 75 наукових рекомендацій державним
органам різних рівнів, написано 30 відгуків та рецензій на книги і
десертації тощо. З опублікованих книг, на особливу увагу заслуговують
книги науковців, які працювали у філії „Гуцульщина” за сумісництвом,
зокрема акад. М. Стельмаховича, „Українська родина і педагогіка”,
„Теорія і практика національного виховання”, а також книги
П. Арсенича „Прикарпаття в життті Каменяра”, „Гуцульщина в
творчості Гната Хоткевича”, „Родина Шухевичів”, Калини Ватаманюк –
„Між Хрестами і Зорями”, Т. Мінченко – „Науково-методичний вісник”.
Випуск 4. Українознавство в системі освіти Буковини” та ін.
Глибокою науковістю, що грунтується на міцній українознавчій
джерельній базі характеризуються проголошені на наукових
конференціях
доповіді
науковців
І. Зеленчука,
Т. Мінченко,
П. Шкрібляка та ін.
Це, звичайно, той науково-теоретичний та практичний потенціал, що
створений у регіоні Гуцульщини лише науковцями філії „Гуцульщина”
за період її функціонування.
Тут не враховано напрацювання філії „Гуцульщина” з державними
органами, науковими установами, навчальними закладами та іншими
державними і громадськими інституціями, що функціонують у регіоні і
за його межами, зокрема Карпатським національним біосферним
заповідником, Івано-Франківським інститутом гірського лісівництва ім.
Пастарнака,
Чернівецьким
національним
університетом
ім.
Ю.Федьковича, Чернівецьким обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти, управлінням освіти і науки Чернівецької
облдержадміністрації та іншими державними і громадськими
інституціями. Адже ж науковці цих та інших наукових установ і
навчальних закладів зробили понад 60 доповідей на конференціях та
інших наукових заходах, що проводила філія „Гуцульщина” спільно з
органами місцевої влади та громадськими організаціями.
Це, безперечно, внесло певний науковий вклад та уможливило
тісніше поєднання теорії і практики у розв’язанні проблем Гуцульського
й інших регіонів України, виробленні науково-обгрунтованих платформ
і рекомендацій щодо національно-культурного і державного
відродження та розвитку в період розбудови Української держави.
Водночас другий взаємозв’язок співпраці має зворотний напрям. Він
полягає в тому, що науковці філії „Гуцульщина” НДІУ брали і
продовжують брати активну участь у наукових заходах, організованих
Карпатським біосферним заповідником, Чернівецьким національним
університетом ім. Ю. Федьковича, Гуцульською освітянською радою,
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Косівським відділенням наукового товариства ім. Т. Шевченка,
Чернівецьким обласним інститутом післядипломної освіти та іншими
навчальними і науковими інституціями. Наші науковці на даних заходах
зробили понад 50 доповідей та наукових повідомлень з проблем
українознавства.
Цей напрям співпраці не менш важливий, ніж перший. Адже ж він
уможливлює розширювати наукову діяльність нашої українознавчої
установи в регіоні й за його межами у сфери галузей інших наук і таким
чином застосовувати в їх розвитку і реалізації теоретичні напрацювання
з українознавства, зокрема, його культурологічних, освітньо-виховних та
інших доробків. Тому цей аспект співпраці нашої наукової установи, з
іншими науковими установами й організаціями, ВНЗ та іншими
інституціями, заслуговує на своє подальше продовження, розширення і
поглиблення не лише в межах регіону Гуцульщини, а й інших регіонів
України, оскільки українознавство буде поєднуватись з іншими науками,
а застосування його наукових напрацювань сприятиме виробленню
більш конкретизованих, цілісних, науково-обгрунтованих шляхів їх
розвитку. Таким чином, це уможливить приведення теоретичних
досліджень та узагальнень відповідно до соціальних вимог і потреб
насамперед культурно-інтелектуального розвитку, як кожного регіону
зокрема, так і всієї України взагалі.
Водночас внаслідок такої двосторонньої співпраці українознавство
буде плідно розвиватись і як наука, і як навчальний предмет та
збагачуватиметься за рахунок наукових напрацювань в інших галузях
наук, які можуть стикуватися з відповідними проблемами
українознавства чи на загально-українському, науково-теоретичному, чи
регіональному, чи навіть місцевому рівнях. Однак, ці рівні в
українознавстві єдині, нерозривні між собою. Саме наукові дослідження,
аналізи та узагальнення підтверджують, що не може бути
українознавства „взагалі”. Водночас не можуть існувати якісь його
розрізнені, відокремлені, регіональні, ізольовані одна від однієї частини.
Процеси дослідження проблем українознавства та його вивчення, це
процеси – єдині, нерозривні, як єдине цілісне вчення інтегрованих знань
про Україну, як єдину незалежну державу.
І тому зосередження особливої уваги лише на якомусь компоненті
регіонального чи місцевого рівня, його особливостях, як у питаннях
досліджень, так і вивчення в навчальних закладах, ізольовано, у відриві
від українознавства, як інтегрованих, цілісних знань про Україну, не є
вірним і в плані теорії, і в плані практики, оскільки це може призвести до
невірних розумінь та орієнтацій науково-теоретичного характеру, навіть
і рецидивів суспільно-політичного спрямування. Тут усе залежить від
того, хто очолює ці процеси і вершить ними, в яких саме „руках” вони
знаходяться. Так, наприклад, Гуцульська освітянська рада, що
функціонує як громадська освітянська організація з 1992 р. з осідком у
Косівському районі Івано-Франківської області, хоч і не є прихильницею
українознавства як науки і навчального предмета, вважаючи, що ніби
роль українознавства виконують історія і географія України, українська
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література та інші гуманітарної спрямованості предмети, зосереджує
свою діяльність лише на розробках навчальних і методичних посібників
з гуцульщинознавства, у поняття якого входять історія, культура,
література етнографічної групи українців, які живуть на південносхідній території українських Карпат-гуцулів, мають також певні
колективні доробки зі своєї регіональної та місцевої історії культури,
літератури, природи рідного краю такі етнографічні групи українців, як
бойки і лемки.
Усі ці доробки об’єктивно висвітлють історію, культуру та інші
сторони життя цих етнографічних груп українців. І хоч вони не завжди
розглядаються в контексті українознавства, проте все ж таки є цінним
доповненням до вивчення історії, літератури, культури, географії чи
інших предметів в умовах відповідного регіону. Тому, звичайно, весь
цей позитив напрацювань Гуцульською освітянською радою, як і
освітянсько-культурницькими
організаціями
Бойківщини
та
Лемківщини, зумовлений безпосередньо тим, що до складу, як
Гуцульської освітянської ради, так і освітянсько-культурницьких
організацій Бойківщини та Лемківщини, входять національно-свідомі,
патріотично налаштовані представники освіти, інших суспільнокультурних сфер і саме тому їх доробки мають об’єктивне висвітлення.
Однак це узагальнення не означає якогось абсолюту, однозначності.
Регіональна обмеженість, чи вірніше, зацикленість, особливо, коли це
стосується підходів до наукових досліджень, аналізів, висновків та
узагальнень, у непоодиноких випадках призводить до рецидивів
суб’єктивізму, волюнтаризму, фальсифікацій та збочень історичних
регіональностей, зокрема, коли той чи інший регіон тривалий час
перебував під колоніальним гнітом іноземної держави чи держав, і коли
цей колоніальний прес встиг нанести великі руйнації в соціальноекономічних, національно-культурних і духовних сферах та насадити
водночас на поневолених ним територіях у всі суспільні сфери ідеї і
стереотипи своєї нації, своєї, тобто нації – колонізатора, що
залишаються недоброю спадщиною на певний період постколоніального
часу як це має місце в окремих регіонах Української незалежної
держави.
Прикладом цього є Закарпаття, яке найбільш тривалий період
перебувало під колоніальним гнітом Угорщини та інших держав. І хоч
тут збереглась українська національна основа в усіх суспільних сферах,
проте, окремі специфічні особливості й проблеми, що є в цьому краї,
представники деяких прошарків населення, які не позбулись ідей та
стереотипів, насаджених колонізаторами, та, ізолювавшись від наукових
основ історії, українознавства, інших наук, намагаються гіперболізувати
особливості Закарпатського регіону, доводити їх до рангу так званого
русинства. В основу цієї течії закладено заперечення належності
Закарпаття до Української держави, основного діалекту краю до
української мови тощо. Отже, русинство на Закарпатті, його
сепаратистські тенденції – це результат тривалої регіональної
ізольованості,
денаціоналізаторських
процесів,
насаджуваних
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іноземними колонізаторами, та його наукова обмеженість. Дещо
аналогічними в цьому аспекті є також окремі південно-східні регіони
України. Перенісши довготривалий колоніальний гніт з боку Російської
імперії та особливо нового її різновиду комуно-більшовицького СРСР,
вони зазнали колосальних людських втрат і руйнацій національних
багатств внаслідок штучно організованих голодоморів 1921-1923, 19321933 і 1946-1947 рр., масових перевезень з Російської Федерації та
частково Білорусії переселенців і заселення ними вимерлих сіл України,
зокрема: Харківської, Дніпропетровської, Донецької, Луганської,
Херсонської, Одеської та ін. областей, а також направлення в Україну
лише в 1932-1933 рр. 50 тис. комуністів і 150 тис. комсомольців та 3 тис.
енкаведистів для надання „братньої допомоги” в здійсненні „наступу
соціалізму по всьому фронту”. Отже, лише наслідок голодоморів, як
підтверджують наукові джерела, в Україні вимерло близько 16 млн.
люду, в основному української національності1.
А коли взяти, втрати України внаслідок громадянської війни, а,
вірніше, інтервенції більшовицької Росії на територію України з метою
знищення Української незалежної держави, розстріли, здійснювані
більшовицько-російськими ордами-наїздниками у містах Харкові, Одесі,
Дніпропетровську тощо., масові депортації та запроторення в
канцтабори – ось далеко не повний перелік тих злочинів, які чинились в
Україні комуно-більшовицьким режимом щодо знищення української
нації та встановлення і збереження на її землях комуністичного
тоталітарного режиму. Звичайно, ці зловісні плани на українських
землях більшовицько-радянським поневолювачам здійснити, на щастя,
не вдалося. Основні маси українського суспільства залишилися
відданими ідеям Української незалежної держави, єдності українських
земель у єдиній незалежній державі. Про це підтвердив референдум 1
грудня 1991 р., у якому понад 90% виборців підтримали незалежність
України. Незалежність України підтримується постійно і сьогодні
основними масами українського народу.
Проте це не означає, що в Україні не залишились після проголошення
її незалежності ідеї і стереотипи, насаджувані імперсько-комуністичним
більшовицьким тоталітарним режимом. Вони, звичайно, передались
незалежній Україні, як недобра спадщина і, на жаль, животіють та
проявляються в діяльності окремих відкритих і дещо прихованих
антиукраїнських та нечіткої української орієнтації сил українського
суспільства. І тут знову ж таки береться за основу гіперболізація
специфіки регіонів при чому тих, які найбільше постраждали від
денаціоналізаторських процесів, насолоджуваних Російською імперією
та
її
новим
різновидом
СРСР
імперсько-шовіністичного,
антиукраїнського спрямування ідей та стереотипів і до цього часу
збереглися залишки колоніального минулого. Зараз видаються вони, ці
залишки, за специфічні регіональні особливості. Це, безперечно,
1
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робиться з метою не лише їх консервації та збереження, а їх оживлення
та розвитку, як важливого гальма поступу України до зміцнення єдності
суспільства, утвердження її незалежності та входження у світові
структури. І в цих регіонах гіперболізація регіональних проблем
зводиться переважно до нав’язування і мусування двомовності в
державі, федералізації державного устрою, запровадження подвійного
громадянства, зведення до мінімуму економічних, політичних,
військових та інших зв’язків з країнами Європи й США та забезпечити
перебування України у міцній упрязі з Росією тощо. Протилежності
сутностей українських і антиукраїнських сил, їх несумісність з
найбільшою чіткістю проявились і відобразились в останній час у
процесі обговорення і прийняття у Верховній Раді України Закону про
голодомор 1932-1933 рр. Тут же ж „народні обранці” від цих відкритих
та прихованих антиукраїнських сил на повну широчінь і з особливою
виразністю розкрили справжнє своє обличчя та обличчя своїх виборців,
а також свій рівень національної свідомості, патріотичних почуттів і
громадянської позиції та рівень суспільних феноменів своїх виборців,
хоч, очевидно, щодо виборців, то тут слід бути менш категоричним,
оскільки далеко не кожен з них настільки очерствів душею, що буде
згідним з намаганнями їхніх „обранців” обілювати організаторів штучно
організованого в Україні голодомору, з байдужістю сприймати муки
голодної смерті дітей і стариків, непоодинокі факти людоїдства тощо.
Все це, звичайно, протягом десятиліть більшовицьким режимом
трималося в глибокій таємниці.
Однак те, що раніше було таємним, прихованим, після проголошення
незалежності України поступово ставало явним, відомим все ширшому
загалу українського народу. І тому сьогодні стає важче маніпулювати
свідомістю людей тим чи іншим антиукраїнським силам чи окремим
політикам. Все це підтвердилося в процесі нетривалого часу розгляду і
прийняття Верховною радою Закону про голодомор 1932-1933 рр. Тут
достатньо чітко підтвердилось: „хто є хто” в Україні, й кому можна
довіряти вирішувати державні справи, а хто своїм цинізмом,
зухвальством, викиданням різної фальші з метою зриву прийняття
даного Закону, намагався приховувати цей великомасштабний злочин,
вчинений більшовицько-радянським режимом в Україні в 1932-1933 рр.
штучно-організований голодомор.
Отже, прийняття Верховною радою України Закону про голодомор
1932-1933 рр., у якому розкривається історична правда суті цього
злочину більшовицько-радянського режиму, це – велика перемога
патріотичних сил в Україні над силами залишків комунобільшовицького охвістя, перемога добра над злом, розуму над
нерозумом, правди над брехню, національного патріотизму над
імпершовінізмом, ідей справжньої державності над ідеями прихованої та
відкритої антидержавності, ідей єдності і зміцнення всіх регіонів
Української держави над ідеями її регіонального розмежування,
протиставлення східних регіонів західним і центральним, в основу яких
закладено повернення розвитку України і розбудови її держави з русла
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недостатньо чіткої національно-державницької визначеності, яка тривала
упродовж 15 років після проголошення її незалежності в надто
небезпечне для майбутнього України русло якогось українськоросійського симбіозу, і надання таким чином Україні сутності двійника
Росії, типу варіанту у Білорусії де, декілька років тому російській мові
надано статусу другої державної, призводить до утисків і остаточного
занепаду мови національної, білоруської та інших сфер суспільногромадського життя білоруського народу. Ось це, очевидно, і стало
основною причиною інтенсивного „торгу” з боку деяких „патріотичних
сил” за надання в Україні російській мові статусу другої державної та
федералізації державного устрою.
Розробники та реалізатори цих антиукраїнської спрямованості ідей в
своїх зловісних розрахунках ставлять, звичайно, за мету використати в
умовах незалежності України, лише дещо приховано, „новий досвід”
Білорусії та „минулий досвід” періоду багатовікового колоніального
поневолення України Російською імперією та її наступником
більшовицьким СРСР щодо насаджування російської мови, як мови
провідної нації в системах російської імперії та більшовицького
тоталітарного режиму СРСР на підпорядкованих їм територіях і таким
чином упродовж відповідного часу російській мові, надавши їй статус
другої державної, забезпечити їй у незалежній Україні місце першої, а
„першу” українську, національну, не лише що пересунути на місце
другої державної, на якому вона по суті й знаходиться в наш час, а
взагалі виштовхнути її зовсім на узбіччя, надавши їй фактичного статусу
якоїсь-там „попелюшки”. Іншого шляху тут не видно, в разі надання
російській мові в постколоніальній Україні статусу другої державної. А
коли йдеться про мови інших національних меншин, то тут не може бути
жодних підстав вести мову не лише про їх розвиток, а навіть збереження.
Цього, на жаль, національні меншини, які проживають в Україні,
недостатньо усвідомлюють. І це не якась суб’єктивна видумка, а
можлива реальність, яка має свій аналог і підтвердження в Російській
Федерації, де українська та інші нацменшини, які проживають там,
позбавлені можливостей зберігати і розвивати свою рідну мову, освіту і
користуватися ними через відсутність національних ЗНЗ, ЗМІ тощо.
Майже аналогічний стан в регіоні Кримського півострова, де
російська національна меншина є більш чисельною, ніж інші
нацменшини, які проживають на його території. І незважаючи на те, що
Крим входить до складу України і російська мова тут, як і на території
всієї України, не має статусу державної, однак російська нацменшина
монополізувала тут владу, освіту, культуру, ЗМІ й інші сфери
суспільного життя. Тому українці, не кажучи вже про представників
інших національностей, які тут проживають, зустрічаються з серйозними
проблемами, пов’язаними з утисками та обмеженнями щодо збереження
й розвитку рідної мови та можливостей користування нею через надто
мінімальну кількість, а подекуди зовсім відсутність ЗНЗ, ЗМІ, закладів
культури україномовних, татаромовних та мов інших національностей,
які тут проживають.
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Усе це є незаперечним підтвердженням того, що гіперболізація
регіональних особливостей, здійснювана в деяких регіонах з тих чи
інших проблем, не має під собою наукового ґрунту і тому призводить до
ізоляції
розв’язання
регіональних
проблем
від
проблем
загальноукраїнського, загальнодержавного обсягу та інших рецедивів і
колізій. Тим більше, це дає свої прояви, коли справу вершать суб’єкти з
недостатнім рівнем компетентності, морально-правової свідомості,
світоглядних і політичних орієнтацій та інших чинників.
Стан і тенденції, що склались у мовних, освітянських, культурнодуховних та інших сферах України та її окремих регіонах, не можуть не
викликати серйозного занепокоєння в науково-освітянських і суспільногромадських колах та національно-свідомих, патріотично налаштованих
громадян України. І таке занепокоєння, безперечно, не безпідставне. Але
на жаль, воно не завжди повсюдне і масове, і тому далеко не повною
мірою породжує свої адекватні дії позитивного та ефективного впливу
на ситуації, що складаються в тому чи іншому регіоні, чи взагалі в
Україні. А щоб змінити даний стан, необхідні корінні зміни насамперед
у системах науки, освіти та виховання, подолання деяких бар’єрів і
неузгодженостей між ними, а також неузгодженості між теорією і
практикою в галузях як науки, так і освіти та виховання, і надання їм
більш
чіткої
морально-правової,
національно-патріотичної
та
державницької спрямованості, приведення діяльності систем науки,
освіти і виховання відповідно до стану, тенденцій та соціальних потреб,
що склалися в українському суспільстві й забезпечення цим саме
відповідного зближення та об’єднання таких суспільних феноменів, як,
зокрема, влада, наука, освіта, виховання. Однак тут не маємо на увазі,
щоб влада була якимось зверхником науки, освіти чи виховання та
водночас останні були відповідним рупором незаслуженої хвальби
влади, а бачиться навіть дещо навпаки: щоб наука, освіта, виховання, їх
доробки, тобто знання, були відповідною „вказівкою” для влади, а
основою її діяльності, а не, як це мало місце раніше, й ще має нині, коли
наука, знання, інтелектуальний потенціал відкинуті на узбіччя, а всіма
справами вершать кабінетні сили, чиновники на свій розсуд. І як
результат цього, чимало питань у державі, на різних її рівнях
вирішується некомпетентно і тому, безперечно, Україна не може вийти
із затяжного кризового стану, відстає від інших країн у розвитку
багатьох життєво важливих сфер і цим самим спричиняється затримка її
входження у світові структури, хоч володіє, звичайно, достатньо
потужним інтелектуальним потенціалом, проте належним чином його не
використовує. Це стосується також і НДІ українознавства МОН України,
який за 15 років своєї діяльності домігся чималих доробків, насамперед,
у галузях науки, освіти, виховання та інших галузях, які за своїм
науковим та педагогічним рівням вийшли не лише на загальноукраїнську
арену, а й на світову і таким чином стали надбанням світової культури.
Однак на жаль, в Україні ці доробки не використовуються належним
чином, хоч, безперечно, у цьому є невідкладні потреби. Це насамперед
стосується українознавства як інтегрованої науки і навчального
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предмета, вивчення якого в ЗНЗ і ВНЗ протягом тривалого часу
відсувається на узбіччя. Тут навіть не подіяло розпорядження Кабінету
Міністрів України 1998 р., яким регламентувалося включення до
базового компоненту вивчення українознавства в ЗНЗ України. Цей
документ з вини тодішнього керівництва Міністерства освіти і науки
залишився невиконаним, як і вирішення інших проблем освіти, науки і
виховання впродовж 1994-2004 рр. часто блокувалися через відсутність
належної послідовності та цілеспрямованості в керівництві цими
галузями. Ситуація, яка тут тривала протягом тривалого часу,
відповідала дещо зміненим словам Тараса Шевченка, перенесеним нами
на розбудовчий період в Україні взагалі й науці та освіті в цей час,
зокрема, коли: „один мурував, другий – руйнував, а третій – на край
світа заглядав...”, і все це призводило до того, що наука продовжувала
відриватися від розв’язання реальних, необхідних для процесів
розбудови Української держави проблем, а освіта і виховання, як і
раніше, продовжували губити свою національну сутність, з них
викидався в сторону, на узбіччя, їх національний аспект, включались в
навчальні плани предмети та випускались підручники („Людина і світ”,
„Особа і суспільство” та ін.), вивчення яких відводило увагу учнівської
молоді від конкретних проблем України, того чи іншого її регіону, міста,
району, села чи селища, де проживає вихованець, в простори
невизначеності. В той час українознавство так і залишалося і продовжує
залишатись не включеним до базового компоненту навчальних планів
ЗНЗ України, хоч, як засвідчують вищенаведені факти, вивчення цього
інтегративного курсу системи знань про Україну, замінити вивченням
історії і географії України, української літератури та інших предметів
гуманітарного циклу, практично неможливо. Це засвідчується та
підтверджується сучасними реальностями в Україні. Ситуація, що
склалася в окремих її регіонах щодо відокремлення регіональних
проблем від проблем загальноукраїнських, гіперболізація особливостей
того чи іншого регіону, які, зокрема, пов’язані як наголошувалось вище,
з тривалим тут колоніальним гнітом Російської імперії та
більшовицького СРСР, особливо на території регіонів південно-східних
та посилення на основі цього сепаратистських настроїв у певної частини
населення, які проявляються у вимогах надання російській мові статусу
державної та прийняття з цього питання сесіями рад окремих міст
незаконних рішень, мусування ідей здійснення федералізації державного
устрою в Україні, запровадження подвійного громадянства, намагання
фальсифікувати історію України, спроби створення якоїсь українськоросійської комісії з питань узгоджень спільної історії. Якби сьогодні жив
Тарас Шевченко, як ніхто інший дав би відповідну оцінку даним явищам
та особливо цій комісії та ініціаторам її створення. Проте і для рядового
українця, непозбавленого національної свідомості, патріотичних
почуттів та громадянських засадничих позицій, сьогодні є зрозумілим:
кому і для чого потрібна така комісія узгоджень „спільної історії”. Вона,
безперечно, необхідна для фальсифікації української історії,
приховування злочинів, Російської імперії, а після – новим її різновидом
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– більшовицьким СРСР на території України тощо. Все це та багато
іншого зумовлює невідкладну необхідність включення в навчальні плани
до їх базового компоненту вивчення українознавства в ЗНЗ та ВНЗ
України, організації проведення олімпіад, оглядів, конкурсів та інших
заходів з українознавства, налагодження системи підготовки вчителів
українознавства у ВНЗ та підвищення їх кваліфікації в інститутах
післядипломної педагогічної освіти тощо.
Все це буде одним із важливих чинників розв’язання складних
проблем, що нагромадились в Україні на етапі розбудови та
утвердження її незалежності. Інших, більш ефективних засобів ніж
українознавство як наука, цілісна система знань про Україну і світове
українство1, в даних умовах тут не бачиться. Це також підтверджується
реальностями у Чернівецькій області, яка упродовж ряду років є базовою
областю з проблем впровадження та вдосконалення вивчення
українознавства у ЗНЗ та ВНЗ.
Наша наукова установа впродовж майже 14-річного часу своєї
науково-дослідної роботи завжди виходила з тих реальностей, що мали
місце в загальноукраїнському обсязі та водночас специфічних
регіональних особливостей Гуцульщини. Відповідно до цього вона
будувала свою науково-дослідну роботу, яка полягала в тому, щоб,
досліджуючи проблеми регіону, не ізолюватись від загальноукраїнських
проблем та використовувати результати досліджень, матеріали і факти
регіонального і місцевого обсягу при дослідженні проблем більш вищого
порядку, загально-українських. І в такому плані за Філією „Гуцульщина”
НДІУ була закріплена науково-дослідна проблема „Етнос, мова, освіта і
культура гуцулів у контексті українознавства: історія, сучасний стан,
проблеми і перспективи”. Проте в ході дослідження цих компонентів
проблеми, виникла необхідність щодо її розширення. І з часом до обсягу
існуючої теми було включено її доповнення компонентом „Природа
Гуцульщини”. Це її доповнення чи, вірніше, розширення, мало свою
доцільність, що зумовлювалась багатством природи Карпатського краю,
що мала чималий вплив на процеси сфер інших компонентів
досліджуваної проблеми, зокрема: етнічного, мовного та інших, хоч
кожний з них однаково важливий, як для регіону Гуцульщини, так і
України взагалі й тому заслуговує на розширення і глибокі наукові
дослідження. По кожному компоненту даної проблеми представлялись
доповіді на конференції, друкувались наукові статті, висвітлювались
дані про них у ЗМІ, пресі та інших засобах.
Так, наприклад, керівник філії „Гуцульщина” НДІУ П. Шкрібляк,
працюючи багато років над дослідженнями регіональних проблем у
галузях освіти, культури, національних відносин тощо, ці він здійснював
у контексті загальноукраїнських національних процесів. Це, звичайно,

1
Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики життєтворчості: Збірник
наукових праць. – Львів: Сполох, 2006. – С. 32.
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уможливлювало йому вихід на проблеми теорії і практики
українознавства загальноукраїнського обсягу і значення.
Вже в 2001 р. він зробив доповідь на Міжнародній науковопрактичній
конференції
з
особливо
актуальної
проблеми:
„Українознавство – науково-теоретична основа розбудови Української
незалежної держави”. Доповідь опублікована в двох збірниках праць
Науково-дослідного інституту українознавства. Упродовж останніх двох
років він працює над дослідженнями проблем мови та освіти і виступає з
доповідями на Міжнародних конгресах, що проходили в Києві: у 2005 р.
– з проблем української мови та в 2006 р. з проблем української освіти.
Після доповіді П. Шкрібляка об’єднані в одну проблему, яка
іменується „Українська мова, як універсальна форма відображення
історії української нації і засіб її збереження та місце і роль освіти в
цьому процесі: історія, сучасний стан, проблеми і перспективи”.
Завершення дослідження даної проблеми, як ми думаємо, уможливить
більш глибоко розкрити причини стану сучасних проблем в сферах
української мови та освіти і краще побачити шляхи їх розв’язання.
Вихід на дослідження проблем більш вищого порядку здійснює
кандидат фізико-математичних наук, ст. науковий співробітник філії
„Гуцульщина” НДІУ Іван Зеленчук, який працював над дослідженням
специфічних освітньо-культурних і природо-екологічних проблем
Верховинщини та Гуцульського краю, захисту довкілля, специфіки
ведення господарства в гірських умовах Карпат тощо. В останній час він
розробляє проблему використання теорії американського ученого
Говарда Гарднера з багатосторонніх розумових здібностей учнів для
підготовки і захисту атестатних робіт (матур) в ЗНЗ України. За
результатами дослідження даної проблеми І. Зеленчуком зроблено
доповідь на тему: „Використання теорії багатосторонніх розумових
здібностей учнів Говарда Гарднера в ЗНЗ Гуцульщини” на Міжнародній
науково-практичній конференції „Гуцульщина і світ” у м. Косові та
доповіді „Теорія багатосторонніх розумових здібностей учнів Говарда
Гарднера та її використання в ЗНЗ України”, представлені в Києві на
Міжнародному конгресі – „Українська освіта у світовому просторі”.
Науковий співробітник філії „Гуцульщина” НДІУ Т. Мінченко,
працюючи над проблемами впровадження та вдосконалення вивчення
українознавства в ЗНЗ Буковини та збагачення й удосконалення
навчально-виховних форм і засобів, підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів українознавства, домагаючись тут
певних успіхів і досвіду, постійно поширює його за межами
Чернівецької області, виступає з доповідями та науковими
повідомленнями на міжнародних і загальноукраїнських конференціях,
семінарах, її науково-педагогічні доробки з теорії і практики
українознавства систематично друкуються в наукових збірниках,
журналах, пресі тощо.
Старший науковий співробітник філії „Гуцульщина” НДІУ М. Зінчук
продовжує збирати народні казки в багатьох регіонах України та працює
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над їх підготовкою і довиданням. І вже чимало їх в останній час
опубліковано.
Звичайно, ця робота має важливий українознавчий аспект і
вписується в контекст українознавства.
Безперечно, 15-річний період діяльності Науково-дослідного
інституту українознавства МОН України, його наукові доробки за цей
час засвідчують, що така інституція в Українській незалежній державі,
тим більше на етапі її розбудови та утвердження, є необхідною. Цю
необхідність також підтверджують результати діяльності її структур,
філій у Карпатах, на Гуцульщині та в Криму. З позицій сьогодення є
необхідність створення такої філії НДІУ в південно-східному регіоні
України. Ця трійка Філій НДІУ, далеко від столиці України, – міста
Києва, була б опорою НДІУ в його науковій діяльності у регіонах
України.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Гомотюк О.Є. (Тернопіль)
УКРАЇНОЗНАВСТВО
ЯК СВІТОГЛЯДИЙ ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ
СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ
У статті розглядається українознавство як чинник утвердження
соборності України. Автор переконаний, що утвердження
українознавства як синтезу знань про Україну та українців у
сьогоднішньому суспільстві прокладатиме дорогу для утвердження
української національної ідеї, її соборницької складової. Тому з огляду на
наявні проблеми духовної, політичної, економічної кризи в країні є
важливим уважне ставлення до українознавства, що має будівничу
функцію в українському суспільстві.
Українознавство як інтегрована система знань про Україну та
українців має великий вплив на формування національної,
державницької свідомості, утвердження національної ідеї, виховання
цивілізованої, демократичної, правової, політичної і громадянської
культури, консолідацію суспільства, розвитку його традицій тощо.
Особливо актуальна роль українознавства у становленні світоглядних
та духовних цінностей молодого покоління. Усі концентри
українознавства: Україна – суспільство, Україна – освіта, Україна –
культура, Україна – історія, Україна – мова, Україна – право, Україна –
релігія, Україна – філософія, Україна – екологія, природа та ін. вектори
своїх досліджень спрямовують на утвердження національної ідеї, її
соборницького змісту зокрема. Ґенеза українознавства об’єктивно
пов’язана з розвитком соборницького аспекту української суспільно135
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політичної думки. Центральними проблемами українознавчої думки
протягом багатьох віків виступали утвердження національної, етнічної,
культурної окремішності українського народу, оборона давності,
органічності, тяглості українського історичного процесу.
Ідея соборності хвилює сучасних політиків та науковців, оскільки
багато проблем, породжених трагічним періодом розшматування єдиної
етнічної української землі, залишилися невирішеними. З плином часу
поняття соборності трансформувалось у політичну, економічну,
культурну, релігійну, духовну цілісність, але залишається важливим
інтегруючим началом сучасного суспільства. З огляду на це, вдумливий
підхід до вивчення українознавчих дисциплін, запровадження
українознавчих засад у національну освіту, буде відповідним внеском в
утвердження соборності України та її незалежності. Реалізація ідеї
соборності
залишається
актуальним
завданням
сучасного
державотворення і національної науки. Свідченням цього стали
публікації І. Гошуляка, М. Кармазіної, Ю. Левенця, Я. Калакури,
А. Коцура тощо1.
Українознавство як синтез знань про Україну та українців є основою
для формування національно-державницького світогляду українських
громадян. Мета пропонованої статті – привернути увагу до ще
недостатньо висвітлених питань, а саме, ролі українознавчих досліджень
в утвердженні соборності. Ретроспективний погляд на розвиток ідеї
соборності та становлення українознавства дає зробити висновок про їх
спільне коріння й сягає у далеке минуле. Воно виразно окреслюється під
час формування території великої України-Руси; створення державності
на теренах Галицько-Волинської землі, що об’єднала майже всі етнічні
українські землі; прослідковується у козацько-гетьманських потугах
будівництва незалежної держави. Нового звучання набуває у програмних
документах Кирило-Мефодіївське товариство, Руська трійця, Головна
Руська Рада. На науковий рівень українську соборницьку програму
поставлено у другій половині ХІХ ст. У цьому векторі українознавчі
дослідження М. Максимовича, М. Костомарова, М. Драгоманова,
В. Антоновича, М. Грушевського, І. Франка та інших мислителів мають
важливе значення і для сьогоднішніх непростих процесів становлення
Української незалежної і соборної держави, утвердження соборницьких
ідей у світогляді усіх верств суспільства.
Першим
виразником
політичної
доктрини
українства
в
українознавстві другої половини ХІХ ст. став М. Драгоманов, філософ,
соціолог, історик, етнограф, культуролог і педагог. Ще й сьогодні
1
Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної
думки: проблеми становлення та розвитку. – К., 2001. – 585 с.; Коцур А. Ідея державності в
історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. –
Чернівці, 2000. – 423 с.; Гошуляк І. Зародження й розвиток ідеї соборності в українській
суспільно-політичній думці дореволюційного періоду // Історичний журнал. – 2004. – № 67. – С. 71-90; Калакура Я. Українські історики на шляху до соборності національної
історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія: Історія. – К., 2001. – № 54.
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„беруть за живе” ідеологічні концепції мислителя, оскільки науковець
торкався у своїх напрацюваннях „живих справ”1. Слушно підкреслював
І.Франко, що 70–80-ті роки залишаться часом переважного впливу
М.П. Драгоманова. Хоча вплив його праці і думок триватиме далеко
„довше і ввійде у великій частині як основа всякої будучої програми
роботи на українськім ґрунті”2. Ця людина виховала не одне покоління
українських політиків та науковців, першою у Східній Європі виступила
проти тероризму, засудивши вбивство, виступила на захист малих
національностей, заклала основи демократизму в українській свідомості,
відстоюючи права пересічних громадян, розробила першу федеральну
конституцію в Росії. М. Драгоманов був одним із перших українських
вчених, який поставив як актуальну наукову проблему і практичне
завдання – вивести український рух на нові шляхи, піднести його до
загальноєвропейського рівня. Виробленню засад політичної програми
Михайла Петровича слугували українознавчі дослідження. До
українознавства М. Драгоманов прийшов через студії над українською
народною словесністю3. Апелюючи до історичних пісень, що стали
предметом уваги вченого у збірках „Політичні пісні українського
народу”, „Нові українські пісні про громадські справи”, „Малорусские
народные предания и рассказы”, М. Драгоманов зауважує, що
„историческая поэзия малорусского народа станет надежным
источником для истории народа”4. Дослідження поетичної історії
соціальних явищ південної Русі наштовхнули М. Драгоманова на думку,
що в „часи найдужчих повстань нашого мужицтва показувались і
найбільші змагання громад по всій нашій Україні стати в спілці проміж
себе”5. А козацький устрій в „його рівності й в спільному господарстві
над усім, що потрібно людям, і єсть корінь волі й для людей, маючих
свої держави й не маючи їх”6. Модель майбутнього політичного устрою
відшукувалась у тому, що було близьким для українства в минулому.
Такою моделлю стала федерація автономних землеробських та
робітничих громад, заснованих на колективній власності та праці її
учасників.
Публікації „Про українських козаків, татар та турок”, „Пропащий
час: українці під Московським царатом”, „Що таке українофільство?”,
„Шевченко, українофіли і соціалізм”, „Переднє слово до „Громади”,
1
Павлик М. Смерть і похорони М.П. Драгоманова // Драгоманов М. Документи і
матеріали / Упоряд. Г. Болотова. – Львів, 2001. – С. 297.
2
Ріпецький С. Іван Франко і Михайло Драгоманів // Ріпецький С. Михайло Драгоманів
в оцінці визначних українських громадян. – Нью-Йорк, 1967. – С. 17.
3
Дорошенко Д. Драгоманів і українська історіографія // Драгоманівський збірник / Під
ред. В. Сімовича. – Прага, 1932. – С. 113.
4
Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с обьяснениями
В. Антоновича и М. Драгоманова // Драгоманов М. Вибране. – К., 1991 – С. 46.
5
Драгоманов М. Переднє слово до „Громади” 1878 р. // Драгоманов М. Вибране. –
С. 279.
6
Драгоманов М. Исторические песни малорусского народа с обьяснениями
В. Антоновича и М. Драгоманова // Драгоманов М. Вибране. – К., 1991 – С. 295.

137

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

„Листи на Наддніпрянську Україну”, „Историческая Польша и
великорусская демократия” доводять право українського народу на
самостійний суспільно-політичний і культурний розвиток. Правда, щодо
сепаратистського сценарію розвитку подій М. Драгоманов мав сумніви.
Реалії зовнішніх та внутрішніх умов відкидали думки про можливість
реалізувати незалежницьку ідею. „Українцям замість того, щоб рватись
зложити свою державу або які-небудь дуалізми..., ліпше старатись
розбавляти усяку державну силу й прямувати до волі краєвої й
громадівської вкупі з усіма іншими країнами й громадами. От через те
українцям найліпше виступати з думками не стільки національними,
скільки автономними й федеральними, до котрих пристане завше багато
людей і з других країв і пород”1. В принципі, не заперечуючи, що „своя
держава … була й досі ще єсть для людей спілкою задля оборони себе од
чужих і задля впорядкування своїх справ на своїй землі по своїй волі”,
М. Драгоманов пропагував думку об’єднання всіх українських земель у
федеративну державу2. Тобто, навіть під вивіскою автономії,
соборництво малось на увазі, оскільки всі українські землі були
складовими федерації. Саме М. Драгоманов вніс до політичної програми
питання про кордони України. На початку „Переднього слова до
„Громади” мислитель окреслював границі етнічної української території
– від Підляшшя до Кубанщини та від гирла Дунаю до Слобожанщини3.
„Україною ми звемо всю сторону від верху р. Тиси в теперішнім
Венгерськім королівстві, на заході сонця, до р. Дону на сході й
кубанську землю у теперішнім російськім царстві, – від верху р. Нарова
на півночі до Чорного моря на півдні, – усю ту землю, де гурт народу
говорить українською мовою”4. На цій землі, підкреслює вчений, живе
17 мільйонів українців5. У конституційному проекті „Вольный союз” –
„Вільна спілка” передбачалось створення Вільної спілки, яка б також
охоплювала всі українські землі. Майбутня федерація презентувала
єдність 20 областей – суб’єктів федерації. Українська етнічна територія у
складі Російської держави об’єднана у Подільську, Київську, Харківську
області. До складу Харківської пропонувалось включити українські
повіти Курської та Воронезької губерній. Науковим способом
(допомогли пізнання етнографії) планувалося відстояти права українців
на власні етнічні території.
Апелюючи до історичних та етнографічних даних, вчений
підкреслив, що раніше українці мали свою державність і втратили її
через причини зовнішнього характеру. З огляду на зовнішні обставини
вчений прояснював існуючі проблеми в українсько-польських та
1
Драгоманов М. Переднє слово до „Громади” 1878 р. // Драгоманов М. Вибране. –
С. 320-321.
2
Там само. – С. 293.
3
Там само. – С. 276-277.
4
Драгоманов М., Павлик М., Подолинський С. Програма „Громади”. – С. 148.
5
Драгоманов М. Переднє слово до „Громади” 1878 р. // Драгоманов М. Вибране. –
С. 276-277.
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українсько-російських взаємовідносинах. Способом для цього, зауважує
І. Лисяк-Рудницький, послужило „розрізнення Польщі історичної й
етнографічної. Драгоманов вказав, що польська й російська національна
територія ніде не стикаються, отже, в дійсності боротьба обох
суперників ведеться за чужі, українські ... землі”1. Розв’язка цього вузла
бачилась через наділення Польщі лише етнічними межами, а не
історичними.
Упорядкування взаємин із Російською імперією мислилось через її
перебудову на федерацію вільних народів. Даремно чекати перших
кроків від північного сусіда і добиватися своїх прав лише теоретизацією,
а „боронити автономію всіх територій Росії...”2 М. Драгоманов також
покладав надії на Росію, як можливість відриву частини українських
земель, якими володіє Австрія. Та це стосувалося далекого майбутнього,
а у визначенні найближчих завдань українського руху чітко
розмежовується ситуація по-російськи та по-австрійськи. В Австрії, де
існувала певна політична свобода, можна приступити до організації
соціалістичних партій з робітників і селян. У Росії слід добиватися
політичної свободи, а соціалістичні ідеї поширювати тільки літературнонауковим способом3. На перебудову Росії покладалися великі надії.
Федералістичної концепції розвитку подій М. Драгоманов дотримувався
протягом усього життя. У праці „Чудацькі думки про українську
національну справу” вкотре підтверджував свою позицію: „Проти цього
нарису можна сказати тільки одне, що трудно добитись політичної
вільності в Росії. Правда. Але ж відірвати від неї увесь край від Збруча
до Кубані ще трудніше. Діло так стоїть, що треба або одне, або друге.
Третього не пригадаєш”4. Вкотре зверталась увага громадянства на
проблему цілісності українських земель. М. Драгоманов бачив нагальну
потребу духовної, культурної єдності всієї України. Його перебування в
Галичині мало поворотні наслідки для організації національного руху в
цьому краї. Він перший почав ширити між галичанами поступову
російську літературу, а разом з нею і поступові європейські ідеї, –
підкреслював М. Павлик5. Нова російська література, за задумом
інтелектуала, своїм „світським характером підірве в Галичині
клерикалізм та бюрократизм і наверне молодь до демосу, а поскільки
демос там український, то українська національна свідомість
досягнеться сама собою”6. У розвідках, публікаціях, листах
М. Драгоманов радив галицькій молоді пізнавати народ, наблизитися до
1
Лисяк-Рудницький І. Із Драгоманівськх студій // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. –
К., 1994. – Т. 1. – С. 294.
2
Павлик М. Михайло Драгоманів і єго роля в розвою України. – Львів, 1907. – С. 5.
3
Драгоманов М. Автобіографічна замітка // Драгоманов М. Документи і матеріали. –
С. 161.
4
Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. –
С. 548.
5
Павлик М. Михайло Драгоманів і єго роля в розвою України. – Львів, 1907. – С. 7.
6
Драгоманов М. Автобіографія // Вибрані твори. – Прага; Нью-Йорк, 1937. – Т. 1. –
С. 68.
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нього, активно працювати для його просвіти та визволення, відкинути
москвофільські орієнтації. Завдяки його листам у 1875-1876 рр. до
редакції журналу львівської молоді „Друг” галицький рух звернув у
якісно нове русло – радикальне і демократичне, розірвавши зв’язок із
ганебним москвофільством. Саме під впливом листів І. Франко та
М. Павлик стали
на шлях української національної ідеї. Згодом
І. Франко скаже, що „він був для нас правдивим учителем, не жалував
праці, щоб наводити нас малоосвічених, вирослих в рабських традиціях
нашого глухого кута на ясніші шляхи європейської цивілізації”.
Політична програма, пропагована М. Драгомановим, у тому числі і на
галицькому ґрунті, мала один важливий момент – вона в основі своїй
була високо етичною програмою. І. Франко у праці „Молода Україна”
писав: „Отсі майже чисто етичні принципи, то був великий фермент,
який вкинув Драгоманів у галицьку суспільність. І тим він поклав одну з
головних основ нашої регенерації. Присоромлені показом своєї ігнорації
в справі загально-людської освіти, болюче захоплені драгоманівським
поглядом про обов’язки інтелігентної людини супроти маси робучого
народу, деякі молоді галичани кинулися до праці. Вони хапали звідки
могли матеріал, щоб виробити собі як мога суцільний світогляд”1. Так,
гарячі проповіді М. Драгоманова привернули галичан до реальних дій,
до насущних потреб свого народу, і в кінцевому рахунку це мало
всеукраїнські наслідки – постання першої політичної організації у
Галичині. Очевидно, планувалось, що успіхи на західно-українській
землі будуть хорошим прикладом для російської України і у слушний
час прислужаться загальноукраїнській справі.
До речі, неодноразово мислитель звертав увагу на неполітичність
руху, що приводило до відтоку найкращих сил у російські революційні
організації. „Щоб добитись чого-небудь і стати у щирій пригоді народу,
– зазначав вчений, – український напрямок мусить не тільки узятись за
кріпку працю, тверезу і впрост обчислену на те, щоб освітити уже видній
потребі народу, вийти з старих народно-патріархальних форм биту і ідей
і щоб первим ділом поставити не народність для народності, а
соціальний, економічний і культурний чоловічий поступ народу, для
чого народна мова і форма пропаганди мусять бути тільки
практичнішою одежею, а не метою. Для такої праці треба одложити
набік романтичні мрії, не так часто дивитись назад, у археологію і
етнографію, як уперед ... показуючи народові з симпатією у історії більш
усього те, у чому можна побачити проби проведення у побит ідей
будучого, як свободи особи, совісті, проби праці економічної, а найбільш
усього наполягати на розвій чуття гуманності і розширення духу
свободи познакомленням народу з побитом других народів, та очистити
його розум від поганського і середньовічного фанатизму, подати
практичну поміч і виучити думати через науки природні”2. Є великою
1
Ріпецький С. Іван Франко і Михайло Драгоманів // Ріпецький С. Михайло Драгоманів
в оцінці визначних українських громадян. – С. 15.
2
Драгоманов М. Антракт з історії українофільства // Вибране. – С. 231.
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заслугою М. Драгоманова звернення уваги всеукраїнської громадськості
на всі частини української етнічної території. Саме М. Драгоманов
вказував на необхідності дослідження історії, культури, етнографії
Західної України, у тому числі „пораненого брата” – Закарпатської
України, щоб прив’язати Угорську Русь до національно-демократичного
і поступового руху, в котрому лежить її єдиний порятунок”1. Слід
зазначити,
що
процес
„пробудження
Західної
України”
М. Драгомановим мав і інший, не менш важливий бік. Мається на увазі
„відкриття Західної України” для України. Очевидно, без цього
галицько-буковинсько-угорський край жеврів би у „едином русском
свете”, або витворив окрему національну індивідуальність. Мислитель
хотів бачити українство об’єднаним в етнічних кордонах. Очевидно, ні
під австрійським, ні під російським пануванням в ідеалі, бо сам
неодноразово виступав проти колоніального володіння, застерігаючи
балкансько-слов’янські народи від нового російського поневолення2. А
точне окреслення етнічних кордонів і постійний наголос на них допоміг
українській інтелігенції усвідомити ідею єдності всього народу. Саме
завдяки йому українська національна ідея розширила свої географічні
простори. І не лише географічні, а й часові. Драгоманівська політична
концепція, його соборницькі ідеї мали вплив включно до 1917 р.
Мислитель навіть передбачав наслідки пропагування політичних
постулатів на суспільство. І. Франко стверджував позитивне ставлення
М. Драгоманова до розбурханого суспільства. У „Чудацьких думках”,
„Листах на Наддніпрянську Україну” інтелектуал зауважував, коли це
почуття стане силою, то воно здобуде собі стільки політичного ґрунту,
скільки зможе, політична самостійність стане питанням часу.
Л. Цегельський у 1900 році зауважував: „Два найбільші сини нашого
народу в цьому столітті: Шевченко і Драгоманів – перший своїм
мужицьким, своїм великим серцем, другий незрівняним розумом і
бистрим умом, віднайшли дорогу до визволення України, відкрили
шлях, яким йдучи дійде український народ не тільки до політичної
незалежності, як нація, але й до соціальної рівности та певного
культурно-економічного розвитку”3.
Очевидно, недаремно пройшла праця М. Драгоманова в Галичині,
оскільки там вперше в Україні з’явилася праця Ю. Бачинського „Україна
irredenta” (поневолена), що проголосила самостійність України.
Обґрунтуванню крайньої необхідності боротьби за самостійність
України від Росії та Польщі і створенню соборної держави слугувала
публікація цього молодого галицького радикала. Праця оприлюднена у
1895 р., у рік смерті М. Драгоманова. Чого не зміг сказати
М. Драгоманов, те зробили його послідовники. Гасло самостійності,
1
Лисяк-Рудницький І. Драгоманов як політичний теоретик // Історичні есе. – Т. 1. –
С. 333.
2
Драгоманов М. Турки внутренние и внешние // Вибране.
3
Цегельський Л. Всесвітній соціальний рух і українська національна справа // Молода
Україна. – Львів, 1900. – Ч. 6. – С. 209-210.
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проголошене Ю. Бачинським, стане дороговказом на майбутнє. „Україна
– для себе! От її клич. Вільна, велика, незалежна, політично самостійна
Україна – одна, нероздільна від Сяну по Кавказ! – от її стяг”1. Політична
самостійність бачилась як необхідна умова існування України. У такому
стані
українці
володітимуть
самостійно
своїми
фінансами,
промисловістю, без перешкод керуватимуть зовнішньою та внутрішньою
політикою, не оглядаючись на інших, створять свою літературу і науку,
зукраїнізують усі інші національності.
Територіально соборність бачилась у складі українських земель, які
слід відвоювати від Австро-Угорської та Російської імперій. За
Ю. Бачинським, це мала бути територія підросійської України: Волинь,
Поділля, Київська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Новоросійська
губернії, також західні землі, до складу яких включено і Західне
Передкавказзя, Східне Передкавказзя (Кубань, Терська область,
Ставропільщина, частину Астраханщини, значні райони Донського
козацтва).
І. Франко одним із перших увів у літературно-науковий обіг поняття
„соборна Україна”2. Його активна наукова та громадська діяльність (він
автор більше 4 тис. наукових та публіцистичних трактатів) стала
прикладом утвердження ідеї незалежності та соборності України. Як
зазначав Д. Дорошенко, „діяльність у Галичині українських
письменників, особливо Драгоманова, дала дуже гарні наслідки в
першому ж поколінні, що активно виходить на арену громадської роботи
в половині 70-х років. Найкращим і став Іван Франко”3.
У науковій спадщині І. Франка багато місця відведено студіям
економічного, національного, політичного, культурного становища
галицьких українців. Як і М. Драгоманов, І. Франко вважав своїм
громадянським обов’язком відкривати Західну Україну для цілої
України. Також увага зосереджувалась на тому, щоб використати
сприятливіші умови галицької дійсності для розробки і пропагування
багатьох доленосних питань, оскільки Галичина „зробилась вікном для
цілої України ... до 1906 р, а великою мірою й потім до самого початку
світової війни року 1914”4.
І. Франко неодноразово звертався до аналізу розвитку освіти в
Галичині, розуміючи за нею у майбутньому велику перспективу, її вплив
на світоглядні орієнтири громадянства. Стан української освіти
порівнював з російською („Університети в Росії”, „Двоязичність і
дволичність”), австрійською („Середні школи в Галичині в 1875-1883”),
польською („К истории просвещения в Галиции”). У розвідці „Народні
1
Бачинський Ю. Україна irredenta. – Берлін, 1924. – С. 96-97; Франко І. Ukraina
irredenta // Визвольний шлях. – 1981. – Кн. 8 (401). – С. 96-97.
2
Гошуляк І. Зародження й розвиток ідеї соборності в українській суспільно-політичній
думці дореволюційного періоду // Історичний журнал. – 2004. – № 6-7. – С. 77.
3
Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку ХХ століття та її
досягнення. – К., 1924. – С. 4.
4
Єфремов С. Історія українського письменства. – К, 1920. – С. 323.
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школи і їх потреби” автор з болем зазначав, що близько 3000 громад у
галицькому краї не мають початкових шкіл, а одна школа припадає на
1713 людей, та й платня вчительська бажає бути кращою. Базуючись на
даних переписів 1880 і 1890 років, І. Франко у статті „Скільки нас є?”
(1892) проаналізував кількісний і національний склад населення
Галичини, його віросповідання, освітній рівень. У 1890 р. 68 %
населення не вміло ні читати, ні писати, а серед жінок цей показник
складав 71,6 %1. Недостатній розвиток нижчої школи породжував
проблеми в її вищій ланці.
Розглядаючи злиденне становище галицького селянства, дослідник у
рецензії на публікацію С. Щепановського „Злидні Галичини в цифрах”
(1888) зауважував, що Галичина йде попереду інших європейських країн
щодо відносної кількості рільничого населення. Галичани, котрі
експортують сількогосподарську продукцію, харчуються дуже бідно.
Формуючи тодішнє українство, світогляд борців за незалежність
України, І. Франко обнадійливо стверджував, що причин такого
низького рівня не треба шукати у фізичній дегенерації або нездатності
галицького робітника чи селянина. Навпаки, він нітрохи не гірший за
німецького чи англійського. Головною причиною
економічної
відсталості був брак засобів і сучасних знарядь праці – машин2. Декілька
статей присвячено наслідкам злиденного становища – пошуку „щастя” за
кордоном. („Еміграція галицьких селян” (1893)). Аналіз соціальнополітичного стану репрезентантів галицького суспільства дав
можливість дійти висновку, що „русини в Галичині зробилися виразно”
селянською нацією, а поляки незалежно від політичних переконань
„рішучо проти селян”. Аналогічна ситуація і в підросійській Україні
(„Записка о состоянии Подолии в 1843 году). Тому то, з болем
зауважував І. Франко, просвіта, добробут, самостійність даються
українцям „про око”. Ще гірше становище українця в Угорщині. У статті
„І ми в Європі” писав: „З цілої українсько-руської території власне
угорські русини найперші почали емігрувати за море. Вони не мають ні
одного посла в сеймі”. Автор застерігав, що дорога насильства,
економічного і духовного руйнування „підкопує не тільки слабшого, але
й сильнішого”3. Політична несамостійність нації давала змогу себе
визискувати іншій нації. Значить, робить висновок дослідник,
національно-економічні питання самі собою спонукають до
виборювання для себе політичної самостійності4. Головним завданням
української інтелігенції, за І. Франком, стало перетворити українську
етнічну масу в українську націю, соборну, духовно єдину. „Ми мусимо
навчитися чути себе Українцями – не галицькими, не буковинськими
Українцями, а Українцями без офіціальних кордонів. І се почуття не
1

Франко І. Скільки нас є // Зібр. творів у 50-ти томах. – Т. 44. – Кн. 2. – С. 317.
Франко І. Злидні Галичини в цифрах // Зібр. творів у 50-ти томах. – Т. 44. – Кн. 1. –
С. 18.
3
Франко І. І ми в Європі // Зібр. творів у 50-ти томах. – Т. 46. – Кн. 2. – С. 348-349.
4
Франко І. Поза межами можливого // Зібр. творів у 50-ти томах. – Т. 45. – С. 280.
2
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повинне у нас бути голою фразою, а мусить вести за собою практичні
консеквенції. Ми повинні – всі без виємка, поперед усього пізнати ту
саму Україну, всю її в етнографічних межах, у її теперішнім культурнім
стані, познайомитися з її природними засобами і засвоїти собі те знання
твердо...”1 Пізнанню України, опрацюванню політичної програми її
визволення і розбудови присвятив своє життя мислитель. Як політичний
заповіт і вершину ідейно-політичних поглядів можна розглядати його
поему „Мойсей” (1905).
Ідея соборності України – це наріжний камінь усієї концепції
українознавства, розробленої М. Грушевським – найколоритнішою
фігурою в українознавстві кінця ХІХ – початку ХХ ст. Він вказував на
важливість духу єдності української нації, підкреслюючи, що „українці
мусять всю енергію вложити в те, аби відігріти національне почуття і з
ним – почуття національної спільності, солідарності у різних частин
українського народу та сконцентрувати, можливо систематично і
планово, національні сили тих різних частин на спільній національній
роботі, яку нам висувають біжучі події на дневний порядок. Інакше
мертвіє, слабне і відпадає не тільки та частина, якої зв’язь з цілістю
порушена, ослаблена. Слабне також й цілість, всеукраїнський організм,
через зменшення тих сил, якими він може розпоряджатися для
загальнонаціональних цілей, і через дальше степенування розкладкової
енергії”2. Важливість цих теоретичних вказівок особливо актуальна
сьогодні в умовах розбудови соборної держави.
У численних працях: „Загальна схема руської історії і справа
раціонального укладу історії східного слов’янства”, багатотомна „Історія
України-Руси”, „Очерки истории украинского народа”, „Ілюстрована
історія України”, „Історія української літератури” вчений репрезентує
українство в історичному процесі як єдине, незважаючи на територіальні
проблеми. Український народ став логічним зв’язком усіх періодів
української історії. Народ-нація, його інтереси і бажання слугували
центральною ланкою у ході соціального, політичного, економічного,
релігійного, культурного життя. Об’єднуючою ідеєю усіх наукових
дискурсів мислителя стала схема руської історії, побудована на
територіальній, економічній, культурній єдності українства. ”Історія
України-Руси”, зазначали сучасники і послідовники, не тільки мала
вплив на національну свідомість народу, а й „кристалізовала і
кристалізує напрямові форми нашому життю і політиці, пояснюючи і
відтворюючи почуттє спільности і матеріальних і ідейних інтересів на
всіх просторах України як колись, так і тепер. Своєю історією подав
автор свому народови найсильнішу зброю, яку тільки можна було
подати”3. Знання про Україну в усьому її багатстві, починаючи від
1
Франко І. Одвертий лист до галицької молодежі // Зібр. творів у 50-ти томах. – Т. 45.
– С. 406-408.
2
Грушевський М. Галичина і Україна // Націоналізм. Антологія. – К., 2000. – С. 183.
3
Герасимчук В. Михайло Грушевський як історіограф України // Записки наукового
товариства імени Шевченка. – Львів, 1922. – Т. СХХХІІІ. – С. 9.
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території, клімату, рельєфу, розселення українців та їхніх пращурів,
обрядів, моральних настанов, промислів, зовнішніх впливів і закінчуючи
історією змагань українського народу за волю і незалежність,
викладалися перед читачем у багатотомній „Історії України-Руси”. На
підставі концепції української історії М. Грушевського можна було
будувати спільну політичну стратегію, передбачати майбутнє нації.
Глибоко символічною і надзвичайно важливою для скріплення
єдності українського народу стала науково-практична діяльність
М. Грушевського. Особливо це позитивно позначилося на Галичині, де з
1894 плідно працював вчений. В. Герасимчук, учень М. Грушевського,
підкреслював, що завдяки його посередньому та безпосередньому
впливу, найталановитіші молоді люди почали заняття наукою,
відвернувшись від непотрібних політичних суперечок, звертаючи свою
увагу на те, щоб „відпорність нації скріпити новим капіталом научноідейної праці”1. Своїми розвідками М. Грушевський дав могутню зброю
українській нації, мислитель довів безперервність українського
історичного процесу, „нові змагання Наддніпрянської і Галицької
України звів в одно русло. Він великим історичним словом і своїм
авторитетом все ослаблював витворюваний чужими владами
партикуляризм, а противно скріплюючи патріотизм, єднав перетяті
кордоном частини в один живий організм. Як конечний вислід сеї
єдності мусіло прийти також зєднання всеї нації в одне державне тіло”2.
Практичним втіленням ідеї єднання всіх українських земель, як
свідчили сучасники „огнищем наукового і літературного життя нашого
народу”, „вогнищем, якого тепло зігріває цілу Русь-Україну”3 було
Товариство імені Т. Шевченка, головою котрого з 1894 р. до 1914 р. був
М. Грушевський. Головними чинниками заснування Товариства у
Львові 1873 р. (а згодом Наукового з 1892 р.), як зазначали учасники
тогочасних подій, були невідрадні обставини українського життя,
завдання „обійти нечувані в Європі перешкоди, які петербурзький уряд
ставив перед українською наукою”, „використати сприятливіші умови
для національно-культурної праці у Галичині”4. Це давало підставу
називати ще недавно відсталу Галичину „українським П’ємонтом”.
Згодом М. Грушевський констатуватиме перетворення західного краю на
духовний і культурний центр української землі, на „духовну фабрику, де
виковується українська культура для цілої соборної України”5. Але при
цьому слід зазначити, що потенціал західно-українських інституцій
забезпечувався зусиллями всієї України.

1

Там само. – С. 2.
Там само.
3
Маковей О. З життя і письменства // Літературно-Науковий Вісник. – Львів, 1898. –
Т. 1. – Кн. 3. – С. 189.
4
Гнатюк В. Наукове Товариство імені Шевченка з нагоди 50-ліття його заснування.
(1873-1923). – Львів, 1923. – С. 3.
5
Грушевський М. Галичина і Україна // Націоналізм. Антологія. – К., 2000. – С. 180181.
2
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Ґрунт для утворення Товариства підготовлено тісними стосунками з
галичанами П. Куліша, О. Кониського, В. Антоновича, М. Драгоманова
та ін. Із самого початку свого заснування Товариство мало
загальноукраїнський характер. Ідея створення товариства виникла у
середовищі наддніпрянської інтелігенції. Велику роль у цьому відіграли
М. Драгоманов, О. Кониський, письменник, Д. Пильчиков, колишній
кирило-мефодієвець, о. С. Качала, посол до галицького сейму і
державної ради зі Львова, М. Жученко. В основному матеріальну
допомогу для заснування товариства надали східні українці. Левову
частку взяла на себе в спонсоруванні товариства землевласниця із
Полтавщини Є. Милорадович. Протягом усього періоду свого існування
Товариство підтримувало тісні стосунки з наддніпрянським
громадянством. НТШ пожертвувало 3000 крб. на будівництво
пам’ятника Т. Шевченкові у Києві. У 1899 р. члени Товариства одержали
запрошення на участь у ХІ Археологічному з’їзді в Києві. Але з причин
недопущення офіційного користування українською мовою у роботі
з’їзду, Товариство відмовилося від участі, опублікувавши лише у
„Записках Наукового Товариства ім. Т. Шевченка” реферати і доповіді,
призначені для читання на з’їзді. Делегати ХІІІ Археологічного з’їзду у
Катеринославі в 1905 р. виступили з протестом, оскільки на форум не
було запрошено делегацію від НТШ. Товариство своїми виданнями
вшановувало науковців, громадських діячів, письменників Східної і
Західної України. Видано спеціальні збірники „Записок” на честь
ювілейних дат наукової діяльності В. Антоновича, І. Франка,
Ю. Целевича та ін. Стоячи на службі національної науки, Товариство
через діяльність комісій, видання періодичних збірників, джерелознавчу
роботу об’єднало всі помітні наукові сили з обох частин України,
стимулюючи розвиток української наукової думки як комплексної,
репрезентуючи майже всі її складові. Членами НТШ були видатні
українські вчені: В. Антонович, І. Кревецький, М. Кордуба,
І. Крип’якевич, І. Пулюй, І. Джиджора, І. Горбачевський та ін.
Об’єднання на ниві науки повело за собою небувалий розвиток
культурних змагань, що проявилося на теренах Східної та Західної
України. Свого роду поштовхом у цих змаганнях став заснований НТШ
„Літературно-науковий вісник”. Прикладом реалізації єднання українців
у східних та західних регіонах стала організація його роботи за
редакцією М. Грушевського, І. Франка, О. Маковея, О. Борковського.
Метою „Літературно-наукового вісника” було згуртувати літературні
сили австрійської і російської України та активізувати літературний
процес. „Редакція постарається скупчити літературні сили з цілої
України-Руси і сотворити з часопису відповідний культурний орган для
цілого нашого народу”1. Програма журналу осмислювалась з
урахуванням інтересів і прагнень передової української інтелігенції
1
Цит. за: Корбич Г. Журнал „Літературно-науковий вісник” львівського періоду (18981906). – К., 1999. – С. 31.
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виходити за межі вузької місцевої проблематики, виводити свої здобутки
на простори загальнолюдських цінностей, утверджувати ідею єдності
українства. І слід підкреслити, що таке завдання часопис виконував
гідно. Леся Українка, Олена Пчілка, С. Єфремов та інші активно
співпрацювали з редакцією журналу. Львівський щоденник „Діло” у
1907 р. зазначав: „Органом, у котрім відбивається спільнота цілого
нашого народу по цім і по тім боці кордону в теперішніх обставинах – є
один-одинокий „Літературно-Науковий Вістник”. До нього мусить
звертатися кожний, кому залежить на збереженні і скріпленні
національної свідомості, хто хоче користати з найсерйозніших творів
української літератури і публіцистики та вдержати контакт з
українською науковою творчістю. „Літературно-Науковий Вістник” є
тепер справді єдиним всеукраїнським органом”1. Провідна ж роль у
заснуванні та формуванні редакційного комітету, авторського колективу
належить І. Франкові та М. Грушевському.
Віддаючи сили Галичині, М. Грушевський не забував і
Придніпрянщину. У 1905 р. перенесено видання „Літературно-наукового
вісника” до Києва, з 1907 розпочало роботу УНТ у Києві, утворено
перші друкарні. Власне, з 1905 р., в силу покращення політичного
становища Східної України, увага вченого, теоретика і громадського
діяча сконцентрована у новому напрямі. Протягом 1905-1914 рр.
написано серію публіцистичних праць, що торкалися актуальних
проблем українського національного руху. Окреслюючи завдання
українства, вчений розумів, що це праця важка і слід розраховувати на
власні сили й ініціативу, як це раніше робила Галицька Україна,
„десятиліттями тяжкої, мозольної праці створивши широку систему
приватних інституцій наукових, просвітніх, економічних, політичних”2.
І в цей час проблема соборності не виходила з поля зору
інтелектуала. У збірках „З біжучої хвилі”, „Наша політика”,
„Освобождение России и украинский вопрос” вкотре піднімались ці
аспекти. Ставлячи перед українським національним рухом вирішення
найважливіших завдань, теоретик розглядає питання координації зусиль
у середовищі самих українців. Через всеукраїнське єднання для
досягнення спільних результатів, у той же час паралельно вирішуючи
місцеві потреби, бачив М. Грушевський вихід із ситуації. Проблемам
українським і галицьким присвячена публікація „Галичина і Україна” (”З
біжучої хвилі”). Теоретик аналізував стосунки між Галичиною й
Україною. Певне роз’єднання між східною та західною частинами
ґрунтувалося на політичних умовах, культурних традиціях, звичках
місцевих діячів, зауважує автор. В інтересах українського руху була
1
Діло. – 1907. – Цит. за: Грушевський М. У 110 роковини народження. 1876-1976 //
Записки Наукового товариства імени Шевченка. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто,
1978. – 236 с.
2
Єфремов С. На сторожі національної гідності. До характеристики публіцистичної
діяльності професора М.С. Грушевського // Український історик. – 1995. – № 1-4 (124-127).
– С. 175.
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концентрація всіх національних сил усіх частин національної території.
Треба розвивати в них почуття єдності, солідарності, близькості, а не
роздмухувати різниці, що можуть привести до нового відокремлення,
культурного
і
національного
різних
частин,
підкреслював
М. Грушевський1. Стратегічним напрямом, за М. Грушевським, мало
стати підпорядкування часткового цілому. У конкретному випадку –
Галичина, що раніше була духовною фабрикою для цілої України, мала
йти до України. При цьому мислитель досить строго й об’єктивно
ставився до недоліків суспільного життя у східній частині України.
Млявість у роботі, брак енергії, дезертирство, прагнення до
непідтверджених дійсністю сподівань були об’єктом критики
М. Грушевського. Не викликали схвалення і перегини на галицькому
ґрунті: нестача принциповості, опортунізм, схильність до малих справ,
захоплення завданнями конкретного часу на шкоду великій справі2.
Єдиним порятунком для загальноукраїнської справи М. Грушевський
бачив у всеукраїнському єднанні – „тісне єднання всіх частин
української землі і підпорядкування всіх ріжниць, які їх ділять, спільній і
єдиній цілі – національному розвоєві, являється кінець кінцем не тільки
бажаним само для себе – ідеально, так би сказати, але й для потреб
місцевого життя її частин, для її ближчих цілей і завдань”3.
Серед пріоритетних компонентів українознавства учений виділяв
мовознавчі проблеми. Мову розглядав інтегративним чинником
соборності України, наголошував на культурі мови, „як першої
прикмети народної окремішности й покажчика культурної вартости
народа”, як питання „життя і смерті „культурності” нації, задоволення
всіх її культурних потреб. Розвиток української мови і повнота
національного культурного життя тісно ув’язувалась з викладанням у
вищій школі рідною мовою. „Академічна університетська наука на даній
мові дає певне свідоцтво культурності, притикає печатку (canhet)
культурної повноправності даної народності в очах сучасного
чоловіка”4. Університетська освіта рідною мовою не тільки збагачує
культуру мови, ставить її врівень з іншими культурними мовами, а й
високо підносить національну свідомість. „Кожен українець, що
усвідомлює національно-культурні інтереси свого народу, повинен в
принципі стояти за те, щоб в університетах України всі курси
університетської програми викладались українською мовою”5. Слід
зазначити, що і мовне питання проектувалось на соборність України.
Вчений вказував на необхідність вироблення єдиного правопису, єдиної
1

181.

Грушевський М. Галичина і Україна // Націоналізм. Антологія. – К., 2000. – С. 180-

2
Єфремов С. До характеристики публіцистичної діяльності професора Михайла
Грушевського.
3
Грушевський М. З новорічних думок // Літературно-науковий вісник. – Львів, 1910. –
№ 1. – С. 56.
4
Грушевський М. Справа українських катедр і наші наукові потреби // Твори у 50 тт. –
Львів, 2002. – Т. 1. – С. 461.
5
Грушевський М. Освобождение России и украинский вопрос. – СПб., 1917. – С. 187.

148

Українознавство – теорія, методологія, практика

літературної мови, творчого врахування як галицьких, так і
наддніпрянських здобутків.
Всеукраїнського значення набула організація літніх курсів з
українознавства за ініціативою М. Грушевського. За задумом вченого,
вони мали стати першим кроком у заснуванні окремого українського
університету у Львові. У 1903 р. історико-філологічна секція
запропонувала організацію публічного курсу з археології для галичан. У
1904 р. проведено наукові курси для галичан та наддніпрянських
українців. Програма курсів охоплювала такі дисципліни: історія
України, історія української літератури, історія культурного руху в
Галичині, історія України у контексті Західної Європи, мовознавство,
природничі науки, антропологія, етнографія, етнологія1.
Організація таких курсів була необхідною, оскільки досить
проблемним виявилося національне виховання та розбудова
українознавства
у стінах Львівського, Київського, Харківського,
Одеського, Чернівецького університетів. Але незважаючи на політичні
утиски, формувалась українська національна еліта, майбутній носій
української національної ідеї, її соборницького аспекту, яка розвивала
українознавство.
Посіяні зерна змогли набути нового звучання у програмних
документах
„Братства
тарасівців”,
Української
національнодемократичної
партії,
Русько-української
радикальної
партії,
Революційної української партії , СВУ та ін. Незалежно від ідейнополітичних переконань, у програмних положеннях практично всіх
політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. обстоювався принцип
соборності українських земель та народу, оскільки бачилась майбутня
Україна в етнографічних межах розселення українців.
Ідея соборності стояла в центрі уваги діяльності всіх українських
урядів періоду національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр.
Проблема об’єднання всіх етнічних українських земель у єдиній державі
розпочала
своє практичне розв’язання у Центральній раді.
М. Грушевський як українознавець і політик підняв у низці статей у
газеті „Нова Рада” (березень – квітень 1917) проблему етнічної території
України, що мала об’єднати землі з більшістю українського населення.
Вперше чітко окреслено ці території. Найбільш результативною була
політика гетьмана П. Скоропадського, якому вдалося приєднати ряд
земель до України. 22 січня 1919 р. вперше вдалося проголосити Акт
Злуки УНР та ЗУНР. Ідеал соборної України із мрій та сподівань,
теоретичних постулатів науки та політичних партій почав
реалізовуватися. Хоча не вдалось довести справу до кінця, проте для
майбутніх поколінь це було величезним імпульсом у боротьбі за єдину і
соборну Україну.

1
Грушевський М. Українсько-руські наукові курси // Літературно-науковий вісник. –
Львів, 1904. – Т. 27. – С. 102-113.
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Резонансний вплив національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.
відчутний в Акті відновлення державної незалежності України 30 червня
1941 року. У залі товариства „Просвіта” рішенням Національних зборів
українців проголошувалась „Суверенна Соборна Українська Держава”1.
Cоборницька ідея була домінантною у діях УПА. Прислужилися
українознавству та утвердженню ідеї соборності українські
шістдесятники, дисиденти, правозахисники. Паралельно з мужніми
потугами вітчизняної науки бути національною у рамках СРСР, прапор
соборності, побудови єдиної незалежної країни пронесли українознавці
діаспори у міжвоєнний період, у післявоєнні часи.
Проголошення державної незалежності стало стимулом для
розбудови українознавства, яке одержало офіційне визнання як
інтегративна система знань про Україну та українців.
Ретроспективний погляд на становлення і розвиток українознавства
підкреслює його вплив на формування світоглядних та духовних
цінностей українців. М. Грушевський зазначав, що будь-яке наукове
досягнення, „яке усувало ... розриви української традиції і реставрувало
її органічність – промацувало суцільність, непевність і одностайність
українського народного життя під всіма бурхливими колонізаційними
катастрофами, під ріжнородними політичними і соціальними формами”2
ставало величезною громадською і національною заслугою.
Утвердження українознавства як синтезу знань про Україну та українців
у сьогоднішньому суспільстві об’єктивно прокладатиме дорогу для
утвердження української національної ідеї, її соборницької складової.
Тому з огляду на наявні проблеми духовної, політичної, економічної
кризи в країні важливим є уважне ставлення до українознавства, що
має будівничу функцію в українському суспільстві.

1
Акт відновлення української державності 30 червня 1941 року та діяльність похідних
груп ОУН. Бібліографічний покажчик. – Тернопіль, 2004. – С. 23.
2
Грушевський М. „Малоросийские песни” Максимовича і століття української
наукової праці // Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 6.

150

Українознавство – теорія, методологія, практика

Семенюченко О.В. (Київ)
МЕТОДОЛОГІЯ ЛЮБОВІ
У статті досліджується одна з методологічних ознак
українознавчого дослідження – "любов" у контексті літературних
пам’яток
України
та
праць
дослідників-українознавців
–
М. Грушевського, П. Кононенка, Т. Кононенка, Л. Токаря, Я. Калакури,
В. Шевченка та ін.
Відправною
точкою
розмислу
слугуватимуть
визначення
українознавства як 1) "цілісної системи наукових інтегративних знань
про Україну й світове українство як цілісність, як геополітичну
реальність, що розвивається в цілісності простору й часу"1 та 2) "науки
любові, етики, життєтворчості"2. Якщо насичувати розумінням
вищезазначене, то можна його так засхематизувати:

Цілісність
системи
наукових інтегративних знань
(любові, етики
та ін.)

про

цілісності

Україну
й світове
українство

як геополітичну

як
цілісність

реальність,
що розвивається в

простору
й
часу

УКРАЇНОЗНАВСТВО

Схема 1. Українознавство
На схемі можна побачити три цілісності, що розгортаються від
конкретного до абстрактного, проте для наочності розуміння визначення
та для демонстрації розмислової форми продемонструємо рух від
абстрактного до конкретного.
Зауважимо, що йдеться саме про цілісності, які є самодостатніми у
своїй повноті. Отже, у часопросторовості розвивається геополітична
реальність – Україна і світове українство, що може осягатися системою
наукових інтегративних знань, в поєднанні яких і виникає наука любові.
1
Кононенко П. П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.:
Міленіум, 2006. – С. 17.
2
Кононенко П. П., Кононенко Т. П. Українознавство – наука любові, етики,
життєтворчості // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2003. – Т. І. – С. 72-96.
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Осягання в даному разі це – цілісність, що поєднує в собі
інтелектуальний та чуєттєвий аспекти. Внаслідок осягнення виникає
ставлення до того, що осягається.
Як кожна наука, українознавство має свій методологічний
інструментарій – "комплекс методологічних принципів (правил)
дослідницьких методів наукового пізнання та допоміжних або
спеціальних засобів дослідження"1. Методологією українознавства є
вчення про його структуру, логічну організацію, методи, засоби
діяльності2, є ще думка про те, що "методологія – комплекс
соціокультурних (понятійно-символічних) тенденцій, у межах яких люди
пізнають, філософствують і фантазують, єднаються в національні
суспільства, вибудовують взаємодії із стихійно-природним довкіллям та
з іншими спільнотами"3. Методологічною основою українознавства є
питання: "Що було?", "Що є?", "Що буде і чому?"4. Вироблення
методології пов’язане із просторами діяльності та культури. Завдяки їм
створюється методи та критерії різних типів. Метод – засіб пізнання,
засіб пошуку істини; результат узагальнення багатоманіття описів
діяльності, що розглядаються як приналежні до певної єдності.
Далі розглядатиметься лише одна з ознак українознавчого
дослідження – любов, яка пронизує три цілісності, і, можливо, є тим
системоутворюючим фактором, що творить надцілісність. В
окресленому полі важливим видається розгляд питання про методи
пізнання наших попередників в контексті любові.
Ядром українознавства є людино- та світознавство, разом з людинота українолюбством вони стають джерелом самореалізації та
життєтворчості5. Людино- та українолюбство може існувати лише в
тому разі, як живитиметься від національно-культурного коріння. А вже
з нього виростатиме єдність причинно-наслідкових зв’язків
індивідуального,
родинного,
родового,
національного,
загальнолюдського, земного і надземного. Можна свідомо бути у
вселюдському "Я" і його любити, коли знаєш і любиш себе, знаєш і
любиш своє родинне, родове і національне "Я". Виплекати вселюдське
"Я" любов’ю – достойна ціль Людини.
Усвідомлюючи себе у ХХІ ст. спробуємо пунктирно означити думки
українських вчених у часопросторовості щодо любові у пошуках та
пізнанні істини. Розмислимо на основі цих думок. Технологією розмислу
слугуватиме Боянів метод: "...аще кому хотяше піснь творити, то
розтікашеться мислію по древу, сірим вовком по землі, шизим орлом під

1
Калакура Я.С. Методологічний інструментарій українознавця // Збірник наукових
праць НДІУ. – К., 2003. – Т. І. – С. 174-181.
2
http://www.rius.kiev.ua/niu.html.
3
Шевченко В.І. Філософсько-світоглядні складники методології українознавства //
Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 22-27.
4
Кононенко П.П. Українознавство – наука самопізнання українського народу // Збірник
наукових праць НДІУ. – К., 2003. – Т. І. – С. 96-109.
5
Там само. – С. 98.
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облаки". Для його повнішого осягнення схематично зобразимо дану
фразу (див. Сх. 2).

Рух "мислі" древом

"під облаки" – верхня сфера – абстрактне

Древо, що сполучає
Землю й Небо

"по землі"

–

нижня сфера –

конкретне

Схема 2. Боянів метод творення
Під древом, по якому розтікається "мисль", ми розуміємо Світове
Древо – універсальний образ ще з епохи бронзи. Даний мотив
співвідноситься з ідеєю космогонічного творення світу. Він
закорінюється у такий стан існування творення, що в українській мові
означає "лад", а не грецький "хаос". Творення в прадавній Україні згідно
давньої колядки відбувається з "ладу" і ніколи не з "безладу", на
противагу грецькій міфології:
Коли не було з нащада світа,
Тогди не було, ні неба, ні землі,
А но лем було синєє море,
А серед моря зелений явір
На явороньку три голубоньки,
Три голубоньки радоньку радять,
Радоньку радять, як світ сновати...1 (ладувати – О. С.)
Творення можливе тільки тоді, коли відбувається поєднання
архетипових Неба і Землі, гори й низу, вічного й тимчасового,
абстрактного й конкретного, предикату й суб’єкту.
З Велесової книги знаємо, що "Всі боги єдині у Сварзі", що світ
триєдиний: є світ Нави – світ померлих, світ Прави – світ богів, права й
закону та світ Яви – наш видимий, явний світ; а також що у Вирії є
Прадерево, по якому душі сходять з Небес, втілюючись на Землі.
В тій же Велесовій книзі сказано про божественне походження
прадавніх українців:
Це мовив Ору Сварог наш:
Як мої творіння
1
Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / Упорядкування, передмова та
переклади М. Москаленка. – К.: Дніпро, 1988. – С. 48.
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створив вас од перст моїх.
І хай буде сказано,
що ви – сини Творця,
і поводьтесь як сини Творця.
І будете, як діти мої,
і Дажбог буде Отець ваш1
Світ сотворено з божественної любові й любов’ю існує.
Іларіон Київський у своєму "Слові про закон і благодать" запитує
князя: "Як вселився у тебе розум, вищий од розуму земних мудреців,
щоб невидимого возлюбити і до небесних подвигнутися?"2, тим самим
митрополит говорить про вимогу вищого – щоб возлюбити сутнісне, то
потрібен розум вищий за земну мудрість. Для давніх українців
характерними були любов до Землі, Сонця, Місяця, зірок – до цілого
світу, наголосимо до цілого! Цей створило цілісність світовідчуття
оформила цілісне світоосягнення. У ньому любов займає чільне місце.
Никифор, митрополит Київський коли говорить в одному з послань
до Києворуського князя Володимира Мономаха про душу, то каже, що
вона "від трьох частин суть, тобто три сили має: розум, воля, почуття"3.
Зрозуміло, що серед них з’являється любов.
"...кому із дітей моїх вона (грамотиця-повчання – О.С.) буде люба –
хай прийме її в серце своє і, не лінуючись, почне, як і я, трудитися"4, –
такими словами звертається до всіх Володимир Мономах у своєму
"Повчанні". Треба так розуміти ці слова, що "трудитися" можна
починати тільки в тому разі, як предмет праці буде прийнятий до серця і
він стане "любим".
Мелетій Смотрицький звертається до Творця з тим, щоб він розпалив
огонь любові своєї в людях, аби вони "чуючи, зрозуміли, і, зрозумівши,
прийняли, і, прийнявши, спокутували, а покутою аби небожителям твоїм
радість і веселощі справили"5. Іншими словами – людям любов дається
Творцем. Наслідком є розуміння, прийняття й радість як результат
любові.
У віршованому полемічному комплексі 80 – 90-х років XVI ст.,
зокрема у творі "Про відступних пасторів від святої віри і Церкви
східної" говориться, що в святих книгах є наука, мудрість, любов, цнота,
побожність і розум. Можна зробити висновок про те, що в творах про
святе, а отже й високе, можна віднайти любов.
На думку Феофана Прокоповича любов – перше та основне почуття.
Про властивості природи любові він говорить, що "любов полум’яна з
1
Лозко Г. Велесова книга: Волховник / Літературний переклад і релігієзнавчий
коментар Г. Лозко. – К.: "Такі справи", 2002. – С. 172-173.
2
Іларіон Київський. Слово про Закон і Благодать / Давня українська література.
Хрестоматія. – К., 1992. – С. 195-214.
3
Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти тт. – К., 2001. – Т. I. –
С. 363-373.
4
ПСРЛ. – Т. 1: Лаврентьевская летопись. – Л., 1926. – Стлб. 240-256.
5
Українські гуманісти епохи Відродження. – К.: Наукова думка; Основи, 1995. – Ч. 12.
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природи і подібна до вогню". А про любов каже, що це – "прагнення
нашої волі, обдарованої розумом, до доброї справи, оскільки вона
добра"1.
Григорій Сковорода про любов говорив, що вона “складає світ”, є
“джерелом усього життя” за його висловом “любов виникає з любові”2,
В. Вернадський, славетний вчений на сторінках свого щоденника
захоплено говорить про релігійну основу точного наукового
спостереження англійських християнських натуралістів початку XIX ст.
У всій природі "вони бачили творіння Боже, яким є й людина і тому
ставилися з любов’ю й увагою до навколишніх тварин, рослин, явищ
неживої природи. Визнаючи у ній вияв божественної творчості, вони
боялися спотворити бачене і точно передавалиу своїх описах ці прояви
божественної волі"3. Вчений говорить про те, що любов – необхідна
ознака точного наукового дослідження.
Його сучасник, не менш видатний учений М. Грушевський говорячи
про метод та мету своєї фундаментальної праці "Історія української
літератури" вказує на критерії за якими він створював цю працю:
"історичний момент розвою нації вимагав... вогненного духовноестетичного аналізу, який би... розбудив дух, сумління, совість,
громадянську мужність, волю поколінь, гордість за своє славетне минуле
в ім’я майбутнього, зрештою – інстинкт самозбереження"4. Цими
рядками Михайло Сергійович висловлює наукове credo, методологічну
доцільність наукової роботи, те задля чого мають здійснюватися
дослідження – задля розвою нації та її духу. А це можна здійснити
тільки через вогненно-естетичний аналіз або аспект любові, що має
природу вогню, як зазначалося вище.
Синтезуючи здобутки попередників, відомий вчений П. Кононенко
говорить про українознавство як про науку любові. За його висловом для
прогнозу і вироблення конструктивних програм розвитку науки взагалі,
та українознавства зокрема, необхідна об’єктивна рецепція й
інтерпретація явищ, вона неможлива без вироблених принципів
дослідження, аналізу, порівняльного синтезу.
Підводячи підсумки, можна зробити такі висновки: любов є
божественною, вона дається Творцем і створює світ. Наслідком цього є
розуміння, прийняття й радість – це результати любові. Завдяки їй існує
світ, вона творить цілісність. Любов з’являється серед розуму, волі й
почуттів, вона – прагнення нашої волі, обдарованої розумом, до доброї
справи.

1
Феофан Прокопович. Філософські твори в трьох томах. – К.: Наукова думка, 1979. –
Т. 1. – 512 с.
2
Розмова, названа алфавіт, або Буквар миру // Сковорода Г. Твори: У 2 т. – К.: АТ
“Обереги”, 1994. – Т. 1. – 528 с.
3
Вернадский Владимир Иванович. Дневники 1917-1921: январь 1920 – март 1921. – К.:
Наукова думка, 1997. – 327 с.
4
Грушевський M.C. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – К.: Либідь, 1993. – Т. l.
– 392 с.
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Розпочинати роботу можна лише тоді, як предмет праці буде
прийнятий до серця і він стане "любим". А для того, щоб возлюбити
сутнісне, потрібен розум вищий за земну мудрість.
Дослідження мають здійснюватися задля розвою нації та її духу.
Необхідною ознакою точного наукового дослідження є любов. Вона,
як ознака українознавчого дослідження є важливою та необхідною.
При нехтуванні даною ознакою дослідження буде нецілісним, а
відтак і неукраїнознавчим.
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Петрук Н.К. (Хмельницький)
УКРАЇНСЬКІ СПІЛЬНОТИ XVI-XVII СТ.
ЯК СУБ’ЄКТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
У статті досліджуються українські спільноти XVI-XVII ст. як
суб’єкт європейського освітнього процесу. Автор переконаний, що
протягом багатьох століть Україна була невід’ємною частиною
Європи, а в українському житті утверджувалася європейська за
змістом система цінностей і формувався органічний для європейської
людини спосіб життя.
У пошуках найбільш ефективних форм і механізмів здійснення
культурно-освітнього процесу в Україні доцільно звернутися до аналізу
історичного досвіду діяльності тих соціальних сил, які концентрували в
собі інтелектуальну й духовну енергію, втілювали перспективу
самоутвердження особистості, розквіту її талантів, сил, можливостей,
створювали умови для реалізації багатогранних виявів її творчості.
Загальна картина європейського та українського культурного буття у
різні періоди історичного розвитку визначалася помітною активністю
різного роду спільнот, природу яких складали міжособистісні зв’язки,
стосунки солідарності й довіри. Зокрема, головним соціальним
суб’єктом процесів, що відбувалися в українському духовному житті
XVI-XVII ст., були неформальні угруповання інтелігенції та духовної
еліти.
Особливий злет активності української інтелігенції спостерігається в
час поширення в Україні ренесансно-реформаційних ідей і в умовах
розвитку культури українського бароко. Характер процесів (у тому
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числі, й освітніх), що відбувалися в українському просторі, дає підстави
для характеристики української культури як інтегральної частини
європейського культурного буття. Гуманізм, вільний розвиток
особистості, свобода вибору зв’язків, можливість реалізації людиною
своїх здібностей стали тими факторами, які забезпечували активне
входження України до європейської культурної спільноти та єдиного
європейського освітнього простору.
Українські спільноти (культурно-освітні об’єднання української
інтелігенції, літературні гуртки, інтелектуальні зібрання, товариства), що
реалізовували у своїй діяльності європейські за змістом зразки
культурності та освіченості, втілювали досить поширений в
європейському суспільстві доби Відродження і Реформації ідеал
людського співтовариства, побудованого на визнанні цінності
особистості та міжособистісного спілкування. Моделями його стали в
різні часи Платонівська академія, Римська академія Помпоніо Лето,
вілла Альберті, вчені товариства в Німеччині та Польщі. Українська
інтелігенція, так само, як і західноєвропейська, активно брала участь у
творенні нової гуманістичної свідомості та ідеології, і утворивши
особливі угруповання, спільності, вона стала інтегральною частиною
західноєвропейської ”республіки вчених”. Ідеологами українського
гуманізму були представники освіченої верхівки, вчені, літератори.
Своєю діяльністю вони долучали українську людину до культурних
цінностей Європи, прокладали шлях до духовної емансипації особи,
активно включалися в процес творення загальноєвропейського
освітнього простору.
У духовній атмосфері України XVI-XVII ст. відчувалася і навіть
усвідомлювалася необхідність виховання власної інтелігенції, яка б
опікувалася потребами суспільства і дбала про суспільне благо.
Українські гуманісти намагалися переконати своїх співвітчизників у
користі науки й освіти, прагнули створити своєрідний культ знань.
Поширенню ідей гуманізму сприяла наукова й педагогічна діяльність
мандрівних учених, студентів, майстрів, які свого часу навчалися в
Західній Європі й засвоїли там передові гуманістичні ідеї1. Контакти
української інтелектуальної еліти з західноєвропейською помітні вже в
XIV ст., коли в Європі з’явилися перші студенти з України. Отримавши
освіту в провідних європейських університетах, вони займали
університетські кафедри, писали наукові й філософські твори, що стали
значним здобутком української й європейської культур (досить
показовим є приклади життя Ю.Дрогобича, С.Оріховського, Лукаша з
Нового Міста, П.Русина). Випускники європейських університетів
засвоювали і продовжували в себе на Батьківщині кращі традиції
західноєвропейської освіти та культури. За типом європейських
навчальних закладів відбувалося в Україні становлення середньої і
вищої освіти.
1

Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. – К.: Абрис, 1994.
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Новим суб’єктом культурної діяльності в XVI-XVII ст., стають
неформальні, міжособистісні об’єднання української літературної та
інтелектуальної еліти, які діяли при дворах великих українських
магнатів – Острозьких, Збаразьких, Радзивілів. Навколо них
об’єднувалися кращі представники української культури – поети,
викладачі шкіл, духовні особи. Існування різного роду угруповань,
гуртків у подібних центрах українського духовного життя є показником
усвідомлення
частиною
української
інтелігенції
значущості
особистісних стосунків та спільної діяльності для реалізації певної
культурної програми. Крім того, можна стверджувати, що, реалізуючи
певні зразки гуманістичної діяльності, частина інтелігенції в Україні
почала орієнтуватися на систему західноєвропейських координат.
Серед усіх інтелектуальних осередків особливо помітною була
діяльність Острозького культурно-освітнього угруповання. Його
значення в розвитку української культури важко переоцінити. Серед усіх
культурно-освітніх осередків, що функціонували на той час у маєтках
великих магнатів, він був єдиним у своєму роді, адже в ньому, як у
фокусі, сконцентрувався цілісний процес розвитку ментальності в
Україні кінця XVI – початку XVII ст.1. Осмислення проблем
православної церкви, розробка цілісного комплексу реформаційних та
гуманістичних ідей, а також літературно-ерудитські пошуки складали
зміст діяльності українських книжників, які об’єдналися навколо
непересічної постаті князя Костянтина Острозького. Факт існування
інтелектуальної спільності при дворі князя Острозького відзначається
вже З. Копистенським: “найдовалися на двор
єго и мовцы оному
Демосфеновы ровныи, и Сафанове и иныи любомудры. Найдовалися и
докторове славныи, в греческом, славенском и латинском язиках
выцв чоныи”2. Двір князя К.Острозького став зосередженням найбільш
прогресивних кіл українства, центром нової освіти, нового шкільництва,
нового духовного життя. Тут розгортається літературна та видавнича
діяльність, відкривається перша вища школа в Україні, яку сучасники
називали “триязичним ліцеєм”, “колегією”, “академією”. Більшість
викладачів Острозької колегії та книжники, які входили до науковолітературного гуртка (Д.Наливайко, Г.Смотрицький, М.Смотрицький,
К.Острозький), мали блискучу гуманістичну освіту, яку вони отримали у
відомих університетах Західної Європи або в домашніх учителів.
Європейський стиль життя та європейський рівень освіти був
притаманний інтелектуальній спільноті, яка функціонувала при дворі
князя Яна Замойського. В 1595 р. Він організував академію, орієнтовану
переважно на право і громадські проблеми. Тут навчалася молодь як з
польських, так і з українських земель – майбутні поети, видатні
1
Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на
Україні. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 200.
2
Копыстенский З. Палинодия // Памятники полемической литературы. – СПб., 1876. –
Кн.1. – С. 1135.
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українські релігійні та культурні діячі, професори Києво-Могилянської
академії
–
К.Сакович,
І.Трохимович-Козловський,
С.Косів,
Й.Кононович-Горбацький, Ш.Шимонович, Я.Щасний-Гербут.

Загалом реформаційні та гуманістичні угруповання на українських
землях (гуртки, збори, громади) можна розглядати як складову частину
загальноєвропейського культурного руху. Їх діяльність мала вплив на
розвиток свідомості, освіти, національної культури і засвідчила зростання
ролі та значення особистості у функціонуванні української культури.
Виявом гуманістичного способу мислення й життя були ті пріоритети,
які надавались у XVI-XVII ст. освіті, потребі в знаннях. Освіта, як відомо,
була одним із важливих напрямів європейської гуманістичної культури.
Гуманісти вірили в те, що освіта вдосконалює розум і сприяє вихованню
гармонійної людини. Людина має мати знання й використовувати їх у
своєму житті, від цього залежить її місце в світі. Знання давніх мов,
ораторські здібності, знайомство з філософією, поезією, літературою були
невід’ємними ознаками гуманіста. Широкий культурний рух, що відбувався
в Україні в XVI-XVII ст., так само, як у Європі, був означений поширенням
світської освіти й наукових знань серед населення.
У XVI-XVII ст. в українському суспільстві назріла потреба в культурних,
освічених людях. У гуманістичному середовищі освіта вважалась однією з
передумов розвитку української спільноти, процвітання ”народу руського”.
Про це свідчать такі гуманістичні за своїм спрямуванням твори, як “О
воспитании чад”, “Порядок школьний”, “Пересторога”1. Про користь освіти
для суспільства, для усвідомлення людиною своїх прав і гідності пише у
своєму “Лабіринті” Хома Євлевич2, невігластво і духовне ледарство людей
було об’єктом критики К.Транквіліона-Ставровецького3. Добре розумів
потребу в школах К.Сакович. ”В наш час у деяких місцях більш потрібні
школи, ніж численні церкви без жодної школи… Звідки ж будуть виходити
добрі читачі, письменники, співаки, якщо не буде шкіл?”, – запитує він4.
Подібне бачення змісту й значення освітньої діяльності в Україні можна
вважати фактом європейської гуманістичної культури, що утверджувалася
завдяки зусиллям інтелектуальної еліти, українських книжників, діячів
культурно-освітніх угруповань, братств. Можна також стверджувати, що
організація й поширення в XVI-XVII ст. шкільної освіти стали виявом
нового гуманістичного стилю життя, який формувався в Україні незалежно
від панування у суспільній свідомості усталених норм, стереотипів, домінант
середньовічного мислення. В.Д.Литвинов має рацію, коли пише, що в
українських школах XVI-XVII ст. культивувалися ідеї Відродження5.

1
Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К.: Наук. думка, 1988; Анонім. Пересторога //
Українська література XVII ст. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 26-67.
2
Там само. – С. 257.
3
Транквилион-Ставровецкий К. Євангелиє учительноє. Ч. 1,2. – Рахманов, 1619. – Ч. 1.
– арк. 277.
4
Пам’ятки братських шкіл на Україні. – К.: Наук. думка, 1988; Анонім. Пересторога //
Українська література XVII ст. – К.: Наук. думка, 1987. – С. 339.
5
Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні. Ідеї гуманізму епохи Відродження в
українській філософії XVI – початку XVII ст. – К.: Вид. С.Павличко „Основи”, 2000. –
С. 145-148.
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Ренесансним “знаком” в українській культурі XVI-XVII ст. було
також поєднання організації шкільної освіти і видавничої діяльності:
освіта передбачала видавництво книг, а друкарня, в свою чергу,
приваблювала освічених людей-коректорів. Це було характерним і для
Львова, і для острозького гуртка вчених і книжників: його діячі
одночасно були й викладачами шкіл, і співробітниками друкарні. Таке
узгодження різних родів діяльності було органічною складовою й
західноєвропейського духовного життя: у Західній Європі визначні
наукові сили нерідко групувалися навколо друкарень.
Як і європейські гуманісти, українські діячі культури були
переконані в тому, що основою освіти і виховання є гуманітарні науки:
філологія (граматика, риторика, поезія), моральна філософія (етика),
історія, музика, медицина, право. В братських школах, а згодом і в
Києво-Могилянській академії, найбільшу увагу приділяли граматиці,
риториці, діалектиці. Крім всього іншого, ці науки мали ще й практичну
користь: знання їх використовували у полемічній діяльності; завдяки
корпусу гуманітарних наук учні формували в собі навички складання
віршів, промов, панегіриків, присвят, що було невід’ємною частиною
гуманістичного способу життя. Серед дисциплін гуманістичного
спрямування особливе місце посідали філологічні. Українські гуманісти,
так само як і італійські, у філологічній науці і філологічній підготовці
вбачали спосіб зв’язку зі своєю давньою культурною спадщиною.
Філологія виховувала також здатність досконалого володіння словом,
що мало неабияке значення в системі гуманістичних цінностей.
В українському культурному середовищі утверджувалась і досить
природно сприймалася своєрідна поліфонія мов – старослов’янської,
латинської, давньоукраїнської, польської, гебрейської. І це визначалось,
у першу чергу, місцем, яке займала Україна в системі європейської
культури. Завдяки доброму володінню мовами українці успішно
засвоювали західноєвропейську духовну спадщину. Мовою науки,
навчання, фактором належності до певної культурної традиції і
своєрідним транслятором західноєвропейських впливів була в Україні
латина. Зокрема, випускники українських навчальних закладів могли не
тільки вільно читати латиномовні тексти, а й вільно спілкуватися цією
мовою: для українців не існувало перешкод для навчання в європейських
університетах. Саме латинська мова стала одним із суттєвих засобів
об’єднання освічених людей у Європі й Україні. Тому принаймні
суперечливими виглядають твердження про духовну ізоляцію
культурної спільноти в Україні.
Знайомство з принципами функціонування братських шкіл і підходи
до виховання (вони, зокрема, зафіксовані в статуті Львівської братської
школи – “Порядку школьному”) дає підстави говорити про те, що
українські гуманісти й діячі братств продовжували традиції
гуманістичного ставлення до людини, її життя, до виховання
особистості. В освітньому процесі втілювалися моральні підходи,
характерні для європейського гуманізму. Головним засобом виховання
людини в італійському гуманізмі, як відомо, була освіта. А важливим
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завданням гуманістичної педагогіки визнавалася підготовка учня до
участі в громадянському житті. Метою гуманістичної освіти було
сформувати доброчесну людину та її високі моральні якості. Система
освіти в українських школах переслідувала такі ж самі цілі.
Гуманістичний стиль мислення і життя втілювали в школах відомі
вчені, письменники-полемісти, педагоги. В Острозькій академії
викладачі її мали змогу вільно викладати свої погляди, проводити цікаві
дискусії та обговорення важливих для українського загалу тем. Формою,
що забезпечувала співіснування різних за світоглядом людей у таких
культурно-освітніх закладах, був діалог. Не дивно, що серед викладачів
у Острозької академії, які орієнтувалися на візантійську вченість
(В.Суразький, К.Острозький, Г.Смотрицький), вільно міг працювати і
М.Бронєвський,
який
поділяв
погляди
західноєвропейських
протестантів. Вільну дискусію і діалог вибирали гуманісти в більшості
випадків як єдино можливий спосіб культурного життя. Діалогічність як
форма спілкування і спосіб людського співжиття, поза сумнівом, була
пов’язана з атмосферою демократичності й толерантності, що панувала
як у гуманістичному середовищі гуртків та ерудитських зібрань, так і в
братствах.
Отже, завдяки дотриманню і продовженню гуманістичних традицій у
середовищі української інтелігенції відбувалася своєрідна трансляція
цінностей європейського життя на український грунт. Діяльність
неформальних угруповань української інтелігенції, гуртків учених та
інтелектуалів, науково-літературних об’єднань мала одним із своїх
найпомітніших наслідків формування спільного загальноєвропейського
культурно-освітнього простору. Специфіка його формувалася тими
можливостями і перевагами, які відкривав перед українською
спільнотою діалог з надбаннями європейської культури, з європейською
культурною традицією. Діалог та вільна комунікація значною мірою
формували новий тип особистості. Це була особистість, відкрита для
сприйняття нового, для духовної творчості у найвищих її виявах,
психологічно й культурно не закомплексована, не обмежена рамками
лише традиції. Інтелектуалізм та висока духовність виступають
найхарактернішими її рисами.
Слід зауважити, що вивчення історичних передумов формування
єдиного
європейського
культурного-освітнього
простору
має
безпосереднє відношення до вирішення багатьох важливих проблем, що
стоять перед сучасною Україною. І, передусім, має бути усвідомлений
той факт, що протягом століть Україна була невід’ємною частиною
Європи, в українському житті утверджувалася європейська за змістом
система цінностей і формувався органічний для європейської людини
спосіб життя. Загалом, ідеться не просто про прагнення (чи бажання)
бути частиною європейського простору, а про культурно-історичну
єдність з Європою.
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Горбань Т.Ю. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО У ШКІЛЬНІЙ
ОСВІТІ В ПЕРІОД ГЕТЬМАНАТУ
П. СКОРОПАДСЬКОГО
У статті досліджується запровадження українознавства у шкільну
освіту в період гетьманату П. Скоропадського. Автор переконаний, що
ця доба вітчизняної історії справедливо вважається найбільш
результативним періодом у становленні національної освіти і культури
з весь час визвольних змагань 1917-1920 р.
Розглядаючи питання про роль і місце українознавства в сучасній
українській освіті й культурі взагалі, не можна обійти увагою ряд
проблем, які не лише не були зняті з порядку денного за роки
незалежності, чого, здавалося б, можна було сподіватися, особливо на
фоні численних гучних заяв представників політичної та інтелектуальної
еліти про їх стурбованість станом національної свідомості та духовності
українського народу. Однак українознавство на нинішньому етапі
нашого життя не лише не увійшло в систему української освіти в тій
мірі, яка дала б можливість подолати залишену від минулого
русифікаторську спадщину, а більше того – на сьогодні ми спостерігаємо
згортання, особливо у вищих навчальних закладах, викладання
нормативних курсів з основних українознавчих дисциплін, зокрема
історії України, історії української культури, української мови тощо.
Тоді як історичний досвід переконливо стверджує, що національнокультурне, як і національно-державне відродження неможливі без
укорінення в свідомість широкого загалу національних цінностей, які в
різний спосіб віками нагромаджувалися в українському суспільстві, без
духовного відродження народу, повернення йому історичної пам’яті.
Українознавство як інтегруюча, універсальна галузь знань об’єктивно
покликане забезпечувати розв’язання названих завдань.
Тож як мінімум подив викликає позиція органів державної влади, які
знаходять
різноманітні
приводи
уникнути
запровадження
українознавства на всіх рівнях освіти: від посилань на необхідність
уніфікації української освіти відповідно до світових стандартів, що на
практиці перетворюється на її “технізацію” та згортання гуманітарного
циклу, до скарг на брак фінансування тощо, а то й взагалі висловлюється
переконання стосовно “непотрібності” українознавства. За таких умов
більш очевидною видається потреба звернутися до історичного досвіду,
до того періоду нашої історії, коли ситуація, і не лише економічна, у
молодій Українській державі була куди менш сприятливою для
широкого запровадження освітянських новацій, однак це не стало
перепоною для тогочасної влади. Йдеться про період національновизвольних змагань 1917-1920 рр., саме про добу гетьманату
П.Скоропадського.
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Звичайно, мова не йде про пошуки в минулому готових відповідей на
питання, що ставить соціально-політична практика сьогодення. Досвід
минулого корисний насамперед своїми історичними уроками. З цієї
точки зору період національно-визвольних змагань привертає увагу
певними історичними паралелями. Це був час, коли після утисків і
тотальних заборон з боку російського самодержавства українознавство
було вперше визнане державою і навіть піднесене до рівня державної
політики. На увагу і на повагу заслуговує така позиція гетьманської
влади ще й тому, що військово-політична нестабільність та економічна
скрута не завадили знайти не лише бажання, а й можливість для
запровадження українознавства в освіту на всіх її рівнях, що вочевидь
пояснюється свідомою громадянською позицією діячів доби гетьманату,
розумінням ними того значення, яке мало українознавство як один з
найважливіших чинників національного відродження, державотворчих
прагнень українського народу та духовних підвалин реалізації цих
прагнень.
Українізація школи, запровадження предметів українознавства в
освіту не являли собою принципово нового явища порівняно з
попереднім періодом Центральної ради. Перші кроки в цьому напрямку
були зроблені ще в 1917 p., тож Міністерство народної освіти та
мистецтва Української держави на чолі з М.Василенком продовжувало
відповідну роботу з урахуванням досвіду і конкретних результатів,
досягнутих у попередній період. Щоправда, результативність дій
українських урядів доби Центральної ради на ниві освіти з ряду причин
була досить незначною. Дослідник історії освіти в Україні доби
революції С.Постернак пояснював це упущеннями в головній ланці
освітньої політики – зволіканням із розбудовою національної середньої
освіти. В перші місяці революції йшлося переважно про потрібність
запровадження українознавства, а не про його обов'язковість1. Звідси –
практично повна відсутність належним чином підготовлених учителів з
українознавчих предметів, недосконалість програм українознавства,
запізнення з їх розсилкою у школи тощо.
Більш значущі проекти запровадження українознавства в шкільну
освіту розроблялися після проголошення УНР. Були складені програми
курсів з історії України, української мови і літератури, географії
України. Враховуючи, що предмети українознавства вперше
широкомасштабно впроваджувалися у загальну освіту, укладачі
названих програм намагалися диференціювати їх відповідно до року
навчання, супроводити покажчиками відповідної літератури, іншими
методичними порадами2.
Безумовно, гетьманський переворот перешкодив реалізації планів і
конкретних проектів попередньої влади щодо українізації освіти, хоча і
1
Див.: Постернак С. Із історії освітнього руху на Україні за часи революції 19171919 рр. – К., 1920. – С. 64, 67.
2
Материалы по вопросу о преподавании предметов украиноведения в учебных
заведениях. – К., 1918.
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до цього більшість з них залишалася переважно деклараціями. І все ж
фундамент
українізації
шкільної
освіти
та
запровадження
українознавства був закладений саме в 1917 – перші п’ять місяців
1918 рр.
Гетьманська влада розпочала українізацію освіти з початкової школи,
яка швидше пристосовувалася до нових реалій і де цей процес проходив
результативніше. В липні 1918 р. Міністерством освіти був виданий
наказ про утворення національної нижчої початкової школи. В ньому
йшлося про перехід з 1918/1919 навч. року на українську мову
викладання “в школах для українського люду”. Наказ супроводжувався
циркуляром, що зобов’язував нижчі початкові школи, навчання в яких
провадилося неукраїнською мовою, започаткувати викладання
української мови й українознавства, починаючи з 1918/1919 навч. року1.
Для національних шкіл міністерство розробило і розіслало нові
програми навчальних дисциплін з урахування можливості їх викладання
як українською, так і російською мовами. Для решти шкіл були
підготовлені програми з українознавства. Так були зроблені перші кроки
на шляху українізації школи – першооснови національного відродження
народу.
Одночасно закладалися основи національної вищої початкової
школи. Викладання виключно українською мовою мало тривати в тих
навчальних закладах, де воно було запроваджене раніше і де навчалися
діти-українці. У школах, які лише приступали до українізації, вона мала
відбуватися так: там, де кількість учнів-українців становила понад 50
відсотків, викладання українською мовою було обов'язковим лише в
початкових класах, у старших – по можливості. У всіх інших вищих
початкових школах обов'язковим було викладання дисциплін
українознавства в переліку, який на той час уже визначений як
офіційний: українська мова і література, історія і географія України.
Уявлення про те, як міністерські настанови стосовно запровадження
“українознавчого циклу” втілювалися в життя, може дати шкільна
документація навчально-методичного характеру. Наприклад, у
“Відомості про підручники для вищих початкових шкіл Павлоградського
повіту (українських) на 1918/19 акад. рік” знаходимо в числі
обов'язкових українознавчих дисциплін такі: етимологія української
мови, синтаксис української мови, історія письменства, теорія
української словесності, українська література і, звичайно ж, історія і
географія України2.
Попри труднощі матеріального та організаційного характеру,
українізація початкових шкіл проходила без особливих ускладнень. У
той же час ситуація з середніми школами була набагато складнішою і
1
Наказ міністра народної освіти Української держави про утворення національної
нижчої початкової школи з початку наступного 1918/1919 шкільного року // Національні
відносини в Україні у ХХ ст. – К., 1994. – С. 78; Центральний державний архів вищих
органів управління України (далі – ЦДАВО), ф. 2201, оп. 3, спр. 1, арк. 32.
2
ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 23, арк. 24-24 зв.
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напруженішою. Середні навчальні заклади працювали переважно в
містах, де переважно російськомовне населення, отже, спроби
українізації навчання часто наштовхувалися на відвертий опір. В такій
ситуації можливими були два варіанти розв'язання проблеми:
українізація вже існуючих російськомовних шкіл або заснування нових,
українських (тобто з українською мовою викладання). Уряд Української
держави обрав другий шлях – більш витратний, проте більш
безболісний, тобто відкриття нових українських гімназій та шкіл, з
одночасним поступовим перетворенням російських на українські, де для
цього були можливості. І хоча М.Василенко зазнавав з боку радикально
налаштованих національних кіл серйозної критики за “надмірну
прихильність” до російського та русифікованого вчительства і
громадянства, однак його поміркованість у даному питанні була
виправданою. Задовольняючи саме у такий спосіб інтереси як
україномовного, так і російськомовного населення, цей варіант
вирішення проблеми українізації освіти давав можливість уникнути
протистояння в українському суспільстві та невдоволення його окремих
(причому досить чисельних і соціально активних) прошарків. Так
усувалося одне з потенційних джерел соціальної напруги, що було дуже
важливим у той непростий момент, який переживала Українська
держава.
Попри непрості політичні й економічні обставини, у яких протікала
діяльність урядових структур гетьманату, останні знаходили фінансові й
організаційні можливості, що спрямовувалися на розбудову
національної середньої школи. Про значні успіхи у цій сфері говорить
той факт, що наприкінці гетьманської доби в Україні нараховувалося
близько 150 українських гімназій1. Більша частина їх була відкрита й
утримувалася на державний кошт, інші – товариствами і земствами. (Для
порівняння – за часів Центральної ради існувало лише декілька
українських приватних гімназій.)
Вдалося українізувати й невелику частину російських гімназій,
причому Міністерство освіти уважно розглядало кожний окремий
випадок, враховуючи думку працівників навчального закладу. Зокрема,
українізація торкнулася деяких приватних гімназій, які переводилися на
державний кошт за умови їх переходу на українську мову викладання і
введення
в
навчальні
програми
українознавчих
предметів.
Практикувалася також часткова українізація російськомовних гімназій
(українізувалися окремі класи).
Важливим кроком на шляху побудови національної школи стало
впровадження обов’язкового вивчення предметів українознавства в
середніх навчальних закладах. Закон від 1 серпня 1918 р. про
обов’язкове навчання української мови і літератури, історії та географії
України в середніх школах вводив з 1918/19 навч. року у всіх
загальноосвітніх, професійних, комерційних і інших школах,
1

Полонська-Василенко Н. Історія України. В 2-х т. – К., 1992. – Т. 2. – С. 500.
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учительських семінаріях та інститутах, духовних семінаріях викладання
кожного з названих предметів в обсязі не менше двох годин на тиждень1.
Текст закону разом з навчальними програмами з українознавчих
дисциплін, новим розкладом годин, списком необхідних підручників,
методичними порадами для вчителів був розісланий у комісаріати
шкільних округ з тим, щоб до початку нового навчального року на
місцях було вжито необхідних заходів для забезпечення його виконання.
Міністерство рекомендувало також сформувати при шкільних
бібліотеках відділи українознавчої літератури, а по можливості –
кабінети українознавства2. Пропонувалися й інші засоби, що мали
розширити можливості позакласного вивчення українознавства.
Упровадження в життя названого закону відразу ж наштовхнулося на
труднощі. До Міністерства освіти почали надходити клопотання про
дозвіл скоротити кількість годин, відведених на українознавство.
Керівники та педагоги середніх навчальних закладів посилалися при
цьому
переважно
на
несвоєчасне
отримання
міністерських
розпоряджень, отже, на неможливість перебудувати навчальний процес.
В таких випадках міністерство давало дозвіл дещо зменшити кількість
годин у поточному році, але нагадувало, що дисципліни українознавства
мають обов’язково викладатися у всіх середніх школах3. Залишалися в
силі й розпорядження щодо комплектування бібліотек українознавчою
літературою.
Втім ця тяганина була “меншим злом” порівняно з проблемами, що
створювало відверте небажання великої кількості освітніх закладів
запроваджувати українознавство в навчальний процес взагалі.
Пояснювали це рядом причин: і неукраїнський склад міст, і традиційне
сприйняття освіти як російськомовної за формою і загальноімперською
за змістом, і “комплекс малоросійства”, що обумовлював зневажливе
ставлення до всього українського, врешті – елементарне незнання
викладачами предметів українознавства і небажання освоювати їх. Яка б
з причин, чи всі вони в комплексі не діяла в кожному конкретному
випадку, доводилося визнавати, що впровадження в життя закону від 1
серпня суттєво гальмується.
Отже, у той час як одні школи більш-менш послідовно вводили
викладання українознавства, інші робили це недбало і неохоче, а то й
відверто саботували закон. Викладання українознавчих предметів до
того ж нерідко доручалося особам, які жодним чином не відповідали
цьому призначенню ні з боку професійної підготовки, ні в плані їх
прихильності до української культури. Про подібні випадки, зокрема,
говорилося в повідомленні комісаріату Харківської шкільної округи4.
Міністерство освіти змушене було застерегти комісаріати Київської,
Харківської й Одеської шкільних округ і безпосередньо керівників шкіл
1

Див.: Національні відносини в Україні у ХХ ст. – С. 79-80.
ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 3, спр. 23., арк. 27 зв.
Там само, оп. 1, спр. 594, арк. 172.
4
Там само, ф. 2201, оп. 1, спр. 595, арк. 55.
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щодо неприпустимості подібної практики. Засудивши недбалість у
ставленні до виконання закону, міністерство попередило керівників
освіти на місцях стосовно їх відповідальності за зрив програми
українізації школи1. Щоправда, непоодинокими були випадки
бойкотування уроків українознавства й самими учнями, а також
негативне ставлення до їх запровадження з боку батьків, що подекуди
відповідним чином впливало на зміст навчальних програм – ясна річ, не
на користь українознавчих дисциплін.
Сказане стосувалося переважно російських (по мові і по духу) шкіл.
В українських же до впровадження предметів українознавства підходили
значно серйозніше, вони вивчалися з першого до останнього класу (за
винятком географії, на яку відводилася менша кількість навчального
часу)2. Проте існування українських шкіл, зокрема гімназій, що
утримувалися на місцеві кошти, знаходилося під загрозою, оскільки
місцеві бюджети були напівпорожніми. Реалізація урядового рішення
про асигнування 200 тис. крб. на їх підтримку відкладалася на
невизначений час, як і іншого рішення Ради Міністрів, у котрому йшлося
про виділення на ті ж цілі вже 400 тис. крб.3 З огляду на політичні події,
що насувалися, є підстави вважати, що названі урядові ухвали так і не
були реалізовані принаймні в повному обсязі.
Однією з найгостріших проблем, що ускладнювала впровадження
українознавства, а отже, й становлення національної школи, була
нестача вчительських кадрів. Це була спільна біда і тих шкіл, які бажали
українізуватися, і тих, які цього не бажали і в дефіциті вчителів бачили
можливість саботувати урядову політику. Не було рідкісним явищем і
байдуже ставлення шкільної адміністрації до вирішення названої
проблеми. За таких обставин викладання українознавства нерідко
опинялося в “непевних руках”.
Уряд П. Скоропадського робив усе можливе для пом'якшення
кадрової проблеми. В шкільні штати вводили посади вчителя української
мови і літератури, викладання історії і географії України покладали на
вчителів загальної історії. Влітку 1918 р. у Києві були відкриті курси
українознавства для підготовки вчителів середніх шкіл. Щоправда,
судячи з освітянської преси, їх робота була організована не найкращим
чином. Видається справедливим припущення, що причинами тому були
дефіцит досвіду (який супроводжує організацію практично кожної нової
справи), кваліфікованих спеціалістів, які б могли викладати на курсах,
матеріально-технічної бази тощо, а от усвідомлення важливості справи
не бракувало – у всякому разі, на урядовому рівні. Судячи з документів,
Міністерство освіти прагнуло вирішувати проблему комплексно: не
лише забезпечити навчальні заклади професійно підготовленими
вчителями українознавства, а й зробити з них головну опору
національно-культурної творчості в молодій українській школі. Остання,
1
2
3

Там само, арк. 106.
Там само, оп. 3, спр. 28., арк. 63.
Там само, ф. 2582, оп. 1, спр. 11, арк. 37.
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в свою чергу, розглядалася як “міцний фундамент” українського
державного відродження.
Курси українознавства для вчителів у середині 1918 р. були створені
не лише в столиці, а й у ряді інших міст. Причому питання про їх
місцезнаходження вирішувалося з урахуванням побажань тих, для кого
вони призначалися. Діяли курси трьох типів: для лекторів, для вчителів
середніх та вищих початкових шкіл і для вчителів нижчих початкових
шкіл – відповідно в 3-х, 7-ми і 49-ти пунктах1.
Якщо на курси покладалося завдання перепідготовки учительських
кадрів, то їх прискорену підготовку мали здійснювати учительські
семінарії. Від змісту і результатів їх діяльності багато що залежало в
розбудові національної школи, у запровадженні українознавства в
шкільну освіту. Адже семінарії готували учителів для нижчої, отже,
найбільш масової ланки в освітній системі. Проте стан українізації самих
учительських семінарій був не з кращих. Багато серед них було таких, де
не тільки жоден предмет не викладався українською мовою, а й взагалі
не вивчалися українознавчі дисципліни. І що найбільше турбувало
міністерство, – викладацький склад не був готовий до змін і відверто не
бажав їх. У той же час непоодинокими були семінарії, у яких предмети
українознавства викладалися в повному обсязі, саме ж викладання
відбувалося українською мовою. Більшість учительських семінарій
знаходилися посередині між названими полюсами. Українознавство
переважно входило до навчальних програм, але викладалося російською
мовою. Передусім, це стосувалося історії України і географії2.
Щоб забезпечити подальшу підготовку вчителів початкових шкіл на
належному рівні, Міністерство освіти видало в серпні 1918 р.
розпорядження, згідно з яким українознавчі предмети включалися у
програми учительських семінарій як обов’язкові. Воно стосувалося, до
речі, і тих нових семінарій, які відкривалися на базі церковноучительських шкіл та інших навчальних закладів Духовного відомства3.
Документальні джерела засвідчують, що назване рішення не залишилося
на папері.
Узагальнюючи дії урядових органів Української держави, спрямовані
на забезпечення умов впровадження українознавства в початкову школу,
треба відзначити, що в непростій тогочасній обстановці було зроблено
чимало, а інколи і максимум можливого, щоб закласти першооснови
розбудови національної школи. До певної міри підсумком вжитих
заходів, і в той же час стимулом для вивчення українознавства стало
розпорядження Міністерства освіти від 7 вересня 1918 р. про обов'язкове
введення предметів українознавства в програми іспитів на звання
учителя початкової школи4.
1

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 594, арк. 2; ф. 2582, оп. 1, спр. 42, арк. 1.
Див.: ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 651, арк. 79, 98, 115, 126.
Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923 рр. У 2-х т. – Ужгород, 1930. – Т. 2. –
С. 343-344; ЦДАВО України, ф. 2582, оп. 1, спр. 154, арк. 9.
4
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Запровадження українознавства на вищому рівні педагогічної освіти
відбувалося за подібною схемою. Циркулярним розпорядженням
Міністерства освіти (липень 1918 р.) в учительських інститутах до числа
обов'язкових предметів включалися українознавчі дисципліни в
традиційному переліку – українська мова і література, історія та
географія України1. На підготовку вчителів-українознавців для середніх
шкіл була зорієнтована і Педагогічна академія, згодом перетворена на
Українську науково-педагогічну академію.
Отже, запровадження предметів українознавства у навчальні
програми торкнулося всієї освітньої вертикалі знизу догори, хоча в їх
кількісному наборі та якісному рівні викладання у навчальних закладах
одного ступеня спостерігалися часом значні розбіжності. Особливо це
стосувалося гімназій і середніх педагогічних закладів (учительських
семінарій). Набір українознавчих предметів у них часто обмежувався
українською мовою і літературою. Такою ж була і ситуація на
вчительських курсах. Якщо в Одесі, наприклад, у програму курсів були
включені лише українська мова з її історією і методикою викладання та
українська література, то на аналогічних курсах у Києві, окрім того,
вивчалася ще й історія України, географія й етнографія2.
Одним з основних “каменів спотикання” на шляху українізації школи
та запровадження викладання предметів українознавства була також
криза з забезпеченням шкіл українознавчими (бодай україномовними)
підручниками. Від їх гострої нестачі, а то й повної відсутності потерпали
навчальні заклади різних рівнів. Проблема полягала навіть не стільки в
необхідності значного збільшення тиражів навчальної літератури,
скільки в перебудові її тематичної спрямованості – чого навіть за
наявності коштів і відповідної матеріальної бази неможливо було б
досягти впродовж короткого терміну.
У липні 1918 р. Міністерство освіти оголосило конкурс на видання
підручників з українознавства, зокрема з історії України для початкової
та різних класів середньої школи, з історії українського письменства,
географії та економічної географії України. Інформація про конкурс була
надрукована в трьох центральних газетах, і, судячи з кількості заявок,
що надійшли від бажаючих взяти в ньому участь, не пройшла повз увагу
тих, кому вона була адресована.
Подані на конкурс роботи розглядали спеціальні експертні комісії.
Можна вважати, що в окремих випадках вони брали на себе і роль
цензорів. Так, комісія, яка розглядала підручники з історії (історична
комісія), розробила критерії, на підставі яких можна було б судити про
“ті юридичні і соціяльно-економічні питання, які можна освітлювати
учням”3. Варто наголосити на безкомпромісній позиції членів комісій
стосовно змісту й якості навчальної літератури: попри гостру потребу в
останній, витримувався високий рівень вимог. З цієї причини комісія
1
2
3

ЦДАВО України, ф. 2201, оп. 1, спр. 642, арк. 18.
Там само, оп. 2, спр. 229, арк. 15-18.
Там само, ф. 2201, оп. 5, спр. 1, арк. 25.
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дала негативну оцінку кільком підручникам, які хоча й були
представлені відомими й авторитетними авторами, однак, на її думку, не
вповні відповідали своєму призначенню. Наприклад, заслухавши
рецензію Г. Житецького на хрестоматію з української літератури
М. Сумцова, відомого вченого, який невдовзі стане академіком УАН,
комісія визнала, що хрестоматія непридатна ні як підручник, ні як
книжка для самоосвіти1. Щоправда джерело не вказує на причину такої
приголомшливої оцінки.
Прискіпливо працювала і географічна комісія. Одні з представлених
варіантів підручників були визнані нею однозначно непридатними, інші
поверталися авторам для ґрунтовного доопрацювання. Наприклад,
“непридатним до вжитку в школі” комісія визнала підручник з географії
України відомого вченого В. Кістяківського. Причини були названі різні
– від редакційних до методологічних невизначеностей “під кутом зору
вимог національної школи”2.
Діяльність комісій не обмежувалася лише розглядом уже готових
підручників. Іноді авторам замовляли літературу з наперед визначеними
основними параметрами. Зокрема, комісія з української мови замовила
І. Огієнку підручник систематичного курсу граматики з короткою
історією мови. Останнє і було тією умовою, яку поставила комісія.
Цікавим джерелом інформації про стан справ з підручниками у
досліджуваний період є проспекти з інформацією для вчителів, які
Міністерство освіти періодично розсилало на місця. Навіть їх побіжний
аналіз засвідчує, що домінуюче місце серед навчальної літератури
посідали підручники з українознавства, причому можливість вибору
була достатньо широкою. Наприклад, один із таких проспектів
пропонував перелік: українських букварів – 16 назв, читанок – 18,
підручників української граматики і для письмових вправ (у т.ч.
І. Огієнка) – 20, української мови й історії письменства (у т.ч.
С.Єфремова, І. Огієнка, М. Сумцова, Д. Багалія) – 12, історії України (у
т.ч. М. Грушевського, М. Сумцова, Б. Грінченка, Д. Багалія,
І. Крип'якевича) – 13, географії – 16 назв. У проспекті містилися також
кваліфіковані висновки предметних комісій стосовно окремих
підручників, методичні рекомендації щодо їх використання, інформація
про вміщені в інших виданнях рецензії на підручники. Щоправда,
можливості вибору для вчителів обмежувалися тим, що загальної
кількості підручників все одно не вистачало для повного задоволення
потреб усіх шкіл.
Справа забезпечення шкіл підручниками з українознавства була
настільки ж злободенною, наскільки й складною. Якщо інші підручники
видавалися з року в рік, отже, були вже достатньо усталені і за змістом, і
кількісно, то українознавство в школі було явищем новим, тому
потребувало зовсім нових підручників, а обов'язковість його викладання
1
2

Там само, оп. 3, спр. 46, арк. 12.
Там само, спр. 43, арк. 15.
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– великої їх кількості. До того ж, окремі підручники були написані
нашвидкуруч, кон'юнктурно і, попри “підручниковий голод”,
відбраковувалися відповідними комісіями. Така принциповість,
безперечно, заслуговує на увагу і в сьогоднішній ситуації.
Звичайно ж, на стан забезпечення шкіл підручниками суттєво
впливала й економічна скрута, яку в той період переживала Україна. Не
вистачало видавничих потужностей, що змушувало звертатися до
іноземних видавництв, зокрема в Австрії, Німеччині, Фінляндії.
Найчастіше замовлення для Української держави виконувалися в
друкарнях Львова, Коломиї, Праги, Відня. Там же закуповували й деякі
готові підручники, в тому числі й з українознавства – з історії України,
історії українського письменства тощо.
Отже, у добу гетьманату П.Скоропадського, що справедливо
вважається найбільш результативним періодом у становленні
національної освіти і культури за весь час визвольних змагань 19171920 pp., було досягнуто дійсно значних, з огляду на нетривале
існування самого гетьманату й труднощі революційних часів,
результатів. В той же час було б неправильно розглядати ці результати
як самодостатні, незважаючи на той факт, що вони, як і вся освітня
політика Міністерства освіти Української держави, базувалися на
фундаменті, закладеному за Центральної ради. Урядові освітні
структури часів Центральної ради створили, головним чином, теоретичні
засади запровадження українознавства в освіту; втілити їх у життя влада
не змогла, конкретні розпорядження її освітніх органів залишилися
здебільшого деклараціями. В свою чергу, Міністерство освіти
Української держави активно, головне ж – результативно впроваджувало
українознавство у всі ланки освіти, здійснювало по можливості
українізацію російських шкіл через обов’язкове викладання в них
предметів українознавства. Така цілеспрямована і виважена політика
була найбільш оптимальною за тих умов, про що свідчать успіхи в
розбудові національної освіти досягнуті за сім з половиною місяців.
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Губський С.І. (Київ)
НАЦІОНАЛЬНО-ВІЙСЬКОВА ОСВІТА
В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1918 р.):
ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ
У статті розглядаються питання становлення та розвитку
військової освіти в армії Української держави (1918 р.). Основна увага
звертається на досягнення та помилки в цьому важливому питанні.
Подані історіографічні праці, у яких розглядаються ці проблеми.
Здобуття Україною незалежності в 1991 р. й розбудова Української
держави повертають нам історичну пам’ять, події та явища всього
нашого минулого: і трагічного, і героїчного. Але в історії кожного
народу, й українського зокрема, є такі періоди, що ставлять перед ним
доленосні завдання, від яких залежить ціла епоха його подальшого
розвитку та існування. Саме тоді надзвичайно актуальним стає
звернення до історичного досвіду минулого. Його знання не лише
відкриває перспективу у практичній діяльності, а й дає можливість
врахувати й уникнути помилок, допущених у той час. Одним із таких
доленосних періодів української історії стала українська національна
революція 1917–1920 рр., поразка якої призвела в подальшому до
справжньої національної трагедії нашого народу.
Тепер усі ми стали свідками становлення незалежності України, яке
хоч і проходить у важких потугах, але все ж є неминучим процесом.
Підтвердженням незворотності цього процесу стало прийняття
Конституції України 28 червня 1996 р. та обрання В.Ющенка
Президентом України у грудні 2004 р. Проте незалежність без
національної армії України неможлива. Звідси виникла нагальна потреба
всебічно вивчати, аналізувати й оцінювати документи та матеріали щодо
розбудови Збройних сил України на різних етапах розвитку Української
держави, і, врахувавши позитивний та негативний досвід, забезпечити
гармонійність розвитку сучасного українського суспільства.
Розбудова Збройних сил України не має нікого залишати байдужим.
Від створення власної національної армії повністю залежить безпека
процесу державотворення, усе майбутнє життя нашого народу. І
допомогти в цьому нам можуть знання і розуміння історичного розвитку
українського війська та суті процесів його відродження, що
розгорнулись у наш час. У розмаїтті сучасного національно-державного
розвитку України помітно виділяється комплекс проблем, пов’язаних з
армією. Їх визначною особливістю є те, що вони носять універсальний
характер. Ось чому дуже важливим є виявлення закономірностей,
тенденцій, характерних ознак, досвіду попередників у ході створення
власного війська. І в цьому аспекті найбільш цінними та актуальними є
знання основ військового будівництва в Україні у період створення
новітньої Української держави (початок ХХ століття).
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Комплексне дослідження і теоретичне осмислення засад військового
будівництва в період відродження Української держави становить
неоціненний скарб будівництва української державності. Воно має
велике науково-пізнавальне, історико-теоретичне та практичне значення.
Без міцної боєздатної армії жодна країна не лише не може
гарантувати свого суверенітету, але і проводити незалежну міжнародну
політику, у якій поки що все ж вирішальну роль, на жаль, відіграє сила.
Особливо це стосується великих держав, до яких належить і Україна. Не
підлягає сумніву, що найважливішим атрибутом суверенності держави є
наявність у неї власних Збройних сил.
Утворення сучасного українського війська залежало від складних
процесів у частинах Збройних сил колишнього Радянського Союзу, які
на серпень 1991 р. були дислоковані на території України. Тому в нашій
державі велику цінність має досвід гетьмана П.Скоропадського та його
Ради Міністрів, які за дуже короткий строк досягли вагомих
організаційних успіхів у будівництві Збройних сил України. Водночас
аналіз прорахунків та недоліків в їхній діяльності допоможе уникнути
цих невдач в умовах структурного скорочення, перебудови та
реформування сучасних Збройних сил України.
Варто наголосити, що з наукових досліджень військового аспекту
національно-визвольної боротьби українського народу 1917–1921 рр. до
недавнього часу з політичних причин найменше вивченою лишалась
саме військова політика Української держави 1918 р. Часткові спроби
розгляду цієї проблеми були розглянуті в працях тих сучасних
державних і політичних діячів, які опинилися в еміграції. Зокрема,
П.Скоропадський1, Д.Дорошенко і В.Левицький2 у своїх спогадах та
історичних дослідженнях стверджують, що період Гетьманату був
найпродуктивнішим у період визвольних змагань для розбудови
Української держави і відповідно для військового будівництва. Крім
глави в “Історії українського війська”, яка належала Ф.Стефаніву3, у той
період з’явилася лише одна спеціальна праця, що висвітлювала
військову діяльність Гетьманату.
Це – стаття М.Плечка в монархічному часопису4. Дослідник,
використовуючи поважні документальні джерела, з’ясував загальну
організацію збройних сил, подав приблизний реєстр корпусів, дивізій,
полків і особливих формацій армії Гетьманату та навів деякі дані
стосовно гетьманського офіцерського корпусу.
На початку 90-х років ХХ ст. відбулися значні зміни у дослідженні
державної діяльності Гетьманату щодо створення Збройних сил
1
Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 р. – К.; Філадельфія: АТ
Книга, 1995. – 495 с.
2
Левицький В. Українська державна путь. – Част. 1. – Думки про методи і практику
державного будівництва. – Львів, 1933. – 160 с.
3
Історія українського війська. – Перевид. 1936 р. – Львів: Світ, 1992. – С. 421-433.
4
Плечко М. Організація збройних сил в Українській Гетьманській Державі в 1918 р. //
Нація в поході. – 1941. – № 3-12;
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Української держави. С.В.Кульчицький у своїй статті у 1992 р.1
розглянув окремі проблеми державної політики Гетьманату в галузі
військового будівництва. Історики Р.Я.Пиріг та Ф.М.Проданюк
досліджували
державно-політичну
діяльність
Гетьмана
П.Скоропадського як окремої особистості і вищої посадової особи
Української Держави; при цьому вони частково розглядали і діяльність
його Ради Міністрів по створенню збройних сил країни у тих складних
політичних умовах2. Історичний матеріал періоду Гетьманату частково є
в роботі Б.Якимовича3.
У науковому збірнику “Останній Гетьман”4 містяться матеріали І-ої
Міжнародної наукової конференції з нагоди 120-ої річниці від дня
народження П.Скоропадського і 75-ої річниці проголошення Української
держави 1918 р. У науковому збірнику “Гетьман Павло Скоропадський
та Українська Держава 1918 року”5 зібрані тези доповідей та
повідомлень учасників ІІ-ої Міжнародної наукової конференції.
Частково у цих двох збірниках розглядалися проблеми становлення
П.Скоропадського як військового професіонала і створення Збройних
сил у період його гетьманування.
Значний науковий інтерес становлять змістовні наукові статті з
використанням нових, раніше невідомих широкому загалу, джерельних
матеріалів сучасних вчених М.В.Кравчука6, Г.І.Гаврилюк7 та
В.І.Горєлова8.
1
Кульчицький С.В. Українська Держава часів гетьманщини // Український історичний
журнал. – 1992. – № 7-8. – С. 60-79.
2
Пиріг Р.Я., Проданюк Ф.М. Павло Скоропадський: штрихи до політичного портрета //
Український історичний журнал. – 1992. – № 9. – С. 91-105; Проданюк Ф.М. Українська
Держава та її Гетьман Павло Скоропадський // Український історичний журнал. – 1993. –
№ 10. – С. 79-91.
3
Якимович Б. Збройні сили України: нарис історії. – Львів: Ін-т українознавства
ім. І.Крип’якевича НАН України, Просвіта, 1996. – 360 с.
4
Останній Гетьман: Ювілейний збірник пам’яті П.Скоропадського (1873-1945). – К.:
Академпрес, 1993. – 399 с.
5
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Тепер детальніше зупинимось на позитивних та негативних моментах
військово-освітнього та виховного процесу реформування армії під час
правління гетьмана П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.).
Гетьману П.Скоропадському дістався у спадщину від Центральної
ради УНР розроблений її Генеральним штабом проект створення
регулярної армії у складі восьми армійських корпусів, чотирьох кінних
дивізій та окремої кінної бригади. В умовах повної демобілізації
Українського фронту були залишені як кадри майбутньої армії штаби
шести армійських корпусів, тринадцяти піхотних та двох кінних дивізій.
З цих залишених штабів гетьману П.Скоропадському як Верховному
Головнокомандувачу армією та флотом і Раді Міністрів під
керівництвом Ф.Лизогуба потрібно було розгорнути у необхідній
кількості боєздатні регулярні військові підрозділи, частини та з’єднання.
Для розуміння концептуального задуму військово-політичного
керівництва Гетьманату щодо будівництва національних Збройних сил
особливе значення має аналіз доповіді начальника Генерального штабу
військового старшини О.Сливинського від 21 травня 1918 р. військовому
і морському міністру генеральному бунчужному О.Рогозі про загальні
основи і напрямки перспективного будівництва та комплектування
майбутніх регулярних армії і флоту молодої держави з урахуванням
тогочасних вимог військового мистецтва і бойового досвіду Першої
світової війни.
Влітку
1918
р.
велика
організаційна
робота
гетьмана
П.Скоропадського, Ради Міністрів під головуванням Ф.Лизогуба,
військового і морського міністерства під керівництвом генерального
бунчужного О.Рогози та Генерального штабу під керівництвом
військового старшини О.Сливинського по створенню постійної штатної
структури військових частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних
сил Української держави призвела до конкретних результатів: штати
були обговорені, ухвалені та затверджені.
Умови вступу в армію, вимоги тогочасних військових документів,
положення двох військових присяг та однієї обітниці (згідно з
віросповіданням
військовослужбовців)
давали
можливість
укомплектувати штатні посади військових частин та кораблів збройних
сил кращими представниками офіцерського та унтер-офіцерського
складу, відданими Батьківщині козаками і матросами строкової служби.
Під керівництвом Верховного Головнокомандувача армії та флоту
Української держави гетьмана П.Скоропадського була проведена велика
робота по створенню та реформуванню Військово-Морського флоту, по
демобілізації торговельного флоту. Була також створена штатна
структура і почалося комплектування наземних військових частин
бойової підтримки та тилового забезпечення флоту.

році та сучасність // Проблеми і задачі воєнної історії в сучасних умовах: Зб. матер.
Міжнарод. наук.-практ. конф., 27-28 січня 1998 р. – К.: Академія Збройних сил України,
1998. – С. 134-142.
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Згідно з гетьманським Універсалом про відновлення українського
козацтва від 16 жовтня 1918 р. козацтво мало стати окремою верствою
суспільства, провідником національної ідеї й великою кадровою
основою майбутньої іррегулярної Української козацької армії (106
повітів України могли дати приблизну штатну чисельність 26-ти кінних
дивізій козаків).
Згідно з вимогами “Комісії по створенню постійних військових шкіл
та Академій” під головуванням Генерального штабу, генерального
значкового професора М.Юнаківа вся система військової освіти і
професійної підготовки старшин Української держави розподілялась на
п’ять рівнів: 1) юнацькі військові школи; 2) обер-старшинські (для
молодших офіцерів) фахові курси; 3) старшинські класи у Військовому й
Артилерійському політтехнікумах; 4) Військова Академія; 5) Вищі курси
для штаб-старшин (для старших офіцерів) та генеральних старшин.
Турбота про осіб у погонах, поліпшення їхнього матеріальнопобутового стану, підвищення їхнього соціального захисту було
обов’язковою необхідною складовою частиною діяльності вищих
органів державного керівництва того історичного періоду (сприяло
підвищенню престижу та авторитету військової служби в суспільстві).
Проте варто зазначити, що військова політика Гетьманату значною
мірою успадкувала як позитивні, так і негативні риси політики
попереднього
уряду
УНР.
До
позитивних
характеристик
республіканської спадщини відноситься провідна ідея створення
регулярної армії на засадах загального військового обов’язку з
територіальною системою комплектування та організаційною схемою на
основі восьми корпусів. До негативних –– тенденція до русифікації
офіцерського
складу
та
певна
невідповідність
принципів
військовобудування прагненням населення країни.
При гетьмані П.Скоропадському створили законодавчу базу, яка
недвозначно регламентувала організаційну структуру війська,
організацію штабів і місцевих органів військової влади, принципи
управління збройними силами в мирний і воєнний час, функції армії,
права й обов’язки військовослужбовців та військову організацію
населення країни.
Військове міністерство Української держави реально сформувало
кадровану армію та значною мірою укомплектувало її офіцерським і
підофіцерським складом. Був уперше складений реєстр піших і кінних
полків українських збройних сил. Всі частини отримали відповідні назви
й нумерацію. Вже до 1 листопада 1918 р. більшість з’єднань, частин і
підрозділів армії зайняли постійні місця дислокації згідно з планом
стратегічного розташування збройних сил відповідно до завдання
захисту державного суверенітету. В період Гетьманату відбулася перша
реорганізація армії, у рамках якої здійснився перехід до триполкової
структури пішої дивізії та до складу кожного корпусу додали кінний
полк. Ці заходи поліпшили керованість та підвищили ступінь тактичної
самостійності корпусу. Розроблялися не тільки поточні, а й перспективні
плани розвитку військової організації країни. Головними проблемами
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військовобудування були невлаштованість справи постачання й
озброєння армії, матеріального й грошового утримання особового
складу, труднощі з призивом на дійсну військову службу. Виникнення
цих проблем обумовлювалося невдалою фінансовою й майновою
політикою Ради Міністрів, позицією німецького та австро-угорського
командування в Україні, прорахунками гетьмана в оцінці перспектив
державотворення та зростанням загальної нестабільності в країні.
Негативно на хід військового будівництва вплинули зміни в кадровій
політиці військового міністерства. Відступ від політики підтримки й
просування по службі небагатьох патріотично настроєних офіцерів на
користь принципу фаховості зруйнував баланс між “чистими фахівцями”
й патріотами в армії.
Натомість ревізія політики УНР у галузі створення системи
військової освіти, перехід від інструкторських шкіл до схеми
“кадетський корпус – спільна юнацька школа – Академія генерального
штабу” були доцільним і плідним заходом.
Ще раз наголошуючи на негативних моментах військового
будівництва, зазначимо, про що ми вже згадували раніше, що військове
будівництво здійснювалося під суворим контролем німецької й австроугорської окупаційної влади. Саме вона видавала дозвіл на формування
нових військових частин та їх дислокацію.
Навіть пересування війська або військових вантажів могли
відбуватися лише з відома німецьких або австро-угорських військових
начальників. Командування українських частин, як свідчать документи,
дуже боялось ускладнити стосунки з окупантами. Коли один з
представників Київської губернської комендатури у відповіді на заяву
якогось німецького офіцера про вчинену у нього дрібну крадіжку
порадив облишити цю справу, відразу з’явився суворий наказ самого
військового міністра О.Рогози про нетактовну поведінку по відношенню
до представників дружніх держав, у якому відкрито говорилось, що
треба робити все, щоб у чужоземного військового представництва не
складалось неприємного враження про український уряд.
30 травня 1918 р. було затверджено військову присягу. Ось її повний
текст: “Я, нижчепідписаний, обіцяю і клянусь власним Богом перед
Святою Євангелією в тім, що бажаю і повинен вірою й щиро сприяти
Українській державі і Ясновельможному Пану Гетьманові як найвищому
вождю українських армій і флоту, не дбаючи про життя своє до
останньої краплі крові. Ворогам Української Держави у всіх військових
випадках хоробрий і міцний буду чинити опір; всьому, що користі
державній сприяти може, старатимусь допомогти і кожну довірену мені
по службі таємницю хоронити буду. До поставленого надо мною
начальника з боку мого, що до користі служби й держави торкатиметься,
належним чином безумовно слухатися і обов’язки свої по совісті
виконувати буду і для своєї користі нічого проти служби й присяги
чинити не буду. Від своєї частини і прапору ніколи не відходитиму і у
всіх випадках так себе поводити і роботи буду, як чесному, вірному,
слухняному, хороброму і дотепному (старшині чи козаку) належить. В
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цих справах нехай допоможе мені Господь Бог Всесильний. На кінці
своєї присяги цілую Святі Слова та Хрест Спасителя мого. Амінь”1.
Якщо присягу приймав військовий не християнської віри, то перші й
останні слова приведеного тексту, де мова йшла про Бога, включались.
Окремо для осіб іудейського сповідання 23 серпня було затверджено
текст військової присяги. Він нічим не відрізнявся від тексту від 30
травня. За винятком слів про Бога. Євреї присягали іменем не Христа, а
Бога Ізраїлевого Адоная2.
Уряд Української держави у липні-вересні, як і напередодні,
продовжував щедро фінансувати військове відомство. Ці величезні
кошти йшли, головним чином, на комплектування восьми корпусів та
створення Сердюцької дивізії, що розпочалось 31 липня, коли за
вказівкою гетьмана до відбуття військової повинності навіть без
ухвалення відповідного закону було залучено 5 тис. новобранців.
Значних витрат потребувала й розпочата влітку робота по створенню
замість колишніх військових училищ так званих основних юнацьких
шкіл. До них приймали громадян України з середньою освітою, віком до
25 років, одружені і неодружені, здоров’я яких відповідало вимогам
особливої інструкції. У першочерговому порядку до шкіл
зараховувались випускники кадетських корпусів, у другу чергу – ті, які
мали вищу освіту, у третю – ті, які мали середню освіту і навчались вже
у військових школах, у четверту – всі ін. з середньою освітою за
більшістю балів у атестаті. Протягом першого місяця навчання юнаки
могли покидати школу за власним бажанням, а починаючи з другого,
вони вже вважалися військовослужбовцями.
При юнацьких школах відкривались особливі 10-місячні курси для
закінчення військової освіти. До них на навчання зараховували старшин
армії, котрі закінчили під час війни скорочені курси російських
військових училищ або школи прапорщиків, старшин, які мали бойові
нагороди, колишні юнкери шкіл прапорщиків і військових училищ, які
не встигли отримати ранг прапорщика та колишні юнкери кінних шкіл.
У першу чергу на курси зараховували старшин – випускників кадетських
корпусів, у другу – старшин з вищою освітою, у третю – юнкерів –
випускників кадетських корпусів, у останню – всіх інших колишніх
юнкерів. Слухачами особливих курсів могли стати лише українські
громадяни з середньою освітою. Як виняток – старшини, нагороджені
орденом Св. Георгія чи Георгієвською зброєю, могли зараховуватися на
курси і з неповною середньою освітою. Слухачам дозволяли жити не
лише в інтернатах, а й на приватних квартирах. Якщо вони прибували на
курси з військових посад, то отримували під час навчання свою зарплату
і сплачували за нього 150 крб. на місяць. Юнкерам виплачували
стипендію 45 крб., вони перебували на повному державному утриманні3.
1
Мироненко О. Розбудова національного війська режимом П.Скоропадського // Мала
енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Генеза, Довіра, 1996. – С. 365.
2
Там само. – С. 366.
3
Там само.
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За кожен місяць навчання в школі старшини і юнаки мали
відслужити у війську два місяці. Юнакам відразу надавався ранг
хорунжого. Ті, хто при випуску отримували незадовільні оцінки, від
військової служби звільнялись. Тоді ж у Миколаєві відкрилася
гардемаринська школа, до якої зараховувалось 75 юнаків віком від 17 до
21 року з середньою освітою, які пройшли відповідний медичний огляд.
Навчання мало тривати три роки, після чого випускникам школи
присвоювали звання мічмана флоту.
З метою заохочення громадян до служби у війську уряд Української
держави постійно дбав про матеріальну допомогу старшинам, козакам,
військовим урядовцям, військовим священикам, сестрам-жалібницям,
демобілізованим воякам. 25 травня рішенням Кабінету Міністрів було
створено комісію військового міністерства на чолі з отаманом О.Лігнау у
справі розгляду потреб вояків, які зазнали втрат протягом війни та під
час панування більшовиків. Комісія мала розробити “Статут комітету
поранених”, “Статут про опіку скалічених”, “Статут про опіку хворих”, а
також вирішувати питання про влаштування на службу вояків, які
залишились без посад, про відновлення документів про службу,
послугових списків, загублених атестатів на утримання і т. ін. Значну
грошову допомогу надавали сім’ям військових, старост, службовців
Державної варти, загиблих на своєму посту, вдовам померлих генералів.
Багатьом з них призначалася довічна пенсія1.
В армії все діловодство і всі офіційні відношення мали перекладатися
на державну українську мову. У військових установах та частинах
організовували курси українознавства. Допускалась служба у війську і
людей неукраїнського походження за умови їх вірності самостійній
Україні.
З метою заохочення юнаків до служби в армії при військовому
міністерстві розпочала діяльність орденська комісія, завданням якої було
внесення пропозицій про військові відзнаки. Але ці наміри, як і багато
інших залишилися на папері.
Вже під час антигетьманського повстання 30 листопада 1918 р.
П.Скоропадський доручив уряду закласти Військову Академію
Української держави, асигнував на цю справу 127 тис. крб. і навіть
затвердив штати: начальник академії – генеральний старшина, посада
якого за правами дорівнювалась директорові департаменту, 9 осіб
професорсько-викладацького складу – штаб-офіцерів чи генеральних
старшин та ще 46 службовців керівного і допоміжного рангу.
Після поразки в Першій світовій війні і повалення монархії в
Німеччині,
стрімкого
розпаду
Австро-Угорщини
режим
П.Скоропадського опинився фактично без дієвої підтримки окупаційних
військ. Це поставило його в надзвичайно скрутне становище, а після
створення Директорії і початку антигетьманського повстання у
листопаді 1918 р. гетьман у грудні цього ж року був змушений зректися
1

Там само.
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влади і таємно виїхав до Німеччини. Після приходу Директорії до влади
була відновлена Українська Народна Республіка (УНР).
Підсумовуючи все вищесказане, зазначимо, що закладення саме
гетьманом П.Скоропадським підвалин сучасної державної військової
організації було найвищим досягненням української військової політики
в 1917-1918 рр.
Саме за Гетьманату були зроблені найбільш реальні і рішучі кроки на
шляху до створення сучасної досконалої системи військової організації
України. На жаль, його досягнення через несприятливий розвиток
політичних подій не були належним чином використані в інтересах
українського національного та державного відродження.
Отже, формування регулярної армії гетьмана П.Скоропадського, на
відміну від “революційного романтизму” Центральної ради
здійснювалось на правовій основі, при запровадженні державної
української мови у війську, де вона стала “мовою команд”. Будівництво
збройних сил України проводилось на основі принципів та єдиних
підходів докорінної реорганізації армії по всіх напрямках на професійній
основі, а не тільки за партійною належністю, використання історичних
народних традицій, високої професійної підготовки на базі розвитку
широкої мережі військових шкіл та шляхом вжиття важливих
організаційних і правових заходів, розробки реального плану
військового будівництва, запровадження військової повинності,
відновлення військових звань та рангів, вироблення обґрунтованих
штатно-організаційних структур всіх військових механізмів і
затвердження їх реєстру. З усього цього випливає висновок, що у
сучасних Збройних силах України необхідно використати досвід армії
Української держави П.Скоропадського при розробці військових
статутів, уніформи, атрибутики, взяти все позитивне з досвіду
національно-військової освіти і виховання, використати традиційну для
українського війська термінологію (сотня, курінь), що у психологічному
плані відігравало б певну роль і кожний військовик відчував би себе
належним саме до Збройних сил незалежної України.
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Істоміна Н.М. (Київ)
ЗМІСТ, ФОРМИ, МЕТОДИ
ПЕДАГОГІЧНОГО КЕРІВНИЦТВА ПРОЦЕСОМ
РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ЯК СКЛАДОВІ УПРАВЛІНСЬКОЇ
СИСТЕМИ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
У статті обґрунтовується система позакласної виховної роботи як
сукупність динамічно взаємопов’язаних елементів (зміст, форми і
методи) впливу на учнів, як суб’єктів виховання. Теоретичний виклад
проблеми пов’язаний з найбільш ефективними формами і методами
виховної позакласної роботи, які трансформовані із зовнішніх соціальноекономічних умов конкретного педагогічного середовища.
Головною вимогою до діяльності сучасного загальноосвітнього
навчального закладу освіти в умовах інтеграції України в європейський і
світовий простір є необхідність посилення національного виховання
молоді, забезпечення єдності національних та загальнолюдських
цінностей.
Трактування терміна «національне виховання» як терміна
«виховання», може здійснюватися в широкому і вузькому його
розумінні. З одного боку, треба бачити національні особливості у всіх
напрямах виховання і самовиховання особистості (морального,
розумового, фізичного, естетичного і т.д.), а з другого – можна говорити
про національну орієнтацію, національну свідомість, що надає
національного змісту всім сферам виховання особистості.
У найглибшій своїй суті, національне виховання – це виховання для
потреб нації, це творення і безупинне вдосконалення нації. Його мета
зумовлена проблемами та особливостями етнічної належності.
Розглядаючи питання національного виховання, Я.Чепіга писав: «Під
національним вихованням ми розуміємо не шовіністичне, не
приправлене «дутим» патріотизмом, а виховання в дусі нації, в дусі
мови, в її переказах, віруваннях, звичаях, історії, культурі, національній
творчості, того, що писали й казали найліпші представники нації, всього,
що народ або нація пережили, бачили, чули, виробили, що придбали
найцікавішого, найкориснішого в своїм розвитку. Таким чином мета
виховання молодого покоління нації, що вступила на шлях відродження,
зберігається з метою життя в природному нормальному розвиткові
нації»1.
Теоретичні засади формування національної свідомості розроблені в
сучасних
наукових
дослідженнях
О.Вишневського,
В.Кузя,
1

Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення. – К., 1998. – С. 299.

182

Україна – освіта

Ю.Римаренка, М.Стельмаховича, Б.Ступарика, у кандидатських
дисертаціях останніх років Г.Кловака, Н.Мещерякової, У.Нетаврованої,
Л.Паламарчука, В.Чорнобая та ін. Вони вважають, що серцевиною
національного виховання є українська національна ідея, що має стати
«обручем нації», об’єднати розум, волю та зусилля всіх громадян
України для будівництва незалежної, соборної Української держави»1.
Опрацьовуючи історико-педагогічну літературу, зокрема праці
Г.Ващенка, Б.Грінченка, М.Грушевського, О.Духновича, М.Євшана,
І.Крип’якевича,
С.Рудницького,
С.Русової,
О.Субтельного,
В.Сухомлинського, К.Ушинського погоджуємося з їх думкою:
«Національна самосвідомість – вища форма свідомості, важливий
ідеологічний атрибут суспільного життя, що передбачає усвідомлення
національної, культурної та мовної єдності українців, приналежності до
своєї нації, її окремішності й неповторності, любов до рідної мови,
зацікавленість історією свого народу, культурно-освітніми традиціями,
сприйняття й шанобливе ставлення до всієї культурної спадщини
минулого та сучасності, корінних інтересів і потреб розвитку своєї нації
і держави, готовність до самовідданої праці на благо народу, вміння
підпорядкувати особисті інтереси інтересам нації»2.
Серед наукових підходів, висвітлених у літературі та працях відомих
вчених та працівників освіти, найбільш поширеним є системний підхід
та його різновиди. Системність, як базовий принцип визначення
наукових підходів, змісту, методів, прийомів у вивченні тієї чи іншої
проблеми, є об'єктивно виправданим.
На сучасному етапі розвитку і становлення нашої держави, системи
освіти, перед загальноосвітніми навчальними закладами поставлене
складне і відповідальне завдання – формування людини нового типу,
людини інтелектуальної, творчої, ініціативної й активної, самостійної, з
почуттям національної гідності.
Вирішення цих завдань вимагає створення принципово нової
системи виховання, яка б раціонально поєднувала зміст, форми і методи
впливу на формування цілісної особистості. Це особливо важливо тому,
що на сучасному етапі реформування загальноосвітніх навчальних
закладів на перший план ставиться особистісно зорієнтований підхід,
тобто визначення людської особистості найвищою цінністю,
забезпечення оптимальних умов для її інтелектуального і морального
розвитку.
Засновником згаданої вище теорії систем є австрійський учений
Людвіг фон Берталанфі (1937 р.). Відомий соціолог В.Г.Афанасьєв
пише: "Під цілісною системою слід розуміти сукупність компонентів,

1
Гуменюк Г.М. Формування національної свідомості в учнів середнього шкільного віку
у туристсько-краєзнавчий роботі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – Тернопіль, 2000. –
С. 7.
2
Там само. – С. 6.
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взаємодія яких породжує нові (інтегративні, системні) якості, що не
притаманні її твірним»1.
А.Д.Сараєв визначає систему «як сукупність елементів, які
знаходяться у відношенні один до одного, необхідному і достатньому
для виконання функції даної сукупності елементів»2.
Вивчення й аналіз філософської та соціологічної літератури дає змогу
зробити такі висновки щодо поняття "система":
система визначається через наявність елементів відношення і
взаємодію між ними;
система вказує на структуру і функціональну спрямованість
елементів.
Педагогічні системи належать до типу соціальних систем, тому їм
притаманні такі характерні ознаки :
сукупність елементів;
єдність об'єктивно існуючих зв'язків між елементами систем;
притаманність ознаки цілісності системи;
ієрархічна підпорядкованість елементів системи;
зв’язок системи з зовнішнім середовищем;
постанова мети функціонування системи.
Структуру системи обумовлює сукупність і характер зв'язків між
елементами, які забезпечують збереження її основних властивостей.
Ідея системності в педагогіці належить К.Д.Ушинському. У своїх
працях він писав: "Педагогіка – не наука, а мистецтво, найбільше,
найскладніше з усіх мистецтв. Мистецтво виховання спирається на
науку. Як мистецтво, складне і обширне, воно спирається на безліч
обширних і складних наук ..."3
Суть педагогічної системи розкриває Н.В.Кузьміна, розглядаючи її
множину взаємопов'язаних структурних та функціональних компонентів.
До структурних компонентів вона відносить: навчальну інформацію,
засоби педагогічної комунікації (форми, методи, прийоми, засоби),
учнів, педагогів, мету/
Системний підхід, застосований А.Т.Куракіним у дослідженні
проблем шкільного колективу як цілісної соціально-педагогічної
системи, має системно-структурний та системно-функціональний
підходи.
Щодо визначення національної системи виховання за змістом, то
авторами воно цілком науково обґрунтоване. „Національна система
виховання – це історично обумовлена і створена самим народом система
ідей поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм
соціальної практики, спрямованої на організацію життєдіяльності

1
Афанасьєв В.Г. Общество: системность, познание и управление. – М.: Политическая
литература, 1981. – С. 8.
2
Сараєв А. Проблеми системності філософії і антропології. – К., 1993. – С. 8.
3
Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Вибрані твори. – К., 1953. – Т. 1. –
С. 205.
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підростаючих поколінь, виховання їх в дусі природно-історичного
розвитку матеріальної і духовної культури нації”1.
Системність змісту, форм і методів педагогічного керівництва
процесом розвитку національної свідомості учнів у позакласній роботі
представлена
у
наукових
працях
П.Ігнатенка,
Н.Косарєва,
В.Поплужного, Б.Ступарика. Розглядаючи вимоги до формування
національної свідомості учнів у виховній роботі, вони пишуть: «Друга
вимога – заходи громадянського змісту повинні логічно продовжувати
урочну роботу, мати певну систему, враховувати принципи
послідовності, наступності, вікові та індивідуальні особливості дітей,
їхні інтереси та бажання»2.
Картина вивчення стану педагогічного керівництва процесом
розвитку національної свідомості учнів у позакласній роботі
загальноосвітнього навчального закладу буде неповною, якщо не
враховувати кінцевий результат цього процесу – розвиток національної
свідомості учня. Тому суб’єктам навчально-виховного процесу слід
передбачити наслідки будь-якого виховного заходу, незалежно від його
змісту, методів та форм організації. Мета процесу розвитку національної
свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів детермінується,
перш за все, змістом виховання, тобто тим, які якості будуть
формуватися в процесі позакласного виховного заходу чи позакласної
роботи. Всі параметри – характерні ознаки національної свідомості
особистості учня можуть бути поставлені за мету.
Необхідно перевіряти, чи досягнута мета виховання. Відомо, що це
зробити дуже важко, тому що результативність виховної роботи з
учнями виявляється не відразу після виховного заходу. Важливо
закласти в розум і серця учнів зерно національної ідеї, яке б за певних
обставин проросло і дало результат. Тому здебільшого ефективність
виховного заходу оцінюють процесуально, тобто дії суб’єктів навчальновиховного процесу і відповідну реакцію учнів.
Система методів педагогічного керівництва процесом розвитку
національної свідомості учнів – це сукупність педагогічно доцільних
засобів впливу на учнів, які забезпечують їх ефективність. Система умов
ефективного здійснення національного виховання учнів в позакласній
роботі загальноосвітнього закладу передбачає:
сформованість атмосфери національного духу та української ідеї у
колективі ЗНЗ;
наявність педагогів, добре озброєних знаннями теорії та методики
процесу розвитку національної свідомості учнів;
забезпечення матеріально-технічної бази відповідно до сучасних
вимог світових стандартів;
визначення пріоритетного аспекту розвитку національної свідомості
учнів ЗНЗ на певний період часу;
1
Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчук З.О. Основи національного виховання. – К., 1993.
– С. 88.
2
Сівак С.М. Національне виховання в системі позакласної роботи. – К., 1996. – С. 45.
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визначення близької та далекої перспективи національного виховання
в колективі ЗНЗ.
Виховна мета кожного заходу, що проводиться в загальноосвітніх
навчальних закладах, уся виховна робота мають служити українському
виховному ідеалу, бути запорукою у формуванні національної
свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу,
готовності до праці в ім’я України. А цей шлях трансформації –
свідомості, розуму, почуттів, волі – може тривати в душі дитини і день, і
місяць, і роки.
Досліджуючи процес формування національної свідомості учнів,
вплив на цей процес змісту, форм і методів педагогічного керівництва,
провідну роль треба відвести українознавству, як не окремому предмету,
не «конгломерату розрізнених компонентів, а системі цінностей,
цілісному феномену, унікальному етнонаціональному суб’єкту, що має
своїм предметом Україну в загальному контексті людської історії»1.
У практичній діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усе
більше проявляється розуміння основоположної ролі українознавства в
навчально-виховному процесі, що зумовлює зростання активності
педагогів у пошуках змісту, форм та методів виховної роботи,
спрямованої на формування національної свідомості учнівської молоді.
Пройшли часи, коли українознавству відводилася агітаційна роль,
виконання якої вимагало використання зовнішньо ефектних, а інколи і
розважальних засобів, щоб привернути увагу учнів, їхніх батьків,
громадськості до величезного комплексу знань, до фундаментального
поняття «українознавство». Сьогодні українознавство – це система
фундаментальних знань про конкретний народ, особливості його побуту
й трудову діяльність, національний характер, світогляд, історикокультурний досвід, у тому числі і виховний, а також про свій родовід, що
є органічною частиною народу, про спосіб життя і виховання в родинах,
про отчий край і все, що пов’язане з ним.
Відомий дослідник у галузі українознавства, академік П.Кононенко
вважає, що перш за все зусилля педагогів необхідно спрямувати на
використання українознавства для утвердження в свідомості учнів
українства в широкому розумінні цього слова. Учень має знати, що він
належить до великого народу, який має славетну і багату історію,
відомих і шанованих у всьому світі предків, багату і неповторну
культуру, філософію і мораль, мистецтва і ремесла, невмирущі традиції
боротьби за свою волю і державу. Українознавство покликане
забезпечити формування в учнів гордості за свій народ, прагнення
зберігати і примножувати його культурно-історичні цінності й традиції,
бажання утвердити свою країну серед цивілізованих країн світу. Тільки
за таких умов українознавство посяде чільне місце в навчально-

1
Філіпчук Г.Г. Українська етнокультура в змісті національної загальної та педагогічної
освіти. – Чернівці, 1996. – С. 32-33.
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виховному процесі, увійде в «плоть і кров» кожної дитини через мету,
форми і методи роботи.
Вибір українознавства як засобу формування національної свідомості
й самосвідомості обумовлено відповідністю змісту і завдань
національної системи освіти та її методологією.
Із розвитком України як суверенної держави виникла потреба
творення нової школи. Основою її новизни має стати новочасна
філософія та методологія виховання й навчання. Ухвалою Колегії
Міносвіти України про концепційні засади та основні напрями
гуманітарної освіти 27 грудня 1995 р. було визначено: «Основними
елементами змісту гуманітарної освіти є українознавча підготовка –
вивчення історії розвитку української нації, її культури, ментальних
характеристик, синтезу звичаїв, вірувань, світорозуміння, моральних,
правових, етичних та естетичних норм, національних базових цінностей,
процесу самоусвідомлення її, утвердження як політичної нації і держави,
усвідомлення місця українців серед народів світу»1.
Досвід роботи загальноосвітніх навчальних закладів показує, що
виростити нову генерацію інтелігенції для відродження Української
держави неможливо без якісного оновлення системи роботи, без новітніх
технологій, які повинні впроваджуватися і в позакласну виховну роботу.
У цьому дослідженні частково представлені форми і методи роботи,
які на даний час викликають зацікавленість педагогічних працівників і
можуть бути запозичені для введення їх у свої системи виховної роботи.
Здійснюючи педагогічне керівництво процесом формування
національної свідомості учнів у позакласній роботі загальноосвітнього
навчального закладу, суб’єкти навчально-виховного процесу все більше
використовують туристсько-краєзнавчу роботу як один із засобів
національного виховання.
У формуванні національної свідомості учнів середнього віку
найбільш ефективними є форми й методи туристсько-краєзнавчої
роботи, що відповідають загальносуспільним потребам, ідеям
української національної системи освіти, а саме: екскурсії, походи,
подорожі, мандрівки, краєзнавчі експедиції, зустрічі з видатними
людьми краю, пошукова діяльність, виставки, конкурси, вікторини,
створення музейних експозицій, кімнат, музеїв.
Основою
організації
туристсько-краєзнавчої
діяльності
з
урахуванням виховних традицій та особливостей регіону є матеріали
навчальних предметів (історії, географії, української літератури),
доповнені відповідно до Положення про учнівський рух «Моя земля –
земля моїх батьків». При проведенні уроків і позакласних заходів
особлива увага акцентується на використанні зібраного учнями
краєзнавчого матеріалу.

1
Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи. Вибрані твори. – К., 1977.
– Т. 4. – С. 74.
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Виховне значення краєзнавчої роботи глибоко і тонко розумів
видатний педагог В.Сухомлинський, який прищеплював школярам з
найменших літ любов до рідної місцевості, «малої батьківщини». Він з
повним правом твердив, бо перевірив практично, що отчий дім, його
природа з невичерпним багатством явищ, дивовижною красою – то вічне
джерело
дитячого
розуму.
Тому
важливо,
підкреслював
В.Сухомлинський, щоб перші наукові істини діти засвоювали не за
підручником, а з життєвих джерел рідного краю.
Наводимо приклад виховання національної свідомості учнів засобами
туристсько-краєзнавчої роботи однією з київських шкіл. Внаслідок
спрямованих туристсько-краєзнавчих експедицій «Пізнаймо рідний
край» у село Криворівня Верховинського району Івано-Франківської
області, вчителі та учні київської загальноосвітньої школи виконали
пошуково-дослідницьку та методичну роботи. Автор статті представляє
їх через наступні виховні заходи, а саме:
учні були присутні на уроках своїх ровесників в Криворівнянській
школі;
учителі провели відкриті уроки в Криворівнянській школі,
використовуючи інноваційні технології;
учитель географії – керівник туристичного гуртка київської школи
організувала і провела туристичні змагання з техніки пішохідного
туризму між учнями шкіл, про що згодом відзначено в місцевій пресі і на
Івано-Франківській обласній конференції педагогічних працівників;
проведена спільна педагогічна рада колективів Криворівнянської
школи з учителями – представниками київської групи з метою обміну
досвідом;
юних киян ознайомлено з експозиціями музеїв: краєзнавчого,
І.Франка та хати-гражди (с. Криворівня); приватного музею Романа
Кумлика у смт. Верховина;
переглянули і прокоментували фільм Параджанова «Тіні забутих
предків» з наступним відвідуванням музею цього фільму у смт
Верховина;
організовано зустрічі зі старожилами с. Криворівня, народними
майстрами й умільцями, знавцями фольклору, звичаїв, обрядів, у ході
яких учні київської школи записували пісні, розповіді, обряди;
учні і вчителі ознайомилися з науковими роботами-матурами учнів
Криворівнянської школи та їхнім побутом;
залучили київських учнів до складання топографічних карт даної
місцевості, нанесення на них маршрутів, які вони проклали під час
туристських походів, збирання лікарських трав та матеріалу для
гербарію «Рослинний світ Прикарпаття».
Внаслідок окреслених заходів були визначені такі напрями
туристсько-краєзнавчої роботи:
картографічний – складання топографічних карт, прокладання
маршрутів для пересування експедиції;
оздоровчо-спортивний – оволодіння різними техніками туризму,
оздоровлення та загартування організму, профілактика тютюнопаління;
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літературно-фольклорний – пошук фольклорного матеріалу (усна
народна творчість, пісенна культура), зразків одягу, ознайомлення з
традиціями та звичаями українського народу.
Весь зібраний матеріал систематизовано та представлено в науковометодичному збірнику загальноосвітнього навчального закладу.
Пошуково-дослідницькі роботи учні захищали на учнівській
конференції.
Аналізуючи досвід роботи, ми бачимо чіткі, викристалізовані
провідні напрями практичної діяльності суб’єктів навчально-виховного
процесу для формування в учнів національної свідомості засобами
туристсько-краєзнавчої роботи, як-от:
виділення українознавчого аспекту в змісті навчального матеріалу і
на цій основі формування в учнів уявлення та поняття про рідний край,
рід, родину, країну, націю, Україну;
усвідомлення учнями себе як представників української нації, її
окремішності й внутрішньої єдності (культурної, мовної, національної
тощо);
виховання в учнів любові до рідної землі, мови, культури,
відповідальності за збереження й розвиток культурно-історичних
надбань, прагнення примножити їх своєю працею;
оптимальне поєднання методів навчання з методами туристськокраєзнавчої роботи.
Формування національної свідомості засобами вищезазначеного
напряму найефективніше відбувається за таких педагогічних умов:
підготовленість суб’єктів навчально-виховного процесу до
організації та проведення даного виду діяльності та використання їх
виховних можливостей;
відповідність змісту, форм і методів туристсько-краєзнавчої роботи
меті національного виховання, індивідуальним та віковим особливостям
учнів, урахування особливостей шкільного та навколишнього
середовища;
належна організація науково-методичної роботи та забезпеченість
відповідною методичною літературою;
стимулювання учнів до пошуково-дослідницької діяльності з
проблем історії, культури свого народу;
відповідна педагогічна підготовленість батьків до реалізації
навчально-виховної роботи засобами туризму та краєзнавства, їхня
активна участь у цьому процесі.
Цікавою, на нашу думку, є впровадження в систему позакласної
виховної роботи ЗНЗ старовинних національних бойових мистецтв
українського народу, а саме – бойового гопака. Цим старовинним видом
мистецтва володіло запорізьке козацтво і воно почало поволі
відроджуватися
на
спортивних
майданчиках
загальноосвітніх
навчальних закладів.
Основною метою бойового мистецтва – бойового гопака, є розкриття
глибинних і давніх коренів духовно-фізичної моделі виховання в
прадавніх традиціях народів української землі. В основі цього мистецтва
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лежить певна система фізичних і психологічних методик та технічних
заходів.
Бойове мистецтво – бойовий гопак – система гармонійного розвитку
особистості, яке передбачає, окрім спортивної підготовки, ще володіння
традиційною зброєю, обов’язкове навчання співу, грі на музичних
інструментах, оволодіння ораторським мистецтвом, написання віршів,
вивчення кількох мов. Особлива увага приділяється розвитку розумових
та духовних якостей особистості, старання, направлених на відродження
типу воїна, який був колись за козаччини.
На сьогодні бойовий гопак розвивається не тільки в Україні, а й
далеко за її межами: у Канаді, Англії, Португалії, Італії, Польщі, Росії.
Чому варто вводити в систему виховної роботи бойовий гопак ?
Бойовий гопак – це шлях воїна, опертий на національні традиції, на
звичаї та обряди наших предків. У широкому розумінні, це:
вивчення багатої рухової та духовної спадщини нашого народу;
володіння традиційними видами козацької зброї;
виховання дітей на основі національних традицій, звичаїв та обрядів;
вивчення пісень, танцювальних рухів, спортивних ігор;
змагання, показові виступи, мандрівки на чайках по Дніпру і
подорожі по Карпатах, оздоровлення в літніх таборах;
тісне коло надійних друзів, разом з якими легко долати всі труднощі і
перешкоди.
Авторські погляди на проблему виховання національно-свідомого
громадянина через український вид національного спортивного
мистецтва у деяких випадках є дискусійним, але в період тотального
відчуження молоді від рідної культури, її захоплення східними бойовими
мистецтвами, переорієнтації на чужинські символи лицарів і героїв,
популяризація українського національного виду спорту серед широких
верств нашої молоді, особливо учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, впровадження цього спортивного виду в систему виховної
позакласної роботи є важливим і актуальним завданням. Названий вид
спортивного бойового мистецтва, як одна із позитивних виховних форм
впливу, має заповнити вакуум у вихованні національної свідомості
учнівської молоді.
У бойовому гопаку велика увага приділяється вихованню в учнів
високих моральних принципів, звички до самодисципліни, поваги до
старших і любові до рідної земля. От що пишуть батьки дітей, які
опановують це нетрадиційне спортивне мистецтво: «Ми Вам вдячні за
те, що Ви навчили наших дітей бути мужніми, відстоювати свою
позицію в житті, прищепили любов до рідного краю та повагу до
старшого покоління. А головне – діти оздоровилися фізично, і
морально»1.
Ще однією з форм педагогічного керівництва процесом розвитку
національної свідомості учнів загальноосвітніх навчальних закладів є
1

Із листів батьків учнів до керівництва Міжнародної асоціації бойового гопака.
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шкільний музей. Створення шкільного музею й організація роботи в
ньому – складний та довготривалий процес, тому що музей має стати
осередком освіти і виховання не тільки ЗНЗ, а й навколишнього
середовища. Формування в молодого покоління національної свідомості,
любові до рідної землі, свого народу, забезпечення вивчення,
збереження та використання духовної культури на прикладі життя та
творчості синів і дочок України – усе це величезний пласт, який ми
маємо відкривати, вивчати не епізодично, під якусь дату, а постійно,
кожного дня, крок за кроком, залучаючи до цієї роботи не тільки учнів, а
й їхніх батьків, широку громадську спільноту.
Автор дослідив етапи створення шкільного музею Олени Теліги. На
основі проведеної роботи, був написаний сценарій і створений
аматорський відеофільм «Із попелу забуття». Українське телебачення за
сценарієм Л.Луценко здійснило телеверсію документального фільму «Із
забуття – в безсмертя», у якому розповідається про шкільний музей
Олени Теліги.
Музей зібрав ксерокопії документів, що розповідають про шкільні
роки молодої письменниці в м. Києві, навчання її в Чехії; світлини, на
яких зображено її еміграційне життя та інші експонати. У кімнаті, де
розташувався музей, виділено затишний куточок, що повністю відтворив
зображення світлини, зробленої Великодньої суботи 30 квітня 1932 р. у
с. Желязна Жондова (Польща), що є не тільки історичним свідченням
тієї доби, а й прагненням зрозуміти духовний світ великої поетки. На
полицях – книжки письменників, творами яких захоплювалась Олена
Теліга. Прикрасою музею є погруддя, яке на 92-гу річницю з дня
народження великої поетеси подарував шкільному музею український
скульптор Володимир Луцак. А головне, що її ім’я, яке в перекладі з
грецької означає «смолоскип», або «сонячне світло», зігріває своїм
теплом серця й душі школярів – молодих патріотів України, опори і
будівників майбутнього нашої держави. Завдяки їх зусиллям у школі
стала виходити газета під досить шкільною назвою «Перерва», видання
якої здійснюється прес-центром. Екскурсії в музеї проводять найкращі
учні школи українською, англійською, німецькою та російською мовами,
що є стимулом до навчання й дослідницької роботи багатьох школярів та
позитивно впливає на вирішення їхнього майбутнього і ролі кожного з
них у життєдіяльності нації загалом.
У музеї проводять численні заходи з позакласної роботи, учнівські
конференції, захист дослідницьких робіт, семінари та «круглі столи»,
зустрічі з українцями діаспори, видатними акторами театрів, співаками,
музикантами, науковцями, однодумцями та прихильниками творчості
української поетеси.
Завдяки пошуковій роботі педагогів та учнів загальноосвітнього
навчального закладу, експозиція музею постійно поповнюється. Його
вже відвідали учні не тільки м. Києва, а й Донецька, Севастополя, ІваноФранківська, Закарпаття, Вінниччини. Студенти вищих навчальних
закладів, науковці-дослідники і прості люди з зацікавленістю
ознайомлюються з новими архівними знахідками, фактами життя та
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творчості Олени Теліги, поринаючи у різноманітний, цікавий,
глибинний та мудрий духовний світ.
Автором цього дослідження створено проект під назвою «Виховання
свідомого громадянина засобами шкільного музею». Актуальність
згаданого проекту полягає у суспільній необхідності розробки
теоретичних засад та практичних заходів, пов’язаних із вихованням в
учнів національної свідомості та шанобливого ставлення до єдності нації
загалом.
Заслуговує на увагу педагогічне керівництво процесом розвитку
національної свідомості учнів у виховній позакласній діяльності
педагогічним колективом Криворівнянської загальноосвітньої школи
I-Ш ступенів ім. М.Грушевського Верховинського району ІваноФранківської області. Філія «Гуцульщина» Науково-дослідного
інституту українознавства МОН України у 1995 р. підготувала проект та
започаткувала захист учнями цього навчального закладу індивідуальних
творчих робіт (матур).
Ініціатором проекту став старший науковий співробітник філії
«Гуцульщина» Науково-дослідного інституту українознавства МОН
України, кандидат фізико-математичних наук Іван Зеленчук. Для юних
науковців матура стає ядром для дослідницької діяльності.
Теоретична розробка та практичне впровадження нової форми
організації виховання національно-свідомого учня через розвиток
творчих здібностей учнів під час виконання випускних робіт
підтвердили відому всім істину, що часто нове – це добре забуте старе. З
історії розвитку освіти України відомо, що за часів навчання Івана
Франка, випускники гімназій складали обов’язкові іспити з основних
предметів, які мали назву «матура», що в перекладі із латинської
означає «зрілість». Тільки після успішного захисту матур випускник
гімназії отримував право навчатися в університеті. У книзі Богдана
Лепкого «Казка мого життя» є біографічне оповідання «Матура», у
якому описано, що значила матура для гімназиста.
Відродження практики матур не є самоціль. Під цим терміном
розуміємо індивідуальну творчу роботу, що відповідає здібностям учня,
яку захищають у випускному класі, і яка є підсумком педагогічного
керівництва процесом розвитку національної свідомості учнів
загальноосвітнього навчального закладу.
Учням пропонують різні напрямки матур (на вибір):
пошуково-дослідницькі (теоретичні) роботи;
мистецько-прикладні (творчі практичні ) роботи;
культурно-мистецькі (мистецькі) роботи;
виробничо-господарські (практичні) роботи.
Тематика матур може охоплювати весь комплекс знань про Україну і
світ, захист робіт містить елементи теоретичної конференції чи творчого
звіту.
Так пропонується творча робота всім учням. Майбутнім теоретикам,
які мають «золоту голову» – творити розумне. Юним митцям, які мають
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«золоте серце» – творити красиве. Початкуючим практикам із «золотими
руками» – творити корисне.
Підготовка матури змушує випускника звертатися за допомогою не
тільки до вчителів, а й до батьків, рідних, односельців. У цьому аспекті
матура виступає однією з форм практичного втілення Концепції
української національної школи-родини, яка розроблена Науководослідним інститутом українознавства МОН України під керівництвом
П. Кононенка.
Підсумовуючи все викладене, робимо висновок, що на сучасному
етапі національного відродження України, розбудови її державності, на
перший план виступає не лише економіка, а й творення її ідеології. В
основу такої ідеології покладено створену систему поглядів, переконань,
ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати свідомість і
ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання;
ідею державності й суверенності України, яка є об’єднувальною,
консолідуючою й однаковою мірою стосується всього населення
України.
Присяжна Т.М. (Київ)
ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ
ПІДРУЧНИКІВ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
«ЛЮДИНА І СВІТ» ДЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ
У статті аналізується зміст підручників освітньої галузі “Людина і
світ” у початковій школі; їх відповідність прийнятому Державному
стандарту та концепції національної системи навчання і виховання.
Автор звертає особливу увагу на те, як зміст підручників сприяє
формуванню національної свідомості особистості в сучасному
громадянському суспільстві; чи забезпечує підручник цілісне бачення
особистістю довкілля, безперервність освіти; чи враховано психологічні
особливості та культурні потреби учнів певного віку; як здійснюється
формування екологічного світогляду підростаючого покоління.
Паралельно аналізується мотиваційне і методичне забезпечення взятих
до розгляду підручників1.
Розвиток освітнього процесу в українських школах ще й нині, за
традицією минулого сторіччя, спрямовано на якомога ширше охоплення
знань світового розвитку. Не відкидаючи широти охоплення знаннями та
підвищення цього рівня в української людини і, особливо, в української
дитини, все ж таки вважаємо за можливе заперечити процес розширення
1
Взято до розгляду підручники, затверджені Міністерством освіти і науки України та
видані після 2000 року.
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знань про Світ ціною зменшення знань про Україну, її природні
унікальності, психоетнічні характеристики та етнографічні особливості.
Збільшення обсягу знань, що стосуються саме своєї території, природи,
соціоприродних процесів тощо обов’язково має спонукати більшу
частину підростаючого покоління до прагнення через набуття знань і
досвіду свідомо виконувати свої громадянські обов’язки, займати
активну соціальну позицію, служити інтересам свого народу і держави.
Як зазначено у Державному стандарті початкової загальної освіти,
прийнятому у 2006 р., мета і завдання освітньої галузі “Людина і світ” у
початковій ланці освіти “підпорядковані вихованню патріотизму,
свідомого бажання зробити свій внесок у становлення України як
демократичної держави; елементів екологічної культури, усвідомлення
цінності життя людини, залежності його від стану навколишнього
природного середовища”1. Виходячи з цього зміст програм і підручників
мають на доступному рівні відображати цілісні знання про світ і місце
людини в ньому, створювати передумови для розвитку особистості та
надавати навчанню національної спрямованості. Варто нагадати, що
згідно з Державною національною програмою “Освіта” (“Україна ХХІ
століття”) одним з актуальних завдань є утвердження національного
характеру освіти2. Підручник, як один з головних засобів реалізації мети
і завдань будь-якого навчального курсу, повинен мати відповідний зміст,
мотиваційне та методичне наповнення.
Завдання галузі “Людина і світ” реалізуються за допомогою
інтегрованого курсу “Навколишній світ” (1 кл.) та курсу “Я і Україна”
(2-4 кл.), яким згідно з Базовим навчальним планом початкової школи у
1-2 кл. відводиться 1 год. на тиждень із загального начального
навантаження учня, а у 3-4 кл. – 2 год. на тиждень. Проте як зауважив
знаний фахівець освіти П. Кононенко: “... один з предметів названо “Я і
Україна”. А чи є у ньому якщо не Україна, то хоча би дитяче “я”? Назва
предмета запозичена з програми українознавства НДІУ МОН, але
трансформована до невпізнанності: у програмі предмета знаходимо не
Україну і не дитячий український світ, а мішанину природознавства з
елементами етнології, вульгарно спрощене тлумачення образу
історичної Батьківщини”3.
На сьогодні для початкової школи різними авторськими колективами
створено декілька підручників з зазначених вище навчальних курсів. Так
само існує декілька програм, затверджених Міністерством освіти
України, у межах освітньої галузі “Людина і світ”4.
1
Державний стандарт початкової загальної освіти. Інформаційний збірник МОНУ № 23 січень 2006 р. – К.: Пед. преса, 2006. – С. 3.
2
Указ Президента України “Національна доктрина розвитку освіти” від 17 квітня 2002
року № 347/2002 // http://www.kraina.org.ua.
3
Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство. – 2006.
– № 3. – С. 13.
4
Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–2 класи. – К.: Почат. шк., 2003. –
296 с.; Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3–4 класи. – К.: Почат. шк., 2003.
– 296 с.

194

Україна – освіта

Програма “Я і Україна. Довкілля” авторів В.Р. Ільченко та К.Ж.
Гуза має такі підручники:
Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І. Я і Україна. Довкілля.
Підруч. для 1 кл. – Полтава: Довкілля-К, 2003. – 112 с.
Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля. Підруч. для 2 кл. –
Полтава: Довкілля-К, 2003. – 128 с.
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж. Я і Україна. Довкілля. Підруч. для 3 кл.
чотириріч. поч. шк. – Полтава: Довкілля-К, 2003. – 178 с.
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В., Ільченко О.Г. Я і
Україна. Довкілля. Підруч. для 4 кл. – Полтава: Довкілля-К, 2004. – 176
с.
Авторський колектив зазначеної серії підручників у досить цікавій
формі, використавши персоніфікацію (діалог першокласника Лесика і
його молодшої сестрички Улянки, дідуся й онуків, деревця і дітей та ін.)
подає інтегрований навчальний матеріал з усіх природничих і
суспільних дисциплін. Підручники сприяють формуванню цілісного
бачення особистістю навколишнього світу і себе в цьому світі через ряд
методичних прийомів, таких як персоніфікація, моделювання (довкілля
яблуні, ластівки, родина Сонця). За допомогою різноманітних видів
завдань, більшість з яких носить проблемно-пошуковий творчий
характер (дослідити, пофантазувати, скласти казку, намалювати)
сприяють розвитку особистості відповідно до її віку, задатків, нахилів.
Більшість завдань практикують розгляд світу і подій з різних точок зору,
з різних рольових позицій, тим самим спонукаючи до творчого
мислення, узагальнення набутого. Опора на комунікативний спосіб
передачі інформації (обмін отриманою від індивідуальних спостережень
або досліджень інформацією, обмін інформацією між учнями під час
роботи в групах) забезпечує особистісно орієнтований розвивальний
характер
навчання,
імітацію
соціально-рольових
умов,
що
спрямовуються на самореалізацію особистості, рефлексію.
Підручники мають помітне екологічне спрямування: тематичні статті,
а особливо “уроки серед природи” побудовані так, що учні, починаючи з
милування рідною природою, поступово входять у навколишній світ
спостерігаючи, досліджуючи, моделюючи зв’язки, і так роблять певні
висновки, набувають досвіду життя і спілкування у довкіллі. Одне з
гасел підручника для 2 кл. так і наставляє: “Вивчай зв’язки в довкіллі,
щоб передбачити події в ньому”1.
Зміст підручників висвітлює елементи екологічного світогляду
українців: ставлення до рослин2, тварин, традиції харчування3, одяг,
житло4, українські іграшки з природних матеріалів1, витинанки2. Автори
1
Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля. Підруч. для 2 кл. – Полтава: ДовкілляК, 2003. – С. 34.
2
Там само. – С. 44, 55.
3
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В., Ільченко О.Г. Я і Україна. Довкілля. Підруч.
для 4 кл. – Полтава: Довкілля-К, 2004. – С. 150.
4
Там само. – С. 145.
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підручників пропагують здоровий спосіб життя (“Зміцнюй своє
здоров’я! Зростай гідним громадянином!”3), підводячи учнів до
розуміння того, що “здорова людина (фізично і морально) – це красива
людина”; навіть вміщено поради відомого фахівця-практика Поля Брега
щодо здорового способу життя4. Проте доречним було б згадати і про
здобутки української народної медицини, приміром Євгена Товстухи чи
Михайла Носаля.
У підручнику для 1 кл. враховано психологічні особливості 6-річних
учнів, що відображено у мові викладу, змісті та ілюстративних
матеріалах.
Підручник для 2 кл. на своїх сторінках вміщує багато гасел “Любіть
і бережіть рідну землю! Прикрашайте її!” (поряд фотографії людей і
тварин)5, “У довкіллі не можна нічого кривдити. Завдаючи шкоду
довкіллю, ти кривдиш себе”6, “За яку провину довкілля засипаєте
сміттям?!” (поряд фотографія смітника)7. Такий прийом сприяє не
тільки формуванню уявлень про довкілля і зв’язки в ньому, а й на
емоційно-чуттєвому рівні закріплює елементи екологічної культури
підростаючого покоління, започатковує національну свідомість,
патріотизм.
Підручник для 3 кл. розширює уявлення про наше довкілля і
взаємозв’язки в ньому, знайомить учнів із законами живої і неживої
природи, способами спостереження і дослідження (які буде доповнено і
розширено у 4 кл.).
Підручник 4 кл., завершуючи курс початкової школи, намагається
підвести учнів до усвідомлення себе як частинки України. Особливо
цьому сприяють параграфи “Якою ти бачиш Україну” та “Я і Україна”.
Але потрібно зазначити, що в 1-3-х кл. відчувається брак спрямованих на
це матеріалів. Підручник для 4 кл., на відміну від попередніх, має
величезний виховний вплив. Його матеріали побіжно знайомлять з
видатними постатями, відомими українцями – Григорієм Сковородою,
Тарасом Шевченком, Лесею Українкою, Ліною Костенко, Володимиром
Вернадським, Василем Симоненком8, з життєвим шляхом Миколи
Амосова і Бориса Патона (“Ці люди – справжні особистості. Вони
створили своє щастя власноруч, принесли велику користь нашій
країні”9), тим самим створюючи потужний мотиваційний компонент для
1
Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля. Підруч. для 2 кл. – Полтава: ДовкілляК, 2003. – С. 45.
2
Там само. – С. 75.
3
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В., Ільченко О.Г. Я і Україна. Довкілля. Підруч.
для 4 кл. – Полтава: Довкілля-К, 2004. – С. 36.
4
.Там само. – С. 41.
5
Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля. Підруч. для 2 кл. – Полтава: ДовкілляК, 2003. – С. 14.
6
Там само. – С. 17.
7
Там само – С. 108.
8
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В., Ільченко О.Г. Я і Україна. Довкілля. Підруч.
для 4 кл. – Полтава: Довкілля-К, 2004. – С. 23.
9
Там само. – С. 62.
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учнів. Доречно буде нагадати: хорошим додатковим матеріалом з
української біографієлогії, що допомагає значно розширити і збагатити
обсяг знань про визначних українських вчених, політичних і
громадських діячів, письменників, є рекомендований МОН України
посібник-довідник Кононенка М.П., Сазоненко Г.С. “Українські вчені”1
та українознавча монографія Кононенка М.П. “Постаті”2).
Також у підручнику для 4 кл. вміщено інформацію про всі природні
зони України цілісно, у порівнянні. Цілий розділ (§§ 43-56) присвячений
Україні як державі у світовому просторі і часі, нашій культурі, побуту та
історії, акцентується увага на інтегративній ролі української мови
(“Дослідження умов життя населення регіонів України допоможе тобі
зрозуміти мудрість народу, його вміння жити у злагоді з природою”3).
“Уроки серед природи” та запропоновані проекти скеровують
самостійну науково-пошукову діяльність учнів, вчать послідовно,
дотримуючись складеного плану роботи, ставити мету дослідження,
формулювати гіпотезу, перевіряти її, оформлювати поточні та кінцевий
результати дослідження.
У матеріалах підручників враховано останні здобутки світової науки
та викладено їх у доступній для учнів початкових класів формі,
використано сучасну наукову термінологію, хоча іноді зміст статей
переобтяжений суто біологічною термінологією.
Але на наш погляд підручникам авторського колективу В.Р. Ільченко,
К.Ж. Гуза, Т.В. Водолазької, С.І. Собакар бракує національної
спрямованості, тому що загалом навчальний матеріал подано у
загальнолюдському гуманістичному аспекті (окрім підручника для 4 кл.,
що має помітне патріотичне спрямування). Щодо екологічних поглядів
українців – взято лише народні прикмети у передбаченні погоди4 та
повір’я (“Добру людину бджола не кусає”, “Доля принесе нещастя
тому, хто вб’є чайку”)5. Обмежено подано інформацію щодо
традиційних уявлень українців про небесні світила6, народні назви
світил, прислів’я і приказки, ставлення українців до води7, до рослин8.
Описано лише народне свято Покрова9 та обряди, пов’язані із

1
Кононенко М.П., Сазоненко Г.С. Українські вчені – натуралісти, математики, лікарі,
педагоги: Посібник-довідник. – К.: Укр. Центр дух. культури, 2001. – 312 с.
2
Кононенко М.П. Постаті: Посібник-довідник. – К.: Міленіум, 2005. – 428 с.
3
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В., Ільченко О.Г. Я і Україна. Довкілля. Підруч.
для 4 кл. – Полтава: Довкілля-К., 2004. – С. 139.
4
Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І. Я і Україна. Довкілля. Підруч. для 1 кл. –
Полтава: Довкілля-К, 2003. – С. 56, 60.
5
Гуз К.Ж., Ільченко В.Р. Я і Україна. Довкілля. Підруч. для 2 кл. – Полтава: ДовкілляК, 2003. – 128 с.
6
Там само. – С.11.
7
Там само. – С.19.
8
Там само. – С.44, 50.
9
Гуз К.Ж., Ільченко В.Р., Собакар С.І. Я і Україна. Довкілля. Підруч. для 1 кл. –
Полтава: Довкілля-К, 2003. – 112 с.
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закликанням весни1. Вчителю, особливо у 1-3-х кл., доводиться залучати
додаткові матеріали, щоб сприяти формуванню національної свідомості
особистості в сучасному громадянському суспільстві. Хоча
фотоілюстрації української природи, міст і селищ України досить
яскраво й різноманітно демонструють красу та багатство нашої
Батьківщини, та це є лише якісною підготовкою до вивчення географії
України, а не формуванням громадянської позиції підростаючого
покоління.
Отже, зміст підручників авторського колективу В.Р. Ільченко, К.Ж.
Гуза та інших для 1-3-х кл. частково відповідає концепції національної
системи навчання і виховання. Лише у підручнику для 4 кл. зміст текстів
і завдань сприяє формуванню національної свідомості (підручник
починається картою України, державним прапором, гербом і гімном,
містить багато українознавчих матеріалів). Ці підручники мають вдалі
змістові та методичні розробки, які потрібно використати при
подальшому їх удосконаленні. У змісті зберігається наступність між
класами, а створений В.Р. Ільченко підручник для 5 кл.
«Природознавство. Довкілля»2 забезпечує безперервність освіти і
наступність між початковою і середньою ланками.
Ще одна програма з курсу “Я і Україна” створена авторським
колективом на базі Інституту педагогіки АПН України. Ця програма
представлена підручниками:
“Я і Україна. Віконечко”. Підруч. для 1кл. – К.: А.С.К., 2002. –
120 с.
Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна. Підруч. для 2 кл. чотириріч.
поч. шк. – К.: Форум, 2002. – 144 с.
Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна. Підруч. для 3 кл. – К.:
Форум, 2003. –176 с.
Байбара Т.М. Я і Україна. Підруч. для 4 кл. – К.: Форум, 2004. –
176 с.
У підручниках виділено ті ж розділи, що і в програмі. Зміст кожного
наступного розділу та року навчання збагачується у певній
послідовності: від певних конкретних фактів до елементарних
узагальнень. Завдання підручників передбачають багатоманітні розумові
та практичні дії учнів, спрямовані на переробку одержаної інформації,
але такому аспекту, як безпосереднє спілкування з природою,
найближчим довкіллям приділяється незначна увага.
У підручнику для 1кл. вміщено чимало завдань, які передбачають
спільну роботу шестирічних першокласників з батьками або іншими
членами родини. Це зміцнює не тільки родинні зв’язки, адаптацію
дитини до умов навчання, а й сприяє обізнаності батьків зі шкільними
справами дитини, практичну реалізацію принципів «школи-родини».
1
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В., Ільченко О.Г. Я і Україна. Довкілля. Підруч.
для 4 кл. – Полтава: Довкілля-К., 2004. – С. 148.
2
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Булава Л.М. Природознавство. Довкілля. Підруч. для 5 кл.
загальноосвітн. навч. закл. – Полтава: Довкілля-К, 2004. – 176 с.
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Тексти підручника невеликі за обсягом і написані у формі діалогу з
дитиною.
Підручник 2 кл. має помітну орієнтацію на формування національної
свідомості особистості в сучасному громадянському суспільстві, що
відображена у змісті текстів, запитаннях і завданнях пошуководослідницької
роботи,
учнівських
проектах,
ілюстраціях
з
використанням національних казкових героїв.
Підручник для 3 кл. постає як цілісна система навчання і виховання з
чітко вмотивованими етапами і завданнями, спрямованими на
саморозвиток учня. Подається велика кількість історичних фактів як зі
світової історії, так і української. Наприклад: Анна Ярославна – перша
освічена жінка, що закінчила школу для дівчаток у Києві1, опис життя
всесвітньовідомих вчених Бориса Патона і Миколи Амосова, чемпіона
світу з шахів Романа Пономарьова2 і відомої української художниці
Тетяни Яблонської3, розповідається про відомих осіб з минулого та
сучасності. Але автори наводять приклад того, як досягти успіху не з
української історії, а ставлять за зразок американського бізнесмена
Томаса Едісона4. Виникає питання: а що – в Україні немає людей, які
досягли успіху на професійній ниві і цим допомогли багатьом
співвітчизникам? До речі, автори підручника для 4 кл. Ільченко В.Р., Гуз
К.Ж., Водолазька Т.В. ставлять за приклад визначних українців М.
Амосова і Б. Патона5, а не просто розповідають про їхній життєвий
шлях. Через національних казкових героїв Ромашку і Барвінка у
підручнику подається добре продумана, вмотивована та ілюстрована
система запитань і завдань, що носять проблемно-пошуковий творчий
характер, особливо потрібно відзначити завдання на спостереження,
дослідження об’єктів довкілля, довгострокові і короткострокові проекти,
практичні досліди. Помітним недоліком даного підручника є обтяжлива
кількість інформації із систематики рослин, бактерій, тварин та будови і
функціонування людського організму. Поради щодо збереження
здоров’я у розділі “Людина – живий організм” подані дещо загально, без
урахування досвіду і потреб учня молодшого шкільного віку.
Формування уявлень про тіла і речовини відірвано від навколишньої
дійсності, тому важке у сприйнятті. Зміст підручника підсилено
тлумачним словничком, цитатами та народними прислів’ями, художніми
творами Василя Сухомлинського, репродукціями картин українських
художників.
У підручнику для 4 кл. поєднано дві частини: перша присвячена
суспільствознавчому
напряму
і
містить
багато
матеріалів
українознавчого спрямування, а друга – розкриває природознавчий
1

Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна. Підруч. для 3 кл. – К.: Форум, 2003. – С. 9.
Там само. – С. 70.
Там само. – С. 73.
4
Там само. – С. 29.
5
Ільченко В.Р., Гуз К.Ж., Водолазька Т.В., Ільченко О.Г. Я і Україна. Довкілля. Підруч.
для 4 кл. – Полтава: Довкілля-К, 2004. – С. 62.
2
3
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напрям, також акцентуючи увагу на Україні як нашій рідній землі і
частині Всесвіту. Але такий поділ підручника ускладнює сприйняття
довкілля як цілісності. Великий виховний вплив на особистість мають
матеріал про українців, які прославили Батьківщину1, українську мову, її
державний статус і значення (навіть вміщено висловлювання іноземців
про українську мову)2, ілюстровані матеріали про українську символіку3,
релігійні, державні та народні свята в Україні. Цілий розділ присвячено
культурній спадщині українського народу. Все це підсилено поетичним
словом, літературними творами етичного спрямування і потужним
мотиваційним компонентом. Наприклад, інформація про відомого
українського футболіста Андрія Шевченка подана у такому ракурсі, що
він усім своїм життям допомагає Україні, сприяє зміцненню її
авторитету в світі. Цікавим для дітей є й матеріал з історії винаходів
людства на прикладі шкільного приладдя4, але жодного українця не
згадується у цьому зв’язку. Помітним недоліком підручника є надмірна
насиченість його другої частини науковою інформацією. Враховуючи
велику кількість сучасної дитячої енциклопедичної літератури, це не є
доречним у підручнику для початкової школи. Також підручник сприяє
адаптації дитини у людському суспільстві (розділ “Людина серед
людей”), але не приділяється увага адаптації маленької людини до
законів природи, екологічний напрям у підручнику має незначний обсяг,
і матеріал носить поверховий, загальний характер.
Отже, підручники авторського колективу Т.М. Байбари, Н.М. Бібік та
інших, маючи помітне національне спрямування, мало уваги приділяють
певному досвіду перебування в національному природному довкіллі.
Проте саме в ньому і відбувається безпосереднє становлення
особистості, громадянина, патріота. Формування екологічного
світогляду спирається лише на загальні фрази та охорону природи на
всій Землі, а не на проблеми рідного краю, що ближче і зрозуміліше
дитині молодшого шкільного віку. Правила охорони природи є
загальнолюдськими5, але приклади потрібно наводити з українського
довкілля, як це у незначному обсязі зроблено у підручнику 3 кл.
(охорона тварин)6. Потребує вдосконалення зміст текстів на предмет їх
науково-термінологічного
навантаження.
Вивчення
довкілля
(природного і соціокультурного) має відбуватися у комплексі, а не
роз’єднуватись темами підручника і розділами програми. Загалом же, ця
низка підручників є зразком досить вдалого на нинішній час вирішення
проблеми національного у змісті й характері освіти та виховання.
Серед підручників освітньої галузі «Людина і світ» є й такі, що лише
формують часткові уявлення з географії, біології рослин, тварин і
1

Байбара Т.М. Я і Україна. Підруч. для 4 кл. – К.: Форум, 2004. – С. 53.
Там само. – С. 57-58.
Там само. – С. 51-53.
4
Там само. – С. 28.
5
Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна. Підруч. для 3 кл. – К.: Форум, 2003. – С. 78.
6
Там само. – С. 149.
2
3
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людини та подають загальну інформацію про фізико-географічні
особливості України, не маючи навіть натяку на її національні
особливості. Зміст підручника авторського колективу Коваль Н.С.,
Нарочна Л.К. Природознавство: Підруч. для 4 кл. чотириріч. і 3 кл.
триріч. поч. шк. – К.: Освіта, 2002. – 111 с. є лиш передруком
попереднього видання з незначними змінами і не адаптовані до
сучасного навчального процесу.
Доречно, мабуть, розглянути питання про створені хрестоматії, книги
для читання із напряму «Людина і світ». Такі видання існують:
Войцехівський М.Ф., Додь В.В., Шишковська О.М. Основи наук.
Навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Вінниця: Нова книга,
2003. – 96 с.
Твоя планета Земля: Книга для читання про природу для мол.
школярів /Авт.-упоряд.: В.О. Мартиненко, В.М. Волощук. – К.:
Інтерпрес ЛТД, 2004. – 352 с.
Вони містять багато фактичного матеріалу у цікавій ілюстрованій
формі, що відповідає віковим особливостям дітей молодшого шкільного
віку. Але загальним недоліком є відсутність національної спрямованості
змісту. Не вистачає компонентів, що сприяли б формуванню
громадянської позиції, патріотизму. свідомого бажання зробити свій
внесок у становлення України як демократичної держави, елементів
екологічної культури на основі традицій і сучасного вітчизняного
досвіду. Натомість варто нагадати, що авторським колективом НДІУ
підготовлено посібник для вчителів, учнів початкових класів та їхніх
батьків, у якому автори, відповідно до Програми з українознавства для ІХІІ класів1, прагнули допомогти глибше і різнобічніше познайомити
читачів із української природою2, пробудити любов до неї, велику
гордість і шану у ставленні до свого національного українського
довкілля, а через нього і до Батьківщини.
Отже, аналіз підручників і посібників, що забезпечують освітню
галузь «Людина і світ» у початковій ланці освіти, дає змогу зробити такі
висновки:
автори врахували рекомендації Державної національної програми
«Освіта» («Україна ХХІ століття»), але зміст підручників і посібників
потребує доопрацювання;
у змісті, методиці, мотиваційному забезпеченні зазначених вище
підручників зберігається наступність між класами. В кожному з них є
особливі аспекти реалізації: враховано зростаючі інтелектуальні
можливості учнів у засвоєнні і перетворенні інформації, набутий
емоційний досвід в оцінці фактів, подій, явищ довкілля, стан вольової
регуляції поведінки;

1
Програма з українознавства для І-ХІІ класів середньої загальноосвітньої школи. – К.:
Міленіум, 2004. – 180 с.
2
Сніжко В.В., Кухарчук С.В., Кононенко М.П., Кононенко П.П. Українська природа :
Метод. посіб. / За заг. ред. Кононенка П.П. – К.: Міленіум, 2004. – 342 с.
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недоліком більшості підручників є недостатня інтегрованість усіх
матеріалів з українознавством. У деяких підручниках відсутній
індивідуальний підхід у викладенні матеріалу, що важливо для
психологічної адаптації до навчання молодших школярів.
У підсумку можна запропонувати такі рекомендації щодо
вдосконалення змісту підручників:
внести корективи до програм, за якими створюються підручники,
щоб вони відбивали національний аспект у висвітленні тем, постановці
питань і завдань, як того вимагає національна концепція освіти і
виховання;
у підручниках збільшити об’єм практичних та екскурсійних уроків з
метою тіснішого спілкування й пізнання довкілля та набуття
практичного досвіду перебування в природному й соціокультурному
довкіллі, формування елементів екологічної культури;
зменшити об’єм суто наукової біологічної інформації та термінології
у змісті підручників, перемістити більшість з них до підручників
середньої і старшої школи, де їх застосування буде більш доречним;
натомість посилити засоби увиразнення, емоційного забарвлення та
ілюстрування пропонованих текстів в українознавчому аспекті.

Петрук В.М. (Київ)
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У статті розглянуто поняття дистанційної освіти, важливість
розвитку системи дистанційного навчання; переваги і недоліки,
принципи і функції цієї форми навчальної діяльності, а також
представлена
коротка
презентація
першого
(апробаційного)
дистанційного курсу з українознавства, проведеного в Науководослідному інституті українознавства МОН України.
Сучасні проблеми, з якими стикається цивілізація сьогодні,
призводить до розуміння того, що всі вони зосереджені в людині, її
внутрішньому світі. У зв’язку з цим ставка робиться на освіту, як
головний механізм, що здатний вивести суспільство з кризи,
співвіднести цінності та мету окремої людини з цінностями та цілями
всього суспільства. Це, в свою чергу, потребує уточнення самого
поняття «освіта». Аналізуючи наукову, педагогічну, методологічну
літературу, можна констатувати, що за останні 15 років визначення
поняття «освіта» радикально змінилося. Відбувається переосмислення
даного поняття, його роль, значення та функції. Підвищується соціальна
роль освіти, від її спрямованості та ефективності залежать перспективи
розвитку цивілізації і все це необхідно враховувати на практиці,
особливо при організації інноваційної діяльності. В цій статті буде
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розглянуто поняття дистанційної освіти, важливість розвитку системи
дистанційного навчання; переваги і недоліки, принципи і функції цієї
форми навчальної діяльності, а також представлена коротка презентація
першого (апробаційного) дистанційного курсу з українознавства,
проведеного в Науково-дослідному інституті українознавства МОН
України.
Сьогодні словосполучення «дистанційна освіта» міцно ввійшло в
світовий освітній лексикон1. Теоретичні аспекти дистанційної освіти в
Україні були закладені в ХХ ст.., коли консерватизм традиційних вищих
навчальних закладів став гальмівним фактором у системі зростання
попиту підготовки професійних кадрів. Офіційно дистанційне навчання
в Україні з’явилося в жовтні 1998 р., коли в Одесі під час національної
конференції з розвитку бізнес-освіти було підписано меморандум про
співпрацю між 27 вищими навчальними закладами. Незабаром було
засновано Українську систему дистанційної освіти, за якою студентам
пропонувалися оригінальні web-курси із застосуванням сучасних
технологій адміністрування серверів. 7 червня 2000 р. був виданий наказ
№ 293 Міністерством освіти і науки України “Про створення
Українського центру дистанційної освіти”, а вже 20 грудня 2000 р.
Міністерство освіти і науки України затвердило "Концепцію розвитку
дистанційної освіти в Україні"2 (для порівняння: в Росії датою
офіційного розвитку дистанційної освіти можна вважати 30 травня
1997 р., коли був виданий наказ № 1050 Міністерства освіти Росії, який
дозволяв проводити експерименти в сфері дистанційної освіти).
Приблизно з кінця 60-х років ХХ ст. в організації дистанційної освіти
активно застосовується радіо, телебачення, телефон. В ті роки відбулася
перша революція в дистанційній освіті, викликана появою і
застосуванням в освіті нових технічних засобів і відповідних технологій,
що забезпечували передачу інформації на відстані (телекомунікацію). На
початку ХХ ст. радіо- і телебачення створювалися під гаслом «загальної
просвіти», а їх творці обіцяли нести «розумне, добре, вічне» мільйонам
неосвічених громадян. Широко відомі в минулому навчальні і
навчально-виховні радіопередачі, навчальний канал телебачення – сліди
педагогічних задумів і просвітницьких прагнень засновників і творців
засобів масової електронної інформації3.
Дистанційне навчання традиційно визначається як освітній процес, у
якому значна частина викладання здійснюється викладачем чи групою
викладачів, віддаленим у просторі і часі від учня або групи учнів.
Починаючи з того часу, як в Україні заговорили про дистанційну освіту,
навколо цього питання точиться багато суперечок стосовно доцільності,
1
Овсянников В.И., Густырь А.В. Введение в дистанционное образование: Учеб. пособ.
для системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов. – М.: РИЦ "Альфа" МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2001.
2
http://distancelearning.nuft.edu.ua/texts/conseption.htm
3
Уваров А.Ю. Обучение и Интернет-технологии // Вопросы Интернет-образования
№ 7.
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продуктивності, перспективності дистанційного навчання. Цікавий факт,
якщо в Україні ще сперечаються: «бути чи не бути» дистанційній освіті
окремою формою навчання чи елементом традиційного заочного
навчання, то в Європі заочне навчання виникло внаслідок спроби
покращення якості дистанційної освіти. В її основі полягає експеримент
по з’єднанню кореспондентської та очної освіти. Сьогодні в Україні
існує дві форми дистанційного навчання: кореспондентська і
дистанційна на основі комп’ютерних комунікацій. Порівняно з
традиційним кореспондентським навчанням, дистанційне навчання на
основі комп'ютерних комунікацій дає можливість:
розширити аудиторію учнів з мінімальними витратами (не потрібно
друкованих матеріалів і аудиторій, студенти не несуть матеріальних
витрат на поїздки);
постійного контакту між педагогом та студентами;
залучення зарубіжних викладачів і експертів;
постійного доступу до навчальних матеріалів, що регулярно
оновлюються;
регулярне тестування знань в асинхронному і в синхронному
режимах;
реалізації колективних форм навчання;
проведення дискусій;
розробки і виконання спільних проектів;
не потрібно шукати аудиторій, технічних приміщень та іншої
нерухомості для проведення лекцій, семінарів тощо.
Починаючи з 90-х років ХХ ст. можемо читати праці співвітчизників,
що є прихильниками дистанційної форми навчання. Спираючись на
закордонний досвід, кожен доводить переваги дистанційної освіти, яка
вже стає популярною в усіх напрямах навчальної діяльності. Але кожен з
прихильників дистанційного навчання говорить і про недоліки та
проблеми, що виникають на сьогодні і є підставою для суперечок, про
які вже говорилося вище. Незважаючи на це, за останні кілька років
популярність Web-технологій зросла, а також вільний доступ в Інтернет
через модемний зв'язок, значно вплинули на збільшення кількості
користувачів мережі Інтернет.
Завдяки Інтернету ми можемо насолоджуватись прямим доступом до
різних ресурсів мультимедіа в усьому світі так, неначе ми переглядали
сторінки, що зберігаються в нашому особистому комп’ютері в
гіпертекстовому форматі. Потенціал Web-технологій притягує
викладачів усього світу через те, що ці технології дають можливість
об’єднувати освітні ресурси, розкидані по всьому світі, в щось схоже на
«виконане замовлення» мультимедійної бази даних, що створюється для
своєї особистої освітньої мети1.
Інформаційне освітнє середовище дистанційного навчання являє
собою системно організовану сукупність засобів передачі даних,
1

http://www.internews.ru/era/6/6.html
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інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратного й програмного
та організаційно-методичного забезпечення, орієнтоване на задоволення
освітніх потреб споживачів1. Базовими є такі принципи побудови і
функціонування дистанційного навчання:
1. Поєднання централізованого і децентралізованого управління:
забезпечення необхідних методологічних, технічних і фінансових умов
для впровадження комунікаційних і інформаційних технологій з боку
уряду, має поєднуватися з високою відповідальністю за організацію,
зміст і якість навчання на місцях з боку керівництва і працівників вищих
навчальних закладів.
2. Гнучкість: навчання відбувається у зручному для студента місці,
темпі й часі, в основному без відвідування регулярних занять у вигляді
лекцій, семінарів та ін.
3. Доступність дистанційної освіти: навчання має бути ефективним і
одночасно недорогим. Його відносно низька собівартість забезпечується
за рахунок використання вищої концентрації й уніфікації освітніх
матеріалів, орієнтованості технологій на велику кількість об’єктів.
4. Модульний принцип програм дистанційної освіти: кожний
окремий курс створює цілісне враження про визначену предметну
ділянку. З набору незалежних курсів-модулів формується навчальна
програма, що відповідає індивідуальним або груповим (наприклад, для
персоналу окремої фірми) потребам і ґрунтується на наявних державних
освітніх стандартах.
5. Спеціалізований контроль якості навчання: використовуються
дистанційно-організовані іспити, співбесіди, практичні, курсові і
проектні роботи, екстернат, комп’ютерні інтелектуальні системи.
Дистанційним способом мають викладатися теоретичні і ті прикладні
дисципліни, для яких практичні заняття можна організувати за
допомогою інформаційних технологій без втрати якості навчання.
Структура і функції системи дистанційного навчання повною мірою
викладені в «Положенні про дистанційне навчання», затвердженому 21
січня 2004 р. наказом № 40 Міністерства освіти і науки України2.
Безперечно, розвиток дистанційної освіти в Україні розпочався
значно пізніше, ніж у країнах Західної Європи і здійснювався за умов
низького рівня інформатизації українського суспільства, незначної
кількості оснащення комп'ютерною технікою шкіл України та
відсутності спеціалізованих методик дистанційного навчання. Кількість
наукових організацій та вищих навчальних закладів України, які активно
розробляють або використовують відповідні курси дистанційного
навчання, досить незначна. В основному дистанційне навчання
здійснюється в закладах післядипломної освіти.
Треба відзначити важливість розвитку системи дистанційного
навчання, яке суттєво розширить можливості і підвищить
1
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / Пер. с англ. –
М.: ГУВШЭ, 2000. – С. 77.
2
http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/udec.nsf/poloszennyaukrDO?OpenPage&Auto Framed.
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конкурентноздатність вітчизняного ринку освітніх послуг, збільшить
доступність до них різних соціальних груп та категорій населення,
створить передумови для прискорення розвитку всіх стратегічно
важливих сфер нашого суспільства і полегшить повноцінне входження
України у світовий інформаційний простір, зберігаючи при цьому
високоякісний людський капітал.
Крім того, необхідно розглядати розвиток системи дистанційного
навчання в контексті створення єдиного національного освітньонаукового інформаційного середовища, що дає змогу Україні
приєднатися до Європейських освітньо-наукових комп'ютерних мереж
та інформаційних ресурсів і зробить побудову системи дистанційного
навчання в державі більш ефективною і менш затратною у використанні
кадрових, матеріальних і фінансових ресурсів.
На жаль, сьогодні в Україні переваги дистанційної освіти поки що
стоять на одному щаблі з недоліками. Перш за все – це ускладнена
ідентифікація дистанційних студентів, оскільки на сучасному етапі
розвитку технологій перевірити, хто ж саме складає іспит досить
складно.
Серед важливих недоліків1 дистанційної форми освіти в Україні варто
також виділити:
1) недостатній безпосередній контакт між персональним викладачем
(тьютором) та дистанційним студентом через надзвичайну професійну
завантаженість
вітчизняних
педагогів.
Студенти
закордонних
дистанційних курсів можуть отримувати відповіді на свої листи вже
через кілька годин, оскільки викладачів у країнах зі значним досвідом
впровадження дистанційної освіти набагато більше, ніж студентів. На
жаль, в Україні склалася протилежна ситуація – бажаючих отримати
дистанційну освіту багато, а досвідчених викладачів, знайомих з
новітніми технологіями дистанційного спілкування – обмаль;
2) зависока ціна доступу до Інтернет для пересічного користувача.
Треба зауважити, що отримання освіти на сьогоднішні є зміна
соціального статусу людини, тобто незгода з теперішнім його
становищем і низькою зарплатнею;
3) новизна дистанційної освіти як продукту на ринку. Треба час, щоб
цей продукт ввійшов у свідомість людини як рівний чи близький за
якістю замінник до стаціонарного чи заочного навчання;
4) два етапи доступу до інформації, отриманої в процесі
дистанційного навчання. Якщо під час заочного навчання студенти
отримують тверду копію, то у випадку дистанційного – необхідно
отримати електронну версію навчального матеріалу, а потім, у більшості
випадків, його друкування.
Загалом дистанційна освіта в Україні не відповідає вимогам, що
ставляться до інформаційного суспільства і не забезпечує повноцінного
входження України в міжнародний освітній простір. Щоб система
1

http://www.osvita.alpha.biz.ua/distance/ukraine/vprov/.
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дистанційного навчання зайняла гідне місце в системі освіти України,
потрібно, передовсім, створити глобальну комп'ютерну мережу освіти й
науки, оскільки саме комп'ютер дає змогу отримувати навчальний
матеріал, є водночас і бібліотекою, і центром довідкової інформації, і
комунікативним центром, що робить його одним із учасників реалізації
програми безперервної освіти в Україні. Отже, виділимо основні
завдання сучасного етапу розвитку системи дистанційної освіти:
1. Усвідомлення керівниками освіти, органами управління,
професорсько-викладацьким складом i широкою педагогічною
спільнотою доцiльностi, необхiдностi та можливості впровадження
дистанційного навчання у вітчизняну освіту.
2. Створення національних, галузевих, регіональних, місцевих
підсистем дистанційної освіти і відповідних до них телекомунікаційних
мереж з виходом до мережі Інтернет.
3. Розробка навчально-методичних комплексів дистанційного
навчання та їх сертифікація.
4. Створення локальних телекомунікаційних мереж з виходом до
Інтернет навчальних закладів і формування їх Web-сайтів дистанційного
навчання.
5. Підготовка кадрів для дистанційного навчання; формування
експериментальних навчальних груп та їх дистанційне навчання.
Не можна лишити поза увагою той факт, що нещодавно розпочато
роботу з впровадження дистанційного навчання у загальноосвітніх та
інших професійних навчальних закладах. На загальному фоні розвитку
телекомунікацій у нашій країні поступово проявляється і стає помітним
процес впровадження комп’ютерних телекомунікацій у сферу народної
освіти, і, перш за все, в життя сучасної школи.
Десятки тисяч шкіл за кордоном і сотні шкіл у нашій країні за останні
5-7 років почали використовувати можливості сучасних телекомунікацій
безпосередньо в навчальній роботі. Особливо прагнуть брати участь у
цьому процесі школи з глибинки, де вже є сучасна телефонна мережа,
але як і досі немає доступу до сучасної оперативної інформації з різних
галузей знань.
Деякі вчителі використовують телекомунікації переважно для
позакласної роботи з учнями з окремих експериментальних проектів1.
Але вже тепер у багатьох школах за кордоном використовують
комп’ютерні телекомунікації безпосередньо на уроках в умовах
реального навчального процесу, поступово підготовлюючи учнів до
життя в інформаційному суспільстві. Комп’ютерні телекомунікації
починають поступово усвідомлюватися багатьма педагогами як один із
інструментів пізнання навколишнього світу. Інструмент цей настільки
потужний, що разом з ним у школу приходять нові форми навчання,
нова ідеологія глобального мислення.
1
Жовта І. Дистанційна освіта набирає обертів в Україні // Освіта України . – 2004. –
№ 27-28. – 9 квітня.
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На теперішньому етапі кожен навчальний заклад формує свій
інформаційний простір і не завжди знає, що зроблено колегами в іншому
закладі. Тому треба, щоб на кожному сайті навчального закладу був
список навчальних закладів мережі. Це надасть можливість викладачам і
студентам швидко знайти необхідний навчальний матеріал. Як відомо, у
дистанційному навчанні використовуються різні методи доставки
навчального матеріалу. Поява інформаційної мережі навчальних закладів
дають змогу формувати та випускати тематичні компакт-диски для
потреб викладачів та студентів різних навчальних закладів.
При створенні системи дистанційної освіти необхідно в повному
обсязі використовувати накопичений у вищій школі України науковометодичний потенціал, інформаційні ресурси та технології, досвід у
здійсненні
дистанційного
навчання,
існуючу
спеціалізовану
телекомунікаційну інфраструктуру та мережу вищих навчальних
закладів України. При цьому потрібно забезпечити ефективне
об’єднання зусиль Українського центру дистанційної освіти, вищих
навчальних закладів та інших освітніх установ і організацій.
Виявлення основних напрямів застосування комп’ютерів як засобу
навчання залежить від цілого комплексу не тільки педагогічних, а й
соціально-економічних, технічних і технологічних питань, пов’язаних з
автоматизацією різних сфер людської діяльності. Крім того, воно
пов’язане з внутрішніми проблемами розвитку цілей, змісту, методів,
форм і засобів навчання, тенденцій розвитку цих категорій у
конкретному типі навчального закладу.
У Науково-дослідному інституті українознавства МОН України вже
неодноразово проводилися дистанційні курси підвищення кваліфікації
серед викладачів ВНЗ та співробітників Інституту. Проводили курси
викладачі Харківського національного технічного університету «ХПІ», з
якими ми тісно співпрацюємо. Є потреба наголосити на тому, що
Науково-дослідному інституту українознавства було люб’язно надано
право на користування віртуальним навчальним середовищем «ВебКласс-ХПИ», що було розроблено Лабораторією дистанційного
навчання ХНТІ «ХПІ». На базі цього середовища співробітники
Інституту українознавства створили близько десяти дистанційних курсів
з різних аспектів українознавства, та, на жаль, вони так і не були
використані та впроваджені в систему Інтернет. І це можна пояснити,
адже на створення дистанційного курсу для новачка потрібен час, а це
від шести місяців до двох років.
Незважаючи на це, деякі результати по розбудові дистанційної освіти
все-таки є. В плідній співпраці співробітників НДІУ та Лабораторії
дистанційного навчання Харківського національного університету
«ХПІ» був розроблений і 18 вересня 2006 року впроваджений в мережу
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Інтернет перший дистанційний курс «Українознавство»1, розрахований
на підвищення кваліфікації вчителів українознавства, та здобуття знань у
цій галузі студентів вищих навчальних закладів. Адже сьогодні жоден з
закладів освіти не пропонує вивчення українознавства через мережу
Інтернет. Поки що широкому загалу запропоновано 4 модулі з 12. Це
пов’язано з тим, що керівництво НДІУ вирішило апробувати новий курс:
його наповненість, зрозумілість, зручність, лаконічність і т. д. Для
апробації було залучено групу аспірантів Науково-дослідного інституту
денної та заочної форми навчання, яким було запропоновано не тільки
навчатися на даному курсі, а й допомогти вдосконалити його. Далі
можна ознайомитись з результатами такої співпраці.
Автором курсу є доктор філологічних наук, професор, академік
НАНУ, директор Науково-дослідного інституту українознавства
Кононенко П.П. Розробники курсу – Крижанівська В.П., Терлецький
В.М., Варзар Т.М., Павленко Н.С., Кухаренко В.М. (він же є
адміністратором даного курсу). Тьютор курсу – Петрук В.М. (див.
мал.1).

Мал.1
Тепер ознайомимось з головною сторінкою дистанційного курсу з
українознавства (мал. 2)

1

http://dl.kpi.kharkov.ua/techn3/tu241/DEFAULT.ASP?ukr.
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Мал.2
Як бачимо, вгорі є зручний інструментарій, завдяки якому можна
дізнатися про курс, зареєструватися, спілкуватися, знайомитися з
матеріалами і т. ін. Отже, для того, щоб почати працювати в курсі, треба
зареєструватись, а в подальшому заходити на дистанційний курс під
своїм логіном і паролем, що дає доступ до необхідних матеріалів,
завдань, тестів та іншої інформації (мал. 3).

Мал.3
Функції форум, пошта, чат створені, як зрозуміло, для спілкування.
За допомогою внутрішньої пошти студенти спілкуються з тьютором,
адміністратором, між собою з різних питань. До того ж, відповідь на свої
листи вони отримують протягом двох годин. У форумі студенти
висловлюють свої зауваження, думки, роздуми на тему тижня. Що
стосується чатів, то вони проводилися кожної п’ятниці з 16.00 до 17.00.
У чатах студенти висловлювати своє нерозуміння того чи іншого
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розділу, з’ясовували технічні нюанси, пропонували різні пропозиції
щодо вдосконалення дистанційного курсу з українознавства та
обговорювали інші питання, пов’язані з навчанням на даному курсі
(мал. 4).

Мал.4
Що стосується матеріалів курсу, то їх можна вивчати, діставшись до
них через план занять, курс-меню або карту. Так, наприклад, якщо
студент запросить план занять, то побачить наступну таблицю (мал. 5):

Мал.5
Студент сам обирає тему для вивчення в довільному порядку. Він
може спочатку вивчити третій модуль, а потім повернутися до першого,
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вивчити четвертий, а за ним – другий і т.д. Це стосується і розділів
модуля. Студент може вивчати матеріал за планом заняття, а може
обирати той розділ для вивчення, що його найбільше цікавить саме в цей
момент (мал. 6). Характерно, що студент довільно вивчаючи матеріал, не
втратить логічного зв’язку, незважаючи на те, що викладені матеріали
курсу є взаємопов’язані.

Мал.6
Матеріал викладений так, щоб студенту було не нудно його вивчати,
основні положення виділені для запам’ятовування іншим кольором,
ключові слова виділені жирним шрифтом, цікавинки – курсивом, тобто
текст достатньо лаконічний і максимально інформативний.

Мал.7
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По закінченню вивчення матеріалів студенти складають тестові
завдання. При цьому тести можна складати безліч разів, а система сама
обирає найкращий результат з усіх попередніх спроб. Можливо, хтось
скаже, що це неефективно, але на сьогодні головною метою такого тесту
є не вгадування правильних відповідей, а ретельне опрацювання текстів,
а тестові завдання – це допомога студентам з’ясувати, у якому питанні
вони недостатньо добре орієнтуються. Нашим аспірантам було
запропоновано, окрім складання згаданих вище тестів, запропонувати
свій варіант тестових завдань за тим текстом, що вивчали,
використовуючи експрес-таблицю завдань на головній сторінці (мал.8).
Це дало можливість аспірантам краще розібратися з матеріалами, а нам
вдосконалити тестові завдання.

Мал.8
Хоча справедливо буде сказати, що деякі студенти відправляли свої
варіанти і поштою, і викладали їх у форумі, а також приносили в
паперовому варіанті.
Буде доречним звернути увагу на наявність глосарію (словників). В
нашому випадку в глосарії викладено поки що два словники – це коротка
біографія видатних діячів (мал. 9), прізвища яких трапляється в текстах
викладеного матеріалу та словник ключових слів (мал. 10).
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Мал.9

Мал.10
Підсумки своєї роботи студенти можуть бачити в лівому полі
головної сторінки. Результати можна дивитися як за тиждень роботи, так
і загальну суму балів за роботу протягом усіх тижнів (мал. 11).
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Мал.11
Підводячи підсумки проведеної роботи можна стверджувати, що
розбудова дистанційної освіти в Науково-дослідному інституті
українознавства просувається і дає свої результати. Перший крок уже
зроблений, а за ним не забариться і другий, і третій… Апробація
дистанційного курсу з українознавства пройшла доволі успішно, а це
означає, що даний курс може застосовуватися для широкої аудиторії
користувачів.
Зеленчук Я.І. (Верховина)
ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В ЕТНОСОЦІАЛЬНІЙ
СИСТЕМІ ГУЦУЛЬЩИНИ
У статті розглядаються етнографічні особливості екологічної
освіти і виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини.
На основі традиційної етносоціальної системи Гуцульщини доводиться
важливість доповнення регіонального компонента змісту освіти
практичними етноекологічними знаннями, одержані гуцулами протягом
життя і праці в гірських природних умовах Карпат.
Проблема отримання високого рівня екологічної освіти і виховання в
сучасних загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини має
важливе загальнодержавне значення. За дослідженнями українських
вчених-екологів, ефективну екологічну освіту і виховання учнів
потрібно здійснювати за наступною схемою: екологічні знання –
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екологічний світогляд – екологічна свідомість – екологічна культура1.
Для збереження природи Гуцульщини, як найвисокогірнішого, а значить
– і найбільш екологічно вразливого регіону Українських Карпат
насамперед потрібна висока екологічна культура його корінного
населення. Досягти цієї важливої мети можна тільки через організацію
системи високоякісної екологічної освіти і виховання учнів в
загальноосвітніх навчальних закладах краю, при доповненні змісту
освіти практичними етноекологічними знаннями, виробленими в
традиційній етносоціальній системі Гуцульщини. Користуючись
українознавчим науково-методичним підходом, ми досліджуємо
регіональні особливості етноекологічної освіти і виховання на
Гуцульщині.
Карпатський регіон України характеризується гірськими природнокліматичними умовами, які виступають формуючим чинником життя,
побуту і культури карпатських горян. Оскільки Гуцульщина розміщена у
найвисокогірнішій частині Українських Карпат, то гірські природні
умови краю суттєво вплинули на уклад життя гуцулів, як корінного
населення. Основну частину території Гуцульського регіону становить
Чорногірський хребет, Гринявські, Чивчинські і Свидовецькі гори та
Покутсько-Буковинські Карпати. Специфічні гірські природнокліматичні умови Українських Карпат постійно впливають на всі сфери
життя і праці місцевого населення. Тому гуцули володіють
специфічними господарсько-побутовими знаннями та вміннями,
одержаними із практичного життєвого досвіду і перевірені часом. За
багато століть в Українських Карпатах історично склалася особлива
соціальна організація життя і праці гірських громад, особливе гірське
соціальне і культурне середовище. Гірські природно-кліматичні умови
Українських Карпат протягом тривалого часу сформували тут
традиційну етносоціальну систему, що дала можливість гуцулам жити і
працювати в цьому краю. Гуцульщина належить до найбільш екологічно
вразливого гірського регіону й тому екологічна освіта і виховання дітей
горян має свої особливості, які ми досліджуємо в контексті традиційної
етносоціальної системи краю.
На першорядну роль природи в формуванні українського етносу
наголошує академік П. Кононенко в концентрі „Україна – природа,
екологія”. Він доводить, що феномен природи потрібно розглядати при
всіх українознавчих дослідженнях: „Природа є не тільки годувальницею.
1
Див.: Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. –
334 с.; Самольотов П.В. Етнокультурні особливості гірського населення як фактор
соціально-економічного розвитку Українських Карпат // Екологічні та соціальноекономічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат: Матеріали
конф. – Рахів: КБЗ, 2005. – 490 с.; Лосюк П.В. Науково-методичне забезпечення
екологічного виховання школярів // Спільна робота школи, сім’ї і громадськості у
вихованні екологічної культури учнів і молоді: Матеріали конф. – Снятин: Прут-Принт,
2003. – 150 с.; Гуцуляк Г.Д. Еколого-економічні основи сталого розвитку Карпатського
регіону України. – Чернівці: Прут, 2005. – 348 с.; Зеленчук Я.І. Екологічна освіта та
виховання у ЗНЗ Гуцульщини // Українознавство. – 2004. – Число 3-4. – С. 180-181.
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Вона – материнське лоно, в якому формується не лише фізичний, а й
духовний генотип людини.Більше того – духовний генотип суспільств і
культур, націй і вселюдства. Бо Природа – не тільки всеосяжна матерія,
джерело Буття, а й безсмертний Дух, горнило Свідомості. То ж приємно
усвідомлювати, що мірою всіх речей є Людина. Але необхідно
усвідомлювати й те, що вчителем людини є природа”1.
Наведені вище наукові положення про те, що фізичний і духовний
генотип людини формується природою і що вчителем людини є природа,
ми використовуємо в наших українознавчих дослідженнях етнографічної
групи українців – гуцулів. Українці Карпатських гір – гуцули –
сформувалися в умовах високогір’я Карпат, їхнє Буття, Дух і Свідомість
є виразно гірськими. Відповідно і вчителем гуцулів є Українські
Карпатські гори. Тому українська етнопедагогіка та етноекологічна
освіта і виховання в загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини
мають свої регіональні особливості, на які ми хочемо звернути вашу
увагу. Для більшої конкретності дослідження, ми розглядаємо
традиційну етносоціальну систему Гуцульщини і в цій системі
виявляємо специфічні особливості етноекологічної освіти і виховання
учнів.
Споконвіків уклад життя, побут та гірське господарство гуцулів
гармонійно узгоджувалися з природою Українських Карпатських гір. Без
такого гармонійного поєднання життєвих інтересів горян та постійного
збереження навколишнього рослинного і тваринного світу, Карпати вже
давно перетворилися б у безлюдну гірську пустелю. На цій
фундаментальній основі органічного взаємозв’язку людей і гір історично
сформувалася традиційна етносоціальна система Гуцульщини. Вона
складається з таких основних традиційних сфер життєдіяльності гуцулів:
збиральництво, мисливство і рибальство, тваринництво, лісівництво,
народні промисли і ремесла, рекреація і туризм.
Заняття гуцулів збиральництвом у високогір’ї Українських Карпат
складається із збирання ягід, грибів, трав і коріння. На Гуцульщині
традиційно батьки разом із дітьми займаються збиральництвом. При
цьому досвід бережного ставлення до дарів природи передається від
старшого до молодшого покоління. Діти змалку бачать, що у горах в
дикому стані ростуть корисні ягоди, гриби і рослини. Екологічна освіта і
виховання дітей під час збиральництва є тісним спілкуванням людини і
природи, тому ефективність такої живої роботи є досить висока. В цьому
відношенні великим резервом в роботі загальноосвітніх навчальних
закладів Гуцульщини можуть бути спеціально організовані й науковометодично підготовлені осінні екологічні збиральницькі експедиції
учнівських груп під керівництвом досвідчених педагогів.
Мисливство і рибальство в традиційній етносоціальній системі
Гуцульщини належать до найдавніших видів господарської діяльності
1
Див.: Кононенко П.П. Українознавство: Підруч. для вищих навчальних закладів. – К.:
Міленіум, 2006. – 870 с.; Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики,
життєтворчості: Збірник наукових праць. – Львів: Сполох, 2006. – 458 с.
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місцевого населення у гірських умовах Карпат. Гірські праліси,
альпійські пралуки-полонини, сінокоси-царинки, пасовища-толоки, ріки,
річки, потоки, водні джерела-головиці вважалися святими і горяни
здавна наділяли їх магічними властивостями. Давні традиції мисливства
і рибальства на Гуцульщині виробили багато зразків екологічно
збалансованої господарської діяльності, що стосується підтримання
потрібної рівноваги між заняттям гірським тваринництвом і популяцією
різних видів диких звірів, птахів і риб. Добре організоване мисливство і
рибальство, яке спирається на давнє звичаєве право ревіру і
використовує сучасні науково обгрунтовані методики полювання та
ловлі риб, є справжньою школою живого спілкування людини з
природою і має великі резерви для етноекологічної освіти і виховання
учнівської молоді. Добре організоване, науково обгрунтоване,
екологічно збалансоване мисливство і рибальство на Гуцульщині не
вимагає великих фінансових затрат, але воно може стати в перспективі
важливим фактором збереження рідкісних і зникаючих видів диких
звірів, птахів та риб в Українських Карпатах.
Третьою складовою частиною традиційної етносоціальної системи
Гуцульщини є гірське тваринництво, яке включає й відгінне
полонинське господарство. Після збиральництва і мисливства та
рибальства, полонинське господарство гуцулів є найважливішим видом
традиційного гірського господарства. Утримання корів, коней і овець на
високогірних альпійських луках – полонинах є справжнім
господарським феноменом Українських Карпатських гір, що вимагає
доброго знання гірських природно-кліматичних умов, термінів та
інтенсивності полонинського випасання худоби.
До полонинського літування традиційно залучаються юнаки, які
проходять на альпійських луках школу господарювання й школу
виживання в екстремальних високогірних польових умовах. За старою
гуцульською традицією юнак, який літував з худобою в полонині,
вважався в чоловічому товаристві легінем, який може захистити себе та
інших. Про народну екологічну освіту і виховання юнаків під час
літування в полонині, де потрібно бути завжди готовим до захисту
худоби від можливого нападу ведмедя, вовка чи рисі, можна говорити
без зайвого перебільшення. На полонині тваринники ціле літо
залишаються наодинці з худобою і горами, тому знання секретів
природи і поведінки свійських тварин та диких звірів є життєво
важливими знаннями, від яких залежить результати їхньої праці.
Утримування і догляд за тваринами в Карпатах у осінній, зимовий і
весняний періоди також вимагає знання традиційного гірського
господарства.
У Карпатах без бережного ставлення до сінокосів і пасовищ не можна
обійтися. Заготівля сіна (основного зимового корму для тварин) на
Гуцульщині, за своєю господарською важливістю прирівнюється до
жнив на рівнинних територіях України. Для того, щоб на присадибних
сінокосах-царинках виросло різнотрав’я, щоб виростити поживну траву
на гірських схилах, скосити і висушити її на якісне сіно, треба докласти
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багато фізичної ручної праці, добре знати особливості росту гірських
трав та секрети місцевої погоди.
У традиційній етносоціальній системі Гуцульщини важливе місце
займає гірське лісове господарство, що включає в себе посадку дерев,
догляд за лісонасадженнями, рубку лісу та переробку деревини.
Традиційне гірське лісове господарство (коли ліси переходили гуцулам у
спадок від предків) використовувало набутий практичний досвід
лісівників, що складався з народних знань про особливості росту різних
дерев у гірських лісах та з практичних застережень відносно їх
збереження і використання. Народні знання з гірського лісового
господарства в Карпатах складаються з великої кількості практичних
порад про кращі породи дерев, оптимальні строки посадки саджанців,
вирощування і догляд за лісом, найкращі строки та способи
лісорозробок, технології використання деревини в будівництві житлових
і господарських споруд.
За давньою традицією батьки залучали дітей до робіт по догляду за
лісом і переробкою деревини (крім небезпечних робіт – рубки лісу).
Таким чином, юнаки на Гуцульщині володіли основними практичними
знаннями, потрібними для успішного ведення лісового господарства в
Карпатах. Традиційна народна лісогосподарська освіта й екологічне
виховання були досить ефективними на той час. Але сучасний уклад
життя в Гуцульському регіоні вже не дає можливості одержати
практичну етноекологічну освіту і виховання в сім’ї і тому особливо
важливою є роль шкільної освіти.
Оскільки більше половини випускників загальноосвітніх навчальних
закладів Гуцульського регіону залишаються жити і працювати в
Карпатських горах, що є екологічно вразливою територією України,
тому тільки належна екологічна освіта і виховання карпатських горян
дасть можливість їм вести гірське лісове господарство без нанесення
шкоди довкіллю. У сфері сучасних екологічних методів ведення
гірського лісового господарства позитивним є досвід шкільних лісництв,
що діють в окремих школах Гуцульщини.
Наступною складовою частиною традиційної етносоціальної системи
Гуцульщини є сфера народних промислів і ремесел, що добре збереглися
у цьому краю. Гірські природно-кліматичні умови Українських Карпат
та географічна ізольованість регіону обумовили виникнення й розвиток
народних промислів і ремесел. Перебуваючи під владою Австрії,
Польщі, Угорщини, Румунії і Росії, більшість гуцулів не мали
можливості одержати мистецьку освіту й реалізувати свої природні
здібності в класичному мистецтві, тому вони яскраво виразили себе в
народному мистецтві.
Якщо розглянути можливості екологічної освіти і виховання учнів,
які вивчають народні ремесла і промисли, то знаходимо випадки
глибоких народних знань стосовно цінних властивостей деревини,
глини, шкіри, вовни, як сировини для виготовлення традиційних
ужиткових виробів. Художня обробка дерева, кераміка, кушнірство,
ткацтво, мосяжництво та інші види народних промислів і ремесел
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вимагають від учнів глибоких знань властивостей матеріалів, секретів
технологій, що грунтуються на природних якостях сировини.
Декоративне й ужиткове мистецтво Гуцульщини широко
використовує природні матеріали і барвники, які відображають всю гаму
кольорів гірських ландшафтів Карпат. Народні майстри Гуцульшини,
продовжуючи давні традиції, виготовляють ужиткові вироби, які можна
вважати зразками практичності й екологічної грамотності.
У загальноосвітніх навчальних закладах Гуцульщини набуто великий
досвід використання народних промислів і ремесел та декоративного й
ужиткового мистецтва, який щорічно представляють на зльотах творчої
учнівської молоді Гуцульщини. Аспект практичної етноекологічної
освіти і виховання завжди присутній у виробах юних майстрів.
Традиційна етносоціальна система Гуцульщини включає в себе і
сферу рекреації та туризму. Історичні джерела свідчать, що ще з часів
Галицького князівства, періоду владарювання Польщі й АвстроУгорщини, на території Гуцульщини, як найвисокогірнішій частині
Українських Карпат, побувало багато видатних особистостей із України
та зарубіжних країн. Тут вони поправляли своє здоров’я, відпочивали,
піднімалися на гірські вершини Чорногірського хребта, черпали
натхнення для тварчості, працювали над своїми творами. Здійснюючи
свої мандрівки Гуцульщиною, вони захоплювалися красою Карпатських
гір та народною культурою і мистецтвом гуцулів.
Ще в кінці ХІХ ст. найбільше гуцульське село Австро-Угорської
імперії – Жаб’є (сучасна Верховина) геніальний Іван Франко назвав
некоронованою столицею Гуцульщини. В рекреації і туризмі на
Гуцульщині особливо
виділялось сусіднє із Верховиною, село
Криворівня, яке до Першої світової війни було улюбленим селом, де
літували тогочасні українські письменники, вчені й митці: Іван Франко,
Михайло Грушевський, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Гнат
Хоткевич, Володимир Гнатюк, Володимир Шухевич та багатьох інших.
Саме в той період Володимир Гнатюк назвав це гірське село на
Гуцульщині "Українськими Афінами". В той час була можливість
літникам проживати в гірських віллах-схоронісках і в садибах заможних
гуцулів. За багато років тут склалася традиція спілкування гуцулів з
гостями зі всієї України та країн Західної Європи.
Гірське повітря, вода, місцеві продукти харчування були екологічно
чистими й позитивно впливали на здоров’я відпочиваючих.
Етноекологічна освіта і виховання на Гуцульщині в контексті рекреації й
туризму в цьому краю мали практичне спрямування й
використовувалися для покращення умов проживання та відпочинку.
Краса природних ландшафтів Карпатських гір, яку зберігали гуцули,
була запорукою успіху в справі рекреації й туризму.
Сучасна рекреація й туризм на Гуцульщині вимагають якісної
екологічної освіти та виховання місцевого населення з метою
збереження природи Карпатських гір.
Підсумовуючи, можемо зробити висновок, що традиційна
етносоціальна система Гуцульщини, що складається із збиральництва,
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мисливства і рибальства, тваринництва, лісівництва, народних промислів
і ремесел та рекреації й туризму, грунтується на практичних
етноекологічних знаннях рослинного і тваринного світу Українських
Карпат, постійно виховує у горян бережливе ставлення до живої і
неживої природи. Гуцули на практиці переконалися, що тільки
екологічно збалансована господарська діяльність дає можливість жити і
розвиватися на екологічно вразливих гірських територіях.

Сучасні ринкові методи господарювання в регіоні мають ґрунтуватися на
традиційній етносоціальній системі Гуцульщини, яка в своїй основі завжди
була екологічно збалансованою і не призводила до виснаження гірських
природних ресурсів та деградації Українських Карпат. Для того, щоб не
порушити важливу рівновагу між господарською діяльністю горян і
можливостями природного відновлення гірських екосистем, вкрай необхідна
екологічна освіта і виховання місцевого населення, що ґрунтуються на
практичних екологічних знаннях традиційної етносоціальної системи краю й
сучасних екологічних знаннях. Якісні екологічні знання учнів складають
їхній екологічний світогляд, на основі якого формується їхня екологічна
свідомість і культура.
Розглянувши особливості екологічної освіти і виховання учнів в аспекті
традиційної етносоціальної системи краю, ми приходимо до висновку, що
регіональний компонент змісту екологічної освіти в ЗНЗ Гуцульщини
суттєво відрізняється від змісту екологічної освіти в ЗНЗ на рівнинній
території України. Реалії сучасної ринкової економіки України потребують
обов’язкового введення в загальноосвітні навчальні заклади Гуцульщини, як
екологічно вразливого гірського Карпатського краю, факультативного курсу
– екологія. В змісті цього важливого предмета мають бути відображені
специфічні особливості екології високогір’я Українських Карпат та
практичні екологічні знання, нагромаджені в традиційній етносоціальній
системі Гуцульщини.
Другий висновок, який можна зробити, досліджуючи особливості
екологічної освіти і виховання в контексті етносоціальної системи
Гуцульщини, полягає в тому, що проблеми екології Українських Карпат
тісно пов’язані з етнографічними проблемами Гуцульщини. Тільки гуцули,
як корінні жителі цього гірського краю, мають особливо важливі, практичні
етноекологічні знання (знання, взяті із постійного життя в горах, а не
теоретичні знання, вичитані із книг), необхідні для екологічно
збалансованого господарського використання цього благодатного краю.
Екологічна освіта і виховання учнів ЗНЗ Гуцульщини має спиратися на
традиційну етносоціальну систему краю, адаптовану до специфічних
гірських умов і пройшла випробування часом.
Гуцули споконвіків міцно пов’язані з гірським навколишнім
середовищем. Вони люблять свій край, захоплюються красою Карпатських
гір, складають про них легенди, казки й пісні.
Підводячи підсумки розгляду етнографічних особливостей екологічної
освіти і виховання в ЗНЗ Гуцульщини у контексті традиційної
етносоціальної системи краю, ми вносимо пропозицію про необхідність
введення тут факультативного курсу екологія. В рамках цього курсу учні
можуть одержати важливі етноекологічні знання, що вкрай необхідні для
збереження природи Українських Карпат.
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Павленко Н.С. (Київ)
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОГО
СЕРЕДОВИЩА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ
У статті представлене соціальне середовище середньої школи очима
вчителя-практика Степана Онисимовича Павленка, що дає змогу поіншому глянути на школу, учнів, батьків, учителів, краще їх зрозуміти.
Адже коли освіта в країні на високому рівні, можна впевнено говорити
про розбудову та розквіт держави.
Про систему освіти в Україні сказано й написано чимало. Є безліч
різних, часто цілком протилежних думок щодо її якості. З чимось можна
погоджуватись, із чимось – ні. Адже школу, вчителя часто зображають
дещо однобічно. Надто ж коли оповідач від них далекий, коли пише з
точки зору або тільки батька, або тільки учня, або тільки адміністратора.
Однак ні в кого немає сумніву, що найкраще про взаємини вчителів та
учнів, учителів та їхнього керівництва, вчителів та батьків може сказати
саме людина, для якої школа була часткою її життя, людина, якій
довелось бути і учнем, і студентом, і вчителем, і батьком.
С.О. Павленко віддав школі та школярам понад 30 років свого життя.
Багато учнів з легкої руки наставника теж пішли його шляхом, ставши
українськими філологами. Деякі, завдяки йому закохавшись у Слово,
навіть стали письменниками. Тож нині хочеться запропонувати
дослідження творчої спадщини цієї непересічної особистості саме як
письменника-Вчителя, який зумів розповісти про свою професію з таким
розумінням і знанням справи, що уважному читачеві відкриються її нові,
досі непомічені грані.
Спершу глянемо, яким же постає перед нами в Павленкових
оповіданнях учитель, педагог. Зустрічаємо його в оповіданні «І справді,
хто?»: «А я дивлюся на звичайних, ніким не оспіваних, ніякими
нагородами не відзначених, ніяких земних вад не позбавлених учителів,
дивлюся на їхні обличчя заклопотані, на руки напрацьовані й думаю:
«Хто ж про них розповість? Хто про їхнє нелегке щастя напише так, як
про непросте щастя доярки Василь Симоненко написав?»1.
Скільки тепла і любові у цих щирих рядках! Автор, пропрацювавши
не в одній школі, бачив своїх колег у найрізноманітніших ситуаціях,
бачив і хороші їхні риси, й не дуже. Він не прагне «відбілити»,
підмалювати задля нас цю професію, а тільки допомагає розкрити її
глибше, хоче зрозуміти сам, а заодно допомогти і нам це зробити. Адже
тоді ми краще збагнемо і психологію учня (а з нею – власну, бо хто ж із
нас не був ним?), і наставника наших найкращих у світі дітей.
1
Тут і далі цитати за: Павленко С. Вічність така коротка: Поезія. Проза. Сатира.
Переклади. – Умань: АЛМІ, 2004. – 304 с.
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«Дорогий, хороший мій рядовий учителю! – звертається автор до
своїх колег у замальовці “Що відчуває рядовий учитель”. – Немає тебе за
віщо в газетах величати – ну то й що? Сказати щире тобі «спасибі» є за
що завжди.
Було б лиш у кого бажання спускатися – з понадхмарних висот – до
тебе на землю».
Є думка, що найневдячніша справа – лікувати інших та навчати
чужих дітей. Можна з нею не погодитися, але варто прислухатися, надто
ж коли йдеться про навчання. І тут мова йде не так про знання вчителем
певного навчального матеріалу, як про його людські риси, без яких
неможливе порозуміння з дітьми, про створення теплої атмосфери у
класі. Адже вчитель – насамперед людина, зі своїми перевагами та
недоліками, і він також потребує доброго до себе ставлення і з боку
учнів, і з боку батьків, і з боку держави. Тільки тоді він матиме змогу
постійно самовдосконалюватися, цілком присвятити себе навчанню
підростаючого покоління. Бо що краще може схарактеризувати стан
освіти у державі, ніж доля звичайного, чи то пак – пересічного вчителя,
більше того – сільського вчителя. Можна з упевненістю стверджувати,
що за станом цієї долі ми можемо судити і про стан суспільства загалом,
адже освіту не можна розглядати як щось відокремлене від нього. Це
можна порівняти з цілісним організмом, де здоров’я одного органу тісно
пов’язане зі станом інших.
Адже освіта, зрештою, це й є інтелектуально-емоційний зв’язок
окремого вчителя з окремим учнем. Цьому свідченням є хоч би те, що
часто від першого вчителя залежить: полюбить дитина школу чи
назавжди відвернеться від неї.
Окрема увага Степана Онисимовича – стосункам учителів зі
шкільною адміністрацією та освітянським начальством узагалі. Адже в
цій галузі кожен: від міністра і до найдрібнішого начальника, – часто не
маючи ані найменшого поняття про роботу в школі, прагне бодай чимнебудь відзначитись, залишити свій, так би мовити, «внесок», не дбаючи
пор те, чи це взагалі потрібно, і що школа – не місце для суцільних
експериментів. С.Павленка дуже обурювало, коли високопоставлені,
замість скрупульозно обдумати доцільність нововведень, хутенько
впроваджують сумнівні новації, від яких ніякої користі ані дитині, ані
вчителям. Одні посадовці змінюються іншими, ті, в свою чергу, й собі не
проти побути месіями, а школу – лихоманить. У ній же, як і в медицині,
головним має бути принцип «не зашкодь».
Часом укази, програми, рекомендації, періодично надходячи до
навчальних закладів, схожі не просто на заливний дощ, надмір якого аж
ніяк не сприяє доброму врожаєві, а на дощ кислотний. І нікого з
“новаторів” не цікавить, як при цьому почуваються учні та вчителі,
котрим часто навіть нíколи висловити свою думку (про яку ніхто їх і не
запитує) – всі сили витрачаються на “адаптацію” до нових вигадок.
А вчителеві ж доводиться дбати, щоб усіх і все зрозуміти, щоб діти
все зрозуміли. Адже відомо, що за час світових еволюцій людська
психіка змінилася найменше, і виходить, що вчитель знову й знову має
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ставати тією проміжною ланкою, тим «амортизатором», який має
пристосовувати змінний калейдоскоп постійних шкільних нововведень
до вічної дитячої психіки. Чи ж легко йому це робити?
«…Сиджу в учительській. Сорочка на мені аж мокра. Не бачу, не чую
нічого. Ніби не знати що робив на уроці. А насправді – просто
розповідав. Просто читав. І просто слухав…» – знаходимо відповідь у
замальовці Степана Онисимовича “Скільки тої роботи…”
Так, учителювання – це щоденна копітка і не завжди вдячна справа.
Часом, попри найвищі поривання, вчитель не в змозі підняти своїх
вихованців над буденністю, продемонструвати їм унікальність свого
предмета (і себе самого!), викликати особливу зацікавленість ним.
Герой оповідання «Не приходьте на мої лекції» так прямо і мовить: «Не
приходьте на мої лекції. Ніяких чудес на них усе одно не побачите.
Зате Віталик у тисячний раз не матиме при собі ручки, і в тисячний
раз я мовчки позичу йому свою. У тисячний раз Миколка не виконає
домашньої вправи, і я в тисячний раз попрошу його зробити це в класі. У
тисячний раз Андрійко спізниться. І в тисячний раз хтось чогось не
вивчить та хтось до когось обернеться, і в тисячний раз я не знатиму, як
у тій чи іншій найпростішій ситуації вчинити найправильніше».
Та чомусь, попри таку відвертість, перед нами постає не вчительневдаха, а мудрий, досвідчений, добрий і люблячий педагог, абсолютно
байдужий до того, що про нього подумають “угорі”, бо сила його не у
приховуванні слабких сторін уроку, а саме у вмінні з ними справлятися.
Це дивує, адже часто, чуючи про надзвичайні успіхи деяких учителів,
дізнаючись про їхні суперсучасні методики проведення занять, уявляємо
незвичайний урок, а мало не казку-феєрію. Тому на постійно діючий
конкурс “Учитель року” ні сам автор, ні більшість його колег аж ніяк би
не потрапили. Але й на це С.Павленко дивиться дещо інакше:
«А де ж нарешті учитель року?
Чи не він ото зі школи додому і з дому до школи тягає день у день по
два пакети учнівських зошитів? Чи не він ото перед третіми півнями на
планах-конспектах засинає, уві сні їх дописує і на них же ні світ ні зоря
прокидається?» Мабуть, дивно пізнати вчителя саме з такої точки зору,
але ж «учитель року» в Степана Онисимовича – це не якийсь заяложений
штамп, це – людина, яка і в будні, і в свята – протягом цілого року! –
наполегливо і дуже серйозно опікується дітьми, яка віддає себе їм до
останку, не дбаючи про власні почесті і визнання. Тож сумно, коли саме
ці риси зостаються непоміченими, неоціненими. І тут уже варто згадати
роздуми автора про тих, що волею долі (а часом – і випадку) мають
право на «винесення вироку» вчителеві та його урокові. Добре, коли таке
право надано людині досвідченій і мудрій, та нерідко виходить якраз
навпаки. Роздуми щодо цього знаходимо в замальовці «…Бо пан – з
Івана»:
«У жодній професії, мабуть, поганий фахівець так некомфортно не
почувається, як у школі… поміняти свою професію на іншу він
здебільшого теж незугарний.
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Зате ж якщо поміняє! Зате якщо над цим самим учителем вивищиться
бодай на вершок!..
Жодного недоліку (а часто й успіху) жодному колезі колишньому не
подарує!
А надто ж такому, як сам…»
Чи ж можна говорити про бодай якусь об’єктивність, коли на урок
потрапляє ось такий “суддя”? Аніякий талант, ніяка винахідливість не
зможуть порятувати вчителя від негативної оцінки! То невже освіта – це
галузь, де той, хто сам не здатний вчителювати, преспокійно може
навчати цьому інших? Зустрівши на курсах підвищення кваліфікації
знайомого лектора, один вчитель зауважує: «Ні з яким класом у нього не
клеїлося, і врешті-решт він утік. Прилаштувався при інституті
удосконалення вчителів, а тепер, бачите, просвіщає нас. То чи можу я
його слухати?»
Чи ж не такий саме інспектор робив підрахунки в оповіданні
«Відсотки». Тут після інспекторської перевірки в школі, усі результати
подали у відсотках, ніби йдеться про роботу якогось банку чи магазину.
Просто диву даєшся, що робота педагога, а особливо словесника, може
бути ось так примітивно “обрахована”. Відчувається і гіркий усміх
автора: «От здорово! Пішов інспектор на урок – і відсотки одразу
вирахував! Успіхи наші і невдачі, радості та жалі – все у відсотках
побачив. Талант же який!..»
А часом не той самий інспектор цинічно й одверто промовляє вже в
іншому оповіданні: «Ви гадаєте, – каже в хвилину відвертості, – що урок
проведете таким, яким ви його проведете? Нічого подібного! Урок буде
таким, яким я його запишу!»
Зрозуміло, що ні про які людські риси не йдеться, коли навіть
найменшу владу здобуває людина ница, негідна. Але автора турбує
навіть не те, як несправедливо може бути оцінена вчительська праця, він
одразу ж перефразовує сказане стосовно учня, йому вже болить те, що
«В очах недоброго, недалекого, внутрішньо некрасивого вчителя і діти
недобрі, нерозумні, некрасиві».
Прикро також, коли після підготовленого і чудово проведеного
шкільного свята вчитель отримує не подяку чи хоч би добре слово від
начальства, а лише зауваження за якийсь дрібний недогляд, як-от в
оповіданні «Подяки в трудовій книжці». Зрозуміло, що діти, задля яких,
зрештою, і готувався вечір, зосталися задоволеними, і це – головне, але
хіба не варто заохочувати й талановитих, ініціативних учителів, які
вносять свіжі струмені в шкільне життя? Невже варто після прекрасного
вечора обмежитися тільки строгим зауваженням, від якого і в
найактивнішого руки опустяться: «У першу чергу порядок і дисципліна.
Ідіть. І зробіть належні висновки».
Та, підсумовуючи тему всіляких там перевіряючих, С.Павленко
твердо переконаний, що «…найголовніший інспектор для вчителя – учні.
І тільки учні». Що саме до них, відкривши серце, має йти справжній
педагог, саме їхні успіхи для нього – найбільша нагорода, а їхні поразки
– його біль. Тож у оповіданні «Чому воно так?» літня досвідчена
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вчителька стверджує: «працювати мушу так, щоб діти завжди бачили,
що я – на своєму місці, що я – це таки я.
Дітей не обдуриш».
Говорячи про тему освіти загалом, варто окремо сказати і про
шкільну «писанину». Маю на увазі зовсім не учнівські твори, перекази,
лабораторні чи контрольні, які є неодмінними супутниками
вчительських вечорів. Для Степана Онисимовича, талановитого вчителя,
який надзвичайно любив свою професію, найбільшим болем була
потреба віддавати свій час задля щонайнеможливіших звітів, планів,
проектів і т. д. «Потрібен писар» – заголовок промовляє сам за себе:
«Найпечальніше в школі – це, безумовно, писанина. Якби хоч
наполовину зменшилося її, то, далебі, наполовину справжніх учителів
збільшилося б. У тому числі й учителів-чоловіків. Бо хіба не забіжиш
через ту писанину за тридев’ять земель від школи?» І тут же додає:
«Нікому не потрібна писанина відбирає не тільки час в учителя. Вона
відбирає ще й учителя в учня, нерідко вбиває учителя в учителеві,
перетворює його в звичайнісінького писаря, що вже не має коли книжку
нову прочитати, ні до уроку належно підготуватися, ні тим паче зі своєю
сім’єю побути, якщо, звісно, встигне одружитися». Важко щось додати
до цих рядків, адже хто ж, як не автор, може краще нам розповісти про
долю саме чоловіка-вчителя. Виходить, вибравши саме цю професію,
наперед маєш бути готовим, що на чомусь таки доведеться «економити»:
чи то на увазі до дітей, чи то на особистому щасті, адже «писанинний»
бік справи має бути досконалим, бо часто саме по ньому оцінюють
роботу педагога.
І вже в іншій замальовці продовжує цю тему: «Ех, уявляю собі, як
дивувався б учитель, звиклий до безконечної писанини, якби одного дня
всю ту безконечну писанину скасували! Ех, як би він був би вражений,
що працювати в школі стало несподівано легше!» Так, маємо визнати,
що вчительська професія своєю “малопрестижністю” добряче
«завдячує» саме цьому аспекту. Бо, працюючи з дітьми, вчитель має
віддавати всю свою енергію. Заробітна ж плата в нього у нашій державі,
як відомо, і після всіх голосних підвищень, так і зосталася нижче
середньої, часто вчителеві доводиться шукати інших підробітків, аби
утримувати сім’ю. То невже ж не можна звільнити його бодай від того
непотрібного писання?
Інше оповідання С.Павленка, що також зачіпає цю тему, викликає у
читача посмішку. В «Індивідуальній бесіді» сумлінний учитель
каліграфічно записує до свого вчительського щоденника, що «провів
індивідуальну бесіду з Проценком». Адже ж, читаючи оповідання, ми
самої бесіди так і не побачили: класного керівника щораз відволікали від
неї то учні, то вчителі, а приголомшений Толя Проценко так і не втямив,
чого від нього хоче вчитель, прочекавши всю перерву його біля вікна.
Але ж запис про виконану роботу є, то вважається, і сама робота була.
Знову повертаємося до висновку, що якраз за станом нікому не
потрібних папірців часто-густо оцінюють роботу вчителя.
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Степан Онисимович не залишив без уваги і теми оцінювання учнів.
Свого часу незгоди виникали з приводу зміни шкали оцінювання: чи то
п’ятибальної, чи то дванадцятибальної. Кожна з них має свої переваги. А
якщо глянути просто на оцінку? І з іншого боку, психологічного? Ось що
пропонує нам автор: «Та я думаю взагалі про оцінки. Про те, що вони – в
тому числі й «п’ятірки»! – людину постійно принижують. Про те, що,
поки ми під владою оцінок, ми не можемо бути справді щасливими.
Влада ця пригнічує, паралізує… І що найпечальніше – ярлики-оцінки ми,
вчителі, начіплюємо. Навіть найбільш люблячі, навіть коли не
розкидаємось оцінками наліво й направо, ми все одно найгрізніші і все
одно найбезжалісніші судді».
Виходить, кожен учитель – навіть найкращий – у певному розумінні є
суддею… То чи добре це? Питання досить непросте. Але зрештою
розумієш, що, попри деяку недосконалість системи навчання «вчительучень», кращої суспільство ще не вигадало. І С.Павленко, звісно, не міг
цього не знати, але його зауваження полягає саме в тому, аби вчитель не
забував, що він наділений певною «владою оцінювання», а кожна влада
здатна породити спокусу, від якої, зрештою, і застерігає нас автор:
«В отому он бюрократові, хапузі, хуліганові, може, оцінка людину
вбила? З моєю, як учителя, найбезпосереднішою співучастю?»
Тому, певно, і закрадається в душу батька, донька якого одна на весь
клас отримала «відмінно», задума: «Оцінки, донечко, вони он які часом
підступні та недобрі».
Зрозуміло, що завжди були й є ті, що не будуть вчитись і, відповідно,
отримуватимуть погані оцінки. Різні на те причини, кожну варто
розглядати окремо, але загалом бачимо, скільки смутку приносять вони
вчителеві, адже і йому набагато приємніше ставити високі бали. Степан
Онисимович зауважує щодо цього: «…дуже мені до душі наївність
дівчинки-старшокласниці, героїні однієї шкільної повісті, котра, будучи
у жовтенят вожатою, приносила цукерки тим, хто отримував «двійку»!
(«А що, їм і так прикро. Хай хоч маленьку втіху матимуть.»)
Учитель при оцінюванні теж може помилитися, може чогось не
помітити, як-от пропущеного апострофа в оповіданні «П’ятірка». Але
коли учениця чесно вказала на свою помилку, то не знизив оцінки, а
подякував. Очевидно, при оцінюванні замало самих методичних
рекомендацій, часом важливішу роль відіграють просто людські якості.
А ось школярка з твору «Двійка», отримавши негативну оцінку, туттаки демонстративно рве свого зошита на шматки. Що в такому разі
робити учителеві? Чи є десь порада? От і зустрічаємось із так званою
педагогічною ситуацією. А їх же на уроці – безліч. То чи тільки
вчителем доводиться бути вчителю? Очевидно, це має бути людина
ерудована й винахідлива в усіх відношеннях, яку ніякі несподіванки не
можуть загонити в глухий кут. Навряд чи зможе це бути об’єктивно
враховано при загальній оцінці роботи вчителів за такої недосконалої
системи її оцінювання. Зате ж учні талант педагога у свого вчителя
відчувають безпомилково, віддячуючи за це повагою та любов’ю. Гіркий
жаль, наприклад, у них викликає повідомлення улюбленої вчительки,
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студентки-заочниці, що вона з екзаменів має «трійки». «Щось тут не те,
щось тут не зовсім справедливе», – пульсує думка в учнівських головах,
адже запам’яталась та вчителька саме майстерністю оповідати на уроці
літератури, коли всі діти слухали, мов заворожені, – ми знов
повернулись до оповідання «Оцінки».
Звісно, всіх проблемних ситуацій передбачити неможливо, не можна
відшукати й єдиного правильного психологічного підходу до всіх дітей
одразу. От що, скажімо, повинен діяти вчитель, коли, як-от у
«Батьківських зборах», мати учениці випиває. Чи можна цю дівчинку
прирівняти до інших, у кого в сім’ї все благополучно? Стрівшись у
«Другому колі» на автостанції з малим хлопчиком, який покірно чекає
пробудження свого п’яного батька, автор сумно роздумує: «І коли я в
класі бачу чиїсь сиротливі очі, і коли хтось не вивчить уроку, нема-нема
та й думаю: це не він? Не з автовокзалу? І коли я розмірковую про
нюанси, про тонкощі сімейного виховання, чи не він тихенько підходить
до мене і мовчки дивиться? Мовляв, які там нюанси, які тонкощі, якщо
батько – п’є?»
Сумний, трагічний епізод, але про нього варто говорити, аби таких
було менше, аби вчитель не зоставався сам на сам із тими негараздами,
виправлення яких має бути справою загальнодержавною, адже будь-які
суспільні біди неодмінно б’ють по дітях, по школі. Необхідно, щоб про
виховання дитини ще змалку дбали всі, щоб учительські настанови не
були «голосом волаючого в пустелі», – він має тільки шліфувати у ній
все найкраще.
Знаючи С.Павленка, його надзвичайно делікатне ставлення до своїх
вихованців, його постійну самовіддачу на уроках і поза ними, постійне
прагнення до вдосконалення, дещо незвично сприймається його спроба
перевтілитися в грізного і нещадного наставника: «Спитав строго,
нагримав, пригрозив, на порошок зітер – значить, виховую. Передав,
може, куті меду? То й що? Не зашкодить, для профілактики
знадобиться». Та за мить перед нами знову постає мудрий, досвідчений
учитель, найважливіше для якого – розвинути в дитині все добре,
закладене в неї від народження. «Зіпсувати боїмося. Насправді ж, якщо
вже й псує що найдужче людину, то в першу чергу аж ніяк не добре
слово» – резюмує автор у «Волошках на снігу».
Педагог, виховуючи, навчає дітей, а навчаючи, – виховує. Ці дві ролі
тісно між собою переплетені. Але саме вміння навчати перетворює
звичайного вчителя на справжнього майстра.
Степан Онисимович надзвичайно любив і досконало знав свій
предмет – українську мову й літературу, ставив до себе як до вчителя
щонайвищі вимоги. Без цього, вважав, заходити до класу не має ніякого
морального права. Тому й уроки його запам’ятовувались як щось
надзвичайне, ніщо дріб’язкове, здавалось, не могло закрастися на ці
уроки. Перефразовуючи О.Забужко, можна сказати, що урок є
сакральним дійством, жерцем на якому є сам учитель. І від себе зі
смутком додамо, що таким дійством бувають далеко не кожні
відпрацьовані вчителем сорок п’ять хвилин. Адже як найкращий учень
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може часом дістати «двійку», так і найкращий учитель може мати
невдалі уроки, навіть коли гарно підготується. В оповіданні «Буває й
таке» усі старання вчителя натикаються на такий непробивний мур
несприймання, що він з гіркотою констатує: «Гідність ваша, затиснута в
міцні лещата байдужості, борсається з останніх сил, вона волає по
порятунок, але зарадити їй чимось ви неспроможні.
Тим часом перемога учнів над вами – то поразка не тільки ваша. То і
їхня поразка». Зрозуміло, адже вони не змогли, не схотіли, не
спробували взяти того доброго, мудрого, що хотів дати вчитель, а
значить, залишились обділені…
Та це далеко не єдина причина невдалого уроку, хоч іноді він
видається напрочуд бездоганним, як-от в оповіданні «Чому не звучить
«чому», де «кожне слово, кожна інтонація заздалегідь шліфувалися». Та
щось слухача турбує, чогось у цій лекції не вистачає. Тільки згодом стає
зрозуміло, що бракує саме відчуття особистого ставлення лекторки до
матеріалу про Сухомлинського (якраз про нього йшлося), саме її
сприйняття діяльності великого педагога. Виходило, ніби мовилося про
щось далеке, абстрактне, а учням же, щоб вони краще засвоїли матеріал,
варто подати його, пропустивши крізь власну душу, тоді їм простіше
буде прийняти його до свого серця. А так слухачі почувались
відокремленими від теми, і запитань не прозвучало, тож автор і повторив
слова Сухомлинського «Чому не звучить «чому?» (Дивно: цей єдиний
наведений С.Павленком приклад уже наблизив до нас славетного
педагога – і чи не більше, ніж вищезгадана лекція).
У ще одному творі «Добре слово», підсумовуючи у випускному класі
свої уроки, вчитель хвалить учня за те, що вміє, на його думку, найкраще
самостійно мислити. Незначна, на перший погляд, фраза, та вона в житті
юнака зіграла неабияку роль. Будучи вже дорослим, він згадує, що якби
не вона, то і не знав би, певно, що вміє самостійно мислити. Так однією
лише фразою вчитель допоміг учневі краще розібратись у собі, зрозуміти
власне «я». Вдячність же до вчителя зосталась у душі на все життя: «Ех,
вчителі, вчителі… Як, справді, багато важить ваше слово. І як добре,
коли слово те – добре!..»
Ось такий невеликий огляд педагогічних оповідань С.О. Павленка.
Але в ньому звернуто увагу далеко не на всі цікаві моменти шкільного
життя. Кожен читач відшукає ще чимало нового, близького особисто
йому. Хтось, прочитавши оповідання, може, по-іншому гляне на школу,
учнів, батьків, учителів, більше їх зрозуміє, – адже маємо не так і багато
гарних творів на цю тему. А декому з учнів, можливо, після прочитання
захочеться вибрати і для себе вчительську професію. А хтось із
можновладців (раптом!) візьме і змінить своє ставлення до всієї системи
освіти й до вчителя зокрема. Адже коли освіта в країні на високому
рівні, то можна впевнено говорити про розбудову держави, її розквіт. Бо
діти – майбутнє. Та й усі ми, перефразовуючи Екзюпері, родом зі
школи…
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Безвіконна Т.В. (Київ)
ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА:
ГЕНЕЗА, ІДЕЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
НА УКРАЇНСЬКОМУ ҐРУНТІ
(українознавчий вимір)
У статті досліджуються особливості вальдорфської педагогіки, її
ґенеза, основні ідеї та перспективи розвитку на українському ґрунті.
Автор переконаний, що базуючись на засадах українознавства, як науки
майбутнього, добрі зерна гуманістичної вальдорфської педагогіки
проростуть чудовими плодами, і модернізація української освіти стане
реальністю.
Революційні бурі початку ХХ ст., спричинені Першою світовою
війною, дали поштовх переходу Західної Європи від абсолютистської
монархії до демократії. Кардинально оновлювався суспільний устрій, з
неймовірно незвичною для того часу швидкістю змінювалися політична
й економічна ситуації – старе життя безповоротно відходило в минуле.
На цьому тлі в Німеччині, найактивнішій країні – учасниці тодішніх
подій, почала формуватися нова концепція освіти. До того часу тут не
було загальноосвітніх шкіл, а діяла лише система початкової народної
школи, що просто нівелювала дитячі душі. Так, по досягненні дитиною
10-річного віку батьки або опікуни обов’язково мали вирішити, куди її
віддати – до гімназії чи до реального училища. Зрозуміло, що про
вільний, скоріше, про усвідомлений вибір самого вихованця навіть не
йшлося… Суха, доктринерська система виховання мала згубний вплив
на дитину. Тип національної держави, яскравим представником якого
була тогочасна Німеччина, одним з найголовніших завдань свого
існування, мав тотальний контроль над усіма сферами соціального
організму. Непропорційно роздута система контролюючих органів та
ієрархічного чиновництва в освітній галузі, постійні утиски в правовій і
творчій сферах зовсім не сприяли підвищенню якості освіти.
Школа потребувала принципово нової соціальної форми, де б мали
реалізуватися демократичні вимоги, поставлені перед нею ще
В. Гумбольдтом, Ф. Шлеєрмахером, Ф. Тейкнером, Л. Штейном,
Л. Доркфельдом та іншими видатними мислителями. Ця ініціатива,
зрештою, була втілена в життя австро-німецьким громадським діячем,
філософом і педагогом, дослідником творчості Й.-В. Гете Рудольфом
Штейнером. Для зрозуміння феномену педагогічного новаторства
Р. Штейнера зупинимося детальніше на етапах становлення його
особистості. Походив він з бідної сім’ї, проте батько, всупереч ідеології,
характерній для свого прошарку суспільства, спромігся дати синові
добру освіту. По закінченні реального училища юнак вступив до Вищого
технічного інституту у Відні, одночасно відвідував курси філософії,
літератури, психології, медицини, писав наукові статті, і вже в 22 роки
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став редактором і видавцем праць Гете. Видав найфундаментальніші
праці німецького генія, опрацювавши його архів, а 1886 р. опублікував
своє ґрунтовне дослідження «Основи теорії пізнання Гете». Слідом,
1891 р., вийшла праця «Істина й наука», у якій, як і в попередній,
досліджувалися проблеми теорії пізнання, а 1894 р. побачив світ
головний його філософський твір – «Філософія свободи», наскрізним у
якому було твердження, що «справді людським у людині є творча
свобода».
У 1897 р. Р. Штейнер переїхав до Берліна, де став редактором
«Літературного журналу». Паралельно викладав у школі для робітників,
апробуючи власні педагогічні ідеї. Яскравим прикладом правильності
його шляху став результат репетиторських занять з хлопчиком, хворим
на гідроцефалію, якого лікарі вважали непридатним до навчання.
Використавши оригінальні педагогічні прийоми, особливий розклад дня
тощо, Штейнер зумів добитися того, що через два роки хлопець зміг
відвідувати заняття у звичайній школі, а пізніше – закінчити університет
і стати лікарем!
На початку 1900-х рр. Штейнер засновує антропософію –
гуманістичне й наукове релігійно-містичне космологічне вчення про
людську мудрість, виступає з доповідями й публікаціями по всій Європі.
Він розробляє теми у галузях гносеології, природознавства, архітектури,
сільського господарства, вносячи туди антропософські ідеї, пише й
ставить на сцені чотири драми-містерії, створює нове мистецтво руху,
що виражає за допомогою жестів різноманітні якості звуків мови та
музичних тонів – евритмію (пізніше основну концепцію цього мистецтва
геніально втілить знаменита Айседора Дункан).
1913 р. у швейцарському містечку Дорнах під Базелем Р. Штейнер
починає будувати за власним проектом дослідницько-навчальний центр,
де відбувалися культурницькі заходи новозаснованої на грунті
антропософії общини, семінари, диспути тощо. Ця дерев’яна будова під
назвою «Гетеанум» з подвійним куполом, майстерним різьб’ярським
оздобленням, яке виконали представники сімнадцяти народів (у розпал
Світової війни!), власноруч розписана Штейнером, окрім того, що була
новаторським кроком в архітектурі ХХ ст., ще й стала справжнім
осередком культурного життя великої громади. Поступово навкруг
центру виросло ціле селище прихильників вчення. В цій общині успішно
апробуються ідеї Р. Штейнера: піонерський для тих часів екологічний
метод ведення сільського господарства; система організації соціального
життя – від управлінських, комерційних структур до медицини.
З часом антропософський рух охоплює всю Європу – до нього
приєднуються тисячі людей. Тим часом, реагуючи на доленосні процеси
1917 р., Штейнер звертається до провідних політиків Німеччини та
Австрії з пропозицією плану виходу з війни (праці “Центральноєвропейська програма”, “14 пунктів Вільсона”, “Меморандум”),
сформулювавши
“середньоєвропейську
програму”
суспільної
перебудови. Він пропонує ідею децентралізації влади, тобто її поділ в
унітарній державі за функціональною ознакою шляхом членування
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“суспільного організму” на три відносно автономні галузі: духовнокультурну, правову та економічну. Всі три сфери мають знаходитись у
динамічній рівновазі одна з одною – гіпертрофія якоїсь з них призводить
до кризових явищ у суспільстві. Тотальна перевага духовної, ідейної
складової – до ідеологічної диктатури, державно-правової – до
бюрократизації, економічної – до культурної деградації та соціальної
несправедливості. Роздержавлення духовної й економічної сфер, перехід
господарської галузі до асоціативних зв’язків мали гармонізувати
внутрішні та зовнішні суспільно-політичні процеси. Проте вищий
політикум не прислухався до порад вченого, і той пише “Звернення до
німецького народу та культурного світу”, де аналізує причини війни та
перспективи повоєнного розвитку. Під цим документом поставили
підписи відомі громадські діячі тодішньої Німеччини. Штейнер прагне
здійснити соціальне перетворення суспільства, бо лише в новій формі
воно здатне повноцінно сприйняти педагогіку майбутнього. Він
поставив перед соціумом конкретну мету: необхідність духовної свободи
в культурному житті, демократичної рівності в правовому аспекті та
соціального братерства в економічній діяльності.
Такі ідеї були близькі простим людям. В квітні 1919 р., виступаючи
перед робітниками тютюнової фабрики «Вальдорф-Асторія» у
Штутгарті, Штейнер яскраво змалював школу нового типу. Для
слухачів, чиї діти не отримували належної освіти, його слова несли
надію. Директор фабрики Еміль Мольт одразу запропонував лектору
створити таку школу при фабриці й очолити її.
Так, світова педагогіка вступила у нову фазу розвитку.
Основними інноваціями, здійсненими Р. Штейнером у «материнській
школі» вальдорфського руху, були:
специфічно вікова орієнтація навчального плану та методів
навчання; зміст освіти зорієнтований на внутрішні потреби кожного
вікового ступеня і слугує духовному розвитку учня;
принцип класного вчителя, котрий «веде» свій клас з першого по
сьомий-восьмий рік навчання; впливає разом з колегами та батьками на
навчальний процес і має досить педагогічної свободи; «для дитини
вчитель набагато важливіший за предмет»;
відродження традиції усного розповідання, матеріалом для якого
вчителю слугують культурні джерела (казки, легенди, апокрифи,
міфологія, історичні оповідання, біографії видатних діячів тощо); у
молодших і середніх класах розповіданню і переказу щоденно
приділяється спеціальний час головного уроку; театральні постановки
цих сюжетів інтегруються в навчальний процес;
висування на перший план художньо-естетичного елемента освіти,
до навчального плану включено живопис, ліплення, музику, евритмію,
рукоділля, роботу з деревом та металом, садівництво. Так, через
різноманітну практичну діяльність розвивається вольова культура
учня;
спільне навчання хлопчиків та дівчаток, установка на відсутність
поділу за соціально-матеріальною ознакою (школа для всіх);
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відміна системи оцінок у балах, залишення на другий рік: так школа
перестає бути місцем роздавання соціальних шансів та сортування учнів
на «хороших і поганих», кожен може розвиватися вільно, залежно від
своїх індивідуальних особливостей;
введення «гігієнічної організації викладання»: заняття зорієнтовані
на ритм дня, тижня, року; предмети викладаються «епохами» – протягом
3-4 тижнів один і той самий предмет на першому здвоєному уроці, що
веде до концентрації навчального матеріалу, дає вчителю можливість
органічно, послідовно розвивати його протягом «епохи»;
викладаня двох іноземних мов з першого класу за особливою
методикою;
щотижневі педради (вчительські конференції) з обговоренням
методики й дидактики, колегіального управління школою вчительським
колективом;
спільна робота вчителів і батьків.
Як бачимо, це був дійсно новий підхід до освітнього процесу на той
час. Ідеї гуманізації освіти, висунуті Штейнером, нині сприймаються як
належне. Проте тоді вони зробили переворот у світовій культурі. Важко
не помітити, як основні положення вальдорфської педагогіки
перегукуються з концепціями видатних українських педагогів –
Г. Сковороди, К. Ушинського, О. Духновича та ін. І нині, інтегруючи їх
у зміст сучасної освіти в Україні, вчителі мають насамперед виходити з
принципів універсальної, найоптимальнішої для галузі науки –
українознавства, яка дає змогу розкрити для учнів все багатство не лише
українського, а й світового культурного здобутку. Відсутність у цієї
школи згубної системи «погоні за показниками», розгалуженої
бюрократичної машини і, внаслідок цього, браку компетентної
відповідальності, байдужості вчителів до результатів своєї праці стає
переконливим аргументом для поширення її педагогічних ідей. Без
сумніву, на ґрунті українознавства, як науки майбутнього, добрі зерна
гуманістичної вальдорфської педагогіки проростуть чудовими плодами, і
модернізація української освіти стане реальністю. Бо свобода – це не
просто «усвідомлена необхідність», а й вчасно реалізована можливість.
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УКРАЇНА – МОВА

Сворак С.Д., Бойчук В.М. (Івано-Франківськ)
ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА МОГИЛЬНИЦЬКОГО
ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ РУСЬКОЇ
(УКРАЇНСЬКОЇ) МОВИ В ГАЛИЧИНІ
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.
У статті досліджується просвітницька діяльність Івана
Могильницького, перемиського каноніка, який у 20–30-х роках ХІХ ст.
висловлював прогресивні погляди щодо захисту і розвитку руської
(української) мови, що була у цілковитому занепаді. Звернення до
історичної спадщини дасть можливість певною мірою розв'язувати
проблеми мовної політики сьогодення.
Конституція України (розділ 2) надає широкий спектр прав і свобод
громадянам країни, що характеризує її як демократичну, правову і
соціальну державу1, яка, визнаючи і примножуючи загальнолюдські
гуманістичні цінності впевнено крокує – після довгих років
тоталітарного минулого і васальної залежності від інших країн протягом
останніх століть – у коло цивілізованих народів світу.
Кожна демократична нація, яка має власну державу, на
законодавчому рівні закріплює статус своєї мови як державної, водночас
забезпечуючи всебічний розвиток мов національних меншин, які
проживають на території держави титульної нації. Цим значною мірою
визначається в сучасному глобалізованому світі рівень політичної
культури, цивілізованості та інтелектуального розвитку того чи іншого
народу. Хоча мовні проблеми є актуальними в будь-якому суспільстві,
“особливо гостро вони відчуваються в поліетнічних утвореннях, де
1

Конституція України // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 30. – С. 141.
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переплітаються з економічними, соціально-політичними, національними,
релігійно-конфесійними інтересами націй, народностей, племен”1.
Конституція України, закріплюючи за українською мовою статус
державної, що є мовою титульної нації, гарантує вільний розвиток,
використання і захист російської, інших мов національних меншин
України, сприяє вивченню мов міжнародного спілкування (ст. 10), а
також дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб
українців, що проживають за межами держави (ст. 12). Забезпечуючи
мовні права всіх народів, що проживають на території України,
Конституція повністю гармоніює з міжнародними законодавчими
актами, що стосуються мовних прав національних меншин, зокрема з
Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.
Незважаючи на державну підтримку української мови2 та її
конституційно визначене право бути обов'язковим засобом спілкування
у публічних сферах суспільного життя3, сьогодні вона, однак, ще не
набула належного поширення і функціонування, відповідної правової
реалізації порівняно з сучасними європейськими мовами. Причин цього
явища багато, однак одна з найголовніших полягає, очевидно, у
відсутності цілеспрямованої мовної політики на вищому державному
рівні, яка б знаходила свою реалізацію в чіткому й сучасному мовному
законодавстві, оскільки положення Закону “Про мови…”, на нашу
думку, вже не відповідають сьогоднішнім суспільно-політичним і
соціально-економічним реаліям. Політика держави має бути спрямована
на те, щоб українська мова насправді стала фактором національного
єднання, загальноприйнятним атрибутом державності.
Кількасотрічне колоніальне становище українського народу наклало
свій відбиток і на поступальний розвиток мови, коли постійно
доводилося боротися за свої мовні права. Звернення до історичного
досвіду допоможе глибше пізнати особливості мовної ситуації в державі,
проаналізувати боротьбу за мовні права українців, яка в усі роки
бездержавності завжди була справою честі багатьох подвижників, вірних
синів свого народу.

1
Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація: Тези про місце і роль мови в
національному відродженні України. – Дрогобич, 1992. – С. 15.
2
Див., напр.: Постанова РМ УРСР “ Про державну програму розвитку української
мови та інших національних мов в Українській РСР на період до 2000 року (Із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ №1272 (1272-96-п) від 17.10.96, Розпорядженням КМ
№728 (728-96-р) від 15.11.96); Закон УРСР “Про мови в Українській РСР” від 28 жовтня
1989 р.; Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Комплексних заходів
щодо всебічного розвитку і функціонування української мови” від 16 червня 1992 р., зі
змінами і доповненнями від 21 червня 2000 р. // Мовні питання в Україні. 1917 – 2000:
Документи і матеріали / Укладач Ю.Ф.Прадід. – Сімферополь: Доля, 2003.
3
Рішення Конституційного Суду України … про офіційне тлумачення положень статті
10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади,
органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в
навчальних закладах України від 14 грудня 1999 р. // Мовні питання в Україні. 1917 – 2000:
Документи і матеріали / Укладач Ю.Ф.Прадід. – Сімферополь: Доля, 2003. – С. 238-253.
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У когорті відомих українських подвижників Галичини в ХІХ ст. одне
з чільних місць займає постать І. Могильницького, яка досі ще не стала,
за окремими винятками, об’єктом наукових студій.
Українська енциклопедія за редакцією В. Кубійовича подає про нього
такі відомості: “Могильницький Іван (1777–1831), освітній і церковний
діяч, крилошанин перемиської капітули (з 1817), співр. єпископа
М. Левицького та І. Снігурського, наглядач шкіл перемиської єпархії,
засновник першого в Галичині культурно-освітнього товариства (1816),
засновник і директор дяко-вчительського інституту в Перемишлі
(1817)”1. Крім того, І. Могильницький дбав про поширення українських
народних шкіл і відстоював права української мови, написав 5 шкільних
підручників, серед яких буквар і катехізис.
Однак найголовнішою його працею є розвідка “Відомість о рускомъ
языці”, видана в польському перекладі “Rozprawa o jenzyku ruskim”
(1829), у якій автор доводив право української мови на існування,
розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя.
Щоб усебічно розкрити багатогранну просвітницьку діяльність
І. Могильницького, яка була спрямована на захист руської (української)
мови, слід звернутися до тогочасної історії, тобто до тієї суспільнополітичної ситуації, що склалася на теренах Галичини на початку
ХІХ ст.
Відомо, що після тривалого підпорядкування Речі Посполитій
Галичина з 1772 р. опинилася під владою Австро-Угорщини, однак
антиукраїнський вплив Польщі на всі сфери суспільного життя не
припинився. Дедалі більше утисків зазнавала руська (українська) мова,
яка без перебільшення була позбавлена будь-яких прав для свого
нормального розвою в житті народу. Практично вона залишилася лише
на устах простого люду та незначної свідомої української інтелігенції,
хоча про її природну чистоту вже не йшлося.
М.Грушевський про ті часи писав: “Австрийське правительство,
побачивши, як польська шляхта поневолила український нарід, взагалі
задумувалося над способами, щоб йому помогти”2. Далі історик
відзначає велику просвітянську роботу Марії-Терези і Йосифа ІІ на благо
українського народу. Саме з їхньої ініціативи австрійський уряд почав
відкривати школи, у яких навчання проводилося українською мовою.
Також одразу після приєднання Галичини до Австрії Марія-Тереза
заснувала у Відні духовну семінарію для духовенства. Чимало
випускників цього навчального закладу незабаром стали професорами
Львівського університету (1784).
До вагомих кроків Австрійської корони на користь українського
населення Галичини можна також віднести відкриття духовної семінарії
у Львові (ще до відкриття Львівського університету), де змогли
отримати освіту і працювати на благо свого народу багато галичан.
1
Енциклопедія українознавства / За ред. В. Кубійовича. – Львів: Молоде життя, 1996. –
Т. 5. – С. 1663.
2
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.; Львів, 1913. – С. 478.

236

Україна – мова

З цієї точки зору політика Австро-Угорщини порівняно з політикою
Польщі виглядала набагато лояльнішою і гнучкішою стосовно корінного
населення Галичини, що мало наслідком певне відродження
національного життя українців. Та одразу після смерті цісаря Йосифа у
1790 р. “польська шляхта здобуває собі впливи і в двірських кругах і у
місцевої адміністрації й починає лякати її своїми вигадками про нахил
галицьких Українців до Росії та до православія, відвертаючи тим
правительство віл заходів на їх користь. Під впливами Поляків замість
української мови заведена мова польська – з початку в школах вищих
типів, а далі і в сільських, народніх”1. Щодо духовенства, то воно “не
оцінювало всього значіння народного елєменту і не використовувало тих
можливостей, які відкривали для нього правительственні заходи”2.
Очевидно, що політико-культурне життя галичан перебувало під
великим впливом духовенства, яке на той час було найосвіченішим, а
тому мало надзвичайно великий вплив на світогляд і переконання
простих людей, хоча те ж саме духовенство, на думку І. Крип’якевича,
“творило
консолідовану
верству
з
давніми
традиціями.
Характеристичною рисою тогочасного духовенства був консерватизм,
прив’язання до церковних традицій, церковнослов’янської мови, старого
письменства. Церковна ієрархія неприхильно ставилася до нових
культурних течій, а маючи в своїх руках цензуру, не допускала до
розвитку літератури народною мовою. Духовенство визначалося також
своєрідним аристократизмом, що проявлявся як шукання зв’язків зі
шляхтою та урядовцями і у згідливо-протекційному ставленні до селян.
Цей аристократизм проявлявся і в тому, що духовенство охоче вживало
польської мови і в домашньому житті, і в публічних виступах: навіть
єпископи випускали свої послання польською мовою, а по церквах,
особливо в містах, виголошувано польські проповіді”3.
Отже, питання прав руської (української) мови на початку ХІХ ст.
зовсім не порушувалося, вона знаходилася на марґінесі суспільнополітичного розвитку галичан. Зі слів учених-істориків зрозуміло, що
роль духовенства в культурному житті українців Галичини була
визначальною, але не завжди повноцінно відтворювала настрої
корінного (українського) населення, яке в своїй переважній більшості не
мало доступу без належної релігійної освіти безпосередньо впливати на
хід історично значущих подій.
Заслуговують на увагу погляди О. Маковея, який у своїй праці “З
історії нашої фільології. Три галицькі граматики: Іван Могильницький,
Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський”, прослідковуючи культурний
поступ Галичини, зокрема питання мовно-літературної традиції,
послідовно виступає проти переслідування української мови та пропагує
діяльність українських граматиків, які відстоювали самобутній характер

1
2
3

Там само. – С. 479.
Там само. – С. 480.
Крип’якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1992. – С. 307.
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і функціональні можливості української мови1. Свою розвідку
О. Маковей починає роком 1808, коли у Львівському університеті були
“ліквідовані руські виклади”, що були започатковані на філософському
та богословському відділеннях ще в кінці ХVІІІ ст. під час правління
цісаря Йосифа ІІ. Рік 1808 дослідник називає “роком крайнього упадку
народного духа між галицькими Русинами”2. Аналізуючи тогочасну
ситуацію, О.Маковей вивчає причини занепаду руської мови,
зазначаючи, що після приєднання Галичини до Австрії уряд правлячої
країни не знав достеменно, яких русинів отримала Австрія, тому часто їх
називали двояко – то Russen, то Ruthenen. Дослідник чітко вказує, що
тоді ніхто не робив різниці між галицькими русинами і
наддніпрянськими українцями, та загалом і з росіянами, хоча терміни
“руський” і “український” часто вживалися як синоніми. Крім того, у
Галичині, на переконання вченого, були великі симпатії до церковнослов’янської мови, що знаходила підтримку серед частини інтелігенції і
духівництва. Руська (українська) мова не була належним чином
унормована, а тому часто доходило до непорозумінь. Так, навіть
“львівські руські професори … самі не знали, якою мовою їм
користуватись, … коли писали часом “простим і посполитим язиком”, то
оправдовували себе перед читачами, немов би провинилися не по своїй
волі, лише по наказу з гори. Проте їх “простий” язик насправді мало чим
нагадував живу народну мову і не мав своєї певної назви: раз звав ся
руським, а раз росийським”3. О.Маковей наводить слова одного зі
студентів Львівського університету, який називав мову професорського
викладу “народно-церковно-руским язиком”.
Так відсутність державного статусу мови та її неналежна літературна
упорядкованість призводили до відвертого ігнорування її у вищих
навчальних закладах, пресі, елітних колах суспільства, що не сприяло
справжньому розвою руської (української) мови на початку ХІХ ст.
Незважаючи на ці фактори, руська мова жила і розвивалася в устах
простого люду та свідомої частини патріотично налаштованої
української інтелігенції. У цьому ракурсі слід згадати про П. Білецького,
львівського єпископа (1798–1805), який відстоював права руської мови,
хоча вже його наступники М. Скородинський та А. Ангелович піддалися
польським впливам і не дбали про рідну мову. За словами
Й. Левицького, за часів А. Ангеловича руська мова почала відмирати
навіть по селах. “І як остання капля до цієї страшної картини розправи
над мовою і над народом прозвучало те, що були зліквідовані руські
виклади у Львівському університеті, хоча за австрійськими законами
пасторальна теологія і катехитика повинна була викладатись тільки

1

Кріль О.П. Осип Маковей як мовознавець // Мовознавство. – 1967. – № 6. – С. 30-31.
Маковей О. З історії нашої фільології. Три галицькі граматики: Іван Могильницький,
Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський // Записки Наукового товариства імени Шевченка
(далі – ЗНТШ). – Львів, 1904. – Т. 51. – С. 3.
3
Там само. – С. 4.
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рідною мовою” . Оскільки Львівський університет був осередком
розвитку української мови, то заборона викладати предмети рідною
мовою призвела до важких наслідків. Право руської (української) мови
було знівельовано, відбувся розрив між духівництвом, вихованим у
польському дусі, і простими галичанами, які виявилися не за власним
бажанням на узбіччі національно-культурного розвитку. У народі почала
широко пропагуватися польська мова і латинь, наслідком чого за 25
років ХІХ ст. не вийшло в світ жодної книги руською (українською)
мовою, тоді як на Наддніпрянській Україні вже була видрукувана
“Енеїда” І.Котляревського.
1813 р. на посаду єпископа був призначений М. Левицький (родом з
Гуцульщини), з яким пов’язували відродження національної мови,
оскільки єпископ був сильною і мужньою людиною, яка не побоялася
підняти свій голос на захист знедоленого народу та рідної мови. Великий
вплив на єпископа мав І. Могильницький, хоча він і “не виховував ся по
руськи так само, як його єпископ, одначе мав руського духа в собі і
руське серце і ex abrupto почав складати руські книжки для шкіл”2.
Свою діяльність щодо захисту прав руської мови І. Могильницький
розпочав зі створення просвітнього товариства, незважаючи на
величезний спротив поляків. М.Грушевський писав про нього:
“Органїзував перше просвітне товариство в Перемишлі – але воно
заглохло, стрінувши всякі перешкоди з боку польського духовенства і
сполячених монахів-Василіян”3.
Зважаючи на той факт, що руську мову державні чиновники до
народних шкіл не допускали, І. Могильницькому власними зусиллями і в
міру можливостей доводилося реформувати шкільну систему Галичини.
Протягом невеликого проміжку часу було відкрито чимало парафіяльних
та тривіальних (вищого типу) шкіл, організовано вчительську семінарію
в Перемишлі, а також розпочалося видання підручників для цих шкіл.
1816 р. на прохання львівського митрополита М. Левицького
запровадити вивчення руської мови у сільських школах президія
Львівської губернії відмовила, вказавши, що руська мова – “то нарічиє,
котрим не пишуть зовсїм нїчого або дуже мало; через то воно ще зовсім
невироблене і не може бути предметом шкільної науки”4. Свою відмову
митрополиту чиновники президії мотивували ще й тим, що галицьке
населення, особливо сільське, добре розуміє польську мову, а тому не
обов’язково вводити в шкільні програми руську мову, “аби не
збільшувати ще сепаратизму між мешканцями одної і тої самої провінції,
а навіть одної і тої самої місцевости”5. Крім того, митрополиту
запропонували перевести руську мову на латину, а наступного року
1

Там само.
Там само. – С. 6.
Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.; Львів, 1913. – С. 481.
4
Маковей О. З історії нашої фільології. Три галицькі граматики: Іван Могильницький,
Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський // ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 51. – С. 7.
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розглянути питання вжитку руської мови і реформування галицьких
народних шкіл. Як і слід було очікувати, вища нарада, на якій теж був
присутній і І.Могильницький, ухвалила нищівне для розвитку народної
мови галичан рішення: “руська мова не може бути предметом публичної
науки, бо в письмі її уживають рідко і мало кому вона відома в
суспільнім житю”1. Цинічною і українофобською була вказівка
перекласти для селян греко-католицької віри церковні книги і катехізм
польською мовою чи надрукувати їх латинськими літерами, “бо не
годить ся для хлопа множити нарічия і письма”. Крім того, ухвалено
рішення про польську мову як основну мову викладання у навчальних
закладах. Щодо руських шкіл, то вони могли бути тільки приватними і
не отримувати жодної допомоги від держави.
Ось такими безжалісними методами намагалися стерти руську мову,
свідомо виводячи її на марґінес суспільного поступу. Згадані рішення
польських чиновників стосовно мови галичан дуже нагадують емські
укази і валуєвські циркуляри про заборону української мови на
Наддніпрянській Україні.
Звичайно, що ні митрополит М. Левицький, ні канонік
І. Могильницький не могли змиритися з таким ставленням чиновників
президії Львівської губернії до мови корінного народу, а тому одразу ж
після наради вони відіслали свій протест до Відня з доказами історичних
прав руської мови. Протест було розглянуто, і цісар 1818 р. видав ряд
указів, що полегшували розвиток українського шкільництва на Галичині.
Було надано право засновувати руські школи у чисто руських громадах,
однак у школах, у яких навчалися разом школярі греко-католицької і
римо-католицької віри, навчання залишилося польською мовою.
Незважаючи на певні поступки австрійської влади, на місцях
польські чиновники продовжували чинити опір розвитку руської мови.
На багато запитів митрополита М. Левицького, що стосувалися
церковної традиції, були подані негативні відповіді, оскільки запити
митрополита були написані, на думку поляків, “кирильською мовою”.
Власне з цих причин і з’являється праця І.Могильницького
“Відомість о рускомъ языцї” як своєрідна відповідь, спрямована на
захист прав руської мови. Хоча частково вона була написана як
передмова до “Грамматыки Языка Славено-руского”, однак виходить
друком у польському перекладі у видавництві Оссолінських у 1829 р. Ця
праця цінна для нас як документ, у якому І. Могильницький, зробивши
ґрунтовні наукові розвідки, аргументовано доводить, що руська
(українська) мова є “окремою слов’янською мовою нарівні з польською,
російською, чеською та іншими слов’янськими мовами, а її носій – це
окремий народ зі своєю самобутньою історією і культурою”2.
1
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Для доведення цього положення І.Могильницький розглядає
взаємовідношення мови і держави в історичному контексті, вказуючи,
що мова не втрачає своєї краси і величі незалежно від розвитку держави
і народу-носія мови в певний період. Як приклад, наводить грецьку і
латинську мови. І. Могильницький переконаний, що, хоча вже немає
Руської держави Володимира Великого, однак мова її корінного народу
не зникла безслідно, вона існує поряд із мовами інших племен
слов’янських1.
Вагомим доказом відмінності руської (української) мови для автора є
урядові листи, особисті свідчення достовірних авторів і точасне
мовлення українського нороду. І.Могильницький також звертає увагу,
що за часів Литовського князівства руська (українська) мова була
офіційною діловою мовою української знаті. Це підтверджують і Статут
Великого князівства Литовського, а також судові позови, акти,
королівські привілеї тощо. І можна лише дивуватися, що така розвинена
мова, яка протягом багатьох століть мала статус офіційної, була мовою
правосуддя і судочинства, мовою роботи вищих державних органів,
залишилася тільки в устах простого люду.
І. Могильницький робить припущення, що доля руської мови
нерозривно пов’язана з долею руського (українського) народу. Історично
так склалося, що родовиті русини з часом почали соромитися рідної
мови і цуратися свого роду2.
Власне у цьому випадку можемо чітко простежувати паралелі з
мовною ситуацією в Україні у ХХ ст., коли відсутність підтримки мови
на державному рівні призводила до витіснення її з активного вжитку
насамперед у навчальних закладах та державних установах.
Важливою позицією І.Могильницького є те, що він, обстоюючи
самобутність руської (української) мови, визнавав право на вільне існування
та розвиток інших слов’янських мов, говорив про рівноправність мов,
заперечуючи концепції, згідно з якими руська мова трактувалася як діалект
польської чи російської. Не заперечуючи явище взаємодії мов, що
призводить до взаємозбагачення лексичного складу, І. Могильницький
доводить, що українській мові, для прикладу, польська мова завдячує своєю
чистотою, багатством і складом.
Автор послідовно виступав проти тотального запровадження у народних
школах польської мови як мови викладання шкільних предметів. Власне
завдяки титанічним зусиллям І.Могильницького цьому негативному явищу в
багатьох випадках удалося запобігти.
“Грамматыка Языка Славено-руского” (1823) Івана Могильницького
містить детальний опис граматичної системи руської мови, її порівняльні
характеристики з іншими слов’янськими мовами, що дало змогу
стверджувати тезу про окремішність руської мови, її самостійний
історичний розвиток поряд з іншими слов’янськими мовами: польською,
чеською, словацькою і т.д.

1
Могильницький Іван. Відомість о Рускомъ Языці // Українсько-руський архив. – Львів,
1904. – Т. V. – С. 7.
2
Там само. – С. 24.

241

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

На думку М.Возняка, великою заслугою І. Могильницького є те, що в
його граматиці “б’є жива струя народної мови”, і хоча “ся струя не така
чиста й дальше відділена від свого джерела, ніж мова граматики
О.П.Павловського, зате в Могильницького ся струя є повнішою, ширшою і
глибшою”1. Однак основним недоліком праці було те, що її автор описував
“словено-руську мову, якою на Східній Україні з часів І.П.Котляревського
вже ніхто не писав”2.
Цілком поділяємо думку Т.І.Панько про те, що І. Могильницький у своїх
дослідженнях “розглядав галицько-руський народ як невід’ємну частку
українського народу. Його висновки ґрунтувалися на мовних явищах з
різних частин України, на пісенній творчості та зразках нової літератури
Наддніпрянської України. Вважаючи, що галицькі русини, як і русини
Буковини та Закарпаття, належать до єдиного українського народу,
І.Могильницький передбачав, що вони будуть розвиватися як одне
національно-культурне ціле, об’єднане спільною загальноукраїнською
літературною мовою. Він послідовно проводить думку, що українська мова
не є діалектом жодної із слов’янських, що це мова самобутня, самостійна,
придатна і для художньої літератури, і для наукової, і для політичних
дискусій”3. І. Могильницький, визначивши в історичній перспективі
розвиток української мови, вважав, що українська мова є “такою ж
самобутньою мовою, як і інші слов’янські мови, рівноправною з ними, а
тому заслуговує не тільки на визнання, а й на широке запровадження у всі
сфери життя українців – у побут, літературу, в освіту, в науку тощо”4.
Як справедливо підкреслював О.Маковей, “трактат І.Могильницького
“Відомість о рускомъ языці” “давав “молодому поколінню” русинів, як
Йосифові Левицькому, Йосифові Лозинському, Маркіяну Шашкевичеві і
його товаришам першу наукову основу для зрозуміння становища руської
мови поміж слов’янськими мовами”5.
Отже, базові принципи мовної політики в Україні треба виробляти,
враховуючи як сучасні соціальні тенденції, так і значний історичний досвід
просвітницької діяльності українських церковних і світських діячів у
питаннях захисту рідної мови, її поступального розвитку і функціонування у
всіх сферах суспільного життя. Досліджуючи історико-правові аспекти
мовної політики держав, які колонізувати українські землі, та причини
становища тієї чи іншої мови у певному соціально-політичному середовищі,
можна виробляти раціональні стратегії розвитку української та інших мов
національних меншин на сучасному етапі державотворення.
1
Возняк М.С. Студії над галицько-українськими граматиками // ЗНТШ. – Львів, 1909. –
Т. 90. – Кн. 4. – С. 79.
2
Павлюк М.В. Основні етапи розвитку українського мовознавства дожовтневого
періоду. – К.; Одеса: Вища школа, 1978. – С. 64.
3
Панько Т.І. До проблеми формування і уніфікації української мови // Мовознавство. –
1990. – № 1. – С. 10.
4
Ґрещук В.В. “Відомість о Рускомъ Языці” І.Могильницького – перша українознавча
лінґвістична розвідка в Галичині // Іван Могильницький. Відомість о Рускомъ Языці /
Підготовка до друку, вступна стаття і примітки В. Ґрещука. – Івано-Франківськ: Плай,
2003. – С. 15.
5
Маковей О. З історії нашої фільології. Три галицькі граматики: Іван Могильницький,
Йосиф Левицький і Йосиф Лозинський // ЗНТШ. – Львів, 1904. – Т. 51. – С. 13.
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Плотникова Л.Ф. (Київ)
МОВА В ДУХОВНОМУ ВІДРОДЖЕННІ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
(I пол. XIX ст.)
Стаття присвячена дослідженню одного з найскладніших періодів у
духовному житті України, коли внаслідок погрому козаччини була
зруйнована не тільки козацька держава, а й відбувалося неухильне
нищення духовного життя народу.
Російська імперія намагалася позбавити українців історичної пом’яті
і, зрештою, добитися втрати ними своєї ідентичності. І тим вагомішим
постає той факт,що й за таких обставин український народ не впав у
розпач, не втратив віру, волю і надію. Його віру й устремління в цю лиху
годину найліпшим чином підтримують передові діячі української науки,
культури, просвітництва, такі як І. Срезневський, М. Максимович,
А. Метлинський, Т. Шевченко, П.Куліш, М.Костомаров, О. Потебня та
багато інших, які і в умовах запустіння не перестають шукати шляхи
виходу з того становища, у якому опинилося українство. Особливу роль
у пошуках шляхів та засобів духовного відродження народу вони
вбачали в мові, як одному з визначальних чинників його самореалізації. І
у відродженні україномовного простору вони насамперед звертаються до
народних джерел, досліджують витоки української мови, обгрунтовують
її самодостатність, готуючи тим самим відповідне підґрунтя для її
розвою і всебічного функціонування.
Народна мудрість говорить, що не можна двічі увійти в одну й ту ж
саму річку. Проте, звертаючись до ріки людського життя, важливих
етапів розвитку нашої країни, ми все більше переконуємося, що
вивчення історичного досвіду попередніх поколінь не віддаляє, а
поєднує нас у плині часу, у виробленні й застосуванні єдиних підходів,
єдиної методології творення історичного процесу як цілого.
Розглядаючи творчу спадщину видатних дослідників духовної історії
українського народу, методологію їхнього бачення і вирішення
найрізноманітніших проблем свого часу, зокрема, розвитку української
мови, ми чіткіше бачимо й усвідомлюємо наше сьогодення, відчуваємо
майбутнє.
Вивчаючи творчий спадок української інтелігенції XIX ст. в
осмисленні ролі мови в житті народу в той тяжкий для нашої країни
період, ми, в першу чергу, маємо розгледіти специфіку підходів і
прийомів, що не втрачають своєї актуальності і нині.
І саме тому при виборі теми дослідження передбачалося дослідити не
тільки і не стільки специфіку духовного життя народу в умовах XIX ст.,
а, передусім, вивчити ту виключну роль, що належала в ньому
інтелігенції, зокрема, у збереженні і примноженні духовних сил народу,
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побачити тяглість і неперервність цього процесу. Одночасно звернення
до даної теми дає можливість краще зрозуміти і переосмислити
діяльність науковців, діячів культури і просвітництва періоду, відомого у
світовій історії як доба романтизму.
Історичні, суспільно-політичні умови життя в Україні на початку
XIX ст. були вкрай тяжкими. Українське національне життя занепадало.
Дві третини української етнічної території перебували під владою
Російської імперії. Громадянство продовжувало перебувати під пресом
всенаростаючої денаціоналізації. Російський уряд Україну розглядав не
інакше як Малоросію, як окраїну Російської імперії і тому про будь-які
національні особливості – історичні, мовні, культурні – не могло бути й
мови. Українська мова була у вжитку переважно селян і видавалася не
інакше, як мужицька. Мова ж як атрибут нації, як один із визначальних
чинників її буття повністю заперечувалася. Та всупереч шовіністичній
імперській політиці російського царизму українська мова продовжувала
жити в українському селі на комунікативному рівні. Селянство
виступало головним оберегом мови своїх предків. І це навіть у той час,
коли українські письменники, науковці писали російською мовою, бо
тільки за таких умов вони могли вийти на ширшу дорогу науки, освіти,
культури, державної служби.
Відомий український історіософ І. Лисяк-Рудницький у тогочасному
суспільному розвитку України виділяє два основні напрями розвитку
національної свідомості українства. Перший, малоросійський, був
орієнтований на «поглиблення та закріплення єдності з Москвою»,
другий, що уособлював «свідоме українство», спрямований на
збереження та відновлення української самобутності1.
І саме на цьому останньому напрямку і почав формуватися прошарок
української інтелігенції, яка взяла на себе велику і відповідальну місію
духовного відродження українського народу, збереження і розвитку
мови не тільки як засобу побутового спілкування, а як визначального
чинника повноправного і самобутнього духовного життя народу.
Як відомо, процеси ці відбувалися не тільки під впливом проблем
внутрішнього характеру, а й тих тенденцій, що поширювалися в
європейському просторі, і які прискорювали процеси етнокультурної
консолідації європейських народів, українського народу, зокрема. Під їх
впливом відбувалися сутнісні зміни в національній самосвідомості, крок
за кроком прирощувалося розуміння свого права на розвиток власної
мови, літератури, культури.
Ідеї німецьких філософів Й. Гердера, Ф. Шелінга, Й. Фіхте щодо ролі
національних чинників в історії розвитку спільнот знайшли
найблагодатніше підгрунтя на українській землі, набули першочергових
значень у середовищі освіченої української інтелігенції. Необхідність
розвитку національної самобутності, усвідомлення самодостатності й
1
Лисяк-Рудницькій І. Інтелектуальні початки нової України. Історичні есе. У 2 т. – К.:
Основи, 1994. – Т. І. – С .190.
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окремішності української мови, відстоювання права українського народу
бути самим собою бачилися українськими діячами як найважливіші
завдання тогочасного українського наукового і культурного життя.
Народ, нація і мова – органічно єдині поняття, ця думка лейтмотивом
проходить через усі дослідження представників доби романтизму.
Романтизм як форма прояву народності була поєднана з народною
творчістю, фольклором і це, як показали наукові дослідження, є
закономірним
явищем
у
період
утвердження
національної
самосвідомості. М. Грушевський сприймав українське національне
відродження як процес зближення української інтелігенції зі своїм
народом. І що саме народна мова «вирішила долю українського
відродження, відновила розірваний зв'язок інтелігенції з народом,
відкрила шлях до зближення з нею»1.
На українських землях в кінці 20-х років XIX ст. почали
утворюватися перші громадські літературно-наукові об’єднання, метою
яких стало дослідження історичного минулого, побуту, звичаїв, мови
населення певного регіону.
«Першою столицею відродження» дослідники вважають місто
Харків, діяльність гуртка вчених і літераторів, які під впливом ідей
європейських романтиків заклали міцні підвалини вивчення
українського фольклору, мови, усного народного спілкування і фактично
«відкрили» українську етнічну тотожність2.
Те, наскільки складною і невтішною була тогочасна мовна ситуація
на теренах нашої країни, свідчить, зокрема, звернення першого ректора
Харківського університету І. Рижського, який викладав російську
літературу, до Імператорської академії наук з пропозицією видати один
із літописів «що стосуються стародавніх справ цього краю
(Слобожанщини) і писані мовою, яка давніше тут уживалася, а в
останніх роках сильно змінюється і великими кроками наближується до
великоросійської. Внаслідок з цього, – писав І.Рижський, – … настане
час (і, може, незабаром), що квітнуча років 150 тому і більше мова та
пійде в повне забуття, я гадав, чи не корисно було б зберегти її, як
відміну «рускаго» слова виданням котрогось із згаданих літописів»3.
Згодом подібного роду думки про збереження та розвиток
української мови віднаходимо у творчості І.Срезневського,
А.Метлинського, М.Максимовича, П.Куліша, О. Потебні, які,
розуміючи, що мова є основою національного життя, свідомо, за
покликом душі брали на себе вирішення таких завдань:
у контексті осмислення суті історичних подій і явищ, духу народу,
його традицій, звичаїв, з’ясувати, яким чином мова була пов’язана з
історичним процесом, духовним світом народу;
1
Грушевский М. Украинский народ в его прошлом и настоящем. – СПб., 1915. – Т. I –
С. 321.
2
Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України. Історичні есе. У 2 т. – К.:
Основи, 1994. – Т. I. – С. 207
3
Цит. за: Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К., 2001.
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чому й як відбувається розвиток мови і як він пов'язаний зі
специфікою буття народу;
з’ясувати природу та обґрунтувати ідею самостійності, окремішності
української мови та її роль у розвитку українського етносу, нації,
народу;
осмислити, чому в творчій і дослідницькій діяльності вчених,
літераторів таку важливу роль відіграє народна творчість і, зокрема,
фольклор.
Першою спробою дослідження такого важливого компонента
українського побуту, як народні пісні, на рівні наукового аналізу стало
видання у 1827 році М.Максимовичем «Малороcсийских песен».
У 1834 р. виходить наступна збірка М.Максимовича – «Украинские
народные песни», які стали й своєрідним відображенням реальної історії
українського народу від XVI до XIX століть і фактично вперше
позначили право на громадянство українському слову. М.Максимович,
будучи редактором і видавцем збірників «Киевлянин», «Украинец»,
альманаху «Денница», вперше почав широко знайомити українську
громадськість зі своїм баченням ролі українського слова в житті народу.
Всі його збірки і видання були надзвичайно популярними. Вони несли з
собою знання (через пісні, етнографічні матеріали тощо) про українську
народність. В них українство вперше побачило своє славне героїчне
минуле, своєрідний літопис української державності, духовні надбання
народу. І ці починання носили не локальний, суто пісенний характер,
вони пробуджували зацікавленість до української історії, культури,
мови, стали поштовхом для багатьох освічених людей по-іншому
подивитися на історію, на свій народ. Починається широке захоплення
вивченням історії та долі народу. Як згадують сучасники, у той час рідко
в кого із студентів-малоросів не було зошита з різноманітним
етнографічним матеріалом, переважно піснями.
У цей же час у Харківському університеті з ініціативи
І. Срезневського і під його керівництвом утворюється літературнофольклорний гурток. У 1831 р. він видає «Український альманах», у
якому поряд з українськими піснями знаходять місце твори Є.Гребінки,
Л.Боровиковського, О.Афанасьєва-Чужбинського, І.Розковшенка.
Є.Гребінка зазначав, що з виданням цього альманаху ожила народна
поезія, народне слово, а українці стали відчувати самобутність свого
письменства. В альманасі була вміщена стаття І. Срезневського «Мысли
и замечания», у якій автор осмислював шляхи розвитку мови, як
вираження того необхідного, що потрібно її носіям у житті. Мова, на
його думку, несе з собою відбиття найтонших нюансів, найглибших
абстрагувань людського розуму. Вчений був упевнений у великих
перспективах розвитку українського слова.
Активно виступаючи з розвідками на фольклорно-етнографічні,
літературні й історичні теми, зокрема, у статті «Взгляд на памятники
украинской народной словесности» (1834 р.) І. Срезневський доводить,
що українська мова є цілком самостійною серед інших слов’янських
мов, що вона є цілком сформована і нічим не поступається ані
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милозвучністю, ані лексичним і синтаксичним багатством іншим мовам,
звертає особливу увагу на розвинутий синтаксис. І як аргументи
посилається на творчість Г.Сковороди, Г.Гулака-Артемовського,
І.Котляревського, Г.Квітки-Основ’яненка1, твори яких були знані в
народі й яскраво підтверджували ці висновки вченого.
Значним явищем для української громадськості став вихід збірника
І.Срезневського «Запорожская старина» (1833-1838), сприйнятого
сучасниками, зокрема М. Максимовичем, М.Гоголем як багата
скарбниця усної поезії найвищого гатунку. Т.Шевченко у листі до
П.Корольова висловлював захоплення цим збірником2, а самі матеріали
використав у своїх поезіях.
Активне вивчення та піднесення народної творчості, тих скарбів, що
знаходились у глибинах народу, давали змогу відтворити мислення,
психологію, звичаї наших предків, розпочати відродження мови,
оскільки тільки мова давала можливість відтворювати матеріальний та
духовний світ народу.
Етнографічні дослідження спонукали вчених до все більш глибокого
осмислення єдності таких явищ і понять як «народ», «мова», їх
взаємовплив у соціальному, культурному і філософському аспектах,
змушували досліджувати, порівнювати мови. В часи бездержавності,
коли українську мову не визнавав російський уряд повноцінною
національною мовою, вважали говіркою російської мови, становище
української мови серйозно ускладнювалося, гальмувалися процеси її
творення і функціонування. Незважаючи на те, що українська мова мала
на той період дуже обмежений простір функціонування, вчені
теоретично обґрунтовують і розкривають функції мови, доводять її
окремішність і самодостатність. Саме на основі дослідження писемної
творчості українського народу, зібраних пам’яток, пісень, дум М.
Максимовичем, А.Метлинським та іншими вперше відбувається
порівняння мов, здійснюється велика робота по ідентифікації
українського народу. М.Максимович полемізує з російським ученим
М.Погодіним, про походження української мови, про право українського
народу на власну літературу і мову.
Особливе значення мала думка М.Максимовича, де він стверджує, що
виникнення мови і народу – це єдиний процес, і мова є невід’ємним
витвором людської діяльності. Тобто з виникненням народу
народжується і його мова, що передається через покоління, а історія
словесності й мови народу має йти поряд з історією цього народу, тим
більше, що історія базується переважно на пам’ятках словесності і
мови3. «Я помічаю всі її (мови) відголоски в піснях і в письмових
пам’ятках, написаних колись на нашому Руському Півдні, бачу ясно

1

Див.: Учёные записки Московского университета. – М. 1834. – Октябрь. – С. 134.
Див.: Шевченко Т. Зібр. твор. – К.: Академія наук УРСР, 1964. – Т. 6. – С. 19.
Максимович М. Собр. соч. – Т. 3: Начатки русской филологии: О степенях сродства
между наречи ями. – С. 58.
2
3
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сліди Південноруської мови в тексті Церковно-слов’янському – писав
М.Максимович1.
Глибоко змістовні спостереження дали підставу вченому
стверджувати, що три різні мови (українська, російська, білоруська)
настільки відрізняються між собою, що їх можна вважати не як три
наріччя, а як три особливі однорідні мови, й навіть і з більшим правом,
ніж мови польська, чеська, словацька, бо ці останні більше схожі між
собою, ніж південноруська з великоруською й навіть із білоруською».2
М Грушевський вважав М.Максимовича (і з цим не можна не
погодитись) «творцем історичної української ідеології», бо він,
спираючись на свої дослідження фольклору, народної творчості,
першоджерел, доводив, що «нова українська література, козацька і
гайдамацька Україна органічно розвинулися з побуту, історії, мови й
творчості Київської Русі»3.
Саме з народної творчості вчений виводить особливості українського
менталітету, підкреслюючи, що український народ зберіг ідею волі,
свободи, віру, має право на власну долю і на власну мову.
Першим
серед
учених-дослідників
народної
творчості
А.Метлинський, а за ним згодом і його університетський учень,
видатний вчений О.Потебня, порушить проблему буття нації і мови,
значення і сутності мови як феномена. Фольклорист, літератор, видавець
А. Метлинський, як і всі діячі доби романтизму, намагався піднести
народне мовлення, як можливість національного відродження і буття, як
подальший розвиток писемної літератури, як передумови розвою
української літературної мови. «Без слова народного поетичний дух не
виразить свого змісту»4.
«Слово надходить через відображення в людині світу зовнішнього,
тому в слові зовнішній світ предметів, внутрішній дух людини і її
фізичний організм спонукаються до взаємного проникнення , і тому
мова перебуває в деякій залежності від всіх поколінь людини і від її
характеру, моралі і звичаїв, – і вплив її поширюється на вияви
суспільного життя людини»5.
Отже, у мові відображається сприйняття українського етносу,
акумулюється код нації. Без ґрунтовного знання мови народу неможливо
зрозуміти його дух, усі грані культури.
«Якщо мова забувається, то це означає, що не лише звичаї, поняття
прабатьків зникли, але й останній струмінь своєнародної життєвості
щезнув»6.

1

Там само.
Там само.
3
Грушевський М. «Малоросийские песни» М.Максимовича і століття української
наукової праці // Україна. – 1927. – Кн. 6. – С. 5-6.
4
Метлинский А. О сущности цивилизации и значение её элементов. – Харьков, 1938. –
С. 40.
5
Там само. – С. 50.
6
Метлинский А. Речь об истинном значении поэзии.
2
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Народознавчі дослідження науковця були докладними і цінними з
точки зору обгрунтування самодостатності української мови. Він
захищав народність у мові, народні говірки, зокрема, оскільки розумів,
що без народного мовлення неможливий не лише подальший розвиток
мови, а й відповідно мислення та розвиток культури. Це підтверджують і
радянські часи та й період перших років незалежної України, коли ми
стали свідками кращого ставлення до російсько-українського суржика,
ніж до вживання діалектизмів у художній, публіцистичній літературі,
яке гостро критикувалося і тим самим руйнувалася сама підоснова мови.
Тож маємо всі підстави сказати, що вже більше як півтораста літ тому
вчені відповідно усвідомлювали закони розвитку мови і нації.
У передмові до збірника «Южный русский сборник» (1848) вчений
сформулював основне завдання тогочасся: «…Шануючи європейське
просвітництво і відчуваючи любов до людства взагалі, не треба однак
забувати ні себе самих, ні свого народу, ні сім’ї, ні родини, якими
встановлюється коло і спосіб наших дій»1.
А. Метлинський був переконаний, що праукраїнська мова стала
основою для всіх слов’янських мов. «Але не лише в Південній Русі, в
Червоній Русі і Малій Русі панувала південно-руська мова і належала як
простому народу, так і вищим верствам суспільства. Південно-руська
мова панувала і в руських землях, які належали до Польського
королівства, нею говорили і при дворі великих князів Литовських,…
користувались у дипломатичних стосунках, на ній писалися важливі
державні акти…»2
Крім історіософського осмислення проблем творення української
мови, вченому дуже хотілося конкретними справами прислужитися
народові,зокрема уніфікувати правопис. Бо «Це біда.--пише він.-- Вівці
без пастиря, і розділилися! Що не книжка, що не віршики, то і
правописання!»3 А відсутність єдиного правопису зменшувала
можливість застосування мови в усіх сферах життя.
З народної творчості почалася наукова діяльність мовознавця і
філософа О.Потебні. Як і всі його попередники, він пов’язував мову з
культурою народу. Необхідно пізнати свою рідну мову, українську
пісню, напише О.Потебня в одному з листів до свого приятеля, – бо все
пізнання національного живе в українській пісні та його мові. Однак
Потебня не просто був продовжувачем ідей романтиків, а в своїх
наукових дослідженнях, зокрема в праці «Мысль и язык», він іде далі і
пропонує глибше розглядати мову як сутнісне явище, закладає основи
мовознавчих системних досліджень. В бібліографічному листі
О. Потебні до визначного чеського вченого-славіста А.О.Патери
читаємо: «Обставинами мого життя зумовлено те, що під час наукових
1

Метлинский А. Предисловие. Южный русский сборник. – К., 1848. – С. 7.
Метлинский А. Заметки относительно южнорусского язика // Історія української
літератури критики та літературознавства. Хрестоматія. – К., 1996. – С. 140.
3
Цит. за: Федорук О. До характеристики взаємин П.Куліша та А.Метлинського. –
Львів; Нью-Йорк, 2000. – С. 260.
2
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моїх занять вихідною точкою моєю, іноді помітною, іноді не помітною
для інших, була малоросійська мова і малоросійська народна
словесність. Коли б ця вихідна точка і пов'язане з нею почуття не були
мені дані і коли б я виріс поза зв'язком із народними переказами, то, мені
здається, навряд чи я став би займатися наукою»1.
Саме український ґрунт, народна мова, багатий етнографічний
матеріал дали поштовх О.Потебні для його поглибленого вивчення
походження, розвитку і функціонування мови в суспільстві.
Обґрунтовуючи концепцію народності мови О.Потебня писав:
«Немає мови й наріччя, які б не були здатні стати знаряддям необмежено
різноманітної й глибокої думки»2. О.Потебня бачив неповторність
кожної мови у відображенні дійсності:
«Якби об'єднання людства за мовою і взагалі за народністю було
можливе, воно було б згубним для загальнолюдської думки, як заміна
багатьох почуттів одним, хоч би це було не дотиком, а зором. Для
існування людині потрібні інші люди, для народності – інші
народності»3. Від себе додамо – для існування мови – інші мови.
Слово не створюється окремим індивідом, – вважав він, – адже воно
лише в устах іншого індивіда може стати зрозумілим для того, хто
говорить. Отже, «мова створюється тільки сукупними зусиллями
багатьох, суспільство передує початку мови»4. Творцем мови є народ.
Мова породжується «народним духом», який зумовлює національну
специфіку мови.
О.Потебня у своїх працях іде далі, і як В. Гумбольдт, він доводить,
що мова створює думку: «Мова є засобом не тільки виражати готову
думку, а створювати її ... вона не відображає світоспоглядання, яке
склалося, а діяльність, яка його складає». «Мова є одним із
наймогутніших засобів наближення і досягнення об'єктивної думки,
тобто істини, і веде до пізнання не тільки світу, а й самого себе»5.
Отже, у мові немовби закладена творча можливість і необхідність
створення думки, а кожне мовлення людини є творчим процесом, у
якому повторюється не готова істина, а відбувається постійний процес
народження нової думки. Розробив О.Потебня і теорію внутрішньої
форми слова. Він визначив внутрішню форму слова через взаємозв'язок
мислення і мови.
«Внутрішня форма слова є відношенням змісту думки до свідомості,
вона показує як уявляється людині її власна думка»6. Отже,
словотворення – не суб'єктивний продукт людського мислення, а
об'єктивний процес відображення та відтворення світу в процесі
суспільної діяльності людей. О.Потебня доводив, що відкриття законів
1

Потебня О. Ювілейний збірник до 125-річчя з дня народження. – К., 1962 – С. 93.
Потебня О. Естетика і поетика слова. – К., 1985. – С. 87.
Там само. – С. 125.
4
Там само. – С. 87.
5
Там само. – С. 156.
6
Там само. – С. 98.
2
3
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природи відбувається через мову: «Думка, вигодувана словом, починає
відноситися безпосередньо до самих понять, в них знаходить знання, яке
шукає»1. Кожна наука відшукує для себе необхідні слова у цілісній
будові мови й таким чином вибудовує свою споруду. «Шлях науці
підготовляється словом»2. Отже, мова є способом відкриття раніше
невідомої істини, нових знань.
Таким чином, ми бачимо, що добре усвідомлюючи значення
українського слова для пробудження національної свідомості, а також
розуміючи його консолідуючу силу в умовах бездержавності й
офіційного невизнання, українські сподвижники підносили його
значення, захищали його від спроб зневаги і відступництва,
обгрунтовували його самодостатність і окремішність, великі
перспективи розвитку.

Волошина Г.А. (Черкаси)
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ЧИННИК
ЗБЕРЕЖЕННЯ І ПІДНЕСЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ДУХОВНОСТІ ТА СВІДОМОСТІ
У статті зроблено спробу проаналізувати взаємозалежність
розвитку
української
національної
держави
та
мовного
самоствердження українців. Зосереджено увагу на успіхах мовної
політики щодо ренесансу мови за період незалежності.
Україна має свою багату історію, впродовж якої творилися високі
зразки матеріальної та духовної культури, а в загальній скарбниці
філософської думки
вагомий доробок належить українським
мислителям. Були в цій історії свої злети і падіння. Як зазначав
С. Єфремов, «усе розгубив український народ на довгому і важкому
шляху своєму до теперішнього становища: політичну самостійність і
економічний достаток, своє право й освіту, свої закони й суд, свою
школу й інтелігенцію… Ім’я навіть своє втратив у безупинній боротьбі
за національну індивідуальність, зробився народом без прізвища»3.
За пошуками причин пояснення викладеного С. Єфремовим як
докору минулим і перестороги майбутнім поколінням далеко ходити не
доводиться. Вигідне географічне положення України, її багаті природні
ресурси завжди викликали зазіхання на неї більш сильних і мілітарно
організованих сусідів, які заярмлювали, колонізували її, використовуючи
1
2
3

Там само. – С. 143.
Там само. – С. 148.
Єфремов С. Історія українського письменства. – Мюнхен, 1989. – Т. 1. – С. 10.
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як розмінну монету у своїх політичних комбінаціях, намагалися стерти в
пам’яті народній усе українське, позбавити української мови, культури,
перетворити український народ на манкуртів.
Духовне життя нації, національний прогрес, розвиток національної
культури,
зростання
національної
свідомості,
національне
самовиявлення і, нарешті, державність – неможливі без існування
національної мови.
В українській історії процеси виборення волі та існування мови
якнайщільніше переплетені. Українська мова в процесі формування
нації, національної свідомості була початковим і часто основним
чинником у цьому аспекті. Мова, рідне слово в багатьох випадках
існували для українського етносу як єдине джерело, що підтримувало
дух народу, віру в існування нації, єдності. Це джерело живилось також
постійним прагненням українського народу до свободи, боротьбою за
незалежність і державність.
Тривіальне твердження, яке на сучасному етапі відновило існування
серед культурологів: «мова – суть нації, існує мова – існує нація», між
тим яскраво підтверджується українською історією, бо саме українська
мова, незважаючи на часи жорстоких переслідувань, зберегла її носіїв як
народ, як націю1.
У мові, як у засобі виявлення, а часто, як у джерелі національного
пізнання та в інших національних прикметах, властивих етносові на
різних етапах розвитку та існування, – засвідчується і проявляється стан
української етнічної духовності, ідеї незалежності та свободолюбства,
ступінь розвитку матеріальної та духовної культури2.
Поряд із самоусвідомленням та іншими ознаками етнічної
духовності, що засвідчують самобутність народу, властиві багатьом
поколінням, українська мова належить до найвагоміших функцій
збереження і піднесення української національної духовності та
свідомості. Вона виконувала ці функції в найрізноманітніших сферах.
Загальновідомо, що українська мова, у тому числі національна – це
мова українського народу, якою користуються для вираження своїх
думок, почуттів у всіх сферах та формах її вияву в процесі спілкування,
мислення та художньої творчості в Україні та в різних місцях планети
представники соціальних класів та груп всіх етнолінгвальних спільнот
української нації3.
Нерідко саме мова є образом усієї нації, усього народу. І від того,
наскільки народ знає і поважає свою мову – залежить сила народу, адже
мова, певною мірою, єднає своїх серед чужих. Наприклад, класична
арабська мова втілює в собі ідею єдності арабів. П. Шафарик казав:
«Народ, що не усвідомлює значення рідної мови для свого вищого
1
Полюга Л.М. Українська мова у процесі духовного відродження українського народу
// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К., 1992. – С. 9.
2
Німчук В. Походження і розвиток мови української народності // Українська
народність: Нариси соціально-економічної та етнополітичної історії. – К., 1990. – С. 18.
3
Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004. – С. 172.
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духовного життя, виконує над собою самовбивство».
Мова є символом національної незалежності, атрибутом національної
гордості, засобом патріотичного виховання. Після завоювання влади й
успішного впровадження мовної політики мова уподібнюється таким
символам, як національний прапор, гімн, народний орнамент, народна
пісня і навіть контури країни на карті.
Історично так склалося, що не вдавалося нам плекати мову як слід.
Україна була в пошуках, а так і мова не могла себе реалізувати. Безліч
причин і пояснень того, чому українська нація не знаходила себе:
перебування під владою Литви, Польщі, Австро-Угорщини, Росії,
“змішування” нації, втрата сподівань на самостійність.
Сьогодні ми маємо те, до чого наші предки йшли віками –
незалежність. Українська мова – державна. То ж, аналізуючи минуле,
треба помірковано будувати майбутнє, а основне – не втратити вже
здобутого, щоб не проходити той тяжкий і довгий шлях заново.
Крім формалізму державності мови в Україні за часи незалежності
все ж є деякі успіхи мовної політики:
написи на табличках, вивісках, печатках, бланках державних установ
робляться українською мовою;
публічні виступи, робота Верховної Ради, загальноукраїнського
телебачення і радіомовлення здійснюється українською мовою;
українська мова впроваджується в освітню діяльність і в систему
дошкільного виховання;
українська мова активно використовується в науці (галузеві і
термінологічні словники…);
впроваджується україномовний військовий статус;
у паспортах перший запис робиться українською.
Але мовна політика на сьогодні залишається помірковано
обмеженою, з прагненням уникнення радикальних змін.
На наш погляд, основною причиною уповільнення мовною ренесансу
є відсутність справді української вищої влади. Розв’язання проблеми має
відбуватися в такий спосіб, щоб не кривдити національні меншини, але
насамперед – українську націю.
Зміни у мовній політиці пов’язані з етнічною свідомістю та
ставленням до певних фактів, явищ, дій. На особливу увагу
заслуговують ситуації, коли мова є символом. Простеживши історію
нації, можна вивести твердження, що мова – символ боротьби українців
за незалежність, атрибут нації. З самих зародків лінгвоциду з’явилися
зародки етноциду, і з самого початку відстоювання державності країни
питання доходило до відстоювання державності мови. Історія свідчить,
що формування народу в націю неодмінно супроводжується мовним
самоствердженням. Душею держави є нація. Народ, роз’єднаний мовно,
ще нацією не став. Тим самим захитується в своїх основах сама рація
існування держави. Усі народи, створюючи національні держави, де
мова має несприятливі умови для розвитку, спиралися при цьому на
національну еліту, якщо її вже мали (як поляки, угорці), або виробляли
її, щоб на неї спертися, якщо її не було і народ був «селянським», а місто
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чужомовне (фіни, естонці, латиші, литовці, чехи, словаки). Національна
еліта, яка включає найрозвиненіші соціально і культурно верстви
(духівництво, офіцерів, учителів, урядовців, лікарів, інтелігенцію
загалом), в умовах демократїї не загрожує жодною кастовістю й є
еталоном, на який рівняється решта народу. Тому якщо національну
еліту з національною мовою створено, а отже, національним за мовою
стає, крім села, й місто, мова швидко робиться загальнонаціональною, і
цей стан стає незворотним. Тим-то й навпаки, коли народ хочуть
денаціоналізувати й асимілювати мовно, намагаються насамперед
знищити національну еліту. Отже, національна еліта створюється
національною мовою й духом. Через це і нації новонароджені і
відроджені (євреї з відновленим івритом) докладали всіх зусиль, творячи
навчально-виховні заклади з національною мовою – від дитячих садків
до університетів1.
У процесі повернення до своєї мови та культури денаціоналізованим
народам доводилося не просто навчати мови практично, а й будити
національну свідомість, без якої неясний сенс цього повернення. При
цьому знаряддям усвідомлення ставала спочатку мова асиміляції
(німецька – для понімечених естонців, латишів, чехів, словенців;
шведська – для шведизованих фінів; англійська – для англізованих
ірландців). Безперечно, і в Україні, де більшість східних українців у
містах є частиною т. з. російськомовного населення, російськомовна
література могла б відіграти ту саму позитивну роль. Російською мовою
можна не лише віддалити, а й наблизити до України та української мови.
Потрібна цікава російськомовна оригінальна література про Україну, її
мову, історію, культуру і російські переклади української літератури.
Звичайно, ця література прислужилася б і для об’єктивної інформації
про Україну російського населення України і решти російськомовного
населення неукраїнського походження. Але як показує історія російськоукраїнських відносин це поки що неможливо. Специфікою українського
шляху мовного самоствердження загалом є те, що в ньому поєднано два
відмінні підтипи: західний і східний. Характерним для цих народів є
особливо великий тиск на них асиміляційної політики, що в українців
підсилювалось
небезпечною
близкістю
мови-асимілянта.
Західноукраїнська інтелігенція в пошуках мовної самоідентифікації,
борючись із полонізацією, знаходила спільність з іншими верствами
свого народу не в староукраїнщині, не в москвофільському «язичії», а в
українській літературній мові на народній основі. Шлях розвитку мовної
свідомості східних українців відбувався інакше. За мовою поєднати їх
важко, тому спочатку треба зацікавити східноукраїнців справами
Української держави, перейняти їх ними. А оскільки українська
державна свідомість – це перейнятність українськими справами, інтерес
до них, уболівання щодо них, то вона поступово може й має підвести до

1

Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. – К.: Спалах, 2004. – С. 172.
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національної свідомості, що є одягом всього цього, тобто до мови.1
Певна річ, що чим більшими будуть успіхи України як держави, тим
більше буде підстав для вироблення державної, а далі національної й
мовної свідомості. Але водночас чим активніше “народ України”
ставатиме громадянами України, тобто українським народом, що
зацікавлений в успіхах держави, активно цим успіхам сприяє, а не
просто спостерігає і вичікує, тим більше шансів розраховувати на успіхи
держави.
Провідними й вирішальними при розбудові Української держави, що
забезпечить мовне самоствердження українців, мають стати три основи,
на які спирається кожна держава, – національна ідея, національний
закон, національна економіка.
Національна ідея України – це воля для себе і світу, бо «Україна –
наріжний камінь вільної Європи». Тому побудова Української держави
потрібна не тільки етнічному українцеві, а й будь-якому державному
українцеві, незалежно від його національності, бо сильна й багата
Україна несе добро не тільки самій собі, а й усьому своєму довкіллю,
отже, й історичній батьківщині будь-якого з етносів, що її населяють.
Українська економіка не зможе розвиватися нормально, доки основа
основ України, український народ, не відчує себе господарем, доки
приниженою буде його мова і культура. Відродження України, як і всіх
країн, де внаслідок чужоземного панування велике місто було
денаціоналізоване, має розпочатися з села і провінції загалом. Саме тут
найбільший резерв для відродження, зокрема мовного, яке мають у
містах розпочати вихідці з села і невеликого міста. Але для того, щоб
вони могли вплинути на місто, українське село має стати заможним,
багатим і освіченим. А коли національна ідея знайде своє втілення в
національній економіці, і на сторожі цього втілення стане національний
закон, створяться всі умови для успішного розвитку Української
національної держави, а тим самим і для швидкого й ефективного
мовного самоствердження українців, яке, в свою чергу, сприятиме
зміцненню і розвиткові держави.
Мова назавжди залишиться атрибутом нації, символом добробуту (за
умови раціональної мовної політики) та символом боротьби за
незалежність. Нація без національної мови – не нація. Ми маємо всіма
способами допомагати нашій мові “збагачуватися” і “розвиватися”, а не
“боротися” і “бідніти”.

1
Полюга Л.М. Українська мова у процесі духовного відродження українського народу
// Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – К., 1992. – С. 9.
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Копкова-Білоус О.В. (Київ)
ЛЕКСИКА – ЯК ГЕНЕРАТОР
КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ
У статті розглядається лексична система української мови як
основа розвитку комунікативних умінь і навичок. Автор вважає, що
розвиток комунікативної діяльності відбувається при досконалому
оволодінні лексикою рідної мови.
Як зазначають мовознавці, мова – це модель світу в його пізнаній
частині, вона є засобом пізнання і комунікації, засобом зв'язку між
людиною і світом. В кожного народу є своя модель світу, зафіксована в
мові. Комунікативні зв'язки в українському суспільстві мають проходити
за відповідними законами української мови, хоча є ще позамовні
чинники спілкування. До них віднесемо власне національні і
загальнонаціональні, що вивчають суміжні галузі мовознавства.
Спробуємо
дослідити
проблему
продуктивності
розвитку
комунікативної сфери особистості на основі вивчення лексичної системи
української мови. Як співвідноситься комунікативний розвиток
особистості з її лексичним розвитком, які внутрішні закони формування
комунікативних умінь і навичок – розглянемо ці питання в ході нашого
дослідження.
Аналізом розвитку комунікативних умінь і навичок у процесі
вивчення лексики займалися Г.Гаврилович, О.Глазова, Г.Гребницький,
А.Ляшкевич, Л.Соловець, Л.Шевцова. Кожен із мовознавців розглядав
різні аспекти загальної теми, акцентуючи свою увагу на практичному
застосуванні матеріалу розділу «Лексикологія» в шкільному курсі
вивчення лексики. Одні вважають, що розвиток комунікативних умінь і
навичок найкраще відбувається при засвоєнні фразеології, інші в основу
кладуть лексикографічну працю, дехто акцентує увагу на психологічних
моментах.
Проте
повного
висвітлення
проблема
розвитку
комунікативних умінь і навичок у процесі вивчення лексики не знайшла.
Питання це складне й багатоаспектне. Тому торкнусь тільки основних
його моментів.
У розвитку комунікативних умінь і навичок потрібно спиратися на
функціонально-комунікативні дослідження мови, в таких галузях
мовознавства, як комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика,
психолінгвістика. Серед них особливу роль відіграє комунікативна
лінгвістика, у якій виділено проблеми, пов'язані з категоріальною
організацією мовного матеріалу в процесах комунікації.
У досягненні комунікативної мети навчання мови спираємося на
комунікативний і мовний принцип – принцип системності (системна
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організація мовного матеріалу, взаємозв'язок усіх аспектів мовної
системи).
У центрі мовленнєвої діяльності стоїть комунікативний намір. Він
поряд з формою і значенням несе основне комунікативне навантаження.
Саме говоріння – вид діяльності, спрямований на розуміння слухача і
через нього на певний вплив, що становить мету висловлювання. Щоб
досягнути комунікативної мети, необхідно добре володіти лексичною і
граматичною системами мови.
Комунікативна діяльність ґрунтується на психологічній діяльності
людини і залежить від її інтелектуального та емоційного розвитку.
Загалом є підстави вважати, що мовлення, як головний засіб
спілкування; спочатку було лише діалогічним. Наприклад, лучижанам
(представникам слов'янської народності, яка здавна живе на території
Німеччини) значно легше спілкуватися рідною мовою в процесі
діалогічного мовлення, ніж при розповіді. Про первинність діалогічного
мовлення свідчить і запис давніх ритуалів: вони складаються із запитань
і відповідей, загадок і відгадок.
Перші комунікативні контакти людини – це контакти з навколишнім
середовищем. Влиття в людське суспільство проходить через мову.
Комунікація людини протікає в основному в рамках двох каналів:
вербального і візуального. Саме ці області відчуттів у людини є
найдосконалішими відтворюючими й аналізуючими апаратами.
Вільне самовираження особистості можливе лише в межах
внутрішньої свободи людини, коли вона вільно передає свої думки
засобами рідної їй мови за відсутності комплексу меншовартості. Чим
більше людина знає понять, виражених словами рідної мови, тим вона
розумніша, розвиненіша. Для того, щоб вільно, повно й гарно
висловлювати свої думки, треба добре володіти лексичним складом
мови. Мова – це насамперед її лексичний склад. Вербальна комунікація
будується на лексичних одиницях, що відповідають реаліям світу. Цим
пояснюється велика кількість одиниць словника, з яких складається
нескінченна кількість повідомлень.
Словник лінгвістичних термінів дає таке визначення мовної
особистості: мовна особистість – це поєднання в особі мовця його
мовної компетенції, прагнення до творчого самовираження, вільного,
автоматичного здійснення різнобічної мовної діяльності1 .
Серед основних функцій мови виділяють пізнавальну, розвиваючу і
комунікативну. Всі вони тісно пов’язані одна з одною. Пізнання нових
понять, ознайомлення з лексичним багатством мови відбувається під час
навчання в школі.
Інтенсивне засвоєння лексики характерне для молодшого шкільного
віку, і триває воно протягом усього життя, комунікативний розвиток – це

1
Єрмоленко С., Бибик С., Тодор Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник
лінгвістичних термінів / За ред. СЯ. Єрмоленко. – К., 2001. – С. 93.
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довгий процес, який потребує певної суми знань, перш за все мовних,
умінь, навичок і постійного їх вдосконалення.
С.Єрмоленко і Л.Мацько1 вважають, що в основу вивчення мови має
бути покладена мовна діяльність. На що ж потрібно спиратися у
розвитку мовної діяльності при вивченні лексики?
Для усвідомлення національної самоідентифікації важливим є знання
і використання власне української лексики, що виконує важливу
номінативно-комунікативну функцію, сприяючи при цьому кращому
взаєморозумінню. Мовлення розвиненої мовної особистості відображає
світоглядно-суспільні, національно-культурні джерела. Формуванню
комунікативної компетенції сприятиме лексикографічна робота. Рівень
комунікативної компетенції значною мірою залежить від вироблення
внутрішньої потреби «заглядати у словник»2. Лексикографічна робота є
невід'ємною при формуванні розвиненої мовної особистості, оскільки
комунікативна діяльність передбачає розуміння співрозмовниками один
одного і взаємний вплив.
Спілкування рідною мовою вимагає не тільки досконалих знань, а й
уміння ними користуватися. Мистецтво спілкування – це володіння
правилами мовної етики, уміння донести всі відтінки думки до слухача
або читача.
Мовлення буває усне або писемне. На відміну від усного, писемне
мовлення
значною
мірою
регламентується
граматичними
і
стилістичними нормами, що обмежує спектр виявів емоційних станів
суб'єктів мовлення.
Найбільш розповсюджена і досліджена дихотомія усної і письмової
комунікації. Вони протиставляються за словником (абстрактні /
конкретні, довгі / короткі слова), за синтаксисом (довгі / короткі
речення). Письмова комунікація не фіксує такого явища, як метизацію
(вираження сумніву), наприклад, «е-е-е» тощо. Звідси випливає, що
письмова комунікація зовсім не є простою фіксацією усної.
Тому вчителям української мови дуже важливо використовувати
завдання, що передбачають роботу з усним мовленням школярів.
Головна умова комунікативного розвитку – це опанування системи
мовлення, в центрі якої стоїть досконале засвоєння лексичної системи.
Оволодіння мовною діяльністю, що включає слухання, говоріння,
читання і письмо, здійснюється в процесі навчання мови на лексичній
основі.
Сучасна дійсність створює довгі вербальні тексти, що вже
безпосередньо не пов'язані з процесами переходу в невербальну сферу.
Це, наприклад, література. Літературним стає текст, у якому збільшення
вербального компонента відбувається за рахунок невербального. Такий
факт доцільно врахувати вчителям-словесникам при опорі на
1
Єрмоленко Є., Мацько Л. Навчально-виховна концепція вивчення української
(державної) мови. – С. 128.
2
Шляхова В., Нечитайло Н. Робота зі словником на уроці української мови //
Українська мова та література в загальній школі. – 2002. – № 8. – С. 11-14.
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міжпредметні зв'язки з літературою. Сучасні літературознавці доводять
необхідність відрізнення світу літератури від світу реальних речей.
Проте доцільно використовувати літературні тексти для формування
комунікативних умінь і навичок, оскільки це дає змогу розвивати
лексичний запас, естетичні почуття, культуру мовлення. Посилення
літературного аспекту у викладанні мови, на думку Л.Бондарчук, слід
розглядати як умову забезпечення активності навчання мови, її
зворотного впливу при спілкуванні з джерелом духовності – книгою.
«Опора на текст при вивченні мовного явища ніби зближує те, що
лежить на поверхні: слово –об'єкт лінгвістики і слово – елемент вияву
художнього, образного мислення. Це дає поштовх асоціативному
мисленню, розширює погляд на сутність речей, явищ»1 .
При вивченні лексики для формування комунікативних умінь і
навичок продуктивною є опора на текст. Причому тексти мають бути
різних стилів, що відповідає різним ситуаціям мовлення. Але цього
замало. Комунікативна діяльність ґрунтується на психологічній
діяльності людини і залежить від її інтелектуального й емоційного
розвитку. Вправи, що спираються на текст, є домовленнєвими вправами.
Власне мовленнєві вправи характеризуються наявністю, окрім теми,
мети й основної думки повідомлення, ситуації спілкування й адресата
спілкування, що є психологічно виправданим, оскільки уміння і навички
набуті під час практичного застосування мовних знань, стають
глибшими, досконалішими. Чому б не надати можливості учням
навчитися самостійно випробувати свої мовленнєві здібності і на основі
зразків будувати висловлювання у різних, штучно створених учителем
ситуаціях, а не лише при відповіді на уроках? Такі вправи ми
рекомендуємо застосовувати в процесі роботи над лексичним багатством
української мови, створюючи штучні ситуації спілкування.
Лексичне значення слова включає в себе не лише його дефініцію, а й
здатність сполучуватися з іншими словами і повністю усвідомлюється
тільки в контексті, де визначається комунікативне навантаження слова.
Адже слово завжди діалогічне,
звернене до читача, слухача в будь-якому контексті – чи то наукова
праця, чи то літературний твір, чи виступ, чи звичайна розмова. Навіть
щоденникові записи – це діалог із самим собою.
Робота над словом передбачає формування лексичних навичок, що
розкладаються на такі елементи:
1. Слухові й мовленнєві відбитки від самого слова.
2. Асоціативні зв'язки слова з іншими словами.
3. Зв'язки слова, що утворюють його смислову будову.
4. Співвідношення слухових і мовленнєвих відбитків слова з зоровим
образом предмета.

1
Бондарчук Л. Методику підказує текст: посібник для студентів філологічних
факультетів. – Тернопіль: «Мальва ОСО», 2001. – С. 15.
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5. Співвіднесеність слова з ситуацією як системою взаємостосунків
співрозмовників.
Робота над словом, відтінками його значень є засобом оволодіння
лексичним багатством мови і розвитку мовлення учнів. Перед початком
комунікації мовець має зорієнтуватись у ситуації мовлення, визначити
мовленнєвий жанр, стиль висловлювання і відповідно до цього дібрати
мовні засоби. Синонімічне багатство української мови дає великий вибір
мовних одиниць для різних типів і стилів висловлювання. Точному
розумінню значень слів, емоційному їх сприйняттю слугуватиме
вивчення явища антонімії.
Для розвитку комунікативних умінь і навичок необхідно проводити
навчально-методичну роботу з учнями на матеріалі лексики. Така робота
проводиться на уроках української мови під час виконання добре
продуманої системи вправ, у процесі виконання яких формуються і
вдосконалюються мовні та комунікативні уміння та навички.
Отже, розвиток комунікативних умінь і навичок ґрунтується на
лексичному розвитку особистості. Головна умова комунікативного
розвитку – це опанування системи мовлення, у центрі якої стоїть
досконале засвоєння лексичної системи. Оволодіння мовною діяльністю,
що включає слухання, говоріння, читання і письмо, здійснюється в
процесі навчання мови на лексичній основі. Лексика – генератор
комунікативного розвитку особистості.
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УКРАЇНА – ХУДОЖНЯ СЛОВЕСНІСТЬ,
ЛІТЕРАТУРА

Карпенко С.Д. (Київ)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ
ПРО ТВАРИН ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГІЧНОГО
МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті досліджується питання структури найдавнішого жанру
малої епіки. Розкривається взаємодія персонажів казок про тварин у
казковій колізії, трансформація образів та станова характеристика
героїв.
Українська народна поетична творчість – душа українського народу,
у повноті своїх прозових і поетичних жанрів представляє неоціненні
скарбниці мудрості та любові до всього сущого. Не оминути
дослідникам казкової епіки, яка притягує своїми явними і прихованими
таємницями. Два століття науковці пізнають глибини народної
мудрості, а дна все ще не видно. Над питаннями походження та
побутування казкових сюжетів працювали І.Березовський, Г.Сухобрус,
В.Юзвенко, В.Бойко, Л.Дунаєвська, О.Бріцина, В.Давидюк та багато
інших.
Пропонуємо розглянути структуру найдавнішого жанру малої епіки
– казок про тварин. Особливістю сюжетів українських народних казок
про тварин є те, що колізія може розгортатися: а) в одному локусі, що
зближує жанр казок про тварин із жанром соціально-побутових казок;
б) на межі між своїм і чужим локусами, що є складовими жанрів
соціально-побутових та чарівних казок; в) у різних локусах (за
В. Я. Проппом визначено як функція “переходу між двома царствами”),
що нагадує розвиток колізії в жанрі чарівних казок.
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Однакові функції можуть виконувати різні персонажі, відповідно й
один персонаж може грати найрізноманітніші ролі. Класифікація
персонажів за ролями ускладнюється ще й тим, що функції, задані
відносно героя, у свою чергу змінні. Казки про тварин головного героя у
сталому вигляді не мають.
Подібно до чарівної, коло персонажів казки про тварин певною
мірою також канонізовано. Проте одноманітність така очевидна лише в
тих випадках, коли мова йде про стереотипні персонажі типу КозаДереза, Лисичка-Кума, Пан Коцький, Цап та Баран, Кіт і Півень та ін.
Неординарність героїв також має місце в казкових сюжетах, проте
вона вказує на вади, належність до ряду хтонічних істот (Голе Телятко,
Старий Кіт, Кривий Вовк, Білий Вовк, Безхвоста Лисиця, Старий Осел).
Серед таких характеристик є і вказівка на вік тварини (Бичок-Третячок).
Відповідно до вищенаведених характеристик образів, усі персонажі
можуть розглядатися як персоніфікації певних властивостей і станів.
Дії персонажа зумовлені тим, що він собою являє. Як зазначала
О. Фрейденберг, “значущість імені персонажа і, відповідно, його
метафорична суть розвивається в дійстві, що становить мотив; герой
робить лише те, що семантично сам означає”1. Широке коло варіантів
казок про тварин, у яких фігурує герой з певними вадами, будується за
певною сюжетною схемою. Тут детальний опис набуття героєм каліцтв
варто розглядати як “набуття чарівних властивостей”, яке в чарівних
казках іде після “попередньої біди” і після випробування героя
дарувачем. У досліджуваному жанрі вади тварини отримують при
народженні (Голе Телятко), за здійснену провину (Кіт з′їв сметану, а
Баба його за це – за вуса крутила, лапи поломила), від старості (Старий
Кіт осліп, Старий Кінь нездужає робити). Тобто випробувачами героїв є
саме життя або людина, господар. Іноді елемент “отримання чарівних
властивостей” присутній у характеристиці героя (Бичок-Третячок,
Баранчик-Пожитанчик, Коза-Дереза).
Частина казкових сюжетів має розповідний план, що виходить з тих
семантичних ознак, якими володіє персонаж. Наприклад, якщо Пес
старий і ця ознака обігрується в сюжеті, то слідує епізод, у якому його
проганяють господарі. Далі він зустрічає Вовка, що виступає в ролі
помічника й повертає Пса на службу до людей. Якщо у фокусі оповіді
постає його дружба з Вовком, то слідує оголошення війни та
припинення дружби. Інший приклад, якщо у господарів живуть Бичок,
Цап та Баран, то вони неодмінно втікають, зустрічають побратимів або
предмети-фетиші й витримують бій з хижаками.
Семантичні характеристики, якими наділені персонажі, відповідають
тим конфліктам, у яких персонажі беруть участь. Іншими словами,
персонаж – втілення тих семантичних ознак, які створюють конфліктні
ситуації й обігруються в межах епізоду або всього сюжету.

1

Фрейденберг О. Миф и литература древности. – М.: Наука, 1978. – С. 249.
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Поліфункціональність персонажів пояснюється частково тим, що
кожен з них наділений декількома ознаками, що співвідносяться як із
системою дій, так і з системою станів персонажа, з його статусом
(індивідуальним, сімейним, становим). Наприклад, Лисиця, опинившись
у ситуації “недостачі”, прагне її ліквідувати й одружується з Котом,
Вовком, Ведмедем, Зайцем; ходить кумувати; виявляє сестринське
ставлення до людей та тварин; обдаровує старих, знаходячись у статусі
дарувача, ймовірно, пращура. Крім того, Лисиця функціонує як
злотворець, представляючи собою один із варіантів лісового демона
(вимагає за Курочку Гусочку, за Овечку – Невістку; за голосіння над
Бабою – усю живність старих), але допомагає в казках типу “Як Лисиця
зробила Чоловіка багачем”1, виявляючи свої покровительські здібності.
Оскільки функції задані відносно ролі героя, а семантичні ознаки
можуть бути співвіднесені з будь-яким об′єктом, створюються умови
для опису персонажа як комбінації семантичних ознак за допомогою
набору змістовних протиставлень2. Персонажів казок про тварин буде
описано у вигляді сукупності ознак, виділенні серед цих ознак величин
постійних і величин змінних, а також правил їх комбінування. Завдання
це вирішуватиметься на міжсюжетному рівні.
У казках про тварин поняття “речі” відсутнє. Використовуючи певні
предмети, герой вступає з ними у союзні стосунки. В цьому жанрі
предметна належність чогось комусь виникає раптово. Наприклад, Цап
та Баран знайшли серед поля Вовчу Голову, взяли її і поклали до торби
чи в мішок. Володіння тваринами цим предметом виступає невід’ємним
атрибутом подорожуючих осіб. Само по собі зрозуміло, що подорожні
мали мати торбу, мішок. Отже, атрибутивна характеристика героя
мається на увазі у слухача та розповідача. В казках про тварин діють
люди (Дід, Баба, погоничі, чумаки, Чоловік), тварини, предмети (Шило,
Кізячок, Рукавичка, Кінська Голова, Солом′яний Бичок). Дієвість
об’єкта вказує на належність його до персонажів, а недієвість – до
речей. Навіть в одному й тому ж тексті діяти можуть послідовно
людина, тварина або частина її тіла (розмова Лисиці з очима, вухами,
лапами, хвостом) і предмет (“Казка про Довгомудика”3, “ЛисичкаСестричка і Вовк-Панібрат”4, “Телятко, Кабан, Півень, Качур та
вовки”5). Проте ті ж самі люди, тварини і предмети в інших сюжетах
з′являються в ролі другорядних героїв, на фоні яких розгортається
дійство. Наприклад, валка чумаків, що підбирає Лисицю, чередники чи
ватажники, які міняють Бичка на пиріжок або гублять Бичка та Барана;
Скалочка, що стала лише приводом для обміну на інші предмети;
тварини, яких Вовк не наважується їсти тощо.
1

Казки про тварин / Упор. і передм. І.П.Березовського. – К.: Дніпро, 1986. – С. 162.
Мелетинский Е.М. и др. Проблемы структурного описания волшебной сказки //
Труды по знаковым системам. – Тарту, 1989. – Вып. 4. – С. 100-105.
3
Казки про тварин / Упор. і передм. І.П.Березовського. – К.: Дніпро, 1986. – С. 101.
4
Там само. – С. 15-17.
5
Там само. – С. 109.
2
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Для подальшого проведення дослідження звернемося до
типологічного методу1 і здійснимо порівняння персонажів. Обираючи
певні характеристики, які були б більш постійними, незалежними від
метаморфоз всередині сюжету, що відбуваються з персонажами,
встановлено, що такою постійною характеристикою є найменування
персонажів, які впродовж оповіді лишаються незмінними, або частково
змінюються. Ім′я персонажа в казках про тварин стале і не підлягає
зміні. Ймовірно, воно містить ті ознаки, які обігрувалися в сюжетах
давнішого походження й утворилося внаслідок опису епізоду, зміст
якого фіксується в імені й потім ніби у згорнутому вигляді продовжує
своє існування в сюжеті. Крім того, деякі сюжети торкаються
номінування на початку оповіді. Так, наприклад, згадка на початку
сюжету про побратимство Кота і Півня пояснює подальше звернення
героїв один до одного "Котику-Братику" та "Півнику-Братику";
звернення до Лисиці “кума” пояснюється ходінням її кумувати (“Лисиця
на зимівлі у Вовка та Ведмедя” або “Лисиця-Кума”). Номінація тварин у
казці типу “Рукавичка” виводиться з природних особливостей героїв
(Мишка-Норушка – живе у норі; Жабка-Кваконька – голосова імітація;
Зайчик-Побігайчик або На-горі-підскакун – швидкий біг, спритність;
Лисичка-Сестричка або Курижерун – родинна належність або фізична
властивість (полює на птицю); Вовчик-Братик або Вовчок-Сірячок –
родинна належність або природний колір – сірий; Кабан-Іклан – має ікла
(зовнішній вигляд); Ведмідь-Косолапий – стиль ходи. В сюжетах про
домашніх тварин зустрічаємо назви Бичок-Третячок (бичкові три роки
або він є третім телям у корови), Голе Телятко (фізична вада), Мурко,
Сірко (кольорова характеристика).
У сюжеті проходить послідовне (у межах загальної сюжетної
формули казок про тварин) “обігрування” окремих ознак, що фіксують
найменування персонажа, а події, що з ним відбувалися, немов
консервуються в імені. Наприклад, Коза-ярая пів бока драная.
Іноді ці події не фігурують не тільки в даній казці, а й у цілій групі
казок, що зумовлено традиційністю назв тварин і забуттям історій про їх
виникнення. Казки про тварин не містять, наприклад, розгорнутих
описів про сімейну спорідненість тварин чи оповіді про набуття
тваринами певних назв. Проте вони виявляються екстрапольованими в
текст у силу того, що закріпилися у традиційних поєднаннях - ЛисичкаСестричка, Вовчик-Братик, Коза-Дереза, Лисичка-Кума, Рак-Неборак та
ін.
Але нас цікавлять семантичні ознаки персонажів казок про тварин,
матеріалом для виявлення яких можуть бути імена, що відображають
природну, здійснену самою казкою класифікацію персонажів.
Як і в чарівних казках, у найменуванні персонажів казок про тварин
фіксується сімейний стан персонажа (Лисичка-Сестричка, Вовчик1
Виноградова Л.Н., Толстая С.М. К проблеме идентификации и сравнения персонажей
славянской мифологии // СБФ Верование. Ритуал. Текст. – М., 1994. – С. 154-175.
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Братик), його соціальний, майновий і професійний статус (ЛисичкаКума, Вовк Війт, Ведмідь-Вуйко, Пан Коцький, Солом′яний Бичок),
його духовні (Вовк-Дурень) та тілесні якості (Голе Телятко, Коза-ярая
пів бока драная, Бичок-Третячок), а також ознаки локальної належності
(Лиса – всього степу краса, Заєць – На-горі-підскакун, Мишка-Норушка)
та співвіднесеність з певним кольором (Пес Рябко або Сірко, ВовкСіроманець, Кіт Мурко). Трапляється, що ім′я персонажа містить у собі
декілька ознак (Коза – ярая пів бока драная).
Головну роль у наборі семантичних ознак, якими наділені персонажі
казок про тварин, відіграють ознаки статі (опозиція чоловіча/жіноча),
віку
(старий/молодий,
дорослий/дитина),
зросту
(природний/неприродний), тілесних аномалій (глухий, кривий),
кольорової характеристики, кількісної характеристики (одиничність,
парність, гурт), внутрішньої ієрархії (мати і діти, старший і менший),
можливості контактів, генезису, локусів перебування, часу появи,
сезонності, якостей, здатностей та нахилів (хитрий, добрий, необачний,
боязкий), вживання їжі, звукова та мовна поведінка, заняття, функції та
предикати, атрибутивність героя, додаткові ознаки1. Всі ці семантичні
ознаки присутні як в іменах власних, так і в іменах безособових.
Виділяють характеристики персонажа, що здійснюють внутрішні й
зовнішні описи з точки зору його індивідуального, сімейного, станового
і локального станів.
Розглянемо співвідношення ознак всередині кожної з виділених
груп.
Група 1. Індивідуальний статус. Характеристика персонажів цієї
групи здійснюється за допомогою наступних ознак: ім′я, іпостась, стать,
вік, зріст, тілесні аномалії, кольорова характеристика. Ці позиції
формують уявлення про тварину, її зовнішній вигляд.
Герої казок про тварин – це переважно тварини, поділені на роди
(жіночий/чоловічий), з природним зростом та забарвленням. Що до віку,
то герої характеризуються кожен окремо (Лисиця – молодиця, Вовк –
чоловік або парубок, Ведмідь – дядько, дід, Заєць – парубок, Півник –
підліток, Півень – парубок, Кабан – дядько, Бичок – парубок, Телятко –
підліток і т.д.). Зовнішній вигляд тісно пов′язаний з іменем героя.
Виходячи з цього, можна зробити висновок про різні фізичні ознаки
героїв.
У сюжетах, де не визначено зовнішнього вигляду, образ
реконструюється за ознаками статі (опозиція чоловіче/жіноче) та віку
(опозиція дорослий/дитина та старий/молодий). Іде чіткий поділ на
вікові групи, що визначає і характер функціонування персонажа. “Старі”
зазвичай виступають у ролі випробувачів та порадників, “молоді” – уик)
коло дій обмежується рухом від “втрати житла” або “відхід” до
“повернення додому”, а для дорослих – “втрата сім’ї” (Кота вигнали)

1
Виноградова Л.Н., Толстая С.М. К проблеме идентификации и сравнения персонажей
славянской мифологии // СБФ Верование. Ритуал. Текст. – М., 1994. – С. 154-175.
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компенсується “створенням нової сім’ї” (Кіт і Лисиця – шлюбні
стосунки) або гурту (домашні тварини живуть разом у хатині).
Належність героя до певної статі в українських народних казках про
тварин традиційно стала (Лисиця – жіноча, Вовк – чоловіча, Заєць,
Ведмідь, Пес, Бичок, Теля, Півень, Кабан – чоловіча), проте
трапляються варіанти сюжетів, де Півня замінено курочкою, а Кабана –
Свинкою. Не частими є сюжети з Лисом та Вовчицею.
Подальша дистрибуція персонажів казок про тварин може бути
здійснена за допомогою системи ознак, що описують модуси
внутрішнього й зовнішнього стану індивіда, а також пов’язаних з
категоріями оцінки. Це опозиції: живий/мертвий, здоровий /хворий,
сонний/пильнуючий, цілий/розділений, справжній/ переодягнений,
видимий/невидимий,
сильний/слабкий,
мудрий
/нерозумний,
добрий/злий, гарний/потворний, чистий/брудний, великий/малий.
Опозиція живий/мертвий пронизує численні ситуації казок про
тварин, де герой вдає мертвого або відбувається покарання злотворця.
Казкові сюжети набувають ігрового відтінку чи змагання, внаслідок
якого наступає смерть злотворця. Так в сюжетах про Вовка, що хоче
з’їсти інших тварин (переважно домашніх), його обдурює ряд героїв,
пропонуючи гру або висловлюючи своє останнє бажання (потанцювати,
заплигнути вовкові до пащі, покупатися). Внаслідок чого Вовк гине
(Цап проткнув рогами). Смерть для Лисиці (Коня, Осла) – це один із
методів хитрування (вдаючи мертву, Лисиця обманює Діда, що везе
рибу).
Опозиція цілий/розділений стосується сюжетів, де Вовк чи Заєць
позбуваються хвоста. Хвіст, як один з головних засобів мови тварин,
стає предметом вихваляння, знаряддям для рибальства, ворогом
господареві (Лисиця в норі з’ясовує, що хвіст перешкоджав їй втікати
від собак).
Навколо каліцтва ґрунтується досить багато колізій: Лисиця калічить
Вовка, Ведмедя, Зайця, Півника; звірі в хатині калічать Вовка та
Ведмедя; Баба калічить Кота; Голе Телятко народжується калікою.
Персонажі, позначені певними фізичними чи духовними вадами, часто
володіють певними неприродними властивостями і тяжіють до хтонізму
в своєму походженні. Опікування тварин-калік святими чи богом
знаходимо в сюжетах про Вовка (“Кривий Вовк”1, “Неповодження
Вовка”2).
Опозиція справжній/переодягнений пов’язана з численними формами
зміни зовнішності, до якого вдається сам персонаж. Наприклад, Вовк
підробляє голос Кози і накидає на себе козячу шкіру, щоб змусити
козенят відчинити двері; до подібних хитрощів вдається і Коза-Дереза,
щоб залізти у Лисиччину хатку. Іншого роду переодягання відбувається
для вдавання хвороби чи каліцтв як одного із способів хитрощів. Так
1
2

Про лисичку-сестричку та вовчика братика. – Донецьк: Сталкер, 2000. – С. 188-190.
Там само. – С. 223-227
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Лисиця вимазується тістом, щоб показати Вовкові, що її більше побито;
ще інше переодягання відбувається в сюжетах, де Цап та Баран тричі
виймають Вовчу голову з торби, вдаючи, що це різні голови, і тим
самим набувають вигляду жахливих істот в очах вовків; стихійна
поведінка Пана Коцького вселяє страх і паніку в тварин, набагато
сильніших за нього.
Опозиція видимий/невидимий втілюється в персонажах “невидимі
помічники”. Сюди віднесемо сюжети “Казка про Довгомудика”, “Звірі в
хатині”, “Дід, Баба, Куріпка, Зайчик, Лисиця, Вовк та Ведмідь"1, де під
покровом ночі або потайки злотворці (Вовк, Ведмідь, Довгомудик) не
бачать своїх супротивників, а лише відчувають нанесені ними удари.
Така невидимість лякає звірів.
Оцінюючі ознаки, як і модуси станів, стосуються внутрішнього світу
персонажа або його зовнішності. Тут також існують переважаючі
кореляції: добрими або злими, мудрими або нерозумними, гарними або
потворними, великими або маленькими, чистими або брудними можуть
бути тварини як домашні, так і дикі.
Опозиція добрий/злий у казках про тварин не закріплена як постійна
ознака певних тварин. Вона змінюється відповідно до ходу сюжету.
Опозиція мудрий/нерозумний у досліджуваному жанрі також не
постійна. Хитра Лисиця може бути обманутою півнем (“Перемир'я”2) чи
вовком (“Лисичка-Сестричка і Вовчик-Братик”). Переважно мудрістю
наділені тварини старшого віку (старий Пес обманює Вовка; Бичок
відмовляє тварин ночувати просто неба; старий Кінь чи Осел
перехитрив Вовка, а Заєць – Лева). Мудрість часто інтерпретується
казкою як хитрість, “мудрувати” – означає “шкодити” (“Як музика
змудрував звірів”3). Ознакою нерозумності наділені герої, що вдають із
себе розумних та освічених (“Вовк Дурень”4, “Як Заєць перехитрив
Лева”, “Мішок хитрощів”, “Тхір і Лис”5).
Ознаки сильний/слабкий паралельні в деяких відношеннях до
опозиції мудрий/нерозумний, визначаючи властивості не духовної, а
фізичної сили. Ці ознаки втілюють у собі Велетенський Ведмідь, Білий
Вовк, Лев – цар звірів, Орел – цар над птахами, Бичок-Третячок.
Поєднання ознак сильний – нерозумний та слабкий – мудрий у героях
казок про тварин досить поширене. Мабуть, це єдина постійна
характеристика окремих образів (Вовк, Ведмідь, Кабан – сильнінерозумні, Лисиця, Заєць, Рак – слабкі-мудрі). По-іншому відбувається
розподіл ознак серед домашніх тварин. Порівняно з дикими, вони
переважно розумніші, мудріші та сильніші. Проте сила їх у
колективному, злагодженому бою з дикими тваринами (“Звірі в
хатині”).
1
Казки про тварин / Упор. і передм. І.П.Березовського. – К.: Дніпро, 1986. – С. 108,
110, 124.
2
Там само. – С. 146.
3
Казки про тварин / Упор. і передм. І.П.Березовського. – К.: Дніпро, 1986.
4
Про лисичку-сестричку та вовчика братика. – Донецьк: Сталкер, 2000. – С. 217-219.
5
Казки про тварин / Упор. і передм. І.П.Березовського. – К.: Дніпро, 1986.
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До опозицій сильний/слабкий та мудрий/нерозумний додається ще й
опозиція величини – великий/малий, що доповнює уявлення про
зовнішній вигляд (зріст) героя. Заєць – малий, слабкий, мудрий; Лисиця
– слабка, мала, мудра або сильна, нерозумна, велика; Вовк та Ведмідь –
сильні, нерозумні, великі; Бичок – сильний, мудрий, великий; Козел –
слабкий, мудрий, малий і т.д.
Опозиція красивий/потворний у казках про тварин виявляється дуже
рідко у назвах тварин (Свинка – золота шерстинка, Лисиця – всьогополя-окраса) та описах зовнішнього вигляду. Потворність виявляється у
забрудненні тварини, линянні, шолудивості. Зазвичай це видно із назви
тварин – Стара Шкапа, Шолудивий Пес, Облізла Лисиця. Якість
потворності споріднена з якістю каліцтва, тому важко говорити про
тварину потворна вона чи каліка. Наслідки цього виявляються у
ставленні оповідача до персонажа, його інтонаційність, пестливі, лагідні
чи згрубілі назви. Наприклад, Дурний Вовк, Нерозумний Вовк,
Кривенька Качечка, Голе Телятко, Облізла Лисиця, Стара Шкапа.
Група 2. Сімейний статус. Ознаки сімейного статусу вибудовуються
над ознаками статі та віку. Утворюючи одну велику родину тварин,
герої постають перед нами як родичі, свояки або видають себе за них.
Крім того, між тваринами і людьми також існують родинні відносини.
Люди звертаються до Лисиці як до сестри (“Куди ж ми тебе, ЛисичкоСестричко, пустимо”1); Вовк іде до людей на весілля, отже, він
належить до людського роду; Ведмедя кличуть вуйком (брат матері).
Між собою тварини називають один одного братами та сестрами
(Лисичка-Сестричка, Вовчик-Братик, Ведмедик-Братик, Зайчик-Братик,
Півник-Братик), наголошують на інших узах споріднення (побратимами
виявляються Цап і Баран, Півень і Кіт; кумами – Лисиця, Ведмідь;
подружніми парами – Лисиця і Кіт, Лисиця і Ведмідь, Лисиця і Заєць,
Лисиця і Вовк). Майже кожна казка починається з опису родини (“Жив
собі Дід та Баба, була у них Курочка-Ряба...”, “Жив собі хазяїн, і були у
нього Цап та Баран...”), її господарства або констатується бідність.
Якщо з погляду сюжету всі ці ситуації розглядалися як варіанти
“попередньої біди”, “відлучки” (відсутність), “недостачі”, то з погляду
завдань опису персонажів важливо з’ясувати, якими ознаками
відрізняються родичі (сестра, брат) або свояки (кум, кума, чоловік,
жінка) один від одного, щоб зрозуміти, чому той чи інший персонаж
здатен до функціонування в тій чи іншій ролі.
Стосунки між родичами одного й того ж покоління визначаються
такими протиставленнями: для покоління батьків – це розрізнення
старих батька й матері, які часто фігурують як дід і баба, чи постарілої
тварини, що стала тягарем у господарстві; і молодих, які постають у
казці як подружня пара; для покоління дітей – це протиставлення братів
і сестер. Крім того, існують спеціальні терміни для фіксації

1

Там само. – С. 127.
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позасімейних родинних стосунків (побратими). Спеціально фіксуються
й позасімейні свояцькі стосунки (кум, кума).
Родичання між тваринами визначає однодумців геря, які виступають
у сюжеті помічниками, добротворцями. Проте кумування чи братання з
Лисицею є лише прикриттям для обману (Лисиця-Кума виїдає запаси
меду у Ведмедя-Кума; подружнє життя Вовка з Лисицею призводить до
“зведення Вовка зі світу”; Лисичка-Сестричка мститься ВовчикуБратику).
Вказівка на родинні та свояцькі стосунки означає в казках про
тварин сімейний статус героя (сестра і брат поєднуються спільними
батьками або віковими критеріями чи ставленням один до одного; кум і
кума об’єднуються навколо обряду хрещення дитини; побратими –
ритуальне приєднання до гурту, члени сумісного проживання чи
військового союзу).
На сімейний статус тварин вказують ознаки внутрішньої ієрархії та
кількісної характеристики. За цими ознаками Лисиця в казкових
сюжетах визначається кількісно одиничністю та сімейністю, а
внутрішньою ієрархією – як мати та діти. Вовк – лише кількісно:
одиничність, множинність, парність. Аналогічну характеристику
набуває в сюжетах Заєць та Коза.
У казках про пригоди героя в лісі часто фігурують терміни
родинності та свояцтва (залишений у лісі Кіт одружується з Лисицею;
Голе Телятко знаходить побратимів).
Що ж до людей, то Лисиця може бути свахою (шукає наречену для
парубка) або сестрою (в ролі добротворця). Так само братами для людей
стають Вовк та Ведмідь, але часто вони перетворюються на об’єкт
глузування.
Група 3. Становий статус. До цієї групи характеристик персонажів
віднесені станові належності: Лев, Ведмідь – цар звірів, Орел – цар
птахів; Осел – цар звірів, бо має “печать” (підкову), Вовк – війт, Лисиця
– радник, Заєць – селянин, Кіт – пан. Переважно становий розподіл
героїв спостерігаємо у казках про тварин алегоричного змісту, де
висвітлюються вади суспільства, часто такі сюжети мають байкарський
підтекст (мораль) і будову.
Становий статус персонажів у деяких сюжетах обігрується як
провідний, хоча в більшості випадків він не на стільки важливий, як
родинний та індивідуальний статуси. Ознаки цієї сфери значень
слугують для додаткової дистрибуції деяких персонажів.
Найважливішим підрозділом тут варто вважати опозицію
простий/вельможа, оскільки ряд казок реалізує протилежність між
низьким становим статусом персонажа на початку казки і високим,
якого він досягає в кінці. Наприклад, старих Пса, Кота, Осла
проганяють з дому (статус приблуди, “бомжа”), а в фіналі сюжетів Пес
набуває статусу поважної особи (подяка за врятовану дитину), Кіт –
статус Пана Коцького, якого всі звірі бояться (крім Лисиці), Осел –
статус господаря лісу (царська особа), бо має печать (підкову) і
перехитрив Вовка. Проте така опозиція утворює колізію досить рідко. В
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більшості випадків у сюжетах не наголошується на становому статусі.
Він існує як фон (переважно події відбуваються на тлі сільської
місцевості), своєрідною локальною сферою, всередині якої
розгортається сюжет. Стосунки в селянському середовищі майже
повністю співпадають з відносинами сімейними. Проте поняття
лідерства в сюжетах зберігається. Навколо персонажа-лідера
створюється сітка взаємовідносин героїв стосовно центру (лідера) і один
одного, внаслідок чого вибудовується своєрідна ієрархічна драбина.
Наприклад, у казці “Як звірі ходили пастися у золоте просо”1 лідером є
Лисиця, й тут вибудовується своя ієрархія: Лисиця, Ведмідь, Вовк,
Кабан, Заєць. Трапляються сюжети з подвійним лідерством (казка “Звірі
в хатині”2 – лідер домашніх тварин – Бичок-Третячок; ієрархія – Бичок,
Баран, Кабан, Кіт, Півень, Гусак; лідер диких тварин – Лисиця; ієрархія
– Лисиця, Вовк, Ведмідь).
Важливе значення для героїв у становому статусі має зв’язок зі
світом людей. Такі стосунки прирівнюються до належності до царського
роду в чарівних казках. Це пояснює відмінність між статусами
домашніх і диких тварин. Наприклад, Кіт рівня Лисиці, проте стоїть
вище за диких тварин; Баран і Цап хитріші за вовків, бо належать до
статусу домашніх тварин.
Розділення на господарів і слуг теж простежується у казках про
тварин. У співвідношенні до людини, домашні та дикі тварини
займають статус слуг. У міжвидових відносинах опозиція
господар/слуга носить ситуативний характер. В групі диких тварин
згадана опозиція коригується природною здібністю споживати одними
видами тварин інших (травоїдні і хижаки). Проте хитрий Заєць здатен
ошукати Лиса, Лева, Ведмедя.
У групі домашніх тварин спостерігається рівноправність, тому що
майже всі вони травоїдні. Кіт і Пес займають статус слуг відносно
господарів, а серед хижаків постають автономними хазяями (сам собі
господар). Проте виділяється і сюжетне розділення на господарів і слуг.
Наприклад, для голодного Вовка Лисиця співає, гуси танцюють, свині
миються, проте дані дії є й проявами хитрості тварин та птахів.
Опозиція багатий/бідний служить варіантом високого або низького
статусу. Багатство чи бідність героїв казок про тварин полягає в іншій
опозиції – ситий/голодний. Проте стосовно людини звірі виступають
дарувачами й добротворцями (“Солом’яний Бичок”, “Котик”, “Як
лисиця зробила чоловіка багачем”, “Казка про Дідового Півника та
Бабину Курочку”3).
Характеристика персонажів за їх професійною належністю або
ремеслом пов’язана зазвичай з локусом перебування: Кіт – лісоруб (ліс),
Вовк – війт (село), Ведмідь, Лев – звірине царство, Орел – пташине
царство; Пес-Чоботар (місто); Солом’яний Бичок – приманка –біля лісу;
1
2
3

Про лисичку-сестричку та вовчика братика. – Донецьк: Сталкер, 2000. – С. 46-51.
Казки про тварин / Упор. і передм. І.П.Березовського. – К.: Дніпро, 1986. – С. 108.
Там само. – С. 186.
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Вовк-рибалка – біля річки. Відповідно кожен герой казки може мати
декілька локусів позначених як «свій, освоєний чи власноруч
обладнаний». Наприклад, лисиця перебуває у лісі, норі під деревом,
хаті, гаю, полі, на дорозі, біля річки, у винограднику, ямі, селі, курнику,
коморі, на санях.
Окремо стоїть указках про тварин професія коваля. Цей персонаж
найтісніше пов’язаний з чародійством (виковує Вовкові голос як у Кози,
вбиває Вовка підчас кування голосу; Дід сталить у Коваля ножа, щоб
зарізати Козу-Дерезу). Крім цього героя, у казкових сюжетах постають
Циган, який виганяє Ведмедя-людоїда з села, і до якого Дід іде лагодити
ножа, зламаного об Козу-Дерезу, та Музика, який мудрує звірів, що
бажають навчитися грати. В чарівних казках Коваль виковує
чудотворну зброю для боротьби із злими силами. У сюжеті про КозуДерезу її неможливо зарізати простим ножем (демонічна істота,
хтонічна), його має зробити Коваль. Правда, саме ремесло може носити
в казці характер “чарівного вміння”, і ряд персонажів репрезентують
саме цю здібність (“Вовк та Кравець”1).
Вміння танцювати, грати на музичних інструментах, смішити чи
веселити у фольклорних творах називають “хитрою наукою”. Герої
казок про тварин вдаються до всіх видів “хитрої науки”, щоб
звільнитися від злотворців (Соловей смішить Лисицю, щоб вона його не
з’їла; Лисиця і Гуси танцюють для Вовка; Музика грає звірям, щоб ті
його не з’їли і “учить” їх грати).
Група 4. Локалізація. Концентрація більшості колізій казок про
тварин навколо дороги призводить до того, що сюжетній схемі
відповідає досить стабільна послідовність: хата – дорога – ліс – чуже
житло. Розглянуті в парадигматичному аспекті ці локуси розпадаються
на дві групи: свій простір (житло, двір, село, нора) і чужий простір
(дорога, чуже житло, село, ліс). Обов’язкова присутність свого місця як
вихідного пункту дає можливість виділити групи персонажів за їх
локальною належністю.
У своєму житлі розміщуються господарі та побратими. Поле і дорога
– місця перебування помічників, однодумців, друзів по нещастю.
Потрапляючи у ліс, герой відразу знаходить помічників, побратимів,
наречену. Після цього з’являються злотворці, які претендують або на
житло, або на лідерство в лісовому царстві, або на дружину. Одним із
мотивів поведінки злотворців є спокуса легкої здобичі (Лисиця виманює
Півня, коли Кота немає вдома; Вовк – козенят; звірі – Пана Коцького
(готують обід), щоб вбити його; Вовк, Ведмідь та Лисиця нападають на
хатинку з домашніми тваринами, щоб їх з’їсти; Лисиця вдає мертву,
щоб поласувати рибою).
Локуси тимчасового перебування тварин найрізноманітніші: для
Лисиці – ліс, нора, хата, гай, село, курник, комора, сани; для Вовка – ліс,
поле, кошара, хата, річка, дорога, весілля, комора, біля вогнища, яма;
для Ведмедя – ліс, хата, барліг, село, яма, піч; для Зайця – ліс, поле,
1
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город, яма, хата, нора; для Кабана – ліс, яма, під дубом; для Кота – ліс,
село, хата, піч, комора, біля річки, млин, тин; для Пса – двір, ліс, хата,
комора, село, поле; для Півня – двір, курник, ліс, хата, тин, дах хати; для
Бичка – ліс, двір, поле, хата; для Коня – двір, дорога, поле, степ; для
Осла – поле, узлісся, двір, дорога; для Кози – базар, хата, двір, поле, ліс;
для Барана і Цапа – ліс, поле, хата, двір, дорога; для Жаби – ліс, болото,
водойма, хата; для Миші – ліс, поле, комора, хата.
Серед цих локусів є й локуси-житла тварин: свійські тварини –
обійстя людини; дикі тварини – ліс.
Отже, персонажі пов’язані з певними “своїми” нішами, просторовим
розташуванням. Потрапляння в чужий локус пов’язано з необхідністю
здолати межі між частинами казкового простору, однією з основних
особливостей якого є навколомежовий простір, персоніфікований
сторожами чи охоронцями (Лисиця, Вовк, Пес, Півень, Кіт).
Простір у середині локусу умовно замкнений. Замкненість житла
може бути виражена огорожею або дверима, на яких стоїть вартовий.
Якщо ж це простір (ліс), то до нього герой потрапляє внаслідок гоніння
(вигнали, хочуть зарізати, бажання подорожувати). Перехід з одного
локусу в інший зумовлений певною мотивацією, поштовхом.
Замкненість простору стосується як місця проживання героя, так і
чужого для нього простору. Межа обумовлюється як вартовимитваринами, так і у вигляді перепон та місць переходу (рів, міст).
Наприклад, Лисиця зустрічає сліпого і старого Кота, залишеного
господарем, і стає йому поводирем, покровителем чи дружиною; щоб
потрапити на поле із золотим просом, звірям потрібно перескочити рів;
Лисиця, викравши Півника, несе його через камінь-міст у свій локус.
Закритому житлу та чужому простору у казці протиставляються
відкриті місця. В першу чергу це чисте поле і дорога. Особливість цих
локусів полягає в тому, що така межа чи простір нікому не належить.
“Свій” і “чужий” простори в якості центру мають житло (лісова хатина,
будинок, нора, людське обійстя), жителі якого є господарями даного
локусу. Дорога і чисте поле не мають хазяїв, а персонаж, що там
перебуває, не має свого місця, делокалізований або має свободу чи
шукає укриття (притулок). В якості такого притулку ніколи не фігурує
дім, це – дерево, кущі, горщик, кінська голова, рукавиця, яма. Всі ці
предмети не можуть бути надійним укриттям: Ведмідь розчавлює
горщика, Мисливець знищує рукавицю; вовки намагаються дістати
Цапа та Барана, що лягли спати на дереві; тварини, що шукають літо,
лягають спати під кущами та зариваються у листя; Баран стає здобиччю
Лисиці, упавши у яму.
Розташування у закритому чи відкритому локусі, перебування в
своєму чи чужому просторі визначають просторовий статус персонажа.
Заточені у глибокій ямі звірі чи заховані у лісовій хатині тварини
зовсім ізольовані від чужих. На відміну від персонажів відкритого
простору, такі персонажі позбавлені можливості самостійно
пересуватися. Вони є своєрідними полоненими, які не можуть покинути
замкнутий простір. Наприклад, у казці “Лисиця на зимівлі у Вовка та
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Ведмедя” лисиця – це персонаж відкритого простору: з’ївши запаси
Ведмедя та його самого, вона йде до Вовка і морить його голодом; Вовк
і Ведмідь – персонажі закритого простору, “полонені”, за не вказаної
причини Вовк не може вийти на полювання і чекає, коли Лисиця
принесе йому їсти.
Безумовно, будь-який персонаж казок про тварин входить до всіх
чотирьох семантичних сфер: індивідуальної, сімейної, станової,
локальної. Персонажі, що введені до першої групи, конкретизуються як
родичі або свояки. Вони можуть отримати додаткову станову
характеристику і локалізуватися в певному місці казкового простору.
Наприклад, Півник, що в індивідуальному плані має статус
недорослості, в якості побратима може опинитися у семантичній сфері
сім’ї, яка, в свою чергу, трактується як заробітчанська чи лісорубська,
тобто інтерпретується в певному становому аспекті і включена в простір
свого світу, протиставленого чужому світу Лисиці, що прагне викрасти
героя. Аналогічним чином і Лисиця – демонічна істота – виступає в
сімейному статусі (має дітей) і є господарем далекого чужого локусу.
Внаслідок такого нанизування ознаки переходять від одного
персонажа до іншого з мінімальними змінами. Наприклад, Дід, який
інтерпретується в індивідуальному статусі як істота чоловічої статі
похилого віку, може визначатися як батько звірів; з точки зору
станового статусу – як господар; з локального погляду – персонаж села.
Наступним у ланцюгу перетворень стоїть Ведмідь: інтерпретований в
індивідуальному статусі як тварина чоловічої статі, представник
старшого покоління, може визначатися з точки зору його сімейного
статусу як чоловік Лисиці; з точки зору станового статусу – як володар
усіх звірів (цар); з точки зору просторової належності – як персонаж
лісу. Ознаки Кота і Ведмедя співпадають, відмінною є лише локалізація
у “чужому” для ведмедя місці (постає персонажем села); як володар
звірів, виступає умовно (лякає мешканців лісу). Вовк інтерпретується як
брат Лисиці, а отже, за сімейним статусом він свояк Ведмедеві; з точки
зору станового статусу він “волоцюга”, проте іноді в сюжетах виступає
“господарем”; він належить до локусу лісу. Наступним кільцем у
ланцюгу трансформацій є Заєць, який перебуває у статусі молодшого
члена родини звірів. З Лисицею він може утворювати подружню пару,
проте ставлення Лисиці-дружини до Зайця-чоловіка фіксується як “зла
дружина”, що в ході сюжету виганяє героя з його ж хатини (свого місця)
на межу (дорогу), де відбувається зустріч зі звірами-помічниками.
Трансформування персонажів від чоловіка-жениха до брата
обумовлює існування сюжетів, де переважає мотив братерства, братання
та побратимства. Звірі, що належать до одного локального місця,
іменуються братами автоматично. Міжлокальні взаємини розцінюються
як побратимство та шлюб. Наприклад, статус родинної єдності дає
можливість Ведмедеві, Вовкові, Лисиці називатися братами і сестрами;
у свійських тварин поширене побратимство (названі брати та сестри
1
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залежно від обставин). Заєць та Кабан прикріплені до локального або
індивідуального статусу (Зайчик-Побігайчик, На-горі-підскакун,
Косоокий; Кабан-Іклан).
Баба, що інтерпретується в індивідуальному статусі як істота жіночої
статі похилого віку, може визначатися як мати звірів; з точки зору
станового статусу – як господиня та вершителька долей; з погляду
просторових приурочень – як персонаж села. В образі матері (старшої
по поколінню безпосередньої родички жіночої статі) персонаж має ряд
образів, що утворюють ланцюг трансформацій. Це такі образи як МатиЛисиця, Мати-Коза, Мати-Вовчиця. Вся діяльність цього образу
направлена на забезпечення добробуту родини (Лисиця викрадає
Півника; Коза іде пастися; Вовчиця прагне вигнати лісових мешканців з
хатинки, щоб там жили її діти). Залежно від додаткових атрибутів,
якими наділяється цей персонаж, виникає наступний ланцюг – образ
молодої жінки (молодиці), нею можуть бути Лисиця або Коза. В будьякому випадку цей образ набуває статусу невірної жінки, наділеної
вмінням хитрувати, безжально мститися, що дістається герою як кара.
Ці ознаки вказують на паралель із групою персонажів із надприродними
властивостями у чарівних казках, що прагнуть знищити своїх чоловіків
(Лисиця морить голодом Вовка, провокує на самогубство Ведмедя; Коза
виганяє Зайця, призводить до смерті чи вигнання Дідом членів своєї
родини, з’їдає лисенят). Такі дружини приходять із чужого локусу.
Наступне кільце трансформації – сестра. В ролі сестри Лисиця
фігурує в більшості сюжетів казок про тварин, хоча її родинні стосунки
з іншими видами як домашніх, так і диких тварин не підкреслюються.
Крім цього, сестрою вона є і для людей. Незважаючи на підступність і
шкідливість Лисиці, її скрізь впускають і приймають, виконують усі її
забаганки. Надприродні демонічні здібності Лисиці та страх перед ними
виводить локус персонажа за межі як людського, так і тваринного
простору.
Як можна було переконатися, ознаки всіх чотирьох рівнів статусів
важливі для розуміння персонажів та їх дій у казці. Тематична
направленість сюжету (доля героя, ігрова ситуація) вимагає зміни
акцентування уваги на тому чи іншому статусі. Наприклад, якщо акцент
у казці на долі героя, то важливіше значення мають ознаки сімейного та
індивідуального статусів, а станові та локальні ознаки найчастіше
служать варіантами основних сфер значень або доповнюють їх. Так
звана “біографічність” сюжету спонукає до того, що ознаки сімейного
статусу послідовно обігруються в сюжеті та ірадіюють в інші сфери. В
таких казках персонажі поділяються на тих, основною ознакою яких є
сімейний статус, і тих, у кого основним є індивідуальний статус,
причому переважно сімейні характеристики доповнюються становими, а
індивідуальні – локальними. Якщо ж ситуація казки ігрова (“Коржик”1),
то увага зосереджується на становому та локальному статусах.
1

Казки про тварин / Упор. і передм. І.П.Березовського. – К.: Дніпро, 1986. – С. 212.
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Розширення переліку ознак індивідуального статусу за рахунок
надбудови над ними ознак сімейної, станової та просторової сфер
значень дає змогу з обмеженого числа елементів “породжувати”
нескінченну множину варіантів персонажів. Зосередження дій більшості
казок про тварин навколо теми змагання між тваринами зумовлює
виведення на перший план персонажа, який за своїми семантичними
характеристиками належить до найвразливішого на вигляд молодшого
покоління. Протиставлення слабкого сильному та розумного
нерозумному є однією з умов побудови казкового сюжету. Визволитель
чи порадник, який приходить з іншого локусу, є персонажем, що
перебуває у локусі-межі – між своїм та чужим.
Статус будь-якої діючої особи в одній або декількох семантичних
сферах оцінюється як “свій” або “чужий”, “високий” або “низький” у
порівнянні зі статусом, який займає герой. При цьому позитивної чи
негативної оцінки заслуговує будь-який статус. Наприклад, мудрість
Лисиці розцінюється як позитивна якість героїні та жінки героя (“Пан
Коцький”), а з іншого боку – підступність, шкідливість, мстивість (Вовк
ловить хвостом рибу, Ведмідь роздирає собі живота). Якщо Лисиця в
одних казках діє як злотворець, а в інших як помічник, то це цілком
залежить від того, у якому статусі щодо героя вона перебуває: у
першому випадку вона чужа, в другому – родичка героя або виступає
персонажем межового локусу, що дає герою тимчасовий притулок.
Такий перелік семантичних ознак персонажів робить структуру
казок про тварин здатною до внутрішніх і зовнішніх трансформацій і
дає змогу семантично однотипним фігурам виконувати в сюжеті
найрізноманітніші ролі: Лисиця-дарувач, Лисиця-злотворець, Лисицяжертва, що суттєво збільшує варіативність казкових колізій.
Отже, для внутрішнього функціонування персонажа важливим є не
лише те, яку роль він виконує, а й те, якими семантичними ознаками він
наділений, оскільки саме вони відповідають тим конфліктам, у яких
даний персонаж бере участь. Саме вони обігруються в сюжеті, надаючи
колізіям форми. Вбивство, боротьба, знищення пов’язані з такими
ознаками як сильний/слабкий, живий/мертвий, цілий/розчленований;
вигнання, ув’язнення співвідноситься з ознаками бездомний,
вільний/полонений; володіння, отримання, викрадення – з такими як
багатий/бідний, господар/слуга.
Семантичні ознаки персонажа не лише визначають характер
казкових колізій, вони можуть мінятися впродовж сюжету, тому що
персонаж може мати декілька ознак, тобто є багатоскладовим
утворенням, що легко розпадається і легко комплектується у нове. Така
особливість структури персонажа є зручною для функціонування за
законами казкової оповіді, так як робить її добре пристосованою, дієвою
в умовах сюжету, побудованому на втратах та надбаннях.
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Великожон В.А. (Київ)
ҐОТИЧНІСТЬ ЯК СТИЛЬОВА
ДОМІНАНТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СВІТОВІДЧУТТЯ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ
«ВІСНИКІВСЬКОЇ КВАДРИГИ»
У статті досліджується і з’ясовується значення ґотичності як
стильового компонента в творчості представників «вісниківської
квадриги» у формуванні національно-духовних та державотворчих
прагнень українців. Ілюструються стильові, мовотворчі та
окреслюються змістові ознаки ґотичності. Зроблено висновок, що
поетика «вісниківської квадриги» наскрізь пройнята духом
середньовічної ґотики.
Творчість письменників-“вісниківців”, заборонена в радянський
підколоніальний час, відроджується нині і реабілітує втрачену
ґотичність у культурі, зокрема в літературі, адже “вісниківці”, художньо
осмисливши дух Заходу, утверджують своєю творчістю і власним
життям заповіді Середньовічної епохи з її устремлінням до Бога, Духу,
Волі, Гармонії, Героїки, Ідеалу, Лицарства. Ґотика, яка є символом
Середньовіччя, у творчості “вісниківців” символізує дух Старої Європи,
істинної Європи. Бо саме у Середньовіччі витворилися основи її
культури і величі, в осередку якої стоїть людська особистість у спілці з
Богом, а не людський егоїзм, що завжди сіяв лише хаос і звиродніння
моралі. “Вісниківці” зрозуміли ту прірву, що відділяла домінуючі
народницькі, сентиментальні, приземлені традиції української
літератури від того духу готики – усього героїчного, сильного,
аристократичного, такого, що б перевиховувало, переламувало м’який,
літеплий характер українця. Тому їх творчість стала гімном Характеру,
Вірі, Волі, Розуму і повертає спраглому читачеві забуті істини, втрачені
цінності.
Творчий доробок письменників еміграційного олімпу є сприятливим
для багатьох наукових студій. Дослідженню їхньої творчості присвятили
наукові статті відомі літературознавці І.Набитович, О.Баган,
Л.Череватенко, С.Квіт, В.Погребенник, Ю.Бойко, Б.Кравців, Ю.Шерех,
О.Тарнавський та мовознавці С.Єрмоленко, О.Таран та інші. Але
незважаючи на велику кількість наукових праць, творчість поетів
залишається нивою для нових досліджень та відкриттів. У статті
спробуємо довести, що стильовою домінантою європейського
світовідчуття у поетичній творчості «вісниківської квадриги» є
ґотичність.
20-ті роки ХХ ст. – період в українській історії, позначений
активними внутрішніми процесами переоцінки вартостей, глобальними
зрушеннями у сфері світогляду народу, пошуками нових основ у царині
думки для розвитку всієї духовності нації на якісно інших принципах і
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засадах. Формувалася якісно нова українська культура з повноцінним
розвитком усіх її галузей на основі ідей пріоритету національного, духу
героїзму і сили. Головною перешкодою, яка нам довго не давала
можливостей стати в ряд цивілізованих, міцних європейських народів,
була фальшива ідея про особливу, виключно “селянську” культуру
українського народу, про відвічне бідацтво і покірливість. Такий міф
створювала інтелігенція ХХ ст. своїм переважно етнографічним
підходом до історії і культури, яка впритул не бачила ні великих
культурних традицій на землях України в доісторичну, “скіфську” епоху,
ні державотворчих подвигів мужніх варягів, ні лицарської, справді
християнської культури Старого Києва часів Середньовіччя з її цілісною
людиною, ні аристократичних, суто європейських звичаїв української
шляхти часів Литовської держави ХV-ХVI ст. Звідси вже йшли ворожі
теорії про “хахлацькість”, простакуватість, хуторянство і кумедність
української культури. Цю провальність у нашій культурі і суспільній
свідомості дуже влучно схарактеризував Д.Донцов: “...Культура, яка
протиставляла святій Софії народні дерев’яні церкви, козацькому бароко
– селянські хати, гетьманським килимам – народні, старій князівській
чи полковницькій ноші –
народну селянську ношу, під назвою
“національного костюму”, героїчній літературі Прокоповичів і “Слова о
полку Ігоревім” – ідилії селянські або утопії Квітки... така культура вела
б тільки до обниження загального рівня нашої культури, життя... Старій
нашій культурі, історії, письменству протиставляв той хохол свою
етнографію, фольклор і народне мистецтво, забуваючи, що вся та
народна культура існувала триста чи вісімсот літ, тому і в нас, і в інших
народів, тільки що нікому і в голову не приходило ставити все над
культурою національною, або протиставляти їй”1.
Після світової війни у 20-ті роки з новою силою відроджуються ідеї
про відвічну національну сутність. На новому етапі національного
розвитку постало завдання витворити державу і нову, аристократичну за
духом культуру, піднесену, позбавлену будь-яких комплексів чи
меншовартості, а також перевиховати націю. Виконання такого
важливого державницького, виховного та мистецького завдання стало
місією нового покоління української інтелігенції, що жила на чужині, в
еміграції, а творила для України, свідома націоналістичного покликання.
Літературознавство нарекло їх – Є.Маланюка, Л.Мосендза, Ю.Дарагана,
О.Стефановича,
Н.Лівицьку-Холодну,
Ю.Липу,
О.Лятуринську,
О.Ольжича, О.Телігу, Ю.Клена – “вісниківцями”, бо гуртувалися
навколо часопису “Вісник”, редагованого ідеологом націоналістичного
руху Д.Донцовим. Одночасно між “вісниківцями” утворилася
“вісниківська квадрига” – Є.Маланюк, О.Ольжич, Ю.Липа, О.Теліга,
Л.Мосендз (питання класифікації за терміном “вісниківська квадрига”
залишається відкритим). Поетична назва “вісниківська квадрига”
належить Ю.Клену (О.Бургарту), який входив до літературного
угруповання “неокласиків”, розгромленого радянською владою у 30-х
1

Донцов Д. Дух нашої давнини. – Прага, 1994. – С. 89.
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роках. “Вісниківці” опинилися під значним ідеологічним впливом
редактора журналу Д.Донцова, який у своїй праці “Націоналізм” (1926)
сформулював засади нового українського світогляду, який означив як
“чинний націоналізм”, тобто вольовий, войовничий, на підставі
популярних на Заході теорій (А.Шопенгауера, Ф.Ніцше), що розглядали
вольовий чинник як ірраціональну рушійну силу. Нові принципи
націоналістичного світогляду базуються на волі нації до життя, влади,
експансії, прагненні до боротьби, фанатизмі, чого так бракувало
українській “еллінізованій” психіці. Саме “...тому логічно-ораторське
начало в поезії “вісниківців” домінувало над зображально-мелодичним,
“метафора чину” – над “метафорою споглядання”, герой цієї поезії був
радше закований в панцир дружинника, ніж напоєний любовним
трунком Лади”1.
Творчість цих митців становить чи не найяскравішу епоху в історії
української літератури. Їх не зламала поразка українських визвольних
змагань, вона оголила перед їх зором усе те, що пошкодило українцям
утвердити свою державу: рабська хвороба малоросійства, неміч,
каліцтво внутрішньонаціональне, національне пораженство. Нова
генерація стає на позицію відвертого заперечення солодкавосентиментальних традицій в українській літературі, репрезентованих
іменами О.Олеся, М.Вороного, С.Васильченка, С.Черкасенка, Б.Лепкого
та інших письменників старшого покоління. Поезія квіточок, ясного
сонечка, банального кохання, розніженість і сльозливість не можуть
сформувати українську націю як європейську.
Тож з’явилася “нова знать, супротивник усієї потолочі й усякої
тиранії, котра на нових скрижалях знову напише слово “шляхетний”2:
Воно зросло з шукання і розпуки,
Безжурно-мужнє, повне буйних сил,
Закохане в свої тугії луки
І в бронзу власних мускулястих тіл3.
“Вісниківці” на чолі з Д.Донцовим були прихильниками повної
переорієнтації українського суспільства. У 1921 р. у Відні побачила світ
праця Д.Донцова “Підстави нашої політики”, яка визначала принципи
розвитку української політики і культури як такі, що мали звільнитися
від попередніх впливів Сходу, московського специфічного православ’я,
ординської психології, ментальної покірності, пасивності, лінивства і
виховати новий, активістичний дух українства. Зробити це можна було
лише за умови повернення до правдивих праоснов української
національної психології і культури, до традицій Середньовіччя, яке було
просякнуте духом героїки, етикою лицарства, догмами і заповідями
християнства.
1

С. 34.

Ільницький М. Західноукраїнська та емігрантська поезія 20–30-х років. – К., 1992. –

2

Іванишин П. Олег Ольжич – герольд нескореного покоління. – Дрогобич:
Відродження, 1996. – С. 47.
3
Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 57.
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Отже, плекання нового духу й ідеї піднесення в українстві для
“вісниківців” означало повернення до духу Ґотики, до постійного
устремління і звитяги.
У статті ми використовуємо поняття “ґотика”, що абсолютно
відмінне від понять “ґотичний роман”, “ґотичність”, що окреслюють
“літературу жахів” доби передромантизму і романтизму кінця ХVІІІ –
поч. ХХ ст. з її темами таємничості, жахів, містики, фантастичних
пригод. Ми розуміємо ґотику як великий стиль, макростиль у культурі, у
літературі зокрема. Стиль, що сформував праоснови європейського
естетичного світовідчуття, і був його домінантою.
У літературі і взагалі в мистецтві стиль означає сукупність ознак, що
характеризують твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру
письменника; це те спільне, що об’єднує творчість ряду митців,
споріднену тематикою, способом створення художнього світу.
Світовідчуття, світобачення письменника, його естетичний досвід
зумовлюють оригінальність стилю
його творів. Сукупність
зображально-виражальних засобів письменника тоді дає ефект стилю,
коли вони закономірно поєднуються в художньо мотивовану систему.
Дослідники проблем стилю (О.Соколов, В.Фащенко та ін.) розрізняють
стилетвірні чинники і носії. До чинників зараховують: світовідчуття
(образне мислення) письменника; тематику і проблематику, яка його
переймає; закони і норми обраного ним жанру. Носіями стилю
виступають елементи форми художнього твору: від фабули й сюжету,
композиції до мовних виразових форм з їх лексико-синтаксичними
структурами, інтонаційно-звуковими особливостями. Все це “несе” на
собі стильову домінанту, що відчувається в процесі естетичного
сприймання твору, але важко піддається дослідженню і логічному
поясненню, якщо елементи, які виражають стильову визначеність твору,
беруться окремо чи навіть у сукупності. Тому й виникає необхідність
характеристики стилю як художньої закономірності в контексті твору.
Ґотика як ідеологія Середньовіччя лягла в основу естетики
“вісниківців”. Європу вони сприймали, передусім, у її середньовічній
традиції. Витонченість і порив у простір, до безмежного, аскетизм і
догматизм віри, шляхетність і героїка, надрозвинене почуття честі і
лицарства, пристрасність і щирість у почуваннях, глибинний
індивідуалізм у всьому – ось її зміст.
Нідерландський культуролог Йоган Гайзінга так характеризує мораль
і настроєвість доби ґотики: “Сліпа пристрасть у відданості своїй партії,
своєму панові, просто своїй справі була також формою вираження
твердого як камінь почуття справедливості, властивого людині
Середньовіччя, її непохитної впевненості у тому, що всяке діяння
потребує докончого воздаяння”1. Він пише й про те, що середньовічне
життя було пронизане релігією до такої міри, що виникала постійна
загроза зникнення між земним і духовним. Для людини тієї доби
відчуття прекрасного стало безпосередньо релігійним переживанням.
1

Гайзинга И. Осень Средневековья. – М., 1988. – С. 24.
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Архетипом європейського світовідчуття, за О.Шпенґлером, є ліс,
переживання людини лісу. Ліси, якими густо були вкриті
північноєвропейські рівнини, народили це ґотичне бачення світу:
лісоподібність соборів, орган, глибокий і ясний шум якого нагадує
шелест лісу, виття вітру, а удари дзвону перегукуються з розливами
грому в хащах; гігантські вікна, що розчиняють стіни у простір, до
світла; все в ґотичному храмі нагадує про Бога.
Ґотичний храм є символом “глибокої побожності, прагнення до
небесного блаженства, – ця головна риса середньовічної людини, котра
виразилася із зовнішнього боку в стрільчатих вежах, що стремлять у
небо, а з внутрішнього – у струнких колонах, що піднімаються до
неймовірної висоти”1.
Відштовхуючись від суперечності неба і землі, вертикалі і
горизонталі, смерті і воскресіння, середньовічна людина сприймала
кафедру сукупно – як образ землі, перетвореної на рай.
Ґотика стала символікою католицизму, який вимагав від своїх вірних
не лише фанатичної віри, а й також повної внутрішньої переконаності у
власній правоті. В загальній тенденції розвитку християнства на Заході,
віра не заперечувала знання, а сприяла його розвитку й підкріплювалася
ним.
Отже, можна говорити, що ґотичність характеризує творчість
письменників-“вісниківців”, бо для них:
1. Світ є безмежною просторовістю, яку вони прагнуть охопити аж
до космічності.
2. Творчість стає невгамовним устремлінням Духу і Волі. Їй
притаманна шляхетність, дивовижна енергетика та інтелектуальний
пошук.
3. Домінуючою темою є оспівування культу лицарства і героїки,
вічного пошуку і самоствердження.
4. Життя – це трагедія, туга за Ідеалом, за Гармонією, це вічна
боротьба за його вдосконалення, сповнена глибинного драматизму,
великих пристрастей і падінь, зіткнень протилежностей і динаміки.
5. Життя – це водночас велике переживання Бога, постійна розмова з
Богом, це колосальний моральний аналіз і співвіднесення себе до
Вищого Імперативу.
6. Матеріальний світ є примарним, вони інтерпретують його через
абстракцію, через трансцендентний порив у безсмертя; вони
розчиняють його у безсмерті.
7. Герої їх творів – це Індивідууми, Мученики, Борці, Аскети,
Завойовники, Грішники, Шукачі Істини, Самітники, Лицарі, але завжди
– Постаті та Особистості.
Євген-Юлій Пеленський, аналізуючи стан західноукраїнського
письменства першої половини 30-х років, твердить, що для поезії цього
1
Квіт С. Дмитро Донцов. Ідеологічний портрет. – К.: ВЦ “Київський університет”,
2000. – С. 86.
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періоду характерна боротьба неоромантизму та неокласицизму. Різницю
цих стилів він бачить у мистецькому світогляді: “Неокласицизм
сприймає існуючий світ як вже добре згармонізований лад, як добре
усталене взаємовідношення сил і чинників... Неоромантик сприймає світ
інакше, противно... Вічний бунт, вічне невдовілля й стремління...
Романтизм – це вічна боротьба”1.
Говорячи про своєрідність стилю представників “вісниківської
квадриги”, можна твердити, що в їх творчості наявні елементи обох
стилістичних течій: неокласицизму та неоромантизму. Вони не є
якимось протиставленням, вони не несуть у собі руйнівних і нівелюючих
елементів антагонізму, а творять певний синтез. Можемо говорити про
синкретизм творчості “вісниківців”. Мосендза, Ольжича, Липу,
Маланюка нелегко вкласти в рамки якогось поетичного напрямку. Їхня
поезія, втримуючи формально загальноприйняті класичні закони
версифікації, намагається наповнити їх романтичним змістом. Нова
генерація митців, які поєднують у собі поета і політика, письменника і
вченого, сприймають поезію як об’єкт серйозного наукового
дослідження. Поезія для них – це копітка праця, шліфування, різьблення
вірша, намагання досягти його довершеності.
Розглядаючи ґотичність як стильовий феномен у творчості
“вісниківців”, розуміючи ґотичність як макростиль у літературі, що є
єдністю художніх образів і форм їх вираження, та йдучи за вченням
основоположника Харківської мовознавчої школи – О.Потебні, який у
слові виокремив форму і зміст, ми досліджуємо вияв ґотичності на двох
рівнях:
1. На змістовому (когерентному) рівні “вісниківці” тяжіють до
неоромантики – прославляння чину, боротьби; уславлення героїки,
звитяги; звернення до ірраціонального, релігії, Віри, Духу (цей аспект
може стати темою окремого літературного дослідження). Характерним
для поетів-“вісниківців” є синтезування релігійних, християнських ідей
та ідей національних. Звідси – постійна розмова “вісниківських”
ліричних героїв з Богом, колосальний моральний самоаналіз. Ґотичність
творчості поетів “квадриги” виявляється і в зацікавленні до космічних
мотивів, адже світ для них є безмежним простором, таким для
середньовічної людини був ґотичний храм зі стрункими вежами, що
йдуть до небес. На думку поетів, нова доба, піднесена великою вірою і
лицарством Середньовіччя, “знищить рештки” запліснявілої, гнилої
“лабораторної” цивілізації:
...Над світом сяє хрест меча
Й гуде хорал нестримних ґотик2.
2. На формальному (когезійному), мовотворчому рівні “вісниківці”
перейняли великий досвід у київських неокласиків – вміле використання
1
Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в
контексті європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 61.
2
Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (Українські письменники-націоналісти –
“вісниківці”). – Дрогобич: Відродження, 1996. – С. 177.
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класичних форм вірша, твердість, імпульсивність, суворість їхнього
слова.
Поетика “вісниківської квадриги” відрізняється від попередніх
поетичних традицій. Кожний митець створив власний оригінальний
художній стиль. Своєрідний стиль “вісниківців” сформований
безпосереднім впливом сучасної поетам грізної доби, її культурними та
літературними смаками й уподобаннями. Форма поетичних творів, добір
зображально-виражальних засобів у художній ситемі “вісниківців”
зумовлені насамперед їхнім розумінням суті мистецтва:
...Нащо слова? Ми діло несемо.
Ніщо мистецтво і мана теорій,
Бо ж нам дано знайти життя само
В красі неповторимій і суворій...1
...Міцніша віра і дзвінкіший чин
За словоблудіє...2
...Не треба слів! Хай буде тільки діло!3
Традиції й джерела “вісниківської” поетики – в українському
неокласицизмі (М.Зеров, М.Рильський, П.Филипович). Естетика
неокласицизму любить настрої спокою і рівноваги, поезію думки,
безсторонню і формальну довершену. Аналізуючи проблеми
українського неокласицизму, Ю.Шерех робить зауваження: “Якщо
поділити світосприймання на раціоналістичні та почуттєві, то класицизм
базується, безперечно, на раціоналістичному. Раціоналізмові й
статичності, гармонійності класицистичного світогляду відповідає нахил
поетів-класицистів відтворювати світ не в його музичних наростаннях і
спаданнях, а в його пластичній довершеності, пластичній досконалості
безрушної форми”4.
Ігор Качуровський, порівнюючи “вісниківців” і неокласиків,
твердить, що другі, на відміну від перших, були гомогенною групою і не
дуже різнилися між собою ні талантом, ні рівнем освіченості. Празька
група була досить таки гетерогенною, а радше строкатою, адже до неї
належали люди різних фахів і нахилів.
Соломія Павличко підкреслює: “Неприйняття “модернізму” у
неокласиків співмірне з неприйняттям народництва, його критичних
принципів та вироблених на їх основі канонів... Модернізація за
неокласичною моделлю полягала не в деструкції всього попереднього
досвіду, а в консервації певних форм культури, у свого роду поверненні
до джерел, які здебільшого лежали за межами національної традиції”5.

1

Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 60.
Там само. – С. 60.
3
Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (Українські письменники-націоналісти –
“вісниківці”). – Дрогобич: Відродження, 1996. – С. 125.
4
Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в
контексті європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 59.
5
Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К.: Либідь, 1999. –
С. 192.
2
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“Вісниківці” теж заперечували авангардизм початку ХХ ст., його
схильність до експериментування, антинаціональність, деструктивізм,
безтрадиційність. Тому естетика “вісниківців” є підкреслено класичною.
Поети запозичили у неокласиків їх тверде, точне слово, шану до сталих
форм, стриманість, простоту і ясність тропіки та образів, струнку
архітектоніку твору, пропорційність його частин. О.Олесь жартома
назвав О.Ольжича “сином Маланюка” за його стримані, тверді,
імпульсивні, виважені аж до холодності, гострі, як леза, строфи:
...Слова, що прості і суворі,
Як величність того Різдва,
Що нас у горінні, не в горі
Порвало і ще порива...1
А неокласицизм Л.Мосендза йде ще й від того, що він за
покликанням, передовсім, учений (хімік, інженер) у галузі точних наук.
У його поезії – стрункість математичних і хімічних формул, музика їх
логічності та довершеності, чітка періодичність розташування хімічних
елементів.
Поети-“вісниківці” під впливом неокласиків захоплювались однією з
найпопулярніших у європейській літературі канонізованих форм – с о н е
т о м. І.Качуровський вважає, що “сонет є відбитком туги людини за
досконалістю, тією точкою, де людині найближче підійти до естетичного
абсолюту...”2
“Сонет сонету” – так називається вірш Л.Мосендза, присвячений темі
сонету. У цім сонеті – висока оцінка сонета, і низький уклін перед
творчістю поетів Ренесансу:
...Улюбленець мій – різьблений сонет,
коштовний подарунок з Ренесансу.
Серед нової зброї декадансу
Блискучий все його вузький стилет...3
Загалом Л.Мосендз опублікував близько півтора десятка сонетів
(“Ми кажемо: гіркий хліб вигнання...”, “Любов міцніша всіх міцних
отрут...”, “Mia Stella” тощо).
Є.Маланюк і Ю.Липа теж не допускають ніякої вільної розмріяності,
ніякої розгойданості у формі – поети виразно тяжіють до класичних
форм і цьому є прекрасні свідчення (сонети “Не хліб і мед
слов’янства...”, “Степи, гаї золототканні...”).
Л.Мосендз у своїй творчості звертається і до іншої класичної форми –
д и с т и х у – найдавнішої зі строф (“Пухкі, лапасті зірочки...”,
“Жито”...), а також – до складної с е к с т и н и (“Берладницька сестіна”),
що походить з Провансу (її винахідником вважають Арно Даніеля).
Унікальним явищем в українській літературі, як стверджує
І.Качуровський, є звертання Л.Мосендза до трирядкової строфи – р і т о
1

Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 72.
Качуровський І. Строфіка. – Мюнхен: Інститут літератури, 1967. – С. 169.
Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в
контексті європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 132.
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р н е л і, у такому трирядді перший рядок римується з третім, а другий
рими не має:
...Цілую, кохана, тебе золотую,
а іншої постать стоїть перед мною:
я в тобі кохаю другую1.
Але найбільш характерною для поетів-“вісниківців” є чотирирядкова
строфа – к а т р е н . Найпоширенішими у поетів є катрени з
перехресними римами типу а в а в, кільцевими (охопними) римами типу
в а а в:
...Де шлях у жовті врізується стіни
І урвище над закрутом стремить,
Наш погляд, неуважливий на мить,
Затримує жорсткий прошарок ріні2.
...О, Боже, світлом Ти – у всьому,
І Твій закон – у кожнім дні, –
Прислухайсь голосу мойому,
І в болю поможи мені3.
Зверненість до класичної форми в добу торжества авангардового
деструктивізму в літературі підтверджує ґотичну скерованість смаків і
настроїв “вісниківців”.
На лексичному рівні в поезії “вісниківців” теж наскрізно відчуваємо
дух ґотики. Знаходимо в їх творчості:
запозичення з релігійної літератури, конфесійного стилю (жертовна
офіра, кадило, антихрист, архангел, ризи, неофіт, amen, фіміам,
страшний суд, пророк, келії);
світові “історизми” (вікінг, готи, галли, легіони, варяги, сага,
когорти, скальд, берло, сагайдак);
запозичення з давньоукраїнської лексики (ізгой, чоло, вої, маєстат,
знамення, берладник, дружина, ісход, десниця, свічадо);
іншомовні слова, цитати (“Панта Рей”, “Vale”, “Nihil sine Deo”).
Ці запозичення єднають творчість “вісниківців” з європейською
історією, культурою, літературою.
Система тропів у поезії “вісниківців” не надто розгалужена.
Найпоширенішим тропом є е п і т е т ( щирий друг, непокориме
покоління, гордий орел, крицеві долоні, коштовні фоліанти, крик
металевий, гострий меч, сонні душі тощо). Є.Маланюк, звернувши
увагу на Ольжичів епітет, вказував, що поет не вживає багатство мови
для себе самої, а як засіб передавати певні символи, тобто семантично.
Тому епітети в нього – звичайні, сірі, ґотичні прикметники, але вони
розкривають за допомогою контексту незвичайні, досі заховані
властивості своєї словесної природи. “...Як сіра куля місяця, вони
висвітлюють своїм контекстом і, в свою чергу, освітлюють цей контекст.
1

Там само. – С. 129.
Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 32.
Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (Українські письменники-націоналісти –
“вісниківці”). – Дрогобич: Відродження, 1996. – С. 263.
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Справді рідкісний, навіть парадоксальний ефект... Лиш поміж шеренги
іменників промайне прикметник, що й збагачує ці рядки стриманим
аристократичним блиском, цементує в них отой глибинний зміст
несказаного безпосередньо”1:
...По рівній грані двох світів ідеш,
Що, наче шкло, невидима і гостра.
І тягне, рве глибинами безмеж
Одкрите серце ненаситний простір2.
...Блискучий мечу, рівний і прямий,
Сліпуча думко, наче лезо, гостра3.
Характерними для “вісниківців” є п о р і в н н я і з і с т а в л е н н я
(на крилах вітру, як на троні; небо, мов мертве око; світ, як опалений
пень дерева добра і зла; щоденний бій, мов корона; їх душі – горіння і
криця; містечко – як сіра змора; навіть любов твоя буде тверда, як
бронза, рубін і емалі; ця смерть, як холодна блакить; сліпуча думко, наче
лезо, гостра; доба жорстока, як вовчиця; люди – як брили камінні;
смерть – як цілюща холодна вода; день золотий і важкий, як аттійська
олива; як журба моя – гостра стріла; серце ледаче давно – як фіал без
вина…). Так оригінальні авторські образи взаємопояснюють один
одного, кожен з них асоціативно повторює чи копіює окремі риси і
характеристики.
Досить багатою і складною є система м е т а ф о р (довкола нас
таємнеє дріма; зітхають десь небесні груди; глиб розпуки; горять серця
довкола; виорю небо орлами; сховалось равликом місто; солодкий голос
рветься і здрига; меч бринить; згризає час суворо-мовчазні граніти
легендарної епохи;). У творчості О.Ольжича найпродуктивнішою є м е т
а ф о р а г е н і т и в (цитаделя духа; неугнутість волі; граніт волі; синя
вода очей; мова ріки; срібло ясної сурми), адже вона – дуже мобільна,
ущільнена, спресована, і водночас змістовна, глибинна.
Поетичний синтаксис “вісниківців” є виразно класичним, ґотично
стриманим і маломовним. Виявляється помітне тяжіння до найчіткіших,
найелементарніших
і
водночас
монументальних
конструкцій.
Є.Маланюк у статті “Юрій Липа – поет” писав, що, «...впорскуючи в
своє словництво духа героїчних і державницьких епох нашого
минулого», Ю.Липа радикально випалював з нашої мови етнографічнонародницьку строкатість і приблизність та традиційно романтичну
“мальовничість”. На зміну їм верталися з героїчної давнини:
1) благородна я с н і с т ь виразу;
2) аскетична д о ц і л ь н і с т ь слова;
3) динамічна о щ а д н і с т ь речення”4.

1

Там само. – С. 87.
Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 139.
Там само. – С. 113.
4
Маланюк Є. Ю.Липа – поет // Маланюк Є. Книга спостережень: Статті про
літературу. – К., 1997. – С. 282.
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Поети уникають складних і довгих речень, періодів, хоча іноді і вони
мають місце. Натомість вони використовують короткі фрази і речення,
здебільшого номінативні та безсполучникові:
...Будучина – у Бога. В Тебе – тільки труд
Виснажний, безустаний і відданний...1
...Ми – нація, сузір’я міліонів,
Ми – серце воль, ми – буйна кузня сили...
...Бог і Непримиримість! – Ми ж є Божим валом2.
Принципова перевага називної конструкції веде до афористичності,
почасти до деякої “атомізації” речення, емблематичності:
...Ім’я сучасного – ми,
Ім’я будучини – чин,
Хто спинився – той служить тьмі,
Хто в поході – звитяжець він3.
Це синтаксис вольової модальності, це структури заклику, у яких
чітко вимальовується культ ґотики, всього героїчного. Називна дикція,
щільно пов’язана з супермонументальним класицизмом і відбивається на
поетичному синтаксисі в характері прагнення граничної концентрації, а
також легко запам’ятовується:
...Захочеш – і будеш. В людині, затям,
Лежить невідгадана сила.
Зрослась небезпека з відважним життям,
Як з тілом смертельника крила4.
...Вперед, Україно! В Тебе – тяжкі стопи,
Пожари хат димляться з-під них
Ні Росії, ні Європі
Не зрозуміти синів Твоїх!5
Дослідники – М.Неврлий, Ю.Бойко, В.Державин – говорять про
лапідарність (стислість і виразність), лаконізм, спресованість думки,
динамічність, як особливість творчої манери “вісниківців”. Є.Маланюк
говорив про Ольжичеву “аскетичну афористичність”. У чіткому
карбованому синтаксисі поета відчувається аналітична, схильна до
визначень, класифікацій наукова думка дослідника:
...Держава не твориться в будучині,
Держава будується нині6.
...Я смертю вирізьбив: ти стань і прочитай, Одне святе є в світі – кров людей хоробрих,
Одні живуть могили – вірних Батьківщині1.

1

Липа Ю. Поезія / Уклав Є.Маланюк. – Торонто, 1967. – С. 13.
Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (Українські письменники-націоналісти –
“вісниківці”). – Дрогобич: Відродження, 1996. – С. 271.
3
Липа Ю. Поезія / Уклав Є.Маланюк. – Торонто, 1967. – С. 84.
4
Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 82.
5
Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (Українські письменники-націоналісти –
“вісниківці”). – Дрогобич: Відродження, 1996. – С. 236.
6
Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 85.
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Євген Маланюк виступив творцем нового мелосу, заснованого на
приголосних і гранчастій ритміці. У галузі евфонії звукового складу
вірша поет дорівнює щодо майстерності київським неокласикам.
Фонетико-стилістичний добір слів з високою насиченістю сонорних
звуків, особливо дрижачого дзвінкого твердого [р], що чергується з
іншими звучними приголосними (сонорними і вибуховими) створює та
увиразнює атмосферу то бою, то революції, то неспокою, але завжди
впевненості в поезії О.Ольжича:
...Йому не згоріти, як метеорит,
Осяявши простір широкий,
Пропалювать серцем похмурий граніт
Десятків безвихідних років.
…Архангельська срібноголоса труба
Гримить крізь простори і душі2…
Іноді асонанс голосного [у] творить звукове тло і підсилює картини
смерті, жаху:
...Як гурт овечок, ошаліло-тупий:
Тісніше, докупи, докупи!
Щоб вранці заслати пахучі степи
Отруйними купами трупу3.
Алітерація виступає у Мосендзових віршах задля підвищення
інтонаційної виразності вірша:
...Сніг шепотить. Він рештки таємниці
зимової дошептує в долині,
на зрубі перша, ще бліда травиця,
потай ворушить висохлі стеблини4.
Середньовічної урочистості та експресивності поетиці О.Ольжича
надає інтонаційно-звукова та лексично-композиційна фігура, яка є
різновидом градації –
е п а н а л е п с и с, що утворюється повтором у наступному
віршованому рядку переважно на його початку слів, фраз або їх частин,
якими закінчується попередній рядок. У такий спосіб наступний рядок
вірша ніби підхоплює зміст і звучання попереднього, інтонаційно
стикується з ним, що і формує відповідну ритмо-мелодійну експресію:
… Колись нащадкам стане час наш – «час
Понурих воєн, варварських звичаїв»…
(Цей час ласкавий, що так щедро нас
Чеснотами одвічними вінчає!...)5
… Щоб, коли небеса вкриє сталь воронена блискуча,
Сталь нової доби, що завершує коло одвічне,

1
Баган О., Гузар З., Червак Б. Лицарі духу (Українські письменники-націоналісти –
“вісниківці”). – Дрогобич: Відродження, 1996. – С. 267.
2
Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 88.
3
Там само. – С. 90.
4
Набитович І. Леонід Мосендз – лицар святого Ґрааля. Творчість письменника в
контексті європейської літератури. – Дрогобич: Відродження, 2001. – С. 138.
5
Ольжич О. Цитаделя духа. – Братислава, 1991. – С. 60.
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Холод віку заліза мав взори нестерпно пекучі,
Взори того, що красне, і того, що світло-величне…1

Отже, ґотичність пронизує мовотворчий рівень творчості
“вісниківців”: форма поетичних творів, добір лексичних, фонетичних
засобів, художніх троп та використання ощадних синтаксичних структур
– усе свідчить про значний вплив неокласиків та плекання “ґотики” –
всього героїчного, сильного, твердого. І вірш, слово мали бути такими ж
– кам’яними, міцними, вогненнодишучими, урочистими, поважними,
наче з мармуру витонченими, схожими на стрімкі вежі ґотичного храму.
Отже, поетичний доробок “вісниківців” – значний внесок у розвиток
української літератури. Їхня творчість – це щось тверде, що будує,
скероване вгору, це гімн Характеру, Вірі, Волі, Розуму, адже наскрізь
пройнята духом ґотики. Художньо осмислюючи дух Заходу, поети
розробляють теми, що проектуються на українську історію і сучасність,
на позитивні чи негативні елементи нашої етнопсихології, що знаходять
співзвучність з проблемами українського життя, ідеями українського
націоналізму.
Мовотворчість поетів теж підпорядкована естетичним уподобанням.
Використання строгих класичних форм, відповідної фоніки, лексики,
оригінальних художніх троп, кам’яних лаконічних синтаксичних
структур свідчить про монументальність і неокласичність їхнього стилю.
Це дає підстави говорити про ґотичність як стильову домінанту у
поетичній творчості представників “вісниківства”.

Касян Л.Г. (Київ)
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ МОТИВИ
У ПОВІСТІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ
«РОТОНДА ДУШОГУБЦІВ»
У статті окреслено основні риси екзистенціалізму як філософської
течії та її прояви у літературі, розглянуто своєрідність
екзистенційних мотивів у повісті Т. Осьмачки «Ротонда душогубців».
«Вдивлятися слід очима духу, тому що тілесними очима неможливо
побачити істину», – ці слова сказані Гегелем більш як півтора століття
тому, на нашу думку, чи не найкраще виражають єдність понять
екзистенціалізму та мистецтва як засобу пізнання і відтворення
навколишнього світу. Є два способи пізнання світу, перший полягає у
тому, що науковці доводять певні закони, явища, а їх сприймають і
розуміють одиниці. Другий шлях – опосередкований – митець апелює
до уяви людини і впливає, передусім, на почуття. Його може почути і
зрозуміти кожен.
1

Там само. – С. 65.
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Першу половину XX ст. можна б іменувати загостреною хворобою
людського духу. Дві світові війни, фашизм, сталінізм, голод, новітня
інквізиція на теренах цивілізованої культурної Європи породили відчай,
зневіру і невимовну тугу за втраченою рівновагою душі.
Екзистенціалізм виникає як результат кризи класичного
філософствування, що виявилася в усвідомленні неспроможності
використання традиційних підходів і світоглядно-методологічних
орієнтацій для розв'язання нових питань, що постають на переломному
етапі розвитку.
У «Літературознавчому словнику-довіднику»1 екзистенціалізм
розглядається як внутрішньо неоднорідна система, основою якої є ідеї
феноменолога Е.Гуссерля та екзистенціаліста М.Хайдеггера.
Екзистенціалізм мав великий вплив на розвиток літератури й
мистецтва. Дослідник творчості Камю Д.Наливайко розглядає
екзистенціалізм як «поширений умонастрій, якому притаманні спільні
світоглядні мотиви, споріднені або близькі між собою. Ними
переймається значна частина інтелігенції ХХ століття, зокрема
філософи і письменники, і у них ці ідеї, ці умонастрої знаходять
конденсоване, але зовсім не доктринальне вираження. У цьому
вираженні активна роль незмінно належить суб’єктивно-особистісному
фактору, що обумовлюється самою природою екзистенціалізму як
світоглядної структури»2.
Письменники прагнуть збагнути справжні причини трагічної
невлаштованості людського життя, на перше місце висуваючи категорії
абсурду буття, страху, відчаю, самотності, страждання, смерті. Для них
трагічне начало – ірраціональне, універсальний спосіб буття людини в
суспільстві, бо світ – абсурдний, ніщо, а існування, екзистенція людини
– це «буття для смерті» як єдиної мети та підсумку існування.
Характерною рисою екзистенціалізму є зосередженість на власне
особистості, вилученій з будь-яких систем інтегрування – релігійних,
метафізичних, соціальних, політичних і залишеній наодинці з буттям.
Особистість, її існування і є реальністю, основною й відправною точкою
осмислення буття. Однак екзистенціалісти все ж вважають життя
немислимим поза соціумом та зв'язками з іншими людьми. Як зазначає
Д. Наливайко, «суспільні відносини, історичні закономірності – це
віддалені абстракції, з якими людина безпосередньо не стикається у своєму
існуванні, а власне реальність існування – це життєві ситуації, які повсякчас
вимагають вибору рішення, лінії поведінки. Вбачаючи у свободі
особистості вищу життєву цінність, екзистенціалісти тлумачать існування
людини як драму свободи, бо на кожній фазі самоствердження особистості
воно залежить від кожного її вибору, кожного рішення»3.

1
Літературознавчий словник-довідник / Р.Г. Гром'як, Ю.І. Ковалів та ін. – К: Академія,
1997. – С. 225.
2
Наливайко Д. Трагічний гуманізм Альбера Камю // Камю А. Вибрані твори.
– К., 1991. – С. 14.
3
Там само. – С. 13.

289

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

Людина як окремо взятий індивід – це мисляча, приречена на
страждання істота «закинута» у світ речей та «інших» людей, у світ
байдужий і навіть ворожий, незбагненний. Світ намагається придушити
індивідуальність, зробити її частиною загального безликого буття. Це
породжує в людині почуття самотності, тривоги, жаху, суму. Свобода
розглядається екзистенціалістами як фундаментальна характеристика
людського існування. Однак існування може бути «істинним» і
«псевдоістинним». Як правило, людина живе звичним, «псевдо
істинним» життям, вона втягнута у сірість буття, вона не суб'єкт, а
об'єкт дій та рішень «інших». Проте в особливі «миті просвітління»,
коли трапляється розрив звичного існування (хвороба, втрата близької
людини, страх перед смертю), перед людиною відкривається завіса
штучності, неприродності того, чим вона жила до цього часу; тільки
після цього вона починає розуміти своє існування як буття-до-смерті і
свою самотність у світі, перед людиною постають запитання: «навіщо
жити» і «як жити»? Відповідаючи на них, людина має звернутися до
власних внутрішніх цінностей; це і є передумовою її становлення як
вільної незалежної особистості. Особистість у екзистенціалістів самотня
й самоцільна, її буття – це переважно протидія середовищу, іншому, а
тим більше – суспільству, державі, які відчужують її, прагнуть
перетворити в знаряддя, засіб чи функцію. У цьому полягає своєрідний
гуманізм екзистенціалістів, які по-своєму захищають особистість, її
свободу й самоцінність в епоху дегуманізації й тоталітаризму.
Серед письменників, які водночас виступають як філософиекзистенціалісти, існує декілька течій: релігійна (Г.Марсель), атеїстична
(Ж-П.Сартр, А.Камю, С. де Бовуар), онтологічна (М.Мерло-Понті).
Окрім французької літератури (Б.Віан, А.Мальро, деякі аспекти Ж.Ануя
– «Антігона», 1942; «Жайворонок», 1952), поширений у німецькій
(Е.Носсак, пізній А.Деблін), англійській (А.Мердок, В.Голдінг),
іспанській (М. де Унамуно), американській (Н.Мейлер, Дж.Болдуїн),
японській (Кобо Абе) літературах.
В Україні екзистенціалізм яскраво проявився у 20-ті роки в
творчості В.Підмогильного, прозі І.Багряного, Т.Осьмачки, В. Барки, В.
Шевчука, у поезії представників «нью-йоркської групи», у ліриці
В.Стуса.
Тодось Осьмачка – поет, прозаїк, перекладач. У його доробку – сім
поетичних збірок, три повісті, переклади з Оскара Уайльда, В.Шекспіра,
спогади, афоризми. Осьмачці випало одне з найоригінальніших
обдарувань літератури Розстріляного Відродження, а разом з ним і
дивовижно виняткова доля. «Він чи не єдиний з плеяди найвизначніших
«двадцятників» не піддався ані ідеологічним приманкам, ані
терористичному тискові чужого тоталітарного ладу-володаря,
пройшовши найбільші поліційні тортури, врятувався фізично, вийшов
під час Другої світової війни на еміграції і тут договорив те, що не міг
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чи не встиг сказати вдома та дав великий поетичний звіт за трагедію
молодого відродження народу»1.
Поряд із символізмом поетику Осьмачки визначає художній
екзистенціалізм. Ю. Шерех, аналізуючи повість «Старший боярин»
зазначає: «Нікого не подобляючи, Осьмачка висунув у своїй повісті
багато такого, що висували одночасно незнані йому сучасники з інших
країн, звичайно, по-своєму. Осьмаччин погляд на герметичну закритість
людських душ і неможливість їх злиття тоді ж таки у Франції
опрацьовував Сартр; Осьмаччину єдність живих і мертвих,
перетворення часу з календарного на сутній, тоді ж таки в Америці
слідом за Лі Мастерзом опрацьовував Т.Вайлдер. І багато можна
навести таких паралелей»2.
У духовному розвитку нації важливе місце займає руйнування
десятиліттями створюваного цензурно відшліфованого стереотипу
провінційно-хуторянської літератури «молодшого брата», тому
особливо актуально звучать зараз слова Д.Чижевського: «Український
культурний розвиток мусимо визнати складовим елементом
загальноєвропейського, українську культуру – елементом європейської
цілости, коли український культурний розвиток проходив ці самі стадії,
що і європейський взагалі, то не тому, що на Україну приходили ззовні
"впливи", не тому, що на Україні чинять «чинники», «фактори» чужого
походження, а тому, що Україна яко частина європейської культурної
цілости переживає ті самі внутрішні процеси, що й цілість, до якої вона
належить»3.
Творчість Тодося Осьмачки варто розглядати в контексті світової
літератури та світової філософської думки, зокрема екзистенціалізму.
Зауваження про екзистенційні мотиви у повісті Т. Осьмачки "Ротонда
душогубців", які знаходимо у працях Н.Зборовської4, Н.КолесниченкоБратунь, О. Неживого5 загальні і здебільшого принагідні. Бракує
детальнішої розробки цього питання.
Проза Т.Осьмачки – вагома, самобутня, несхожа ні на яку іншу
сторінку української епіки. «Старший боярин», «План до двору»,
«Ротонда душогубців» – з усіх творів постає синтезований образ
України, на який накладається національна психіка, міфологія,
звичаєвість і образ української людини серед холодного безмежжя
1
Лавріненко Ю. Героїчні почуття вічної правди й краси народу // Дивослово. – 1995. –
№ 1. – С. 5.
2
Шерех Ю. Над Україною дзвони гудуть // Дивослово. – 1995. – № 1. – С. 9-10.
3
Колесниченко-Братунь Н. «Старший боярин» Т.Осьмачки і традиції європейської
прози // Дзвін. – 1995. – № 4. – С. 59-60.
4
Зборовська Н. Демонізм як характерна риса прозового дискурсу Т.Осьмачки за
повістю «Старший боярин» // Молода нація. – К, 1997. – № 5. – С. 127-131.; Зборовська Н.
На згарищі спаленої душі (За прозою Т.Осьмачки) // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 137144; Зборовська Н. Реальність суб'єктивності та абсолют тексту // Слово і час. – 1996. –
№ 11-12. – С. 34-39.
5
Творчість і доля Т.Осьмачки в контексті українського письменства XX століття:
Матеріали Всеукр. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження Т.Осьмачки. 11
– 13 травня 1995 року. – Черкаси, 1995. – С. 64-67.
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космосу. Письменник на прикладах своїх героїв і власної долі показав
трагедію України XX ст.
Повість «Ротонда душогубців» була написана восени 1955 р. і
вперше побачила світ у Канаді 1956 р. Це – літопис злочинного
винищення українства в період примусової колективізації, т. зв.
розкуркулення, безпідставних арештів і політичних обвинувачень.
Тривало не лише фізичне і моральне знищення, знецінювалися
елементарні норми буття людини на землі.
Глибокий розпач людини перед непримиренністю часу і тією
безоднею, із якої виникає життя і туди ж зникає, продовжує
екзистенційний характер повісті, яскраво виражений ще у «Старшому
боярині». Але тут за буттєвою приреченістю проглядає фатальна
приреченість цілої нації. Немає до кого звернутися і ніде шукати
порятунку нещасній душі. Світ постає як безодня, що поглинає життя
людини: « Ми й гинемо раніше, ніж погляд людський пролітає від однієї
речі до другої, а Бог у своїй незрозумілій величі нам не відомий ні тоді,
коли його космос гине, ні тоді, коли він з'являється на світ. І ставлення
людської пам'яті поруч із вічною Божою силою, і з безконечною лічбою
його буття є страшнішим ніж якби якась комашинка сказала
Карпатським горам, що вона така, як вони... Страшна правда!.. і
страшна зухвалість і розпука!.. І всі люди, здавалося, тримали таке
розуміння у своїм підсвідомім відчутті, бо бездумно плакали,
керуючись одним тільки розпачем, що втрат своїх не можна припинити,
ні стати вільним від потреб цих утрат»1. У ворожому, абсурдному світі,
між двох руйнівних сил (чужими людьми, слугами диявола кацапами,
жидами і тими, що продали національну душу), які одночасно є
метафорою зла в усій його багатоликості і нездоланності перебувають
головні герої твору – Іван Овсійович Брус, Олена Антонівна, Овсій
Брус, Гапуся.
Основним почуванням у повісті є манія переслідування, основною
дією є смерть або очікування смерті. Герої постійно знаходяться в
«межовій ситуації», тобто на «межах можливостей існування», між
життям і смертю, на межах «боротьби, випадковості, страждання,
провини».
Чільне місце серед філософсько-етичних проблем, порушених у
повісті, займає проблема смерті, свободи і вибору.
Бути вільним означає бути самим собою. «Система» не тільки
намагається знищити фізично, а й зруйнувати внутрішній світ, свободу
людини. Старий Брус вибирає смерть, щоб відстояти свою духовну
незалежнісгь, звільнитися від жаху життя. В художньому світі
Т.Осьмачки страшна не стільки смерть, скільки життя в її очікуванні: «І
самому, щоб як уже погибати, то не в лікарській кімнаті і не в якійсь
там ямі Гепеви, а умерти серед тих трав та хлібів, серед яких він прожив
1
Осьмачка Т. Ротонда душогубців // Осьмачка Т. Поезії. Повісті. – К.: Наук. думка,
2002. – С. 134.
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вік, допомагаючи їм у землю входити зерном, і помагаючи їм рости і
доходити стиглого часу так само, як він робив це і скотині. І отой жах,
ота порожнеча людського життя перед хлібами і травами йому і в
смерть не буде страшна»1.
Щоб звільнитися від абсурдного світу, зберегти власне я, Олена
Антонівна вибирає самогубство, для неї недопустиме служити в Чеці, не
прийнятні їхні принципи: «вона не могла допустити, щоб таке і з нею
трапилося, бо це було б поза всякими нормами її тями про добро і зло»2.
Жінка відчуває свою приреченість, безвихідь, але відстоює свій
духовний світ ціною життя: «Ваш світ страшний. І моя маленька самота
із старими богами, такими як Христос, Гюго, Діккенс, мені миліші,
мабуть, і за все моє бідне і безборонне життя»3.
Людина може відмовитися від власної свободи, перестати бути
самою собою, стати, як усі. Сергій Чудєєв відмовляється від себе, як
особистості, щоб вижити, йде на компроміс із суспільством: «А я хочу
жити. А жити я можу тільки при тих обставинах коли буду слухняним
силі, що зараз тримає, на долоні всю Україну. Я не більшовик, і в партії
ніколи не буду, але буду всім своїм єством їм помагати»4. Він
добровільно стає гвинтиком страшної машини.
Іван Брус гостро відчуває приреченість і безвихідь людини в
апокаліптичній дійсності, безвихідь і приреченість всієї нації. Він
усвідомлює, що «тільки тоді може бути живим не як письменник, а
тільки як людина, коли слухняно прийме геть усі вимоги: і ті, що
написано у марксистських книгах, і ті, які чекісти будуть накидати йому
під час допитів щотижня Гчи щомісяця...»5. Герой стає перед вибором:
примиритися з дійсністю, відмовитися від своєї сутності – здійснити
моральне самогубство чи через фізичну смерть зберегти свободу. Він
несе відповідальність за власний вибір: «Я маю беззастережне право на
свою філософію, але не на смерть, бо я маю для свого духу ґрунт, який
зветься неволя нації, який мене утримує від практичних висновків у
моїй філософії»6. Іван Овсійович не може примиритися з абсурдним
світом – він протестує проти нього, обираючи шлях страждань, шлях
бунту. «Супроти цих душогубських сил є інша сила, в якої жодна
революція не споготовляла в боротьбу. Ця сила, що ще не
випробовувана революціями є слабість»7. Симулювання шизофренії
стає рятунком його духовної незалежності. Герой Т.Осьмачки повстає
проти торжества зла й абсурду не тому, що сподівається на докорінні
зміни буття, він усвідомлює безрезультатність свого вчинку, «І хто його
героїчний супротив бачитиме, і кому він собою додасть моральної
сили?.. Чи хто збоку візьме його супротив у гаряче та сердечне
1

Там само. – С. 144.
Там само. – С. 156.
Там само. – С. 249.
4
Там само. – С. 287.
5
Там само. – С. 316.
6
Там само. – С. 328.
7
Там само. – С. 384.
2
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захоплення, а самому Брусові чи кине у свідомість про святість його
маленького діла?.. Ніхто, ніхто і нівідкіля...»1. Але інакше чинити він не
може. В цьому полягає його вищий моральний обов'язок людини й її
трагічна доля: «Москва свідомо стоїть своєю гігантською силою
супроти його маленької і він, маленький, свідомо стоїть перед нею, аж
поки вона його не розчавить. Значить, ворог супроти ворога, значить,
він мусить не охляваючи тримати у своїй душі поле бою завжди
готовим зустріти північний жах»2. Це своєрідний протест проти
приреченості людини, проти остаточного щезання її зі світу.
Яскраво виражений у повісті мотив приреченості, беззахисності,
самотності, але не тільки як відчуженість однієї людини від іншої, а як
самотність усього людства (нації), яке має її долати, щоб врятуватися.
Олена Антонівна говорить Чудєєву: «А старі священики розуміють, що
так вони роблять із жалю і до себе, і до людей, і що він і вони такі
беззахисні перед смертю... І що єдиний день у рік всі разом
переживають перемогу над почуттям приреченості... Я думаю так і
дивлюся на вас, і думаю і про наш народ якого зараз ніхто не жаліє і
віднімає у його добро, працю, і гонить самого по-звірячому в тюрми, на
тяжкі роботи і на смерть... І у вас, і в мене не хватить сміливости
пожаліти вслух нашу націю. І я б хотіла і дорого б заплатила за це...
просто життям, аби тільки я могла перед усим нашим людом пройти і
перед кожним сказати: "Христос воскрес" і поцілувати, і почути:
«Воістину воскрес»3.
Через сприйняття Іваном Овсіойовичем батька і його смерті
розкривається проблема вини: вини особистої і вини національної.
«Ротонда душогубців» – повість багатопланова, багатоплощинна. Це
розповідь про духовний і фізичний геноцид в Україні, художнє
відтворення своєрідної боротьби між добром і злом, світлом і темрявою.
Це, за словами Ю.Лавріненка, агонія і апофеоза боротьби людської душі
з велетенською машиною обезличування і нищення людини.
У повісті «Ротонда душогубців» домінантними є такі екзистенційні
мотиви: приреченість, страх, самотність, абсурд буття, свобода, вибір,
відповідальність, бунт, співзвучні з аналогічними мотивами в
європейських літературах, але не запозичені. Це не наслідок впливу
Ясперса чи Хайдеггера, Сартра чи Камю, екзистенціалізм автора
стихійно-підсвідомий,
спричинений
особливостями
психіки,
світосприймання письменника та умовами його життя. Н.Зборовська
вказує: «Твори Осьмачки не що інше, як зматеріалізована словом
душевна біографія автора-творця, його душевна драма, де боротьба з
дияволом – порушеною рівновагою душі, важким відчуттям тривоги і
розпуки,
стає
першочерговим
екзистенційним
мотивом»4.
1

Там само. – С. 387.
Там само. – С. 392.
Там само. – С. 372.
4
Зборовська Н. На згарищі спаленої душі (За прозою Т.Осьмачки) // Сучасність. –
1997. – № 6. – С. 141.
2
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Екзистенціалізм Т. Осьмачки проростає з національного ґрунту, тому
весь комплекс питань, пов’язаних із існуванням індивідума, письменник
розв’язує крізь призму двох парадигм – національної та
екзистенціональної, що, зливаючись, утворюють філософський ракурс
під назвою «буття української людини в умовах колоніальної агресії».
Сама історія з її одвічною боротьбою за національну гідність,
окремішність вимагала від українця протиставлення власного «я»
навколишній дійсності. Абсурдність поразок національних змагань,
вічна дилема вибору громадянської позиції сприяли утвердженню
екзистенціалізму в українському національному мисленні.
І хоча Україні і людині немає в Тодося Осьмачки жодного виходу,
але твориться текст і, як стверджує Н.Зборовська, наводячи слова
А.Камю, твір перестає бути безнадійно трагічним, оскільки надає сенсу
авторському життю. І текст, як громовідвід від раненої душі,
перетворює смертельну муку на життєву перемогу.

Таровська О.А. (Київ)
ВПЛИВ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ
ПАВЛА ТИЧИНИ НА ЙОГО ПОЕТИЧНУ
ТВОРЧІСТЬ
У статті розкривається образ Павла Григоровича Тичини – поета,
музиканта, художника. Тичина отримав системну музичну освіту,
володів кількома музичними інструментами, був солістом хору, грав у
симфонічному оркестрі, був диригентом. У роки навчання в училищі та
семінарії набував майстерності у класі малювання відомого живописця
Михайла Івановича Жука – вихованця Краківської художньої академії.
Мав унікальну особливість – мислив паралельно кольорово-звуковими
образами і мав абсолютний слух.
Зміст українознавства як наукової системи, форми національної
самосвідомості, філософії і методології державотворення, насичує і
національно орієнтує комплекс дотичних до нього наук. В українському
світі в контексті сучасних глобалізаційних процесів перед українською
культурою постають проблеми національної самоідентифікації, власного
самоусвідомлення, оскільки, звільнившись від радянських ідеологічних
пут, ми опинилися перед наступом т.зв. «масової культури». Так
А.Дністровий застерігає проти «звільнення від минулих негативностей...
через впровадження «інтернаціональних» кодів і нехтування
національним матеріалом»1, а О.Пахльовська говорить про потребу
«амортизуючих механізмів самозахисту культури» перед «загрозою»
1
Дністровий А. Література доби постколоніалізму: Pro i Contra // Література плюс. –
1998. – Ч. 4-5 – С. 11.
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«етичної, естетичної і термінологічної дезорієнтованості гуманітарної
сфери», спричиненої наступом масової культури (американізму)1. Тому
філософсько-психологічний аналіз особливостей розвитку національної
культури у різних її виявах і формування емпіричної бази
українознавчих досліджень є сьогодні досить актуальним. У цьому
контексті висвітлення творчого доробку тієї чи іншої видатної особи в
літературі,
мистецтві,
філософії
потребує
українознавчого
методологічного підходу, оскільки він дає можливість комплексного
представлення існуючих фактів, створення цілісного бачення у
різнорідних аспектах буття твору. Для свого дослідження автор вибрала
постать П.Г.Тичини. Предметом дослідження став вплив музичної освіти
Павла Тичини на його поетичну творчість.
Музикальність і вокальна обдарованість П.Г.Тичини своїм корінням
сягає родових традицій. Батько поета – Г.Тичина – мав дуже тонкий
музичний слух, любив співи і своїм дітям намагався прищепити ці риси.
Всі діти в сім’ї Тичини були співучі. Разом з батьком вони утворили
чудовий ансамбль, який виконував народні пісні. Був у селі і місцевий
інструментальний ансамбль, у якому звучали скрипка, кларнет, тромбон
та барабан. Ці музичні враження глибоко запали в дитячу душу
обдарованого хлопчика. Можливо, вперше почуте світле оксамитове
звучання кларнета спричинило пізніше до захоплення саме цим
інструментом, що залишилося на все життя.
Малому Павлові був притаманний надзвичайно тонкий від природи
музичний слух. Жодне музичне явище не залишалося поза увагою
допитливого хлопця. Одного разу, почувши передзвони КиєвоПечерської лаври та однієї з чернігівських церков, Павлик швидко
вловив мелодичну та ритмічну послідовність звуків по-різному
настроєних дзвонів, і вільно відтворював їх звучання. Вчителька
сільської школи, у якій малий Павло співав у хорі, звернувши увагу на
великі музичні здібності хлопця, порадила батькам вчити його музики.
Батько повіз хлопчика до Чернігова, де в архієрейському хорі вже співав
у групі альтів старший його син Михайло. Павла Тичину було
зараховано до групи дискантів2 хору чернігівського Єлецького
монастиря. Так, власне, розпочалася музична біографія майбутнього
поета. Зникли пахучі луки і зелені ліси, серед яких він ріс, зникло рідне
село, сповнене народними піснями. Він опинився серед похмурих
монастирських стін. Всі звуки, кольори, все відчуття рідної домівки
тепер звучали в ньому самому – він сам став як тонкий і чутливий
музичний інструмент.
Отже, музичне виховання та навчання музики у Тичини розгорталося
досить послідовно: народнопісенне оточення в дитинстві, шестирічне
перебування в хорі, практика в оркестрі (П.Тичина володів кількома
1
Пахльовська О. Європі не потрібні бліді копії власної халтури // Кіно-театр. – 2001. –
Ч. 5 (37). – С. 3.
2
Дискант – високий голос у хорі хлопчиків (діапазон від «до» першої октави до «соль»
другої октави і ширше).
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музичними інструментами – кларнет, гобой, фортепіано, бандура),
широка обізнаність з художнім репертуаром різних жанрів і форм.
Більше того, з раннього дитинства майбутній поет сприймає світ через
основні музичні компоненти – рух і звук, і ще колір, який нібито до
музики не має ніякого стосунку. Ми знаємо про ранню музичну
обдарованість Моцарта, але нам невідомо, як маленький Моцарт
сприймав світ. П.Тичина залишив нам такі незвичайні спогади.
«Пам’ятаю себе в дитинстві дуже рано: мене ще на руках носили. День.
Теплінь. Світло-зелене віття звідкись звисає наді мною. Блищить вода...
Очевидно, це була весняна пора... Підсвідомо відчуваю: щось навколо
мене діється, але що саме і як – ще не міг я своїм розумом охопити.
Щось рухається, коливається, звучить – і луною своєю вдалині
відгукується. Чи були це веселі ігри дівчат на Подолі, чи співалися там
пісні – веснянки – не міг я ще усвідомити. Тільки одне вловлював: рух і
звук (виділення – О.Т.) , радісні обличчя і колір гілок, блиск і воду, що
пахла свіжістю...»1. І цей рух, і цей звук, і колір на все життя стануть
невідривною часткою єства поета. А часом він сам перетворюватиметься
на рух чи звук, як у цьому щоденниковому запису: «Лежав я, силою
свого твору, що його написано, повержений (за вікном сонячна осінь,
тіні захололи, цюкає сокира). І я – дзвін годинника, що на стіні, тут, –
саме почув. Дві пропустив, потім почало усе єство моє рахувати –
немовби це годинник бив для мене чи я для нього жив. Три... чотири, а
на передостанньому (не знаю точно, котра це була година), на
передостанньому раптом усе моє єство у гудок заводу вплелось,
переслухав я свисток і знов вернувсь до бою годинника, що ще один,
останній раз ударив. І як це я устиг: там побувати і тут? І як довго
продовжувалось тут і як довго – там?.. Мені здалось, що це було довго.
Принаймні окремі глиби вічності. Осіли і впали»2. Його здатність
розчинятися в образі просто вражає! Дійсність, що зветься реальністю,
для поета зникає, і звуковий образ сам стає цією реальністю: «Синіє у
вікнах по-осінньому… «Було літо, було літо та й стала зима» пливе од
сцени, душу розтривожує… Заплаче альт, заплаче, заридає. За ним
сопрано, і тенор, і бас. І в кожного печаль… І вже мені ввижається: сніг
іде густий, лапатий. Він геть покрив: і нагуки, і чорнобривці, і жоржини.
А він все йде, все падає, все віє… Ми з піснею знялись по Україні од
міста до міста, од села до села, будимо сплячих, серце зогріваємо. А він.
Все йде, все, все падає, все сіє… Чи ти зупинишся коли, чи будеш падать
так до віку? Сніг, сніг, – шепчу я, і сам сміюся. – ніякого снігу нема, це
тільки… фантазія»3.
Через виняткову музичну обдарованість Павла взяв до свого хору
хлопчиків П.М.Добровольський (1871 – 1910), археолог-етнограф, автор
багатьох історичних розвідок, музикант, аматор, організатор першого у
Чернігові хору хлопчиків. Репертуар хору складався переважно з
1
2
3

Тичина П. Автобіографія // З минулого в майбутнє. – К.: Дніпро, 1973. – С. 6.
Тичина П. Із щоденникових записів. – К.: Рад. письменник, 1981. – С. 45-46.
Тичина П. Подорож з капелою Стеценка // Вітчизна. – 1971. – № 1. – С. 148.
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народних пісень і дуже подобався Тичині. Він не пропускав жодної
нагоди, щоб почути народний спів. У святкові дні після співу в хорі вони
разом із Г.Верьовкою – майбутнім відомим хормейстером і
композитором – залишалися біля собору і подовгу слухали кобзарівлірників, які там збиралися.
П.Тичина мав велике навантаження в хорі. Крім участі у гуртовому
співі, він був і солістом-ансамблістом, так званим ісполатчиком, якого
вибирали з найбільш обдарованих хлопчиків з абсолютним слухом,
прекрасною музичною пам’яттю і виняткової краси голосом1. Крім того,
він був зарахований до групи дискантів хору чернігівського Єлецького
монастиря, з якого, власне, й розпочалася музична біографія П.Тичини.
У 1907 р. Тичина залишив хор через вікові зміни голосу. Того ж року він
закінчив духовне училище і без іспитів перейшов до Чернігівської
духовної семінарії. На той час Павло був одним із найталановитіших
учнів у музичному класі семінарії. Йому було доручено керувати
семінарським хором, на чолі якого Тичина стояв до закінчення семінарії.
Юний диригент реорганізував хор – з триголосого чоловічого на
чотириголосий, до складу якого увійшли дисканти та альти (вихованці
духовного училища). Голоси в хорі розподіляються за характером
звучання. Вони поділяються на чоловічі, жіночі і дитячи. Всі вони, у
свою чергу, поділяються на високі і низькі голоси. Високі голоси
чоловічого хору називають тенорами, а низькі – басами. В жіночому хорі
високі голоси – сопрано, низькі – альти. В хорі хлопчиків високі голоси
називають дискантами, низькі – як і низькі жіночі – альтами. В
репертуарі художнього колективу, яким керував П.Тичина, були так
звані партесні твори А.Веделя, Д.Бортнянського і твори сучасних
композиторів того часу: Глінки, Чайковського, Римського-Корсакова,
Іполитова-Іванова, Гречанінова, Кастальського, Чеснокова, які Тичина
виписував через семінарську бібліотеку. Диригував Тичина по пам’яті,
користуючись економним, емоційним, пластичним і водночас
темпераментним рухом. Збереглися спогади М.Рильського, де він
передає свої враження від П.Тичини-диригента: «Я пригадую вечір –
один із найкращих в моєму житті вечорів. Одна київська хорова студія
збиралась на співанку. Ждали Тичину: він – прекрасний хоровий
диригент, про що я радий тут нагадати, – був головним керівником
студії. І от він прийшов. Скинув з себе красивим жестом плащ. Може, то
був і не плащ, а звичайне пальто, але мені, романтикові тоді, як і тепер
романтикові, здалося, що таки був саме плащ, із тих плащів, що носили
Бетховен, Пушкін, Міцкевич. Плащ, овіяний бурями світу. І зразу ж
Павло Григорович узявся до роботи. Розучував хор якусь, коли не
помиляюся, річ Римського-Корсакова. І тоді я вперше побачив, якими
огнями можуть і вміють грати очі нашого поета, яким він – втілення

1

Юдіна В. Музика в житті Павла Тичини. – К.: Музична Україна, 1976. – С. 8.
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скромності й тихості – може бути впевненим і владним, і як цій
упевненості і владності коряться люди»1.
У роки навчання в училищі та семінарії П.Тичина набував знань і
удосконалював свою майстерність не лише в музичному класі, а й у
класі малювання відомого живописця М.І.Жука – вихованця Краківської
художньої академії, друга М.Коцюбинського. Тичина був улюбленим
учнем педагога і з гордістю виконував обов’язки завідувача класу
малювання в семінарії. Саме художник М.Жук познайомив Павла
Григоровича з М.Коцюбинським під час одного з концертів семінарії.
Вечір тоді розпочинався виконанням «Жайворонка» Глінки в
оркестровому звучанні. Партію гобоя виконував П.Тичина.
П.Тичина малював олівцем, акварельними та олійними фарбами
переважно пейзажі. Художник О.Шовкуненко так оцінював його
живопис: «Пейзажі Павла Григоровича сповнені тонкого поетичного
почуття, так само, як поезії його вражають опуклістю, зримістю, майже
фізичною відчутністю образів»2. Зацікавленість живописом була не
випадковою. Сприйняття кольору у нього було незвичайним. П.Тичина
мав унікальну особливість – схильність до кольорового слуху.
Проблема кольорового музичного слуху давно привертає увагу
науковців: і психологів, і фізіологів. У людей, обдарованих художнім
мисленням і високо розвиненим музичним слухом, кольорове срийняття
звука іноді набирає особливого прояву і вважається виключно
суб’єктивним. Це стале координування асоціацій між звуком і кольором,
коли кожний звук або комплекс звуків мають певне офарблення, і
навпаки – коли звукові уявлення викликаються певними кольорами.
Музикант, якому властиве музично-зорове сприйняття, одночасно і
бачить, і чує не лише окремі офарблені звуки, звукові сполучення, а
іноді й цілі тональності. Відомо, що такі особливості слуху мали
М.Римський-Корсаков, О.Скрябін, І.Рєпін, Б.Асаф’єв, П.Тичина. Всі ці
митці мислили паралельно кольорово-звуковими образами і мали
абсолютний слух. Наприклад, відомий живописець І.Рєпін, будучи від
природи музично обдарованою людиною, сприймав зорові живописні
уявлення як музичні звучання. Окремі музичні твори народжували у
свідомості митця художні образи. Так під глибоким враженням від
симфонічної картини «Помста» з програмної сюїти «Антар»
М.Римського-Корсакова І.Рєпін створив всесвітньо відомий шедевр
«Іван Грозний і його син Іван». Хоча кольоровий слух вважається
явищем суб’єктивним, але цікавий факт – ре-мажор однаково уявляли і
Римський-Корсаков, і Скрябін, і Асаф’єв: як жовто-золотистий колір, як
«сонячне проміння, блиск, саме як інтенсивне випромінювання світла»
(Асаф’єв). В цій тональності М.Римський-Корсаков малює музичну

1
Рильський М. Співець // Співець нового світу: спогади про Павла Тичину. – К.:
Дніпро, 1971. – С. 8-9.
2
Шовкуненко О. Натхненний художник і друг художників // Співець нового світу:
спогади про Павла Тичину. – К.: Дніпро, 1971. – С. 139.
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картину золотистих відблисків місяця на воді у сцені з русалками в опері
«Майська ніч».
Чи відчував П.Тичина колір у певній тональності напевно невідомо,
але відомо, що квінту він сприймав як густий жовтий колір. У поезіях
золотистий випромінює радість. Використання музично-зорових образів
стає в поезіях Тичини однією із особливостей його літературного стилю.
Тож автор цього розмислу пропонує розглянути симфонію П.Тичини
«Сковорода» як музичний твір.
Симфонія – масштабний за змістом і розмірами музичний твір, що
складається з трьох-чотирьох частин, відмінних одна від одної
характером музики і темпом, виконується симфонічним оркестром.
Класична симфонія склалась у творчості Й.Гайдна, В.Моцарта та
Л.Бетховена як концертна циклічна форма в чотирьох частинах. Перша
частина симфонії найчастіше називається «сонатне алегро». Слово
allegro у перекладі означає «швидко». Отже, перша частина симфонії
зазвичай швидка. На початку композитор ніби знайомить нас з двома
музичними темами, які будуть відігравати основну роль у першій
частині твору. Першу тему називають головною, другу – побічною. Цей
розділ, у якому ми знайомимося з основними темами, називають
«експозицією» (як у літературному драматичному творі). Взагалі
складність симфонії, як однієї з вищих форм музичних творів, наближує
її до драматургії. Саме тому ми спостерігаємо використання в музичній
теорії літературознавчої термінології. В експозиції є й інші музичні
теми, які пов’язують між собою головну й побічну партії та завершують
їх. Вони так і називаються: сполучна та заключна партії.
Наступний розділ називається «розробкою». В ній композитор
розробляє головні музичні теми. Третій розділ називається «репризою».
Це слово означає «повторення». Тут повторюються перша і друга партії,
але звучать вони, звичайно, в іншій тональності – у тій, що відповідає
основній тональності всього твору. Саме тональність об’єднує в одне
ціле всі частини симфонічного твору. Симфонії і назву мають, звичайно,
за тональністю, у якій вони написані: наприклад, симфонія соль-мінор,
або симфонія ре-мажор. Всім відомі «до», «ре», «мі», «фа», «соль», «ля»,
«сі» - це назви музичних звуків, висота тону, різноманітне поєднання
яких і дає багатющий матеріал всієї світової музики. Мажор і мінор –
музичні лади. Лад – це внутрішня структура звукоряду, що визначається
певною системою взаємозв’язків його ступенів. Структура ладу відбиває
національно-історичні особливості розвитку музичного мистецтва й
підпорядковується загальним закономірностям музичної акустики й
музичного сприйняття.
Заключний розділ першої частини симфонії називають «кодою», що
означає «завершення».
Друга повільна частина є ніби динамічним бар’єром, об який
розбивається перший швидкий рух і від якої далі, до кінця симфонії,
зростає вже нічим не стримуваний звуковий потік. Його хвилі
накочуються тим сильніше, чим упертіша і довша була затримка. Має
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складну тричастинну форму або форму варіацій, рондо або сонатну
форму без розробки.
Третя частина – рухливий менует або скерцо у тричастинній формі.
Четверна частина – динамічний фінал у сонатній формі або рондо.
Як бачимо, симфонія є тим високим витвором музичного мислення,
що розкриває великі можливості для пізнання дійсності.
У ХІХ ст. з’являється програмна симфонія. Часто її зміст пов'язаний з
літературним твором або визначеною композитором програмою.
Наприклад, симфонія «Фауст» Ф.Ліста, Фантастична симфонія
Г.Берліоза, Четверта симфонія «Северин Наливайко» Р.Симовича,
Прикарпатська симфонія С.Людкевича, Друга симфонія «Весняна»
Г.Майбороди, Перша симфонія-кантат «Україно моя» А.Штогаренка, на
поезію Т.Шевченка кантата-симфонія «Кавказ» С.Людкевича тощо1.
Симфонія П.Тичини «Сковорода»2 написана відповідно до форм
класичних програмних симфоній, але в ній втілилися і зразки новітніх
для того часу форм.
Так перша частина «Allegro giocoso» (швидко, не змінюючи темпу)
на початку нагадує світлу, дивовижно урівноважену симфонію «Мімажор» Моцарта, а своєю простотою і безпосередністю близька до
знаменитої соль-мінорної симфонії геніального австрійського
композитора. Її мелодійні лінії – то ласкаві і ніжні, а то напружені, із
стримуваною пристрастю – захоплюють своєю переконливою
природною гармонійністю. Пульсуючий світлоритм дивним чином
сповнює трепетом житя звукову речовину твору.
…Три місяці пробігло,
мов кораблі веселі в морі –
всіма цвітами процвітані,
добрим скарбом переповнені.
Три місяці – пустинь Китаївська
і в ній Сковорода
немов пливли –
поміж садами рожаїстими,
серед криничного узлісся,
на полі повному, де хвиля хвилю ллє
і зупинятися не хоче...
Але надалі все частіше твір захоплює бентежне, бунтівливе
бетховенське звучання. Головна тема, світла, натхненна, глибока:
Уранці,
ще тільки небо почне наливатися
1
Смаглій Г., Маловик Л. Основи теорії музики: Підруч. для навчальних закладів освіти,
культури і мистецтв. – Харків: Факт, 2001. – С. 373.
2
Тичина П. Зібрання творів у дванадцяти томах. – К.: Наук. думка, 1985. – Т. 4. – С. 734.
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і вітер зелений одчалить в далечінь, –
уже Сковорода
встає з досвітньої молитви
і в сад іде.
Там птиці ранок опадуть,
клюють-клюють, не доклюються
і солодко співають, сон розказують.
А сонце скрізь у всі кінці,
мов над главою Мойсея,
послало сяючиї роги –
і дзвонить, і гуде,
і світлом землю наповняє
щедро, щедротно.
Холодно-похмура побічна партія звучить стримано і неприязно:
Тим часом дзвін із-за тополь
покличе пустинь на обідню.
І бога грізного устав
ідуть вичитувать ченці похмурі –
один по одному,
попід оградою,
мовчки…
І спиниться Сковорода
(не може не спинитись!) –
він бачить, як вони уже аж перед самим
храмом
оглядуються й поміж себе жорстоко
осуджують,
що гість отця Іустина
до храму невхожий.
Натхненна заключна партія завершує експозицію:
Поле, поле!
Яке воно кругле!
Яке воно просте і довершене –
поле!
За кругом круг тече,
за гору гора забігає.
Отут,
тут справжній ключ до душі.
Колос зігнувся і дивиться в землю –
пізнай себе самого.
Небо в тисячі люстер перехмарюється –
пізнай себе самого.
Дніпро у тінь пославсь, а повен перебігу –
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пізнай себе самого.
Се ж бо єсть:
бренне, текуче і безконечне,
немов фігурний триугол, в якому і три,
і два, й один –
одно і те ж.
Невелика розробка сповнена ліричного драматизму. В ній весь
тематичний матеріал отримує нове висвітлення. У репризі
повторюються перша і друга партії, але звучать вони вже в іншій
тональності – у тій, яка відповідає основній тональності всього твору:
схвильованій, бентежній, бунтівливій. Коротка кода – спокійна
готовність до очищення:
Вже дощ стіною рівною підходив,
як Сковорода
у пустинь поспішив.
У другій і третій частинах П.Тичина відходить від класичного
Andante та менуета, хоча відчувається класична Гайднівська форма.
Друга частина називається Grave, що значить «широко», «дуже
повільно». Вона як скеля, об яку розбивається рухливе Allegro, і вже
більше не буде повернення до світлої теми першої частини, а лише нічим
не стримуване звукове зростання.
Третя частина Risoluto – «твердо», «рішучо», «могутньо» – різко
відрізняється від традиційного танцювального характеру менуету або
скерцо. Вона найбільша, складається з двох різних за характером частин.
Одна – жорстка, дисгармонійна, з різким холодним брязкотом тарілок і
перевагою духових:
На небі засвітали
зарі!
зарі!
Кого там ще убили,
зарізали?
…………………………………..
Нехай собі да й шумлять дуби,
шумлять дуби, де глибокі рови.
Понад ровами бур’ян-будяк.
Упав козак – одкрасувався навік,
Ніхто ж йому тепер смерті не звидить –
тільки рука лягла, де сонце сходить.
У другій серед церковного дзвону та струнної метушні звучить
відчайдушний гопак. Особлива кінцівка третьої частини – різке piano з
поступовим переходом до pianissimo.
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Поділ розсипавсь при воді
і сонно метушився.
Здавалось, світ увесь заснув!
………………………
І раптом настала така тиша,
якої ніколи ще не чув.
…………………………
Тихше…
Тиша.
Четверта частина – Finale. Початок його нагадує трохи першу
частину з її світлою, радісною основною темою і тривожною,
напруженою побічною. Але тут їх розвиток відбувається з шаленою
швидкістю. Основна тема з осяйної і натхненної різко переростає в
трагічну, нестримно підхоплену вихором бурі, що розвертається
навкруги:
Трупи, трупи!
Бо шляхту бачив – не народ,
бо панство просвіщав, а не голоту.
На села, на села скоріш!
Хай піднімається земля.
Душу свою
з суспільною з’єднать!
Побічна тема після такого ж короткого і стрімкого розвитку, різко
обривається. Фінал не має коди, відчувається його незакінченість. Після
сильних вибухів ударних («Був! Був! – ревіло від Софії»), після
несамовитого «бігу» духових і струнних із сильними дисгармонійними
акордами (щось схоже на «Поему екстаза» Скрябіна), невеликий
перепочинок на мелодійних хвилях арфи, звуки якої невідомо звідки
з’явилися в цьому хаосі і підхоплені струнними («Дух перевів коло
Дніпра, куди його хвиля народу винесла»). Включаються духові, удари
литавр, наростає crechendo, але воно вже не має свого розвитку («І знову
зашуміло над Подолом, і в різних кінцях кресати почало, і піднімати
гори грому…»).
Палке захоплення П.Тичини музичним мистецтвом, його творча
одержимість звучанням народжували безліч багатих музично-звукових
поетичних образів, сповнених живописного забарвлення. Всі ці чинники
надихали поета на глибоке втілення його філософських думок у
поетично-музично-звукову дію, на відтворення поетично-музичних
художніх форм у поєднанні з яскравою словесною інструментовкою.
Безпосередньо музичне звучання у творах П.Тичини є могутнім засобом
розкриття психологічного стану дійових осіб, а також повнішого
висвітлення або розгортання самої дії.
304

Україна – художня словесність, література

П.Г.Тичина постійно перебував у полоні музичних думок. У
щоденникових записах, щоб більш точно передати свої відчуття та
враження від події чи людини, Павло Григорович часто застосовав
музичні терміни, стверджуючи, що йому набагато легше мислити
музичними образами. У своїх виступах, лекціях, публіцистичних і
літературно-критичних статтях він завжди використовував порівняння з
музичної літератури, зіставлення з історії музичного мистецтва. Музичні
звучання становили органічну частину всього його єства1.
Рух, звук, колір – перше, що вразило маленького Павлика в цьому
світі, – ніколи не покидали його протягом усього життя. Звук, рух, колір
– у цьому весь Тичина, уся його творчість, усе його життя. Світ звучав,
кольорів і мінився навколо нього, і разом з ним звучав, кольорів і
мінився сам Тичина. Хто він? Поет? Музикант? Художник? Хто він?
Громадянин країни Рад? Син свого народу? Світ звучав, кольорів, і
мінився навколо нього, і він сам – був цей світ.

1

Юдіна В. Музика в житті Павла Тичини. – К.: Музична Україна, 1976. – С. 59.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Горенко Л.І. (Київ)
ПРО НАБОРИ УКРАЇНСЬКИХ СПІВАКІВ
ДО ПРИДВОРНОЇ ІМПЕРАТОРСЬКОЇ КАПЕЛИ
(XVII – XIX ст.)
У статті висвітлено практику системних наборів українських
співаків та музикантів до Придворної імператорської капели впродовж
XVII-XIX ст., що вирішально вплинуло на розбудову російської музичної
культури і, водночас, презентацію національної української культури за
межами України. При дослідженні залучено історико-документальні та
архівні джерела провідних установ України.
Характерною ознакою культурно-музичного життя в Україні
протягом XVII – першої половини XIX ст. став процес залучення діячів
української музичної культури (музикантів, співаків, диригентів,
композиторів та педагогів) до Росії, зокрема – до Москви та Петербургу.
Такі колективи, як: Хор государевих півчих дяків1, Придворна співацька
капела і Придворні театри, петербурзький Олександро-Невський
монастир, помістя російських магнатів Шереметєвих, Юсупових,
Голіциних, Гендрікових, Сапег та багатьох інших були культурномистецькими осередками, де концентрувалися найкращі виконавці з
України. Тому, вивчення питання щодо систематичних наборів
1
Хор государевих півчих дяків згодом було перейменовано на Придворний півчий хор.
Інша назва – “певчие дома его величества”. З початку 40-х рр. XVIII ст. з’являється нова
назва цього колективу – “капелия придворных певчих или придворная капелия”. Назва
“певческая капелла” – закріпилася у документах 70-х років XVIII ст. Пізніше у 80-ті роки
фігурує ще одна назва – “придворна церковна музыка”.
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українських митців у цей період є однією з пріоритетних проблем
українського мистецтвознавства, культурології та українознавства
загалом. До головних завдань даної статті належить висвітлення
практики системних наборів українських музикантів упродовж XVII–
XIX ст. до Росії, а також визначення їх ролі в розбудові тогочасної
російської музичної культури. Безперечно, ці питання є важливою
ділянкою дослідження як в українському музикознавстві, так і в
українознавстві загалом. Крім того, авторкою вперше виявлено комплекс
архівних документів, які відображають новий фактичний матеріал щодо
цього, а також характеризують різнобічну культурно-громадську
діяльність українських митців у музичних колективах Росії. На основі
відібраних культурно-музичних фактів та їх аналізу виявляється
можливість методом реконструкції відтворити форми культурномузичних зв’язків, які існували впродовж XVII – поч. XIX ст. між
Україною та Росією.
Частково ці питання висвітлено у працях українських істориків
І.Огієнка, Д.Антоновича. Вплив української культури на церковне життя
в Росії (де згадуються імена українських співаків, виконавців) частково
висвітлено у працях О.Разумовського, І.Огієнка, І.Забеліна,
І.Замисловського, Д.Ейнгорна, М.Сумцова, І.Власовського, І.Чудінової,
К.Харламповича; у працях Я.Штеліна, З.Дурова, А.Русова, В.Перетця
висвітлено окремі сторінки придворного життя (зокрема: придворних
співаків, музикантів, уставників, художників). У дослідженнях
українських вчених кінця XIX ст. – початку XX ст. В.Горленка,
К.Широцького, І.Божерянова, А.Лебедєва, П.Козицького, В.Іванова,
Ф.Ернста, Д.Щербаківського є відомості про набори українських
співаків до Придворного хору. Деякі з праць цих авторів підкреслюють
вплив української культури XVII–XVIII ст. на “петербурзьку культуру”,
насамперед, музичну (А.Сластіонов, Н.Ундольський, К.Харлампович,
І.Чудінової, а також українські вчені Л.Корній, М.Степаненко,
Т.Гусарчук, І.Лисенко та ін.). У працях доктора культурології
В.Антонюк особливе місце займає історична роль українських співаків у
становленні російської вокальної школи XVII-XIX ст., а також
особливості формування національних вокальних шкіл1.
Факти міграції українських співаків та музикантів існують ще від
середини XVI століття. Але, після 1654 року помітно збільшується
інтерес до української пісні та виконавців при царському дворі, що
прискорює міграцію з України навіть цілих музичних колективів з
диригентами та композиторами, які протягом XVII – XIX ст.
поповнювали два державні хори в Росії: Синодальний хор у Москві (з
1701 р.) та Придворну імператорську капелу в Петербурзі (з 1703 р.).
1
Антонюк В.Г. Історична роль українських співаків у формуванні російської вокальної
школи (XVII-XIX ст.) // Материалы V Международного семинара “Вклад украинцев в
русскую культуру” (25-28 мая 2005 г.) / Под ред. Т.Н.Лебединской. – СПб., 2006. – C. 166178; Антонюк В.Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект: Монографія.
– 2-ге вид. – К.: Українська ідея, 2001.
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Перш за все, необхідно підкреслити, що юридичного закону про
вербування співаків з України ніколи не існувало. Але, як факт існували
систематичні набори протягом трьох століть, які набували статусу
культурно-політичних акцій, а саме: “Высочайшие Императорскаго
величества указы” про набір співаків з України надсилалися до гетьманів
і надавалися у директивній формі (“надлежитъ послать”, “повелеваемъ
Вамъ выбрат(ь)” і “отправить к(ъ) Намъ как найскорее”), тому
обов’язково передбачали незаперечне й термінове їх виконання. Відбір
таких виконавців на території України проводили військові
канцеляристи, які були музично освіченими, а також імператорські
придворні співаки, регенти й уставщики українського походження. Як
наприклад, архівні документи свідчать, що у 1688 році гетьман І.Мазепа
прислав до царського двору в Москву півчих – одного з КиєвоПечерської лаври, а трьох – із Київського братського монастиря1.
Наприкінці XVII – на початку XVIII ст. формування складу
Придворного імператорського хору відбувалося по-різному й мало свої
особливості. Як правило, до складу “певчихъ дома Его величества”
Петра I відбиралися найкращі півчі з багатьох архієрейських приватних
капел (“архіерейских домов”), серед яких було багато українців2. Так, у
1710 році із Новгородської єпархії “ко двору” у Санкт-Петербург було
вислано 7 тенористів і альтистів, а у 1713 році також відправлено 4
тенориста, 2 басиста, 2 альтиста і 2 дискантиста3. Із патріарших півчих
(згодом, півчих синодального дому) “ко двору” було відібрано співаків,
серед них українці: Конон Карпов, Михайло Осипов, Алексей Алексеєв,
Іван Алексеєв син Попов (Ставропольський), Іван Борисов, Олексій
Ігнатьєв, Василь Іванов. Уставщик Іван Протопопов та його брат
Олексій також були взяті “ко двору” з патріаршого дому. Після смерті
імператора Петра I всі архієрейські співаки були відправлені “в(ъ) те
архиерейские дома, откуда прибыли”, а практика їх набору до
придворного хору була припинена4.
Як відомо, на терені Лівобережної України першим вітчизняним
центром професійної вокально-хорової та музично-педагогічної освіти
була Глухівська музична школа ХVІІІ ст., яка розташовувалася в
резиденції гетьманського уряду. Задовго до її офіційного відкриття у
1
Горенко Л.І. Українці у складі Придворної імператорської капели (XVII – початок
XIX ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум,
2006. – № 2. – С. 37-45; Горенко Л.І. Культурно-музичні зв’язки гетьманськостаршинського середовища другої половини XVII – XVIII ст. в Україні та Росії //
Материалы V Международного семинара “Вклад украинцев в русскую культуру” (25-28
мая 2005 г.) / Под ред. Т.Н.Лебединской. – СПб., 2006. – C. 196-209.
2
Антонюк В.Г. Історична роль українських співаків у формуванні російської вокальної
школи (XVII-XIX ст.) // Материалы V Международного семинара “Вклад украинцев в
русскую культуру” (25-28 мая 2005 г.) / Под ред. Т.Н.Лебединской. – СПб., 2006. – C. 166178.
3
Разумовский Д.В. Церковное пение в России. – М., 1867. – С. 168.
4
Горенко Л.І. Українці у складі Придворної імператорської капели (XVII – початок
XIX ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: Міленіум,
2006. – № 2. – С. 37-45.
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Глухові існувала практика набору та навчання співаків і здійснювалася
під контролем гетьманів та генеральної старшини. Набори українських
співаків до царського двору протягом 10-30-х рр. XVIII ст. проводили:
співак Вирецький (1712 р.)1, государевий дяк і регент І.Петров (1714,
1718 рр.), государевий дяк і регент Іван Поповський2 (1714 та 1718 рр.)3,
придворний співак Іван Константинов4 (1722 р.)5, служитель Василь
Євстратов (1728 р.)6 та інші.
У Глухові в 30-ті роки складується певна система підготовки півчих
для Придворного імператорського хору. Як виявляється, під час
перебування гетьмана Д.Апостола у Москві (1728 р.) цариця Катерина
Іоанівна просила “о сыску двух(ъ) певчих(ъ) альцестъ до музыки
спеванной ко двору”7, а в грудні цього ж року було надіслано наказ і
“требование приискат(ь) ещё двухъ дискантовъ”. За розпорядженням
гетьмана Д.Апостола призначених “ко двору двухъ дишкантов(ъ) и
двухъ ал(ь)товъ сыскано и отправлено обучатся музыки и пению”8. Після
навчання в Глухові, 31.XII.1728 року в складі старшинської делегації
співаки були відряджені до Москви9.
Архівні документи (1730 р.) підтверджують існування в Глухові
спеціального житлового будинку, т.зв. “півчого палацу”10. Його
влаштування засвідчує практику наборів, навчання та відрядження
підготовлених співаків до Придворної імператорської капели у
1
Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі – ІР
НБУВ), ф.67, од.зб. 89, арк. 5.
2
Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК
України), ф.269, оп. I, спр. 41, арк. 5-5 зв.
3
Імператриця Катерина I починає формувати свій хор з українських півчих. Ще у 1714
році для свого хору вона викликала з Глухова 5 співаків з регентом.
4
ІР НБУВ, ф.I (Лаз.), од.зб. 66720, арк.25 зв., 62, 86.
5
До імператорського двору потрапляли талановиті діти з родин полкової та сотенної
старшини, яка неохоче віддавала їх і використовувала усі можливості, щоб уникнути цієї
акції. Важливу підтримку щодо цього надавав гетьманський уряд. Так, під час набору 1722
року, який проводив придворний півчий Іван Костянтинов, з Генеральної військової
канцелярії до полковника наказного Прилуцького 13.XI.1722 р. “писано, як ответствовати
в(ъ) Коллегію об(ъ) неданнию сына ещё в(ъ) дитинномъ возрасте” полкового прилуцького
хорунжого придворному співаку І.Константинову на випадок, коли “в(ъ) оную пришлёт(ъ)
доношение певчий”. Але, таких випадків було небагато. Основна маса все ж потрапляла до
складу “придворныхъ служителей”. Серед “малолетнихъ” придворних співаків є діти
сотенної старшини: Лук’ян Голуб, який всупереч його волі та клопотання батьків,
відправлений графом Г.Головіним до Петербурга, де співав при його дворі до 1741 року, а
також син порутчика Опішнянської сотні Гадяцького полку Артем Панченков –
“малолетний певчий” імператорського двору у Москві (з 1754 р.), потім переведений до
Петербургу // ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 4392, арк. 2-2 зв., 3.
6
Ефименко П. Школа для обучения певчихъ, назначавшихся ко двору // Киевская
старина. – 1883. – Т. 6. – № 5. – С. 169-174.
7
Судієнко М. Материалы для отечественной истории. – К., 1855. – Т. 1. – 403 с.; Т. 2. –
511 с.; Ефименко П. Школа для обучения певчихъ, назначавшихся ко двору // Киевская
старина. – 1883. – Т. 6. – № 5. – С. 169.
8
Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. –
Казань, 1914. – Т. 1. – С. 823.
9
ІР НБУВ, ф. I (Лаз.), од.зб. 53762, арк. 399.
10
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 3327, арк. 1-2; ф. 51, оп. 3, спр. 19689, арк. 4 зв.
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Петербург. Так, 18.02.1730 року з Генеральної військової канцелярії
надіслано ордери “во все полки о выбранию спеваков(ъ) и присланию
оныхъ в(ъ) Глуховъ”1, а 10 березня 1730 року з Генеральної військової
канцелярії до Генерального підскарбія “писан(ъ) листъ о выдачи
співакам(ъ) 40 рублей на одяг(ъ) и на прогоны” з військового скарбу2. Є
документальні дані про 11 півчих (басистів Миколу і Григорія, тенорів
Гната і Григорія, та cім хлопчиків), які пройшли навчання у Глухові і, за
наказом гетьмана Д.Апостола, 13 березня 1730 року відправлено до
царського двору у супроводі козака Якова Лобуса3. Усі організаційні,
навчальні та господарські справи цього заходу відбувалися під
контролем гетьмана й працівників Генеральної військової канцелярії, а
також знавця співацького мистецтва, бурмістра Никифора Васильовича
Шолупіні, який за розпорядженням генерального обозного Якова
Лизогуба, стежив за забезпеченням співаків одягом, харчуванням та
платнею.
Отже, існуюча в 10-30-ті роки XVIII ст. практика набору співаків в
Україні, перебування їх на глухівських зборах і короткострокова
професійна підготовка, в умовах відповідної навчальної та матеріальної
бази на коштах гетьманської канцелярії, постійно забезпечувала штат
придворної капели підготовленими і грамотними співаками. Тому, указ
від 24 серпня 1730 року Колегії іноземних справ4 офіційно легалізував і
закріпив вже діючу систему, яким проголошено: “по именному ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА указу учредит(ь) въ Глухове
школу при одном(ъ) реенте, который бы в(ъ) пении четвероголосномъ и
партесномъ был(ъ) совершенно искусенъ, в(ъ) которую набирать со всей
Малороссіи ис(ъ) церковниковъ и съ другихъ козачихъ и мещанскихъ
детей; и содержать всегда въ той школе од(ъ) двадцати человекъ, а при
томъ сыскать искусныхъ мастеровъ из(ъ) иностранныхъ и малороссіянъ
и оныхъ учениковъ обучать и струнной музыки”5. Заснування
Глухівської музичної школи відбулося за участю гетьманськостаршинського уряду6 та його центральної державної установи –
1

ІР НБУВ, ф. I (Лаз.), од.зб. 53763, арк. 258.
ІР НБУВ, ф. I (Лаз.), од.зб. 53763, арк. 271 зв.
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 3527, арк. 3-4.
4
Так, на основі школи при глухівській церкві Св. Анастасії указом Іноземної колегії
від 24 серпня 1730 року “учреждается школа пения”. У цій школі готували півчих для
Придворного імператорського хору. З цього часу регулярними стають поїздки
петербурзьких придворних співаків у малоросійські полки “для поиска малыхъ певчихъ и
их(ъ) отправки в(ъ) глуховскую школу”, а також “для отправки большихъ обученныхъ
певчихъ” у Петербург.
5
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 6718, арк. 8; Антонюк В.Г. Історична роль
українських співаків у формуванні російської вокальної школи (XVII-XIX ст.) //
Материалы V Международного семинара “Вклад украинцев в русскую культуру” (25-28
мая 2005 г.) /Под ред. Т.Н.Лебединской. – СПб., 2006. – C. 169.
6
Діяльність школи на її навчальний процес відбувався також під опікою гетьманського
уряду й органів адміністративного управління – Генеральної військової та Генеральної
скарбової канцелярій. Ці установи надавали директивні розпорядження, відповідно до
імператорських
указів
та
директивів
Канцелярії
Міністерського
правління
малоросійськими справами.
2
3
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Генеральної військової канцелярії. Так, відповідно до “Інструкції”
(1736 р.) Генеральної військової канцелярії, було направлено до
Глухівської музичної школи досвідченого вчителя і регента Федора
Яворівського, знавця теорії і багатоголосного співу, який за період з
10.XI.1736 по 1.VIII.1738 рр. підготував 19 співаків, дванадцять з яких
було відряджено до Петербургу1. Крім викладацької практики, він брав
участь у наборах півчих 1738-1739 та 1741 рр., а також супроводжував їх
до Петербургу2.
Серед викладачів Глухівської музичної школи були працівники
гетьманської адміністрації, як наприклад, сотник Чернігівського полку
Олександр Поносницько-Брежинський, якому, відповідно до універсалу
1736 року І.Барятинського та наказу “правителя Малороссіи”
О.Румянцева, доручено “обучать хлопцевъ пенію, игре на музыкальныхъ
инструментахъ и танцеві”, а також проводити набори співаків у
Чернігівському, Ніжинському та інших полках (1738-1741 рр.)3. Ордером
від 27.XII.1737 року О.Румянцева повідомлено, згідно з імператорським
указом: “генеральной войсковой канцеляріи надлежит сыскать реента
такого, который бы четыреголосному и партесному пению
действительно былъ искусенъ и другихъ также школьниковъ, и сыскавъ
присланы были ко мне, а содержаны они будут на казённомъ коште”4.
Цей документ свідчить, що відповідальність на підбір кадрів Глухівської
школи покладався на Генеральну військову канцелярію та її працівників,
серед яких були високоосвічені фахівці в галузі музичного мистецтва –
канцеляристи, які здійснювали відбір та апробацію співаків5.
На думку дослідників, з початку 40-х років XVIII ст. функції
навчального закладу Глухівської музичної школи поступово перейшли
до організованої при Імператорському придворному хорі музичної
студії, де з 1740 року навчали гри на музичних інструментах під
керівництвом іноземця Я.Гібнера, а пізніше, як свідчить, “Інструкція”
від 12 березня 1749 р. для півчих царської капели, і співаків під
керівництвом українця М.Ф.Полторацького. Але, практика набору
співаків з України діяла до кінця XVIII – початку XIX ст. Відповідно до
імператорських указів, такі заходи проводили придворні співаки й
уставщики українського походження. Так відомо, що 1735 року з
Глухівської школи до Петербургу було відправлено “обученные
1

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 6718, арк. 5.
Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. –
Казань, 1914. – Т. 1. – С. 826.
3
ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 6718, арк. 3-4; ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3,
спр. 6759, арк. 5.
4
Ордеръ правителя Малороссии А.Румянцева об(ъ) устройстве певческой школы въ
Глухове // Киевская старина. – 1886. – Т. 16. – № 11. – С. 579-580.
5
Як свідчать архівні документи, набори співаків здійснювали представники
гетьманського апарату, серед них: сотник Лохвицький Лубенського полку Кирило
Качановський (з 1746 по 1750 рр.), сотник Чернігівського полку Олександр Брежинський
(1749 р.), капрал Глухівського гарнізону Фадей Кореневський (1746 р.), військовий
канцелярист Михайло Пурна (1763 р.) та ін.
2
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малолетние певчие” з Яковом Величковським. У 1738-39 рр. у
малоросійських полках (Ахтирському, Полтавському, Миргородському,
Гадяцькому, Стародубському, Лубенському і в Чернігівській латинській
школі) санктпетербурзький регент Федір Яворський і придворний басист
Павло Федоров провели пошук “лучшихъ певческихъ голосовъ для
восполнения состава” Придворного імператорського хору. Так, у
Петербург в цей період було відправлено “обучавшиеся в(ъ) Глухове и
вновь набранные в(ъ) полкахъ певчие” (11 осіб).
Знову у 1742 році в Україну спеціально було відправлено
придворного басиста Гаврила Головню “для набрания из(ъ)
малороссийского народа певчихъ несколько человекъ к(ъ) дополнению
придворного певческого хора”1. Ним було проведено пошук співаків у
Лубенському, Ніжинському, Переяславському, Стародубському,
Чернігівському, Харківському полках та Новгород-Сіверську. Завдяки
цьому до Петербургу було відправлено 9 “альтистовъ” (серед них:
славнозвісний Григорій Сковорода та ін.) і 8 “дискантистовъ” (з цієї
групи потрапив “Степан Степанов сынъ Андриевский”).
У 1746 році “отъ двора ея величества посланъ в(ъ) Малороссію”
певчий Семен Тихонов, якому “велено где онъ знаетъ и проведат(ь)
можетъ набрат(ь) угодныхъ ея императорскому величеству певчихъ
сколько и какихъ потребно”, а “для надлежащего въ томъ ему
споможения дат(ь) подводъ и такихъ прогонныхъ денегъ, оные по его
требованию немедленно давать сколько надлежит(ъ) по усмотрению без
излишествъ, однако ж чтобъ в(ъ) томъ никакого недостатку быт(ь) не
имело”2. Саме в Глухові було відібрано 5 співаків, яких під конвоєм
капрала і солдата Київського гарнізону на трьох підводах “съ телегами и
проводникомъ” було відряджено до російської столиці. Крім того, 1748
року С.Тихонов знову проводив набір українських співаків до
придворної капели.
Існували й довготривалі набори співаків, які продовжувалися
декілька років. Так, з 1746 по 1750 рр. набір співаків до імператорської
капели проводив сотник Лохвицький з Лубенського полку Кирило
Качановський, який у минулому був придворним співаком
Імператорської капели у Петербурзі3.
У 1758 році “для сыскания и набора, как при монастыре, так и при
доме архиерейском и в(ъ) малороссийскихъ полках(ъ), новыхъ певчих(ъ)
ко двору” прибув у Малоросію придворний співак Степан Андріївський4.
1
ЦДІАК України, ф.269, оп. I, спр. 41, арк. 27 зв.; Антонюк В.Г. Історична роль
українських співаків у формуванні російської вокальної школи (XVII-XIX ст.) //
Материалы V Международного семинара “Вклад украинцев в русскую культуру” (25-28
мая 2005 г.) / Под ред. Т.Н.Лебединской. – СП., 2006. – C. 166-170.
2
ЦДІАК України, ф. 1717, оп. 2, спр. 1232, арк. 80-80 зв.
3
ІР НБУВ, ф. I (Лаз.), од.зб. 53873, арк. 238-238 зв.; ф. I (Лаз.), од.зб. 53922, арк. 338.
4
Магістратом Києва була виділена спеціальна квартира на Подолі, в якій поселяли
рекрутованих хлопців-співаків для придворного хору. Очевидно, тут вони проходили
відбір та короткочасну професійну підготовку. Коли набиралося 13 осіб, їх відправляли в
Глухів для навчання в музичній школі / Див.: А.А. Наборъ въ Киеве певчихъ для
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Під час цього набору було відібрано двох українських співаків – Івана
Середу та Івана Новомлинського1, а 13 “малолетнихъ певчих” було
направлено для початкового навчання “нотному пению” у Глухів2. В
1763 році пошуком “новыхъ певчихъ” для Придворного імператорського
хору в Україні займався Роман Богданович3.
Російський уряд охоче залучав українських співаків до участі як у
світському житті, так і церковному побуті. Окрім Придворної капели
українських співаків відряджали до російських монастирів. Одним з
провідних монастирів Російської імперії був Олександро-Невський
монастир (засн. 1710 р.), який мав ознаки придворного монаршого
закладу: його регулярно відвідували цар, російський уряд та іноземні
посли, а наймогутніші церковні дзвони Петербурга прикрашали
монастирську дзвіницю. Цей монастир славився церковним співом.
Упродовж XVIII ст. в монастир постійно направляли церковних півчих й
служителів (ченців, дяків, ієромонахів) з українських монастирів4. Такі
тісні культурно-мистецькі контакти Олександро-Невського монастиря з
українськими монастирями, й безумовно, свідчили про значний
український “вплив на становлення співацької школи Петербурга”5. Так,
у 1742 році Синод навіть видав указ, яким “велено организовать

придворной капеллы въ 1758 году // Киевская старина. – 1891. – Т. 32. – № 3. – С. 512-513;
№ 1-2. – С. 162-185, 315-336.
1
До імператорського двору українських співаків відряджали у “малороссіийских
платтях”. Так, за період набору 1758 р., яке проводив придворний певчий Степан
Андрієвський, було представлено до Київської губернської канцелярії двох півчих Івана
Середу та Івана Новомлинського, яким «сделано платье малороссийское, т. е. верхних
зеленых и сподных красных два, кушаков двое, сапогов двое и шапок двое”.
2
А.А. Наборъ въ Киеве певчихъ для придворной капеллы въ 1758 году // Киевская
старина. – 1891. – Т. 32. – № 3. – С. 512-513.
3
Як виявляється, до набору співаків з України залучали і “способных(ъ) для бытия при
высочайшемъ дворе в(ъ) певческой музыке девицъ“. Один з таких наборів (протягом
лютого-квітня 1763 р.) проводив полковник, придворний уставщик Марко Полторацький.
”Для сысканныхъ и взятыхъ им(ъ)” в Україні до імператорського двору “четырёхъ
девиц(ъ), на исправление им(ъ) плаття и других(ъ) потребностей”, а також “на дорожное
их(ъ) содержание и на заплату прогоновъ до Москви, издержано денегъ 473 руб. 94 коп.
с(ъ) половиною jз сумми, положен(н)ой на малороссійские расходы”. Щоденник
генерального підскарбія Якова Марковича повідомляє також про указ імператриці Анни
Іоаннівни 1739 року до Управителя України графу О.Румянцеву про термінове
відправлення з України до Петербурга по шість козаків, жінок і дівчат, які вміють
танцювати “по-козацьки” // ЦДІАК України, ф.5 9, оп. I, спр. 3973, арк.2 зв.
4
Як свідчать історичні документи, клірошани “зъ добрими голосами” прибували з
українських монастирів у 1720, 1721, 1725, 1727, 1730, 1732 роках. Багато українських
співаків було вивезено у 40-50-х роках XVIII ст. Серед відомих творців церковного співу
Олександро-Невського монастиря уставники й регенти: Герасим (Гордій) Завадовський,
Арсеній Бархинський, Степан Калиновський, Феофан Кательницький, Феодосій
Лисянський, Мойсей Миколаївський, Лука Тимоновський; клирошани Зиновій (Захарій)
Козачок, Геннадій Анісімов, Павло й Трифілій Богоявленські, Зосима Гребінка, Ісайя
Васильківський, Трифілій Дубровський, Петро (Прокопій) Котляревський, Феодосій
Світлий та інші.
5
Чудінова І.А. Клирошани-українці Олександро-Невського монастиря (до питання ролі
українських впливів на становлення петербурзької культури) // З історії української
музичної культури. – К., 1991. – С. 54.
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київський спів” у московській Троїце-Сергієвій лаврі “наподобие
невського”1. Крім того, в архівних документах також згадуються
російські посольські церкви у Німеччині, Італії, Франції, до яких
відправляли на довготривалу службу українських співаків2.
У контексті цього винятково великий інтерес викликають архівні
матеріали з фондів ЦДІАК України (ф. 269 – Канцелярія гетьмана
К.Розумовського та ф. 127 – Київська духовна консисторія). Так,
авторкою даної статті опрацьовано комплекс архівних документів під
назвою “Про набір українських співаків до російської церкви м.
Кенігсберг, 1760 року” у складі близько 60 актових джерел3. Ці
документи (укази, ордери, універсали, донесення, інструкції, подорожні,
паспорти, листи та ін.) виявляють можливість ретроспективно
прослідкувати за послідовністю усіх етапів цього заходу, а також
визначити роль гетьмансько-старшинського уряду у проведенні набору
українських співаків.
Так, “по именному Ея Императорскаго величества [Єлизавети
Петрівни] указу” від 31.03.1760 року “до Нашего малороссійскаго
гетмана К.Разумовскаго” повідомлено, що “до публичной церкви
прусскаго города Кенигсберга скоро отправлены будут учёные
священные служители”. Також “надлежит послать и певчих самых
лучших голосов несколько человек”, яких “повелеваем Вам выбрать
оних из малороссіян двенадцать человек и построя на всех по их
обыкновению одинакое плате” та “снабдя на дорожный проезд денгами
как найскорее отправить на поштовых подводах в Nаш Синод”4. Після
отримання гетьманом імператорського указу вступала у дію
централізована система повідомлення та урядових розпоряджень5.
1

Там само. – С. 55.
Ще хлопцем був відряджений до Петербурга Тимофій Доброгорський, де в 1741-1744
рр. співав у Придворному хорі, з 1744 року – півчий російської посольської церкви в
Голштинії (м.Кіль). Вихованець Київської академії Максим Баранович звернув на себе
увагу чудовим голосом і 1755 року був відряджений до Голштинії (Пн. Німеччина), де був
півчим при російській церкві у м. Кіль. Інший соліст Придворної співацької капели в
Петербурзі, українець Ілля Максимович відряджений до тієї ж церкви з 1756 року.
Українські співаки Роман Александрович та Микола Сагайло у 1761 році були
відряджені до російської церкви в Іспанії. З 1761 по 1766 рр. перебували на службі при
російській церкві в Аугсбурзі (Німеччина) українські співаки Іван Міщенко та Тимофій
Козачинський. У 1761 році відряджений до Парижа українець Зіновій Черневський, де
служив півчим російської посольської церкви (до 1788 року) // Див.: Харлампович К.В.
Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. – Казань, 1914. – Т. 1. – С.
833, 838.
3
ЦДІАК України, ф. 127, оп. 1020, спр. 3276; ф. 269, оп. I, спр. 3289.
4
ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 3289. – арк. 1.
5
Згідно указу 31.III.1760 року імператриці Єлизавети Петрівни про набір “самыхъ
лучшихъ певчихъ двенадцать человек” до російської посольської церкви м.Кенігсберг
(тепер м.Калінінград, РФ) та ордеру від 9.IV.1760 року гетьмана К.Розумовського, відбір
співаків проводили працівники Генеральної військової канцелярії, серед них:
“обретающимся в письменных делах” військовим канцеляристам Павлу Думитрашко, Івану
Конеському, Денису Стародубському, Стефану Мокрієвичу та Олексію Войцеховичу. На
цьому ж етапі відбувався не тільки відбір, але й апробація співаків на місцях, яку
проводили досвідчені фахівці вокального співу, в числі яких були канцелярист Генеральної
2
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Архівний документ (“Доповідь” від 24.05.1760 року Генеральної
військової кацелярії гетьману К.Розумовському) фіксує точну кількість
набранних співаків: “по посланним в Малороссійские полки ордерам
ныне в Глухове собралось 44 человека певчих”, а також 12 чоловік,
відібраних з семінарій, училищ та Києво-Могилянської академії1.
Протягом квітня-травня 1760 року усі відібрані співаки перебували у
Глухові, де, очевидно, пройшли спеціальну короткочасну вокальну
підготовку. До “Списку выбранных в певчие которие апробованы» у
складі дванадцяти осіб були зараховані: “басести” – Болдавський
Данило, Пестич Федір, Щербацький Петро; “тенори” – Нарушевич
Олексій, Яковлев Антон, Самодрацький Пилип; “альти” – Матвеєв
(Матвеєнко) Григорій, Кулишев (Пилипенко) Дмитро, Васильєв Андрій;
“дисканти” – Данилевський Тимофій, Забузький Опанас, Лойневич
Петро. ”По надлежащем их приборе за деньги из Скарбу войскового” (а
саме: “исправление на всех по их обыкновению одинакое платье” та
“снабдя на дорожний проездъ деньгами”) співаки у супроводі двох
“нарочних”, один з яких – військовий канцелярист Пироцький Ілля на
поштових підводах були доставлені до Петербурга 16.VII.1760 року, де
разом з “находящимися в Петербургъ по национальным делам”
військовим товаришем Кирилом Бугаєвським та військовим
канцеляристом Тимофієм Подгарським “были представлены и приняты в
Конференции” і до відрядження у Кенігсберг “оставлени при
імператорском дворе”. Протягом 1760-1763 рр. усі 12 співаків
перебували у російській посольській церкві м. Кенігсберг (тепер
м.Калінінград, РФ). Навесні 1763 року всі вони повернулися в Україну.
Похідною Генеральною військовою канцелярією за підписом гетьмана
К.Розумовського (записи 28.03 та 30.03.1763 р.) видано пасторти
“Малороссіянам, бывшим въ Прусіи въ Кенигсбергъ въ певческой
должности”, де зазначено “о свободном их пропуске” від Москви до
Глухова та “о свободном где пожелают житеи”. Серед співаків, що
повернулися в Україну був Пештич Федір (паспорт № 214)2.
Особливо набори співаків з України посилилися у 70-80-ті рр.
XVIII ст. У 1774 році в Ізюмське духовне правління надійшло
розпорядження, що “дому Его Преосвященства певческой капеллии
реентъ” Йосиф Серебряков “должен выбрат(ь) для отправки ко двору
способных
к(ъ)
пению
его
преосвященства
певчихъ
из
священ(н)ослужительскихъ детей и прочихъ церковникові”3.
На початку 70-х років XVIII ст. центром підготовки співаків для
відправлення до імператорського двору стає Харківська латинська

військової канцелярії Стефан Мокрієвич, канцелярист Чернігівської полкової канцелярії
Григорій (Свитюк) Светноковський // ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 3289, арк. 1 зв.; 313 зв.; 19-26 зв., 49-49 зв.
1
ЦДІАК України, ф. 269, оп. I, спр. 3289, арк. 27-27 зв., 50-53.
2
ЦДІАК України, ф. 269, оп.I, спр. 3289, арк. 22-23 зв.; 28-29; 25, арк. 23 зв.-24; 26, арк.
22-23 зв., 28-29, 167 зв.-168.
3
ЦДІАК України, ф. 1989, оп. 1, спр. 234, арк. 1-2 зв.
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школа. У 1773 році тут відкрито класи вокальної та інструментальної
музики1. У 1774 році сюди прибуває Максим Концевич, вчитель
вокальної та інструментальної музики, “придворный Ея Величества
музыкантъ с(ъ) чиномъ придворного уставщика с(ъ) тем, чтобы он,
будучи здесь всегда имел(ъ) наготове певчихъ 12 человекъ так(ъ)
выученныхъ, дабы всякий ученикъ мог(ъ) способнымъ быт(ь) къ [пению]
при высочайшемъ Ея Величестве дворе, когда надобность въ них(ъ)
имеется”2. Пошук співаків для харківських вокальних класів відбувався
“как в(ъ) Харьковском, так и в состоящих в(ъ) Малой России
славянолатинских училищах, тоже и по уездамъ священ(н)ическихъ и
простыхъ церковников(ъ) детей нижнего звания”3. Вже у жовтні 1775
року до Петербургу було відправлено перших вихованців Харківського
училища, а саме: “Велено отправит(ь) ко двору Ея Императорского
Величества, четырёмъ малымъ певчимъ сделат(ь) новое платье, а на
место ихъ набрат(ь) других”.
У 1779 році з Белгородської духовної консисторії надіслано указ “о
поиске певчих ко двору”. Наказано “избрать способныхъ к(ъ) тому и
знающихъ совершенно доброту и различие голосов”4. Того ж року граф
П.А.Румянцев-Задунайський підписав ордер про набір співаків,
“надобныхъ при вокальной и при высочайшем дворе малолетних(ъ)
певчих(ъ) четырёх(ъ) дыскантистовъ и четырёх(ъ) альтовъ, кои были бы
не старше 7 или 8 лет, и имели бы самые лучшие и чистые голоса”5.
У 1791 році проводився набір співаків у Харківському намісництву.
Як свідчать архівні документи, “учитель вокальной музыки” Максим
Концевич відправив до двору 12 осіб, “на одеяние тех(ъ) певчихъ,
содержание, путевые издержки и прочее” було виділено 500 руб.6 У
м.Суми М.Концевичу вдалося відібрати “способныхъ к(ъ) нотному
пению” 6 осіб “к(ъ) здешнимъ училищамъ и на случай требования к(ъ)
высочайшему двору”7. Як виявляється, протягом 1760-1780-х рр.
головну роль у наборі співаків з України відігравав Андрій Рачинський,
який, згідно з “именным указом ездил десять раз по всей Малороссии”8.
Як правило, талановитих та музично здібних дітей він відбирав з
Чернігівщини – Новгорода-Сіверського, Глухова, Стародуба, Кролевця

1
У 1768 р. при Харківському колегіумі були відкриті “додаткові класи” (інженерства,
архітектури, геодезії, математики, мистецтв, іноземних мов та ін.), які згодом стали
офіційно називатися “Харківське казенне училище”. У 1773 р. при цьому училищі було
відкрито спеціальний клас вокальної та інструментальної музики.
2
ЦДІАК України, ф. 1717, оп. 2, спр. 1232, арк.4-5.
3
Там само, арк. 6.
4
ЦДІАК України, ф. 1989, оп. 1, спр. 299, арк. 1-1 зв.
5
ЦДІАК України, ф. 1710, оп. 2, спр. 2099, арк.1-2.
6
ЦДІАК України, ф. 1709, оп. 1, спр. 1661, арк. 1-2, 7.
7
ЦДІАК України, ф. 1709, оп. 1, спр. 1661, арк. 5.
8
Щербаківський Д. Набір півчих в 1790 році в Малоросії для придворної капели //
Музика. – 1924. – № 1-3. – С. 38-40.
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та інших місць . У травні 1791 року А.Рачинський привіз 11 хлопців до
Петербурга у придворний хор2.
У 1796 р. знову виникає необхідність у поповненні Придворного
імператорського хору. Граф А.А.Безбородько пише з Петербурга в квітні
цього року: “Как к(ъ) высочайшему двору Ея Императорского
Величества потребно малолетних певчих не свыше восьми лет,
дышкантовъ четырёхъ, альтовъ шест(ь) самых лучших, всего десять
человек, то Ея Императорское Величество высочайше мне указать
соизволила дать знать Вашему Превосходительству о выборе в(ъ)
вверенной вам Харьковской губернии и отправлении их(ъ) сюда на счёт
кабинета”3.
У 1797 році імператор Павло I послав українському губернатору
В.П.Теплову розпорядження: “…для наполнения потребного числа в(ъ)
хоре придворныхъ нашихъ певчихъ на место малолетнихъ с(ъ) голосов
спавших повелеваем выбрать в(ъ) губернии вам вверенной четырёх
дышкантистов и четверых альтов, и доставить их в(ъ) Санкт-Петербургъ
к(ъ) управляющему темъ хором статскому советнику Бартнянскому,
снабдив их(ъ) на дорогу всемъ нужнымъ и прогонными деньгами”4.
Капельмейстер А.Л.Ведель, працюючи в 1797 р. у класах вокальної та
інструментальної музики Харківського училища, також набирав півчих
для петербурзької Придворної капели. Разом з наглядачем харківських
казенних вокальних класів капітаном Кирилом Захаровим вони
відбирали півчих в Ахтирському хорі. Крім того, запропоновано
використати їх таким чином: “учинить в(ъ) городе Ахырке публикацию
не окажется ли кого из(ъ) вольножелающихъ определиться в(ъ)
придворные певчие”5. На цей раз відібрано й відправлено до Петербургу
8 осіб. У 1799 році відправлені з вихованців Харківської академії 8 осіб:
4 дисканта і 4 альта. Всі вони були діти д’яків та священиків, лише один
– дворянин. “На содержание в(ъ) путь и обувь дано им(ъ) 623 руб. 60
коп.”
Отже, головним способом підбору співацького складу до
Придворного імператорського хору була система рекрутування співаків з
малоросійських полків, яка встановилася ще за часів царювання Анни
Іоаннівни. І тільки наприкінці XVIII ст. ця система набула ознак т. зв.
вільного найму. Систематичні набори українських виконавців до Росії
протягом другої половини XVII – поч. XIX ст. були однобічними
культурно-політичними акціями, які, перш за все, віддзеркалювали
державно-політичні відносини між Гетьманської Україною та
монархічною Росією. У зв’язку з цим, процес міграції українських
1
У 1786 році разом з іншими хлопцями з України до петербурзької Придворної капели
був направлений уродженець Чернігівщини Степан Давидов (1777-1825), який став
відомим композитором кінця XVIII – першої чверті XIX ст.
2
Щербаківський Д. Набір півчих в 1790 році в Малоросії для придворної капели //
Музика. – 1924. – № 1-3. – С. 38-40.
3
ЦДІАК України, ф. 1559, оп. 1, спр. 496, арк. 11.
4
ЦДІАК України, ф. 1958, оп. 1, спр. 80, арк. 1.
5
ЦДІАК України, ф. 1989, оп. 1, спр. 234, арк. 6.
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співаків за межі тогочасної України, а також участь українських фахівців
у розбудові державного та культурного життя Росії – це важливий аспект
дослідження з урахуванням політичних, ідеологічних, культурноестетичних та моральних факторів існування їх дії. На основі цих
матеріалів можливо зробити висновок про високий загальнокультурний
рівень українського населення, зокрема, освіченості та музичної
культури, а також існування культурно-освітніх та мистецьких центрів
на терені колишньої України-Гетьманщини, де виховувалися професійні
фахівці співу та музичного мистецтва.
Необхідно підкреслити, що протягом другої половини XVII – першої
половини XIX ст. в Росії зосередилась значна кількість українських
музикантів (композиторів, співаків, виконавців на різних музичних
інструментах, диригентів), діяльність яких розгорталася поза межами
України. Одним із головних осередків української культури була
Придворна імператорська капела у Петербурзі. Перебуваючи там,
українці професійно розвивали національне музичне мистецтво України
в різних галузях. Тому діяльність українських митців, які працювали у
складі Придворної імператорської капели є складовою української
музичної культури і, водночас, є вагомим внеском у розбудову
тогочасної російської культури.

Лазарєва В.Т. (Київ)
ПИТАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ
УКРАЇНЦІВ У ХУДОЖНІЙ ВІЗІЇ
П. КУЛІША
У статті розглядаються питання духовного світу в творчому
доробку Пантелеймона Куліша. З набуттям незалежності України, на
наш погляд, ці питання мають першочергове значення.
Життя людей на певному етапі зазнає змін. Прийдешнє ХХІ ст. – не
виняток. І ці умови склалися завдяки незалежності – це саме той стан,
коли людина перебуває на порозі вибору. Українська людина все
активніше замислюється над питанням пізнання й самопізнання. Про
своє місце у цьому Всесвіті.
Ці проблеми були в центрі уваги інтелігенції й у ХІХ ст., серед інших
розв’язанням цих питань займався і П. Куліш, різностороннє
обдарований митець. Але тоді Україна була залежна від російського
царату і можливості волевиявлення були обмежені. Незважаючи на це,
П. Куліш активно працює у цьому напрямі, він намагається пізнати
український народ із середини. У його творчому доробку проблема
духовності українського народу, його мови, культури виявилась
наскрізною. На його активну громадянську позицію вказував І.Франко,
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який зазначав, що Куліш «…завжди звертав увагу на простий люд, на
його пісні й оповідання, на його життя…»1
Мандруючи по Україні, він користувався кожною нагодою, щоб
відшукати кобзарів, записати з їхніх вуст нові варіанти дум і пісень.
П.Куліш стає не тільки збирачем, дослідником, а й сам опрацьовує
поетичні перлини народної творчості. Зібраний ним фольклорноісторичний матеріал увійшов у двотомному томну збірку «Записки о
Южной Руси». За Кулішем, збірка мала бути енциклопедією різних
відомостей про український народ. Його записки зацікавили народ (тому
і були популярні на той час). Крім іншого, вони проливають світло на
розуміння науковцем значення фольклорно-етнографічного матеріалу
для істориків та джерела натхнення для письменників, оскільки вони
були осяяні народним духом, духовним світом.
Фольклорні й етнографічні матеріали про козаччину із «Записок о
Южной Руси» знадобилися Кулішу як автору історичного роману
«Чорна рада». Створюючи цей твір, Куліш намагався зламати існуюче на
той час ставлення до малороса як до комічного простака, і зробив усе,
щоб на українців дивилися через призму народної мудрості, при цьому
майстерно відобразив їхній багатий духовний світ.
Соковита, різнобарвна мова близька до народної, бо П.Куліш із
завзятістю використовує фольклорні засоби: пісні, прислів’я, приказки,
звороти. Попри все, мова героїв індивідуальна. Крім цього, письменник
послуговується давньоруськими словами та церковнослов’янізмами. Так,
мова одного з героїв твору пересипана різними приповідками: «Слизьмі
рани не залічиш», або «Бачу, бачу, куди доля хилить Україну»2.
У романі «Чорна рада» Куліш детально описав закони і звичаї
Запорозької Січі (обрання гетьмана, захист лицарської честі шаблями та
запоясниками, шанування старих запорожців тощо). Для прикладу, за
«стрибання в гречку» запорожця Кирила Тура судять за давнім січовим
звичаєм: «… усякий братчик, ідучи мимо, зупиниться коло стовпа, вип’є
коряк меду чи горілки, калачем закусить, візьме кий, ударить раз
винуватого по спині да й пішов своєю дорогою»3.
У ті часи населення України поділялося на козаків реєстрових і
низовиків, панів, міщан і посполитих. Кожен з них мав свої права й
обов’язки. Відрізнялися лише одягом; у кармазинах ходили «тілько люде
значні да шабльовані, а міщане одягались синьо, зелено або в
горохв’яний цвіт: убогі носили личакову одежу»4.
Серед інших, у творі діють козаки-бандуристи, носії усної народної
творчості і моральних чеснот Запорозької держави. На думку П.Куліша,
далеко бачили ці люди, вміли словом зцілити, а також лікували й
замовляли рани. «Може він, – пише письменник про одного з
1
Франко І. Українські «народовці» і радикали. Твори: В 50 т. – К.: Дніпро, 1976. –
Т. 28.
2
Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1989. – Т. 1. – С. 51, 119.
3
Там само. – С. 155.
4
Там само. – С. 64.
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бандуристів, – помагав своїми молитвами над недужим, а може, і своїми
піснями: бо в його пісня лилась як чари, що слухає чоловік і не
наслухається»1.
У романі П.Куліша майже всі персонажі – цінителі народної пісні. Та
й сам цей твір, за її історичним розмахом та гострими ситуаціями, теж
нагадує історичну думу. У ньому пісня й дума існують не самі по собі –
вони є живильним середовищем, на якому сяє буйний первісток
українського романтизму.
Так, через пісню яскраво розкривається козацька душа одного з
героїв роману Кирила Тура. Він опиняється в скрутних обставинах, але
стоячи під киями співає:
Ой, котрий, козаченьки, буде з вас у місті,
Поклоніться старій неньці й нещасній невісті:
Нехай плаче, нехай плаче, а вже не виплаче,
Бо над сином, над Кирилом, чорний ворон кряче!2
Куліш показує свого героя в різних обставинах, як він з будь-якої
нагоди співає пісню, зміст якої відповідає стану його поетичної душі.
Так, захопившись Лесею, він наспівує:
Журба мене сушить,
Журба мене в’ялить,
Журба мене, моя мати,
Скоро з ніг ізвалить3.
У романі «Чорна рада» П.Куліш намагався широко використовувати
фрагменти різних дум і пісень як нині відомих, так і невідомих, безліч
приказок і прислів’їв, цим він засвідчував про невичерпну народну
мудрість, відображаючи його багатий духовний світ.
На думку письменника, Святе Письмо теж заклало надійний
підмурівок християнського світогляду українського народу. Та ясна річ,
що приклади зразкового додержання християнської моралі П.Куліш
знаходив не серед тих, хто перебував при владі (державній чи навіть
церковній), а поміж гнаними та переслідуваними, як-от ранні християни,
що про них у листі до сестер О. та М.Милорадовичівен він писав у липні
1857 р.: «Розгорніть історію стародавньої церкви християнської, як іще
християнство боролось із лукавим миром за те, буть йому чи не буть. От
там Ви побачите праведних християн, котрі серед мук і неволі яко на
небі ликовали. Оце ж вони й мир од послідньої пагуби вдержали, оце ж
їх великий дух і досі по всьому миру дише і не дає нам од христової
науки зовсім одцуратись»4.
Як бачимо, на думку митця, цілком праведним, справжнім було
тільки раннє, упосліджене християнство, коли воно ще виборювало своє
право на існування. Запанувавши у світі, воно значною мірою втратило
свою первинну релігійну сутність.
1

Там само. – С. 45.
Там само. – С. 157.
Там само. – С. 93.
4
Цит. за: Дорошевич О. Куліш і Милорадовичівна: Листи. – К., 1927. – С. 73.
2
3
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Показово, як у «Великих проводах» письменник апробує ідею
поєднання народно-визвольного повстання з гуманістичними цінностями
християнства. Один із головних героїв твору козацький отаман Голка,
що «розуму набрався».
Не в одній країні Європи і відзначений духовним аристократизмом,
прагне ушляхетнити високими ідеалами добра, миру, розуму,
братолюбства, милосердя справедливе повстання козаків, селян і слуг
проти панування польської шляхти, намагається воювати «порицарськи», тобто не переступати розумної межі в неминучому
кровопролитті – межі, за якою національні та класові інтереси заходять у
суперечність із загальнолюдською мораллю.
Він
вбачає своє покликання у привнесенні духовності в
повстанський рух: «Не на те піднявсь я, щоб кров розливати; я піднявся,
щоб темноті очі осіяти»1; у наснаженні його християнським гуманізмом:
«не моя ж се, чесне браття, не моя наука: іде вона від Ісуса – від діда до
онука»2.
У цьому творі метою героя (виразника Кулішевих ідей) є не
встановлення всевладдя «сили сліпої» низів, а досягнення соціального
миру й національної злагоди в суспільстві як запоруки справжнього
визволення України: «тогді ослобониться від панів неситих Україна, як в
усіх убогих і в усіх заможних буде воля і дума єдина»3. Сам Голка
твердить: «навчивсь я науки, щоб людей від муки, не гнівлячи Бога,
визволяти»4.
П.Куліш через свідомість героїв своєї поеми показує своєрідний
компроміс між визнанням справедливості збройної боротьби проти
«неситого панства» та «хижого рандарства» і прагненням додержувати
християнських принципів віри і моралі.
Та визвольна й водночас миротворча місія Голки зазнає краху:
абсолютизуючи безперечне, згідно з авторським тлумаченням, право
гноблених на застосування сили заради справедливості, повстанці
брутально відкидають гуманістичну проповідь лицаря, який, за словами
поета, надто рано заходився «необачних, безталанних, розуму навчати»5.
Поєднання
народного
повстання
за
«святу
волю»
із
загальнолюдською
мораллю,
насильства
з
християнським
братолюбством і милосердям лишається недосяжним для козацького
ватажка.
Показуючи, яку велику небезпеку приховують у собі зневажання
загальнолюдської моралі та втрата гуманістичних орієнтирів у
визвольній боротьбі, застерігаючи від революційного насильства,
П. Куліш спрямовує свою думку в філософсько-історичній поемі в
майбутнє. Цим твором письменник репрезентував історіософські ідеї в
1

Куліш П. Твори: В 2 т. – К., 1994. – Т. І. – С. 333.
Там само. – С. 330.
Там само. – С. 329.
4
Там само. – С. 329.
5
Там само. – С. 351.
2
3
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поєднанні з уроками трагічної історії України, із заповітом («думою
святою») прадідів-лицарів, таких, як Голка, який плекав «надію, що
Вкраїна вже не піде в лиху різнацію»1, а саме, не буде охоплена
громадянською війною. Таку надію плекав і сам автор поеми,
декларуючи своє розуміння власного покликання афоризмом, вкладеним
у вуста легендарної «панни-чарівниці»: «В кого серце кривавеє, мушу
ізціліти»2.
Під впливом Біблії, що її молодий П. Куліш сприймав надзвичайно
чутливо, дозрівали і його моральні переконання, народолюбні почуття;
Святе Письмо сприяло формуванню його як громадянина та
українського патріота. За словами митця, «християнська любов і
християнська наука покладені у підґрунтя української літератури»3. У
творах П.Куліша є дуже цікавим спостереження щодо сучасної йому
України: письменник завжди був переконаний, що для неї час «боротьби
сили мускульної з мускульною» минув, а настав «час боротьби духа з
духом». Як це сучасно в наш час незалежності! На наш погляд, треба
відроджувати духовний світ українського народу і в цьому нам
допоможуть твори П.Куліша. Бо ми побачили, як вміло користувався у
своїй творчості народними джерелами, як доступно і переконливо
пов’язував із конкретним життям українського народу, відображаючи
його багатий духовний світ.

Мінченко Т.А. (Чернівці)
ІВАН ФРАНКО – НАРОДНА ПІСНЯ
У статті досліджується науковий доробок Франка-фольклориста.
Автор переконаний, що осягнення творчої спадщини Івана Франка
допоможе українцям краще пізнати власне минуле та ще більше
полюбити рідний край – Україну.
У серпні 2006 р. виповнилося 150 років від дня народження
видатного українського письменника, вченого і громадського діяча Івана
Франка (1856-1916 рр.).
Пісня і праця – це "великі дві сили", які були наріжним каменем у
діяльності І.Я. Франка. Зароджена матір’ю любов до народної пісні
палала в серці І. Франка впродовж усього життя. Сам Каменяр не був
висококласним виконавцем, його голос дещо сиплуватий (баритон), але
сповнений виразності почуттів і тонких нюансів.
Доробок Франка-фольклориста складав близько 400 пісень і 1800
коломийок, які він почав записувати з десятирічного віку. На його твори
1
2
3

Там само. – С. 351.
Там само. – С. 358.
Кулиш П. Хуторская философия и удаленная от света поэзия. – СПб., 1879. – С. 151.
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було написано близько двохсот композицій, а на окремі твори по
декілька. Видатний український композитор Микола Лисенко написав на
тексти І.Франка шість романсів.
У рефераті "Іван Франко" М.Коцюбинський писав: "Трагізм
особистого життя часто вплітається в терновий вінок життя народного".
У Франка є прекрасна річ – лірична драма "Зів’яле листя". Се такі легкі,
ніжні вірші, з такою широкою гамою відчуття і розумінням душі
людської, що читаючи їх, не знаєш, кому оддати перевагу: чи поетові
боротьби, чи поетові-лірикові, співцеві кохання і настроїв".
Значна кількість поезій Франка з ліричної драми "Зів’яле листя"
написана на зразок народних пісень. Композитор М.Лисенко не раз
звертався до поезій цієї збірки і поклав на ноти кілька з них.
Поет знав багато народних українських пісень і дбав про те, щоб
вони були покладені на ноти. Майже увесь другий "жмуток" стилізовано
під народну пісню. Вони стали народними піснями. "Зелений явір,
зелений явір", "Ой ти, дівчино, з горіха зерня", "Ой ти, дубочку
кучерявий…", "Ой жалю мій, жалю", "Отсе тая стежечка…", "Якби я
знав чари, що спиняють хмари", "Як почуєш колись край свойого вікна",
у них він використовує чимало народнопісенних образів, зворотів,
наближає ритміку своїх поезій до строю пісні.
Лірична поезія "Червона калино, чого в лузі гнешся?" написана в
стилі української народної пісні і нагадує відому народну пісню
"Червона калино, чого в лузі стоїш?"
Поезія "Червона калино" написана у формі діалогу між червоною
калиною і дубом, характерного для народної пісні. За народною
українською пісенною символікою в образі червоної клини уособлено
вродливу дівчину, в образі дуба – молодого парубка. У даному випадку
дуб виступає як символ сили.
Засобами уособлення поет майстерно відобразив у прагненнях
калини до світла і сонця – любов до життя, важкі переживання людини
за гірку свою долю.
Поезія відзначається глибоким ліризмом і високою музичністю. Її
поклав на музику композитор Надененко і виконують її як ліричний
квартет жіночі голоси в стилі народних пісень.
Вплив народної пісні виразно позначився на формі і змісті багатьох
поезій збірки "Зів’яле листя".
Поезія "Ой ти, дівчино, з горіха зерня…" написана на зразок
української народної ліричної пісні. Для віршованої форми цієї поезії
автор скористався ритмікою популярної народної ліричної пісні "Ой ти,
дівчино, горда і пишна…"
Контрастними порівняннями, властивими народній пісні, Франко
зображає красу дівчини, яка чарує душу пристрастю закоханому в неї
ліричному героєві, будить у нього палкі невгасимі почуття любові:
Ой ти, дівчино, з горіха зерня,
Чом твоє серденько – колюче терня?
Поезію "Ой ти, дівчино, з горіха зерня…" поклав на музику
композитор А.К. Антоновський.
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Вірш "У долині село лежить" відкривається панорамою чудового
пейзажу долини, у якій розкинулося село, а в нім кузня на горбку, і все
це вкрито серпанком густого туману.
"А в тій кузні коваль клепче… та й співа,
Всіх до кузні іззива:
"Ходіть, люди, з хат, із поля!
Тут кується краща доля.
Ходіть, люди, порану,
Вибивайтесь з туману".
Устами коваля Франко закликає народні маси розігнати тумани
суспільного поневолення і прямувати до вершин людського щастя. Така
основна ідея цього вірша.
Поезія "У долині село лежить" набула широкої популярності.
Композитор Степовий на текст вірша створив романс, у якому
відтворено багатство ідейного задуму поета.
Вагомим науковим набутком І.Франка-народознавця є такі праці, як
"Студії над українськими народними піснями", "Переднє слово (до
видання "Перебенді", Львів, 1889)", "Українські записи Порфирія
Мартиновича", "Сербські народні думи і пісні", "Остап Вересай" та інші.
З-поміж багатьох проблем, що порушуються в них, слід відзначити
проблеми, пов’язані з дослідженням життя і творчості кобзарів та
лірників, на що у нашому народознавстві ще не звертали належної уваги.
Проблеми ці стосуються природи героїчного епосу та кобзарського
мистецтва, вивчення побуту та творчості кобзарів і лірників як народних
співців-музикантів, репертуару, виконавської майстерності, психології їх
творчості та ролі в духовному і громадсько-політичному житті народу.
Винятково важливе значення для І.Франка вони мали у зв’язку зі
з’ясуванням особливостей національного укладу життя.
І.Франко глибоко усвідомлював місце кобзарів та лірників, яке вони
посідали на тих чи інших щаблях духовного та соціального життя
суспільства, тому так уважно і скрупульозно досліджував цю проблему.
Так він прагнув сформувати у своїх сучасників та прийдешніх
поколінь не лише дбайливе ставлення до них, а й усвідомлення свого
обов’язку перед народними співцями-музикантами з погляду
майбутнього, необхідності зберігати й утверджувати це явище як
природну і невід’ємну складову національного укладу життя. Її сутність,
на думку вченого, полягала у тяжінні кобзарів "до чистого поетичного
моралізування", тобто "до піднесення в людях почуття людської гідності
і співчуття до бідних, нещасних та покривджених". У такий спосіб на
високому рівні підтримується моральний стан усіх верств українського
суспільства, його моральна чистота і благородство.
Розмірковуючи про значення народної пісні в житті людини й
суспільства, І.Франко підкреслював, що пісня має не лише мистецьке, а
й громадське значення як один з об’єднуючих людей чинників, що
полегшують їх організацію і співпрацю для справи народного
відродження. "Романтична школа в Польщі, – зазначає І.Франко у статті
"Як виникають народні пісні", – проголошує вустами Міцкевича народну
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пісню "святою скрижаллю, в якій народ зберігає свою звитяжну зброю,
пряжу своїх дум і квіти своїх почуттів; річ очевидна, що кожна
національна група, в якої пробуджується свідомість, прагне не лише
мати таку скрижаль, але прагне мати її в цілковитій чистоті й
недоторканності. Мало того, кожна група звертається до своєї скрижалі,
щоб у ній відшукати саме те, чого вона потребує, відшукати зброю,
здатну відстояти межі народної самостійності".
Він пише, що "у цій святій скрижалі" не якийсь окремий народ, а цілі
століття найрізноманітніших впливів і зв’язків залишили свої відбитки і
що це є скоріше великий геологічний шар, де упереміж знаходяться чи
то збережені в цілості, чи то до невпізнання зруйновані і твори місцевого
життя, і тисячі мандруючих пам’яток, занесених морем, і сушею, вітрами
і хвилями, і льодовиками, більше чи менше асимільованих, так що
повністю розмотати цей заплутаний клубок у межах одного краю і
народу абсолютно неможливо без одночасного проведення такої роботи
у майже всіх народів нашої раси і навіть інших рас, з якими історія
проводила нас у контакти.
Ось чому І.Франко з народною піснею пов’язував усе своє свідоме
життя, ось чому він надавав пісенному фольклору великої ваги, ось чому
в коло його зацікавлень увійшли і сербохорватські народні пісні з
класичних збірок Вука Караджичо – сербського вченого, завдяки якому
ці пісні облетіли весь світ і вперше звернули увагу цивілізованої Європи
на сербський народ, його історію й культуру, народ, який п’ять століть
був уярмлений султанською Туреччиною й не поступився і грамом своєї
національної честі.
З повагою на європейських обширах сербохорватських народних
пісень про них і Вука Караджича заговорили вчені й діячі культури
світу: Й.Г.Гердер, Й.-В.Гете, В.Гумбольдт, Я.Грімм, П.Меріме,
А.Міцкевич, О.Пушкін, Ф.Челаковський, М.Максимович, О.Бодянський,
І.Срезневський, Т.Шевченко, Ю.Федькович та ін.
І.Франко, геній якого сягав вершин світової культури, звернувся до
сербохорватських пісень ще й тому, що в них він побачив усеслов’янські
історичні корені, подібну історичну основу і подібні людські долі
братніх народів. Особливо часто він звертається до фольклорних збірок
Вука Караджича (а також до джерел інших народів) у своїй
фундаментальній праці "Студії над українськими народними піснями",
що вийшла окремим виданням 1913 р. Тут учений розкриває історичну
основу багатьох слов’янських пісень у зв’язку з українським
фольклором, вказує на їх національну основу та інтернаціональний
характер, показує вплив південнослов’янських пісень на пісенну
творчість українців.
У статті "Українська пісня в Сербії" І.Франко, посилаючись на
М.Левицького, який бував у Сербії і переконався, що там є багато
подібного у мові, звичаях, обрядах, у зовнішності з українцями,
наголошує ще й на пісенній близькості, вказуючи на збірку пісень Вука
Караджича. "Бувши в Бєлграді разом з М.Павликом у 1895 р. (їздили на
похорон М.Драгоманова в Софію), ми немало врадувалися, почувши в
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публічнім саду музику, що грала попурі з сербських народних мелодій, а
в ньому пануючим мотивом була наша коломийка".
Наголошуючи на важливості знань культури всіх слов’янських
народів, І.Франко писав: "Нині каждий слов’янський граматик і
етимолог, котрий хоче бути справді науковим, мусить знати інші
слов’янські мови і праці, а дослідів про слов’янську старовину і також
про поезію народну навіть здумати собі не можна без порівнювання всіх
слов’янських, і, розуміється, також чужих джерел".
Ці важливі теоретичні засади Франко застосував на практиці, зокрема
у своїх "Студіях над українськими народними піснями".
Залежно від змісту, жанрових та формальних ознак поезії збірки "З
вершин і низин" об’єднуються в ідейно-тематичні цикли: "Весняний",
"Осінні думи", "Скорбні пісні", "Нічні думи", "Україна", "Сонети",
"Галицькі образки", "Знайомим і незнайомим".
Слід відзначити, що такі поезії циклу "Україна", як "Не пора…",
"Розвивайся ти, високий дубе…", "Ляхам", "Жидівські мелодії"
наснажені ідеєю національного відродження України, тому довгий час
були заборонені радянською цензурою.
Не випадково вона розпочинається циклом "З глибини". Не
випадково перша поезія тут "Гімн". Не випадково вона має підзаголовок
"Гімн – урочистий музичний твір, літературною основою якого є вірш,
сповнений символікою і високим публіцистичним пафосом,
розрахований на масове сприйняття". Є гімни державні, революційні,
військові, релігійні, на честь видатних людей тощо. Кому ж співає гімн
І.Франка і його ліричний герой? Вічному революціонерові. Хто ж він,
вічний революціонер? На це питання дає відповідь сам автор: "Дух, що
тіло рве до бою". З якою метою? "За поступ, щастя й волю". Франко, як
бачимо, – прихильник вічного руху, змін, навіть революційних. Цього
руху не зупинить ніщо й ніколи, що й підкреслює поет: "Голос Духа
всюдисущий, його чути скрізь".
Отой дух – передусім, у всьому і понад усе.
Ще в юні літа майбутній письменник цікавився Буковиною. Будучи
студентом університету, він студіює деякі праці, що присвячені нашому
краєві. З великим інтересом вивчає фольклорні матеріали Григорія
Купчанка, який народився у Берегометі на Кіцманщині, автора збірки
"Пісні буковинського народу" (1895). Особливо тісні зв`язки великого
Каменяра встановилися під час навчання в Чернівецькому університеті.
Перебуваючи на Буковині, він особисто знайомиться з місцевими
діячами культури – письменниками, художниками, композиторами,
вивчає життя селян і студентської молоді, цікавиться історією Чернівців.
Особливо йому сподобалася річка Прут, що бере початок з гори Говерла,
де неодноразово був письменник, коли ще навчався у Львові.
Творчість І.Франка мала надзвичайно велике значення для
піднесення культурного життя буковинців і їхньої національної
самосвідомості.
З самого початку своєї літературної діяльності І.Франко пильно
стежив за розвитком творчості Ю.Федьковича, високо цінував його
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поезії: "Так і здається, що природа гуцульської землі вложила йому що
мала найніжнішого і найсердечнішого: чаруючи простоту і мелодійність
слова, тепло чуття і його лагідний, сердечний та неколючий гумор,
котрий так і липне до серця кожного слухача".
Великий Каменяр не лише високо цінував творчість Ю.Федьковича,
популяризував її, а й знайшов деякі найкращі твори гуцульського поета,
опублікував їх. У нас викликає великий інтерес знахідка двох поем
"буковинського Кобзаря". Ось як про це оповідає І.Франко: "І так
1879 р., переходячи попри лавку якоїсь перекупки на Краківськім
(базарі. – авт.). Я побачив у неї досить грубий зошит, писаний руським
почерком. Перекупка дерла з нього картки, завиваючи у них черешні.
Оглянувши одну картку, я побачив, що це недовгі пісні. Я відкупив у
перекупки весь зошит за 10 кр. і знайшов у ньому, крім кільканадцятьох
народних пісень... також копії двох Федьковичових поем:
"Новобранчика" і "Лук`яна Кобилицю". Так Франко врятував єдиний
примірник цих відомих творів.
Письменник дуже цікавився постаттю керівника антифеодальної
боротьби буковинського селянства 40-х років XIX ст. Лук’яна Кобилиці.
Опублікував пісні й перекази про цього легендарного ватажка, написав
монографію "Лук’ян Кобилиця".
Велику роль Франко відіграв і в письменницькій долі С.Воробкевича.
Він зацікавився творчістю буковинського поета, надав йому моральну
підтримку, підготував і видав 1901 р. збірку віршів С.Воробкевича "Над
Прутом". У передмові до книжки високо оцінив кращі твори поета,
назвавши їх "запахущею китицею", підкреслив, що в них "позсипано
велике багатство життєвих спостережень, осяяних тихим блиском
щирого, глибокого людського народолюбивого чуття".
Востаннє І.Франко відвідував Чернівці в травні 1913 р. у 40-річчя
своєї творчої діяльності. Запросила його сюди студентська молодь. За
свідченням очевидців, за годину до прибуття львівського потяга на
пероні зібралися сотні чернівчан і мешканців з навколишніх сіл, щоб
привітати улюбленого письменника. Дорогому гостеві піднесли
традиційний хліб-сіль. Одна дівчина передала поетові чудовий букет
троянд, які тоді розцвіли в оранжереї. До сліз зворушений письменник,
узявши з рук дівчини символічний подарунок поцілував її в чоло і
сказав, що цей поцілунок він передає через неї всім буковинцям.
Твори І.Франка благотворно позначилися на всіх ділянках
суспільного життя Буковини. Вони допомагають краще пізнати її
минуле, ще більше полюбити рідний край, Україну.
Читаймо і співаймо твори Івана Франка!
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Чмільова С.В. (Черкаси)
БІБЛІОТЕКА НА СЕЛІ ЯК ОДИН
ІЗ ДОСТУПНИХ ЗАСОБІВ САМООСВІТИ
(на прикладі 1990-х років)
Досліджено роль бібліотеки в розвитку всебічної культури і
самоосвіті сільських жителів. Розглянуто шляхи поліпшення її
діяльності в кризових умовах 1990-х років.
Незважаючи на значне поширення засобів мас-медіа в сучасному
світі, книга залишається важливим джерелом знань, а саме тому, що є
найлегшим, найдешевшим і найприроднішим засобом задоволення
культурних запитів індивіда, однією з форм його самоосвіти. Повною
мірою задовольнити ці потреби людина може, як і багато років тому, у
бібліотеці.
Нова соціокультурна ситуація в Україні, зародження ринкової
економіки в 1990-х роках висунули нові вимоги до функціонування
бібліотеки, змінили тлумачення сутності бібліотечної професії. У зв’язку
з цим у науковій літературі1 зазначеного періоду широко аналізуються
такі питання, як проблема реорганізації бібліотеки, визначення її нових
завдань щодо впровадження в життя державної національної культурної
політики; створення повноцінних фондів української книги і краєзнавчої
літератури
як
документальної
бази
національно-культурного
відродження. Вирішення зазначених питань особливо є актуальним для
сільських поселень, які значно обмежені в доступі до різних видів
інформації порівняно з містом. Проте це питання знайшло лише
поодиноке висвітлення в літературі2, тому потребує ґрунтовного
дослідження. Метою пропонованої праці є визначення ролі книгозбірні в
самоосвіті особистості та дослідження способів поліпшення діяльності
цього закладу в кризових умовах.
У наш час бібліотека стала одним із соціальних інститутів
демократизації суспільства. Саме тут людина може реалізувати своє
право на вільне користування будь-якого роду інформацією. Однак
дослідження свідчить: не всі громадяни України можуть скористатися
цим правом. На селі значно обмежений доступ до книги. Причина цього
1
Прядко О. Сучасна бібліотека в уявленні молоді // Бібліотечна планета – 2002. – № 2
(16). – С. 33; Шамо Т.І. Питання популяризації української літератури в бібліотеках як
засіб підвищення національної самосвідомості // Тези наук.-практ. конф. працівників
культури „Культура і національна самосвідомість”. – К., 1991. – С. 63-65 та ін.
2
Супрунець Н. Зважуємо на виклик часу (За підсумками обласного огляду роботи
бібліотек) // Бібліотечна планета – 2002. – № 3 (17). – С. 14-15; Чорноіван Л. Районна
бібліотека гуртує місцеву громаду // Бібліотечна планета. – 2001. – № 2 (12). – С. 12;
Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій: настрої,
орієнтації, сподівання / Автор. кол. Є.І. Бородін, О.А. Ганюков, П.Ю. Дупленко та ін. – К.:
Академпрес, 1998. – 168 с. та ін.
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в 90-ті роки ХХ ст. полягала насамперед у закритті бібліотек, що
поступово набувало все більшого розмаху. Так, у 1990 р. кількість
сільських бібліотек становила 18,7, а в 1993 р. 18,2 тис. од., фонди
відповідно – 188 і 176,3 млн т1. Таким чином у зазначений період у
бібліотечній справі на селі склалася катастрофічна ситуація. У зв’язку з
переходом до ринкових відносин різко підвищилися ціни на книги та
періодику, бібліотека ж при цьому одержувала мізерні кошти на їх
придбання (600 – 700 крб на рік)2. Такий стан справ призвів до того, що
сільська бібліотека виявилася неспроможною забезпечити читачів
необхідною літературою, як результат – більшість відвідувачів була не
задоволена книжковими фондами, комплектування яких ще відбувалося
в умовах тотального ідеологічного контролю й майже не обновилося в
1990-ті роки.
Всупереч поширеному уявленню про відсутність у сучасної людини
інтересу до опанування літературною спадщиною, згідно з даними
анкетування3, 72 % опитаних сільських жителів читали книги більшменш регулярно. Спектр інтересів селянина був досить різноманітним.
Проте найбільшою популярністю користувалася художня література.
Серед улюблених письменників учасники анкетування назвали
Т. Шевченка, І. Франка, М. Коцюбинського, П. Мирного, І. НечуяЛевицького, О. Кобилянську, Б. Лепкого, О. Гончара, О. Вишню,
М. Рильського, Д. Павличка. Все частіше жителі села почали звертатися
до суспільно-політичної та економічної тематики, мистецтва. Однак слід
зазначити, що інтереси багатьох обмежувалися сентиментальнорозважальною та детективною літературою.
Діапазон читацьких інтересів, на нашу думку, залежить не лише від
особистісного фактора, а також від наявного книжкового фонду певної
бібліотеки та професіоналізму бібліотекаря, що в даному випадку
полягає в умінні зацікавити читача іншою, крім розважальної,
літературою, що має пізнавальне, навчальне та інше спрямування.
Отже, основними завданнями, що висунулися на передній план у
1990-х рр. в умовах кризової економічної ситуації у бібліотечній справі
на селі, були такі: зберегти наявну бібліотеку; відкрити книгозбірню в
тому населеному пункті, де через матеріальні, кадрові та інші причини
вона була закрита або її зовсім не було; забезпечити постійне
надходження нової літератури; підвищити професійний рівень
працівників бібліотечних закладів та ін.
В умовах, коли держава приділяє незначну увагу розвитку культури,
на наш погляд, доцільним є вирішення проблем у цій галузі на
1
Стан культурної сфери та культурної політики в Україні. Аналітичний огляд. – К.,
1995. – С. 27.
2
Сідун М.В. Поліпшення роботи закладів культури на селі // Відродження українського
села: Матеріали наук.-практ. конф. 12 – 14 лист. 1991 р., Полтава / Ред. кол. Л.О. Шепотько
(відп. ред.) та ін. – К.: Урожай, 1992. – С. 96.
3
Культурне відродження в Україні: історія і сучасність / Авт. кол. О. Семашко,
П. Сілаєва та ін. – Тернопіль, 1993. – С. 195.
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місцевому рівні. Робота в культурній сфері може бути ефективною лише
за умов продуманої організації та хороших партнерських взаємовідносин
між представниками місцевої влади, бізнесу, навчальними закладами,
ЗМІ, сільськогосподарськими підприємствами тощо.
До духовного відродження села слід широко залучати конгломерат
різних сільськогосподарських підприємств: акціонерні товариства,
корпорації, кооперативи, індивідуальні селянські (фермерські)
господарства тощо. Наприклад, залучити їх до фінансування бібліотеки
можна у такий спосіб. Брокери, підприємці, акціонери, фермери
розуміють, що для досягнення високих результатів господарювання
неможливо
обійтися,
крім
технічного
переоснащення
сільськогосподарського виробництва, також і без відповідної
професійної підготовки і виробничої кваліфікації працівників. Саме тут
бібліотека може дати їм необхідну ділову інформацію, літературу для
самоосвіти і підвищення фахового рівня. В цьому закладі можна
проводити платні лекції, виставки, надавати таку послугу, як підбір
необхідної літератури з доставкою додому.
Стати місцевими спонсорами можуть також добровільні об’єднання
громадян, мета яких – дбати про розвиток рідного краю. Зокрема, вони
можуть допомогти відкрити бібліотеку. Заклад можна розмістити в
будинку місцевої адміністрації або орендувати приміщення в одного з
місцевих жителів, який при цьому буде працювати бібліотекарем –
зберігати і видавати книжки.
В Україні є поширеним обслуговування різних категорій сільських
читачів пересувними бібліотеками, пунктами книговидач і філіями
бібліотек, розташованих у центральній садибі. При цьому
урізноманітнити книжковий фонд бібліотеки і так поліпшити якість
обслуговування можна, організовуючи регулярні обміни книгами між
бібліотеками сусідніх районів.
Для забезпечення бібліотеки необхідною літературою пропонуємо
об’єднати зусилля видавців і органів, які опікуються бібліотекою. Перші
матимуть ринок для збуту своєї продукції, а другі отримуватимуть
літературу, що їм потрібна. Крім художньої літератури та книг з
аграрних питань, сільські бібліотеки потребують насамперед книг з
україністики, історії і релігії, зібрань нормативних документів владних
структур (рішень, розпоряджень, постанов тощо) практично корисних
книжок, що містять інформацію про здоров’я, домогосподарство, догляд
за дитиною та різноманітні поради, як, наприклад, рубрика „Зроби сам”
та ін.
Для того, щоб бібліотека якісно виконувала головну свою функцію –
забезпечення безперешкодного доступу до інформації – є необхідним, на
нашу думку, зміцнення матеріально-технічної бази цього закладу
сучасним електронним обладнанням, комутативними каналами зв’язку.
Нині у більшості міських і районних бібліотек створюються підрозділи
бібліотечного маркетингу, інформаційних послуг, служби зв’язків із
громадськістю. Для різних категорій користувачів у рамках
інформаційної діяльності проводяться екскурсії, бесіди, огляди
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журналів, книг, електронних видань, правові тренінги1. Зрозуміло, що
комп’ютеризація маленької сільської бібліотеки, підключення її до баз
даних найбільших бібліотек країни стане прогресивним кроком у
підвищенні рівня освіченості та культури жителів села.
На нашу думку, необхідно, щоб кожний загальноосвітній заклад у
сільській місцевості мав свою шкільну бібліотеку, оскільки читання є
важливим засобом здобуття освіти. Оповідання, казки та інші дитячі
книги розвивають уяву та цікавість, мають велике виховне значення.
Наявність шкільної бібліотеки зробить процес читання доступним для
дітей, які не можуть придбати собі книги або ще не мають потреби
купляти і читати їх для власного задоволення.
На першому етапі розбудови системи шкільних бібліотек особливо
корисним буде регулярний обмін між маленькими книгозбірнями різних
шкіл принаймні раз на кілька місяців. Книги для шкіл можна придбавати
на добровільні внески батьківських комітетів або інших громадських
об’єднань, приватних осіб за місцем їхнього проживання. Витрата
коштів саме на книги є доцільною, адже це інформаційне джерело, яким
можна користуватися тривалий час.
Якщо в школі немає можливості тримати посаду бібліотекаря, то цю
роботу, вважаємо, можна доручити за сумісництвом одному з учителів.
Мінімальну необхідну бібліотечну фахову підготовку він цілком може
отримати на кількатижневих курсах. При цьому видаються доцільними
видання і розсилка методичних листів, які б уміщували корисну
інформацію про керування роботою шкільної бібліотеки, різноманітні
практичні поради, наприклад, про те, як навчити учнів самим
користуватися книжками, аби додаткове читання сприяло розширенню
освіти.
Різновидом шкільних бібліотек є класні бібліотеки, тобто невеликі
зібрання додаткової літератури на відкритих полицях просто в класних
кімнатах. Ці бібліотеки, безперечно, мають переваги в заохоченні дітей
до читання. Книжковий фонд такої бібліотеки може поповнюватися за
рахунок коштів батьків дітей, які навчаються в цьому класі, або коштів,
зібраних класним колективом, наприклад, на шкільних ярмарках тощо.
Крім того, самі учні можуть приносити власні книги в таку бібліотеку.
При цьому вони будуть рекомендувати своїм однокласникам прочитати
ту чи іншу книгу, що, без сумніву, розвиватиме читацькі смаки.
Бібліотекарем у класній бібліотеці може бути або класний керівник, або
хтось з учнів, що, у свою чергу, сприятиме вихованню в молодого
покоління таких рис, як відповідальність, працелюбність тощо.
Маємо акцентувати увагу на тому, що саме шкільні бібліотеки
відкривають найефективніший та найдешевший шлях залучення до
читання дітей, вони формують звичку читати – звичку на все життя.

1
Куценко В., Ткаченко Р. Соціальний комплекс Черкаського регіону: проблеми та
шляхи їх розв’язання // Економіст. – 2006. – № 7. – С. 25.

331

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

Шкільну бібліотеку можна також використовувати як книгозбірню
для всіх місцевих читачів. Наприклад, шкільна бібліотека може
працювати для дорослих у вечірні години або у вихідні. Однак вважаємо
за необхідне підкреслити наявність певних проблем: по-перше, потреба
учнів у книжках настільки велика, що шкільні бібліотеки не мають
можливості обслуговувати сторонніх читачів; по-друге, завдання в
шкільних і сільських бібліотек дещо різні – перші задовольняють
навчальні потреби переважно дітей, другі повинні мати книжки, цікаві
насамперед для дорослих.
Бібліотекою є також домашнє зібрання книг. За соціологічними
дослідженнями, які проводилися Українським інститутом соціальних
досліджень у 1994–1998 рр. (ESPAD, „Сільська родина”, „Молодь–97”)1,
лише 13 % опитаних зазначили про наявність домашньої бібліотеки,
причому найбільшу кількість видань мали найменш забезпечені сільські
респонденти, ті, хто визначив свій рівень добробуту як „дуже низький”
(32 %). Серед сільської молоді з вищим за середній рівень добробуту
таких лише 7 %. Доходимо висновку, що поліпшення добробуту
здебільшого супроводжується зниженням інтересу до культурних та
духовних надбань.
Найбільшу кількість бібліотек мала сільська молодь з вищою освітою
(35 %), найменшу – з професійно-технічною (7 %). Жодний із
респондентів із незакінченою вищою освітою не задекларував наявності
у нього бібліотеки. Таким чином ми вважаємо, що міра зацікавленістю
книгою безпосередньо залежить від того, який ступінь освіти здобула
людина.
Щодо регіонального розподілу найбільш розповсюдженими були
домашні бібліотеки у селах східної частини України (20 %). На півдні
жодний з опитаних молодих селян не зазначив про наявність у нього
більш ніж 100 книжок. Лише 27 % опитаних відповіли, що протягом
року вони прочитували 10 або більше книжок.
Узагальнюючи вищевикладене, можна зазначити, що за таких
обставин роль бібліотеки як джерела духовного й культурного розвитку
села є очевидною. Цей заклад має бути способом отримання певної
інформації, задоволення читацьких запитів, місцем для спілкування,
відтворення душевного комфорту. Тому важливо, щоб міністерства
культури, освіти і науки, охорони здоров’я, у справах преси та
інформації, у справах молоді і спорту, сільського господарства,
економіки та інші державні установи були зацікавлені розвитком
бібліотек, особливо шкільних і сільських, партисипація яких у
формуванні особистості є ефективною та тривалою.

1
Сільська молодь України в період політичних та економічних трансформацій:
настрої, орієнтації, сподівання / Автор. кол. Є.І. Бородін, О.А. Ганюков, П.Ю. Дупленко та
ін. – К.: Академпрес, 1998. – С. 95-96.
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Чиста О.М. (Київ)
НАЦІЄТВОРЧИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ
МУЗИКИ
У статті висвітлено націєтворчий аспект української музики.
Визначено провідну роль музичного мистецтва в процесі національнопатріотичного виховання. Розглянуто феномен взаємозалежності
буття біосоціального організму (етнос – нація – вселюдство) та
музики.
З історії педагогіки відомо: музичні засоби виховання гармонійно
розвиненої особистості посідали важливе місце у навчально-виховному
процесі ще за часів античності. Засновник «математичної філософії»
піфагореїзму давньогрецький мислитель Піфагор найпершу роль
віддавав саме вихованню за допомогою мелодій і ритмів.
Платон бачив цінність вивчення музики в тому, що вона є
мистецтвом, “справді корисним для дослідження краси і блага”1.
Змальовуючи ідеальну державу, Платон вимагав надзвичайно ретельного
контролю над музикою. Задля виховання високоморального
громадянина, патріота філософ дозволяв використовувати лише ті
музичні інструменти і лади, які, на його думку, не розбещуватимуть
молодь.
Арістотель з-понад інших засобів етичного впливу віддавав перевагу
музиці2. А ось думка стародавніх китайців: щоб зруйнувати чужу
державу, треба поширювати там погану музику.
Ціннісні орієнтації, сформовані внаслідок виховного процесу,
постають орієнтиром і регулятором поведінки та діяльності особистості.
Але вічні цінності, як-от благо, абсолютна правда, краса, святість,
справедливість, котрі досліджує і до яких долучається вихованець
завдяки музичному мистецтву, набувають вселюдського значення лише
через національний чинник. Це – закономірність повноти історичного
життя: “...кожна нація є тільки обмеженим і однобічним розкриттям
людського ідеалу. Але лише в оцих обмежених і однобічних здійсненнях
загальнолюдський ідеал і є живий. Тому кожна нація якраз у своєму
оригінальному, у своїй “однобічності” і “обмеженості” має вічне,
загальне значіння. Як живі, ріжноманітні людські індивідууми у
суспільстві, так конкретні, ріжноманітні нації з’єднані в людстві. Тільки
через них і в них людство є можливе”3.
Отже, повносила, цілісна система виховання – та, що має національну
основу. Для українського сьогодення ця максима є надзвичайно
актуальною.
1
2
3

Платон. Соч. Т. 1–3. – М., 1968 – 1972. – Т. 3 (1). – С. 343.
Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: В 4 т. – М., 1983. – Т. 4. – С. 375-644.
Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – К.: Орій, 1992. – С. 7-8.
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Закон України “Про освіту”, Державна національна програма
“Освіта” (Україна ХХІ століття) визначили програму національного
виховання.
Концепція
національного
виховання,
схвалена
Всеукраїнською педагогічною радою працівників освіти 30 червня
1994 р., на підставі Закону України “Про освіту” та державної
національної програми “Освіта” визначає головною метою
національного виховання на сучасному етапі передачу молодому
поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу,
його національної ментальності, своєрідності світогляду і на цій основі
формування особистісних рис громадянина України, які включають у
себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну,
художньо-естетичну, правову, фізичну, екологічну культуру, розвиток
індивідуальних здібностей і таланту.
Концепція визначає національну свідомість найважливішою рисою
особистості, яка включає в себе почуття і прояви любові до рідної землі,
свого народу, готовність до праці в ім’я України. Формування
національної самосвідомості передбачає освоєння молоддю своєї
етнічної спільності, національних цінностей (мови, території, культури),
відчуття своєї причетності до розбудови національної державності,
патріотизм, що сприяє утвердженню власної національної гідності,
внутрішньої свободи, гордості за свою землю1.
У формуванні національної самосвідомості людини, утвердженні
виховного ідеалу українського народу надважлива роль належить пісні.
Українська народнопісенна спадщина вивчалася плеядою етнографів,
музикознавців, культурологів, серед яких: М. Грінченко, Д. Антонович,
М. Драгоманов, Ф. Колесса та ін. Видатний учений, педагог Г. Ващенко
вважав, що пісня є основою, яка підтримує свідомість національної
єдності українського народу, любов до батьківщини і самоповагу2.
Чому українці так люблять співати? Бо в пісні вони знаходять самих
себе, стають собою. Не знаючи просторово-часових меж, народна пісня
споріднює нинішнього українця з його пращурами-трипільцями,
жителями Київської Русі, доби Козаччини...
Наприклад, добре відомі (й такі рідні!) кожному із нас “Щедрик”,
“Подоляночка”, весняні заклички побутували у праукраїнському
суспільстві ще за доби неоліту3.
Це стосується і наших сучасників-українців, де б вони не жили: у
Києві, Луганську чи Торонто. Пісня є серцевиною світобачення,
ментальності, що притаманна спільноті українство.
Упродовж багатотисячолітньої історії нашого народу пісня постає
“святою скрижаллю”, своєрідною Книгою національного буття.

1
Концепція національного виховання / Схвалена Всеукраїнською педагогічною радою
працівників освіти 30 червня 1994 року // Рідна школа. – 1995. – № 6. – С. 18-25.
2
Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – С. 120.
3
Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навч.
посіб. – К.: Заповіт, 1997. – С. 24.
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«Кожна національна група, в якій пробуджується свідомість, прагне
не лише мати таку скрижаль, але прагне мати її в цілковитій чистоті і
недоторканості, – наголошував І. Франко. – Народна пісня з святої
скрижалі сама стає зброєю, якою орудують pro і contra. Народний поет,
творячи якусь нову пісню, користується змістом і формою тих, які він
вже застав. Що ж то за зміст і форма? Докладно сформульоване, це
питання приводить нас до самих початків усякої поезії, до тієї
«праісторії» мистецького розвитку, в якій з одного джерела випливали і
первісні релігії, і обряди, і пісні»1.
У грунтовній праці “Історія української літератури” М. Грушевський
особливу увагу надає весняному обрядовому циклу, котрий “в своїх
хорах, діалогах, танках і забавах відбиває дуже ранні, зародкові навіть
форми ритмічно-музикальної і словесної дії”2. Ці форми нерозривно
зберігають зв’язок словесного тексту, пісні з мелодією і співовим (а не
речитативним) ритмом. Адже пісенний ритм завдяки своїй стислій,
арифметичній будові зберігає традиційні тексти краще. Надто важливим
є висновок ученого про автентичність українських народних обрядових
пісень, що постали у найбільш типових, основних формах. Зазнавши в
історичному поступові пізніших впливів з боку іноземних (західних і
східних) культурних традицій, українська обрядова пісня не змінилася у
своїй основі3.
Українські обрядові пісні, поряд з іншими жанрами традиційної
музичної культури, входять до навчально-виховних засобів української
етнопедагогіки. Нагадаємо, що головними засобами народної педагогіки
є: рідна мова, усна народна творчість, національна міфологія та
символіка, народне мистецтво (у тому числі музичне), національні
традиції, звичаї й обряди, народні ігри та іграшки тощо. Українська
етнопедагогіка має становити підґрунтя національної системи
виховання4.
Отже, українська музика є одним із найважливіших чинників етно- і
націєтворення на терені України.
Сучасний український етномузиколог, кандидат мистецтвознавства
М. Хай називає національний характер у звуці етнічним звукоідеалом.
Існують загальноетнічний, регіональний вияви звукоідеалу... Під час
нашої бесіди Михайло Йосипович пояснив: український звукоідеал – це
комплекс утворень (інтонаційних, слухових, тембрових, ритмічних,
ладових), без яких не було би України5.
Ці слова суголосні з висновками досліджень учених інших галузей.
Доктор фізико-математичних наук, професор, засновник і директор
1

Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – Т. 27. – К., 1980. – С. 59-63.
Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. – К.: Либідь, 1993. – Т. 1. –
С. 119.
3
Там само. – С. 130.
4
Фігурний Ю. Народна педагогіка (Етнопедагогіка) // Україна – Етнос. Науковий
термінологічно-понятійний словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства. – К., 2006. – С. 127.
5
Чиста О. Первородний дзвін // Українське слово. – 2004. – № 5. – С. 13.
2
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Науково-дослідницького центру квантової медицини «Відгук» МОЗ
України С. Сітько близько 25 років тому започаткував напрямок науки
«фізика живого». Дослідження виявили: природний лад, цілісність
усього живого підтримується т.зв. когерентним («зв’язуючим»,
«зчеплюючим») полем. Кожен рівень Світоладу (атомне ядро, атом,
молекула, живий організм, соціальна спільнота) має поле з відповідною
частотою. Цілісність певного народу тримається завдяки полю, що
існує в діапазоні акустичних (звукових) хвиль, тобто від 16 – 20 до 20 000
Герц. Серед українських науковців цю проблему досліджують: кандидат
філософських наук В. Мулява, старший науковий співробітник НДЦ
“Відгук” В. Ніс, інші фахівці. Здоров’я (додамо: і життя – авт.)
біосоціального організму залежить від того, яка мова, пісні, музика
звучать у народному середовищі – рідні або чужі1.
Філософ стародавнього Китаю Конфуцій зазначав: “Якщо хочеш
дізнатися, чи гаразд із правлінням у якійсь країні і чи здорові там звичаї,
то прислухайся до її музики”2.
Звуковий простір України сьогодні, на жаль, перенасичений
низькопробною продукцією іноземних та українських ділків шоу-бізнесу.
Висновки – очевидні.
Серед поетичних рядків Лесі Українки знаходимо такі слова: “Нехай
я отруєна злою журбою, та в пісні на всяку отруту є лік”.
Наслідуючи і розвиваючи рідний звичай минулих поколінь, музичну
терапію в Україні застосовують нинішні цілителі. Мольфар М. Ничай із
села Верхній Ясенів Івано-Франківської області використовував серед
оздоровчих засобів (таких, як сила водоспаду, магія трав, зміїного
каменю, замовлянь) гру на металевій дримбі – українському різновиді
ротового бубна. Михайло Михайлович є також майстром гуцульських
народних музичних інструментів. Зберігаючи особливості говірки,
наведемо його розповідь, записану вченими на аудіоплівку під час
етнографічної експедиції.
М. Ничай: „Дримбу шануют у різних країнах світу. В Індії на
дримбах виконуються мантри – це є такі молитви до Бога...
Коли ви починаєте гарну пісню співати, дуже посилюється ваше
біополе. В цей час ви маєте зв’язок із Всесвітом, отримуєте цю потугу.
Обрядові пісні не можна співати просто так, зі сцени. Не можна
колядувати навесні, щедрувати влітку, бо стают великі порушення в
природі.
На музичний інструмент іде не будь-яке дерево. Колись у нас
скрипки-долобанки робили із дерева-громовиці. Дерево, яке грім б’єт, є
музикальне, бо вібрація звуку даєт резонанс у це дерево. Котру смереку
грім убив, так її спилювали, кололи на плашки, четверник. Тримали на
дощі, сонці, морозі, на сухій, вогкій погоді. І коли вже прийняло це
1
Каганець І. Мова і здоров’я // Міжнародний конгрес "Українська мова вчора,
сьогодні, завтра в Україні і світі". – К., 20-21 жовтня 2005.
2
Цит. за вид.: Побережна Г., Щериця Т. Загальна теорія музики. – К.: Вища шк., 2004.
– С. 17-18.
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дерево, з кільканадцять років вистояне, ці зміни погоди, тоді з нього
виготовляли скрипку або трембіту, і вона дуже була голосна.
Оті шкабрі (тріски), що їх розмітують громи, які б’ют смереку, то
тими шкабрями підкурювать добре переполох дітям малим, людям
страждаючим, які страх пережили, епілептикам з чорною хворобою.
Тріски оті треба палити, і тим димом обкурювати хвору людину.
Звуками (без слів!) можна людину привабити, поранити чи навіть
убити, але й лікувати! Треба тільки знати секрет звучання дерева,
каменю, металу, голосу людини”1.
Мольфар з гуцульського села має рацію. Якщо в основі музичної
композиції руйнівне начало, звуки ці нестимуть хворобу і смерть.
Сучасні науковці світу провели низку досліджень найбільш
агресивних зразків сучасної рок- і поп-музики. Так, співробітники
кафедри акустики Московського держуніверситету застосували метод
моделювання. Комп’ютер розкладав звук на частоти, обертони, шуми, а
потім моделював властивості тканини людських органів і вираховував,
як ця музика впливає на організм. Частотні стрибки основного ритму
композиції „Діп Пепл” „Smoke the water” та й ще за потужної гучності
викликають неконтрольоване збудження, агресивність до ближніх або,
навпаки, негативні емоції до себе. Ті, хто схильний до психічних
захворювань, після дво- триразового прослуховування подібного опусу
можуть очікувати загострення чи нервового зриву. Шумові призвуки,
негармонійні обертони в музично-звуковому спектрі шкодять нервовій
системі: у людини тремтять руки, втрачається гострота зору і слуху,
одночасно у крові підвищується вміст адреналіну та інших гормонів і
речовин, які роз’їдають жировий прошарок. Композиція „Бітлз” „Helter
Skelter” – приклад, коли на перший погляд приємна і милозвучна музика
виявляється шкідливою. Тут головний ритм знаходиться у небезпечній
для людини ділянці резонансних частот грудної клітини та черевної
порожнини. Вони починають хворіти і поволі руйнуються. Позаяк
основний ритм близький і до частоти головного мозку, існує реальна
загроза резонансного збігу, відомого в науці як биття частот. У тварин
такий резонанс веде до розпаду функцій головного мозку, тобто шалу.
Окрім того, накладання інформаційної хвилі на звукову дає змогу
провести у підсвідомість людини будь-яку, у тому числі негативну
інформацію.
А дискотеки? Вони є такими привабливими для молоді, бо в
естрадній музиці переважає механічно організована частота від 120
ударів на хвилину. Ця частота активізує сексуальний центр,
розташований у межах четвертого хребця, що викликає утворення
ендорфіну сексуальної насолоди.
Болгарський дослідник, доктор філософії Тодор Дічев так описує
піддослідного, якого ввели в транс певною музикою: „Під звуки музики
1
Турянська Л., Хай М. Мольфар // Аудіозапис етнографічної експедиції Української
експериментальної лабораторії фольклору. – К., 1997.
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людина рухається, ніби зламаний механізм. Обличчя перетворюється на
маску. Це вже не людина – біоробот!.. Пошесне запозичення чужої
музики може бути вельми шкідливим. Адже сформовані століттями
національні мелодії відповідають оригінальним біопульсаціям кожного
етносу. Агресія чужого ритму може зруйнувати усталені особливості
поведінки людини, позбавити її самоототожнення, гармонії з
навколишнім середовищем. Тому надмірне захоплення нашої молоді
репом викликає осторогу”1.
Ой роде наш красний,
роде наш прекрасний,
не цураймося,
признаваймося, –
співається в народній пісні.
Буття людини, сім’ї, етносу, нації можна порівняти з деревом: всохне
коріння – загине крона. Втратимо національний дух – не буде й нас.
Загородитися від світу? В жодному разі. “У безмежному світі кожна
людина не лише неповторна, а й обдарована. Обдарована специфічно.
Тому, щоб стати щасливою, необхідно повністю реалізувати себе, а це
само собою зумовлює необхідність самопізнання та пізнання інших
людей світу, а народові, природно, необхідність пізнати себе як народнацію і суб’єкта історії” , – пише академік П.П. Кононенко2.
Ми, українці, належимо до універсальної цілісності вселюдства.
Зберігаючи і розвиваючи самобутню, питомо українську музичну
культуру в усьому її жанрово-стилістичному розмаїтті, необхідно
долучатися до культурної спадщини інших народів. І мати свій голос у
величному вселюдському хорі.

1
2

Цит. за: Чиста О. Вказ. праця. – С. 13.
Кононенко П. Українознавство. – К.: Міленіум, 2006. – С. 340.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Баран В.Д. (Київ)
ЕТНІЧНІ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ
У КИЇВСЬКІЙ РУСІ
У статті досліджуються етнічні та державотворчі процеси у
Київській Русі. Автор переконаний, що етнічні процеси в середовищі
окремих культурно-мовних груп у період існування Київської держави,
були міцними і діяли стабільніше, ніж загальні – політико-економічні.
Задовго до утворення Київської держави, на Дніпрі, Дністрі і Бузі, на
Двіні і на Волзі жили різні групи східнослов'янських племен, які у VПІХ ст. внаслідок впливів місцевого середовища, дії різних культурноекономічних зон, втрати внутрішніх зв'язків досягли рівня етнічної
самовизначеності. Усі вони «мали свої обичаї і закон предків своїх і
заповіти, кожне свій норов». У другій половині IX ст. це вже були різні
суспільства, що творили свої племінні союзи-княжіння, а коли врахувати
значну домішку балтів на північному заході та угро-фінів на північному
сході, – то і різні народи зі своїм економічним укладом і політичною
орієнтацією. Ця тенденція посилювалася ще одним фактором –
залежністю від різних сусідів, норманів і хозарів.
Північно-східна група східнослов'янських племен, як і угро-фінське
населення- чудь, меря, весь та інші, платило данину норманам ще до
покликання князів. Нормани поступово оволоділи їхніми центрами,
такими як Ладога, Ізборськ, Новгород та ін., втягуючи їх дедалі більше в
балтійську торговельно-економічну зону «В лето 6367 (859 р.) имяхо
дань варязи изь за моря на чуди й на словенах, на мери й на всьх
кривичах»1 Водночас із полян і сіверян, що належали до південно1

ПВЛ. – Ч.І. – С. 18.
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східної слов'янської групи, а також із сусідніх в'ятичів збирали данину
хозари «а хозари имяху (дань) на поляньх, й северьх й на в’ятичах»1. У
політичній залежності від Хазарського каганату перебувала низка
об'єднань Степу.
Отже, напередодні виникнення Київської Русі сфери впливу в
Східній Європі були поділені на дві зони: балтійську – з її
торговельними ринками і шляхами контролювали нормани-варяги;
південну – каспійсько-причорноморську – Хазарський каганат. Північносхідним слов'янським племінним групам доводилося балансувати між
варягами, хазарами і номадами Степу. Послаблення впливу (коли варягів
проганяли «за море») викликало посилення тиску кочовиків. Цим,
очевидно, і пояснюється факт покликання варязьких князів. Літопис
називає племена, що посилали посольства «до варягів, до русі». Це чудь,
словени, кривичі і весь. Отже, із чотирьох племен – два – угро-фінські,
для яких норманські князі були не більш чужі, ніж слов'янські. Не
згадується жодне плем'я з південної групи східних слов'ян. Це також
вказує на те, що північно-східна і південна групи племен належали до
різних сфер політичного впливу й окремо вирішували свої навіть
найскладніші політичні проблеми, і зокрема, проблеми безпеки. Крім
того, підтверджує торгово-економічну орієнтацію змішаної з угрофінами північно-східної частини слов'янських племен на Прибалтику.
Коли варязькі дружини переборщували з даниною, їх проганяли «за
море», а потім перед загрозою степових тюрків запрошували знову.
Отже, Рюрика з братами, за Літописом, покликало змішане слов'яноугро-фінське населення, для якого балтійська зона була вже освоєним
середовищем. Воно на той час (IX ст.) уже мало певну традицію
співпраці з заморськими норманськими сусідами. З появою в Ладозі
Рюрика варяги посилили свій вплив на місцеві племена, брали з них
данину і мали захищати їх від степових кочовиків. Водночас факт
покликання узаконив їх перебування у Верхньому Поволжі. До
утворення державних структур у цьому регіоні ніхто з них ще не був
готовий. Тому в цей час навіть постійна присутність варягів не привела
до утворення тут держави.
Південна група східнослов'янських племен, що була більше
зорієнтована на причорноморські і придунайські ринки та контролювала
дніпровський «путь із варяг у греки», у політичному відношенні
значною мірою залежала від Хазарського каганату. Наявність у складі
Лівобережних Волинцівсько-Роменських слов'янських старожитностей
та на правобережних пам'ятках типу Пастирського городища елементів
булгаро-хазарської салтово-маяцької культури вказує і на значні
економічні зв'язки. Поляни, які в цей час займали тут елітне становище,
варязьких князів у Київ не запрошували. Вони мали своїх князів. Один із
них – Кий, який потрапив на сторінки Літопису, навіть налагоджував
відносини з Візантією. За археологічними матеріалами, соціально1
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економічний розвиток південної дніпро-дністровської групи слов'ян був
досить високим. Він наближався до рівня балканських і придунайських
слов'ян, які в цей час підійшли до утворення Болгарського царства та
Великоморавської держави. У Подніпров'ї також визрівали умови
переходу від племінного до державного устрою. Державотворчі процеси
ініціювали та очолювали поляни, зокрема, їхня племінна еліта,
зосереджена в Києві, що на той час став культурно-економічним і
політичним центром усіх середньо-дніпровських слов'ян.
У другій половині IX ст. історичні події на східнослов'янському
етнічному просторі ускладнюються. Варязькі дружини Рюрика,
закріпившись у Верхньому Поволжі, починають активні дії з метою
захоплення дніпровського торгового шляху та витіснення хазарського
впливу.
У цій ситуації поляни, які платили хазарам данину, впускають у Київ
варязькі дружини Аскольда і Діра, а згодом Олега з малолітнім Ігорем,
сином Рюрика, які вже представляють династію Рюриковичів. Отже,
варязькі князі не без допомоги полян долають опір хазарів і переносять
центр тяжіння своїх політичних устремлінь на Дніпро.
Поява династії Рюриковичів у Києві на довгий час визначила шляхи
розвитку всього східного слов'янства. Нові київські князі, спираючись на
військові дружини, кістяком яких спочатку були варяги, поступово, одне
за одним підпорядковують місцеві племена і накладають на них данину.
Непокірних проганяють з насиджених місць (уличів) або піддають
повному розгрому (деревлян і прикарпатських хорватів). Продовжуючи
процеси державотворення, розпочаті в Подніпров'ї ще до їхнього
приходу в Київ, вони піднімають їх на вищий, надплемінний рівень. У
період стабільності (кінець Х-ХІ ст.) усі східнослов'янські племінні
групи опинились у складі Київської держави, яка виростає в імперію
Рюриковичів – Русь. Уже син Ігоря та Ольги Святослав розгромив
Хазарію.

При Володимирі Святославичу та Ярославі Мудрому Київська Русь, що
поглинула більшість східноєвропейських племінних груп, стала основною
політичною і воєнною силою у Східній Європі: здійснювала успішні походи
на Візантію, укладала з її імператорами торговельні договори. Київські князі
встановлювали
династичні
зв'язки
з
багатьма
наймогутнішими
королівськими родинами Європи. Державотворчі процеси завдяки
розумному поєднанню внутрішніх і зовнішніх факторів набирали обертів.
Полеміка, що розгорнулася ще в XVIII ст. навколо питання про етнічну
належність київських князів з династії Рюриковичів, тепер вирішується на
користь літописної концепції. Київський літописець однозначно зв'язує
князів із династії Рюриковичів з «варягами-русами». Називаючи всі чотири
північно-східні племена (чудь, словени, кривичі і весь), які посилали
посольства «... за море, до варягів, до русі...», літописець відзначає: "Бо так
звали тих варягів-русь, як ото одні звуться свеями, інші урмани, англяни,
інші готами, отак і ті...»1. Слід врахувати ще одну обставину. Літопис
1

Грушевський М. Історія України-Руси. – Львів, 1904. – С. 579.

341

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

складався при живих князях – Рюриковичах. Важко уявити, що в ньому
неправильно подано етнічне походження правлячої династії. Можна не
сумніватись у тому, що самі князі пам'ятали і стверджували своє
норманське походження. Ще одним, на думку багатьох дослідників,
авторитетним джерелом щодо походження «Русі» є «Бертинські анали».
В них під 839 р. подаються відомості про прихід в Інгельгейм до
франкського короля Людовика Благочестивого візантійських послів. З
ними прийшли люди, яких прислав візантійський імператор Феофіл. У
Константинополі вони називали себе русами і повідомили імператора,
що їх послав їхній каган заради дружби. Людовику Благочестивому в
Інгельгеймі зізналися, що вони – нормани, шведи. Отже, етнонім
нормани-руси, чи за Літописом варяги-руси в той час визначав одну і ту
ж етнічну групу.
Літопис, «Бертинські анали» і перші договори київських князів з
Візантією, у текстах яких переважають норманські імена, на наш погляд,
дають найвиразніший джерельний матеріал для розуміння складних
процесів
міжетнічних
відносин
напередодні
виникнення
східнослов'янської державності з центром у Києві.
У часи літописця князі вже ослов'янились, але привнесена ними назва
Русь стає офіційною назвою очолюваної ними держави. Вона поступово
накладалась на всі ті племінні об'єднання, що входили до неї («...поляне,
иже ньгае зовомая русь...»), незалежно від того, ким самі племена себе
усвідомлювали. «Русь», «...Руська земля» подавалась Літописом у двох
значеннях: вузькому і широкому. У вузькому значенні ця назва
покривала лише Київщину, Чернігівщину і Переяславщину, що, за
Костянтином Багрянородним, ще мала назву «внутрішня Русь».
Сучасний український історик, що багато років очолював Український
інститут у Гарвардському університеті О. Пріцак вважає, що тут «...жила
еліта, насичена неслов'янською Руссю»1. В широкому розумінні це була
офіційна загальнодержавна назва, яка, однак, не усвідомлювалась в усіх
кінцях імперії Рюриковичів як етнонім. Вона визначала поняття
підданства, належності до держави русів. У літописних текстах
знаходимо приклади, коли князі з периферійних земель домагались
частки для себе або своїх дітей у «Руській землі». Відомий вислів
Володимиро-Суздальського князя Юрія Довгорукого: «.. Тако ли мнь
части ньту в Руской земли и моим дьтем?». У Київ, Переяслав, тобто у
«Русь», з різних кінців Київської держави ходили духовні чи державні
чини, посольства, дружини. Для прикладу, з Новгорода «..йде в Русь
(Київ, – авт.) архиєпископ Нифонть». Отже, «Русь», «Руська земля»
виділяється Літописом як основна центральна столична частина
Київської держави, звідкіля правили перші князі-руси.
Спроби Б. Рибакова перетворити у русів полян, а В. Сєдова – сіверян
до появи тут Рюриковичів не мають ніяких історичних чи археологічних
джерельних доказів. До цього часу нікому з лінгвістів, істориків чи
1

Пріцак О. Походження Русі. – С. 100.
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археологів не вдалося довести, що якесь із слов'янських племен до
приходу Рюриковичів мало назву «Русь»1.
Існує величезна література, присвячена проблемі варягів-русів та їх
участі в утворенні Київської Русі. Найбільш грунтовно розглянув цю
проблему М. Грушевський. Свій аналіз він починає з «Повісті минулих
літ», бо її автор (чи автори) виходив з переконання, що Русь – то один з
варязьких народів, а варяги «се північно-германські народи на
Балтійському побережжі». Далі наводиться цитата з Літопису «... си це
бо звахуся Свее (шведи) друзии же Урмани (нормани), Аньгляне, инии
Готе (Готлянд) – тако й си». М. Грушевський визнає, що «...варягами на
Русі в Х-ХІ ст. звалися дружини, зложені переважно чи виключно із
скандинавів, які автор Літопису чітко відрізняв від слов'ян».
Незважаючи на критичну оцінку тексту Літопису щодо процесів
слов'янського державотворення, видатний український історик
М. Грушевський деякі докази Шлєцера і, зокрема, Байєра на користь
літописної версії про київських князів як норманів-русів вражає
важливими. «Норманство будь-що-будь оперте на деяких фактах», –
робить висновок автор «Історії України-Руси». Критично аналізуючи
аргументацію про норманів А. Куника та М. Погодіна, М. Грушевський
не менш суворо оцінив багатьох їхніх опонентів: Г. Еверса за хазарське
походження київських князів та «... притягнення до Русі біблійного Роша
та сарматів-роксоланів»; С. Гедеонова за те, що бачив у варягах
балтійських слов'ян. Теорію Д. Іловайського про те, що «... роксолани-це
русь, а гуни і болгари-слов'яни», вважав «безвихідною». Зрозуміло, що
М. Грушевський не приймав і готської теорії походження русів
А. Куника2.
Основною засадою, з якої виходив М. Грушевський у критиці
Літопису і прихильників привнесення східним слов'янам державності
ззовні, було розуміння ним універсальності європейських процесів
історичного розвитку, що у своїй модифікації переживали слов'яни. Він
пише: «Може, тепер кожний приймати на віру чи не приймати літописну
легенду, але не може будувати свою концепцію (про утворення
Київської держави. – Авт.) виключно на цій основі, мусить шукати
глибших основ в самім народі, в фактах побуту, права, культури і т. і.»3
М. Грушевський з не меншою виразністю висловився щодо
спадкоємності Києво-Руської держави. Всупереч російській історіографії
він не визнає східнослов'янської єдності й єдиної східнослов'янської
народної мови, якої «...ніколи не існувало». Основними творцями КиєвоРуської держави він вважав південну групу східних слов'ян – предків
українського народу, на землях яких вона була створена. Північно-східні
землі Київської Русі, де жили предки росіян, М. Грушевський розглядав
як провінції, подібні до Галії або Дакії, що були у складі Римської
імперії. «Від часів слов'янського розселення історія українсько-руської
1
2
3

Баран В. Д, Баран Я. В. Походження українського народу. – К., 2000.
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Там само. – С. 590.

343

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

території стає історією українсько-руського народу»1.
Близькі концепції, хоч і не так вичерпно розроблені, існували і до
М. Грушевського. їх можна знайти в працях Д. Бантиш-Каменського,
М. Маркевича, О. Шафонського, М. Костомарова, М. Максимовича,
В. Антоновича та ін.
У російській історіографії проблему спадкоємності загострив
М. Погодін. Він, з одного боку, рішуче підтримав прихильників
норманської теорії, що створювало йому видимість об'єктивності навіть
в очах представників європейської історичної науки, з іншого боку,
всупереч історичним фактам, даним лінгвістики та археології, оголосив
Середнє Подніпров'я землею предків росіян. Останніх нібито прогнали з
Подніпров'я монголо-татари, і лише після цього їхнє місце зайняли нові
поселенці, що прийшли сюди з Волині та Галичини. Все це, за задумом
М. Погодіна, хоч і нічим не підтверджене, мало вирішити питання і про
творців Київської Русі, і про спадкоємців.
Близьку позицію займав С. Соловйов, для якого історія східних
слов'ян і Русі – це історія Росії. Він не сумнівався в правдивості
літописних відомостей про покликання варягів-русів, що, на його думку,
підтверджуються свідченнями «Бертинських аналів» та відомостями
Ліутпранда, Єпископа Кремонського.
Заслуговує на увагу визнання В. Ключевським некоректності
вживання стосовно східних слов'ян додержавного періоду, до IX ст.,
термінів «руси», «русь» і похідних від них. Не сумніваючись, що русь –
це нормани, він услід за своїми попередниками, зокрема своїм учителем
Соловйовим, вживав стосовно східних слов'ян перед утворенням
Київської Русі терміни на зразок «русские славяне», «русские купцы»,
«русская равнина», «Южная Россия», «русская степ» і т. п., «пользуясь,
– за його словами, – привичным словоупотреблением». Водночас
В. Ключевський визнає, що «... о Руси среди восточных славян в VIII в.
совсем не слышно, а в ІХ-Х вв. Русь среди восточньїх славян – еще не
славяне, отличаясь от них как пришлый и господствующий класе от
туземного
й
подвластного
населения»2.
«Привычные
словоупотребления» не такі вже безневинні. Ці терміни вживалися
російськими, а пізніше і радянськими вченими цілком свідомо, з метою
формування загальної громадської думки про споконвічність
неподільності східного слов'янства – Русі, що в умовах державності
переростає в давньоруську народність, а значить – неподільності
Російської імперії.
Історики радянського періоду в Росії, Україні, Білорусі, у тому числі
Б. Греков, М. Тихомиров, Б. Рибаков, В. Довженок, М. Котляр
дотримувались офіційного антинорманського погляду на виникнення КиєвоРуської держави. Вони з офіційної подачі розглядали цю проблему в плані
етнічної єдності східного слов'янства, що в умовах державності дало
давньоруську народність. Лише в окремих випадках з'являлися статті, де
1
2

Грушевський М. Історія... – С. 6.
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автори, дотримуючись джерельних матеріалів, допускали, що хід
історичного розвитку визначали мовні та етнічні відмінності. Вони
піддавались організованій критиці, після чого їх автори були змушені
приєднуватися до офіційної позиції.

Питання існування в києво-руський період давньоруської народності
не втрачає своєї актуальності й сьогодні. При цьому воно, як і раніше,
несе певне політичне навантаження.
У нових працях ми знаходимо і росомонів-русів Б. Рибакова, і спроби
знайти слов'янських русів в інших джерелах, поминаючи росомонів
(В. Сєдов)1.
Такі вперті пошуки етнотворчої сили, яку має уособлювати феномен
русів задовго до утворення Київської Русі, пояснюються тим, що інакше
неможливо довести "етнічну монолітність" усього східного слов'янства в
період племінного устрою після Великого розселення. Якщо такого
племені чи союзу племен, тим більше Руського каганату, що поглинув
би всі східнослов'янські племена, не існувало, то всі інші доцентрові
об'єднувальні сили, які діяли в Києво-Руській державі менше сотні років,
не могли забезпечити утворення єдиної давньоруської народності. Тому
прихильники ідеї споконвічної єдності східних слов'ян і давньоруської
народності, як правило, підміняють поняття політичного союзу,
державної належності поняттям «етнічної єдності», хоч ці поняття
можуть визначати різні, навіть протилежні історичні процеси. Сьогодні
картина побудови східнослов'янської держави – Київської Русі –
вимальовується досить реально.
Історичні, лінгвістичні і, зокрема, археологічні матеріали, які за
кількістю й інформативністю мали посісти належне місце в історичних
реконструкціях,
дають змогу вважати, що в утворенні держави східних слов'ян –
Київської Русі, яка виникла в Подніпров'ї як імперія Рюриковичів, брали
участь два фактори: внутрішній і зовнішній. Внутрішній – сам народ,
його племінна еліта, що досягла розуміння необхідності державної
організації суспільного розвитку, і зовнішній – варязькі князі з
військовими дружинами, які поступово, підпорядковуючи північносхідні приволзькі, а згодом південні дніпро-дністрянські племінні
об'єднання слов'ян, підняли державотворчий процес на рівень, що
забезпечував існування інституту державності.
Поява варягів-русів на східнослов'янському етнічному просторі не
тільки прискорила державотворчі процеси, а й принесла і поширила
свою назву, що утвердилась як офіційна назва новоствореної держави.
Розповідаючи про похід Олега в Київ, літописець пише: «... беша у него
(Олега) варязи й словени й прочи, прозвашася Русью» .
О. Пріцак поділяє історію руських князів Рюриковичів на три
хронологічні етапи. Перший він називає волзьким (839-930), другий –
дніпровським (бл. 930-1036), третій – київським (1036-1169). Протягом
1
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двох перших руси, що в той час становили «іноземну правлячу
верхівку», володіли переважно торговельними шляхами й племенами, а
не територіями. Лише Ярослав Мудрий, на його думку, почав
перетворювати Русь на територіальну спільність, створив правову
основу держави, зібравши звичаєві закони в «Руську Правду».
Хронологічна схема О. Пріцака відбиває об'єктивну реальність. Такий
хід подій має і свої підоснови, закладені ще в період додержавних
міжплемінних відносин. Тут варто підкреслити, що волзький етап має
лише
регіональне
значення.
Він
не
охоплює
південних
східнослов'янських племінних союзів. Загальносхіднослов'янські
державні структури були сформовані набагато пізніше. їх заклав лише
Володимир Великий, який на місце племінних князів саджав своїх синів,
замінюючи міжплемінні відносини на династично-територіальні. Це
підтверджує і його війна з Польщею за порубіжні «Червенські Гради».
Ярослав Мудрий завершив будівництво великої і могутньої державиімперії, розпочате його батьком. Ці справді великі князі поміняли свою
політичну орієнтацію з варягів, які тепер виступають виключно як
найманці, на слов'ян.
Безперечно, утворення імперії Рюриковичів під назвою Київська
Русь, поки діяло всесильне центральне управління на чолі з сильним,
вольовим великим київським князем, сприяло політичній консолідації
різних слов'янських племінних союзів-князівств і неслов'янських
племінних груп. Цьому сприяло також створення державного
економічного простору, єдиної православної церкви, вживання у
писемних творах церковнослов'янської літературної мови, культурні
впливи міських центрів та деякі інші фактори.
Але ми маємо на увазі державно-політичну спільність і спільність
економічних інтересів до періоду роздрібненості, що почався після
смерті Ярослава Мудрого. Ми не можемо прийняти ці фактори як докази
етнічної єдності, а тим більше утворення в межах величезної держави
єдиної давньоруської народності. Так висвітлюють ці процеси й інші
дослідники. На думку Ж. Бланкофа, «... концепція іноді перебільшена та
ідеалістична щодо єдності Русі до процесів роздрібнення у другій
половині ХІІ-ХШ ст. має бути уточнена. Не заперечуючи відносної
єдності Київської Русі з кінця X ст. до середини XII ст., зазначимо, що з
часом дедалі більше даються взнаки щонайменше дві географічні та
економічні, коли б не сказати етнічні та політичні зони, що складали
Київську Русь часів розквіту. Зона південна та північна, обернена більше
до Балтики, до важливих центрів цього моря»1. До того ж, не можна не
враховувати і різне субстратне середовище та етнічне оточення. Як
напередодні, так і в час формування східнослов'янської державності,
етнічно диференційовані групи східнослов'янських племен поглинали
різні етнічні групи "чужого" сусіднього населення. На півдні, де жили
1
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предки українців, це було тюркомовне населення (торки, печеніги, чорні
клобуки, половці); на північному сході предки росіян поглинали угрофінські племена – чудь, мерю, весь та багато інших; на північному заході
предки білорусів змішувались з балтами. Фактор різного етнічного
оточення східнослов'янського світу посилював уже існуючі принаймні з
доби великого переселення народів, етнічні відмінності в його різних
регіонах. Тим більше, що південна група слов'ян була лише сусідом
тюркських номадів, з якими мирні відносини чергувалися з воєнними.
Переважно асимілювалися ті групи тюркського населення, які самі
осідали на землю і ставали землеробами, вливаючись у слов'янські
общини, або ті, яких на землю садили київські князі у південних
порубіжних районах. На північному сході і північному заході з періоду
великого слов'янського розселення відбулося поступове освоєння раніше
угро-фінських та балтських територій і поглинання великої маси різних
груп місцевого населення. Тут справді в процесі змішування, за
культурно-економічної та політичної переваги слов'ян, виростав новий
слов'янський етнос – предки росіян.

Не можна повністю прийняти концепції виключної ролі давньоруських
міст як центрів уніфікації виробництва у мовно-культурному розвитку на
всій території Київської держави, а також «єдиної дружинної культури».
Археологія, зокрема аналіз курганних дружинних поховань, відкритих у
Гніздові, Шестовиці, Чернігові та інших місцях, де захоронені різні групи
міського населення: слов'янські дружинники, скандинавські варяги, вихідці з
угро-фінського середовища, вимагає дещо іншої їх інтерпретації. Вже сам
факт можливості виділення етнічно різних груп поховань на одному й тому
самому могильнику свідчить, що представники різних етносів
дотримувалися своїх похоронних звичаїв, народних традицій. На нашу
думку, етнічно строкаті великі давньоруські центри: Київ, Чернігів,
Переяслав, Галич, Ладога, Новгород, Псков, Суздаль та ін., куди стікався
ремісничий і торговий люд з різних племінних об'єднань та зарубіжжя, не
стали тією вирішальною силою, що визначила етнічний розвиток Русі. І
якщо в Старій Ладозі чи в Ізборську жили ільменські словени, кривичі, чудь,
балти і варяги, то це аж ніяк не свідчить про їхню моноетнічну громаду.

Погоджуючись із тим, що міські центри справляли певний
нівелюючий вплив на міжплемінні союзи, хочемо звернути увагу на те,
що в Х-ХІ ст., коли такі центри позитивно впливали на оновлювальні
процеси, їх було, за підрахунком М. Тихомирова, лише 25 на тисячі
поселень. їх кількість значно збільшується в часи роздроблення Русі: у
XII ст. – 224, а в першій половині XIII ст., перед татаро-монгольським
погромом, – близько 3001. Починаючи з XII ст., в умовах міжудільних
воєн міські центри разом з удільними князями та боярством, також
зосередженим у містах, вже діяли не як доцентрові, а як відцентрові
сили. Саме в містах утворювалися центри удільних князівств, що
проявляли тенденції сепаратизму. Можливо, таке швидке зростання
кількості міст у ХІІ-ХШ ст. перед татаро-монгольською навалою і
1
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пояснюється потребою зміцнювати в політичному, економічному та
оборонному відношеннях нові державні утворення - князівства.
Безперечний позитивний вплив на об'єднавчі процеси мало
прийняття християнства. Це принесло з собою писемність, нові
культурні цінності, сприяло освіті і створенню літературних творів.
З'являються такі історико-літературні шедеври, як «Повість минулих
літ», «Слово о полку Ігоревім» та ін. Церква сприяла зміцненню
великокняжої влади. Водночас писемна церковнослов'янська мова, якою
користувалися духовенство та представники елітної частини суспільства,
що
володіли
грамотою
при
наявності
різних
народних
східнослов'янських мов та діалектів, як вказують лінгвісти, не
вирішують питання про існування єдиної етномовної спільності та
давньоруської народності. Як відомо, візантійське православ'я не
привело до злиття в один етнос усіх народів, що його сповідували, хоч
єдина віра позитивно впливала на їхні відносини. Також і літературна
латина, якою писала вся римо-католицька Європа, і католицька віра не
привели до утворення єдиного етносу від Чехії і Польщі до Італії та
Іспанії. Ця загальна закономірність властива для всієї середньовічної
Європи, немає винятків і на Сході.
Таким чином, сума незаперечних фактів спростовує всі спроби
поставити під сумнів розробки та висновки лінгвістів (О. Шахматова,
А. Кримського, С. Смаль-Стоцького, Ю. Шевельова, Г. Півторака та ін.)
про зародження трьох східнослов'янських мов задовго до утворення
Київської держави. Вони з певними нюансами збереглись і в часи
Київської Русі, навіть у період її розквіту, який тривав менше одного
століття. Лише Володимир Великий закінчив процеси об'єднання
племен, силою підкоривши останніх із них – хорватів та в'ятичів, і ввів
на Русі єдину християнську віру. Його син Ярослав Мудрий визначив
територіальні межі Київської Русі й заклав правові основи держави. А
вже їхні діти та онуки почали міжудільні війни, які призвели до
роздробленості Києво-Руської держави. Імперія Рюриковичів – Русь –
розпалася на п'ятнадцять окремих самостійних князівств, що в багатьох
випадках збігалися з колишніми племінними об'єднаннями. Ті сили,
зокрема міські центри, що в Х-ХІ ст. були консолідуючими факторами, у
XII-XIII ст. діяли у зворотному напрямі, про що йшлося вище. В період
міжкняжої ворожнечі поступово втрачають свою об'єднавчу силу
династичні зв'язки, починається процес переформування політичних, а за
ними – економічних та культурних полюсів.
Татаро-монгольські хани, зорієнтувавшись у політичній обстановці,
по частинах розбили Русь. Спочатку вони розгромили та підкорили
північно-східні руські землі, якими вже мало цікавилися південні князі, а
потім – Південну Русь.
Остаточний поділ імперії Рюриковичів на північно-західну, північносхідну і південно-західну сфери лежить не в площині монголотатарських завоювань. Він має глибші корені, що сягають епохи
великого розселення слов'ян і племінного періоду.
Незворотність поділу визначилася, коли з-під влади київських князів
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виходить Полоцька земля із Псковом і Смоленськом, а дещо пізніше –
Суздальська і Ростовська землі, що стали ядром не зародження, а
визрівання відповідно білоруської і російської народностей. Не татаромонголи, плюндруючи Київ, встановили остаточний рубіж між
південною і північно-східною частинами Русі, що в часи стабільності
київського центру утворювали політичну (не етнічну) спільність, він був
поставлений у 1169 р., коли Київ зруйнував суздальський князь Андрій
Боголюбський, який почав будівництво на північному сході окремої
незалежної держави. Київ для нього втратив смисл, як об'єднувальний
центр і зосередження верховної влади.
У ХІІ – ХШ ст. ще одним таким віддаленим від Києва центром був
Галич. Галицько-Волинське князівство перед монголо-татарською
навалою досягло Києва. Але тут корінні етнічні основи виявились
набагато сильнішими за політичні та економічні зв'язки, як це було в
попередніх випадках. Тому галицько-волинські князі дотримувалися в
цей час об'єднавчих тенденцій щодо Києва і Київської землі. Воєвода
Данила Галицького Дмитро не руйнував Києва і Київської землі, а був у
лавах його оборонців у фатальні дні грудня 1240 року.
Сам результат розпаду Київської Русі, що остаточно визначився після
татаро-монгольського завоювання і спричинив завершення процесів
утворення білоруського, російського і українського народів, вказує, що
етнічні процеси в середовищі окремих культурно-мовних груп, навіть у
період існування однієї держави, були міцнішими і діяли стабільніше,
ніж загальні – політико-економічні. Східні слов'яни, розкидані на
величезних просторах, роз'єднані природними бар'єрами, ніколи не
почували себе одною етнічно-мовною спільністю і ніколи її не
відстоювали. Прикладом може служити пасивність Південної Русі в час
ординського нападу на північно-східні землі і повна байдужість
північно-східних князівств до факту включення північно-західних і
південних земель колишньої Київської Русі до Литовського князівства, а
потім до польсько-литовського королівства.
Підсумовуючи, перефразуємо справедливий вислів М. Грушевського:
«Не було общеруської народності», немає «общеруської історії». Кожен
із східнослов'янських народів має право лише на частину
східнослов'янської спадщини і на ту частину східнослов'янських земель,
корінних або освоєних у процесі розселення, де жили їхні безпосередні
предки. А жили вони в різних географічних межах, у різних економічнополітичних нішах, у різному етнографічному середовищі. Незважаючи
на періоди, коли їхньою долею розпоряджались київські князі чи
московські царі, кожен з них творив свою історію.
Із викладеного вище також випливає, що ні в додержавний період, ні
в часи державності не було якогось єдиного етнічного стовбура, від
якого відгалужувалися предки окремих слов'янських, у тому числі
східнослов'янських народів. Були різні хронологічні стадії етнічного
розвитку слов'ян, різні групи яких у різний час і в різних районах Європи
формувались у народи, а потім у нації.
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Лєбєдєва О.В. (Київ)
ПРОБЛЕМА ЕТНОГЕНЕЗУ УКРАЇНЦІВ
У МОНОГРАФІЇ В. ПЕТРОВА
«ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»
У статті досліджується проблема етногенезу українців в
монографії В. Петрова «Походження українського народу». Автор
переконаний, що сьогодні перед науковцями стоїть завдання всебічного
вивчення творчого наукового доробку попередників аби встановити
істину і дати відповідь на вагоме для української науки питання
походження українського народу.
Походження українського народу – це одна з найважливіших
проблем української науки, починаючи з найдавніших її етапів.
“Наукове розв’язання проблеми українського етногенезу сприятиме
науковому розв’язанню не тільки проблем національних і державнополітичних. Зокрема: дасть чітку відповідь на питання, чи є українці
історичним, державотворчим, самодостатнім, духовним народом:
нацією, яка має право й історично підтвердила свою волю до
суверенного розвитку”1 – слушно зазначає вчений-українознавець
П.Кононенко.
Однією з найважливіших праць в галузі археології повоєнного
періоду стала монографія видатного археолога, історика, етнографа,
фольклориста, письменника та літературознавця В. Петрова.
Як слушно зауважує автор на початку своєї монографії, літератури, в
якій висвітлювалося б питання походження українського народу, дуже
мало. У вступі він відзначає лише дві книжки – брошуру відомого
археолога В. Хвойки «Обитатели древнего Поднепровья» (1910 р., Київ),
та розвідку професора Вадима Щербаківського «Формація української
нації», (1941 р., Прага). Власне, ці дві праці і спонукали В. Петрова
продовжити дослідження етногенезу українського народу. Зокрема, він
ґрунтовно простудіював дослідження проф. Щербаківського – дуже
серйозну працю для свого часу. В. Петров відзначає значні успіхи
археологічної науки в Україні, особливо польові дослідження, які велися
перед війною, та праці щодо кодифікації археологічних матеріалів.
Незважаючи на перешкоди у цій галузі, спричинені бойовими діями,
автор високо оцінює відповідні напрацювання цього періоду.
Після стадії накопичення матеріалів В. Петров виводить новий етап:
попередніх узагальнень матеріалу. Він виразно окреслює три
методологічні проблеми, пов’язані між собою: «розподіл історії і
передісторії України за епохами, хронологічне визначення цих епох і
1
Кононенко П.П. Українознавство: конспект
А.Ю. Пономаренко. – К.: МАУП, 2005. – С. 44.
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аналіз етногенетичних процесів, що відбувалися на Україні, в межах
окремих епох та в історичній послідовності процесу зміни цих епох»1.
Вчений яскраво змальовує етнічні зміни української людності,
починаючи від епохи енеоліту. Справа в тім, що попередні епохи
палеоліту і неоліту, як визнає сам автор, на той час були практично не
дослідженими. Автор починає своє дослідження з епохи відтворюючого
господарства (культури Трипілля). Спираючись на дослідження
першовідкривача культури В. Хвойки, В. Петров досить докладно
відтворює топографію поселень, техніку побудови житла, його
мистецьке оформлення, суспільний лад, особливості ведення
господарства і навіть соціальний устрій. Слід зазначити, що ґрунтовних
досліджень Трипільської культури після В. Хвойки не велося. Автор
проводить паралель між хліборобсько-скотарською культурою
трипільців та культурами південно-африканських народів, ґрунтуючись
на подібності форми населених пунктів (центральний майдан-загон для
худоби за типом крааля). Також, В. Петров приділяє увагу декоративноужитковому мистецтву трипільців, порівнюючи його із мистецтвом
пізніших історичних епох – не на користь останніх. Значне місце в
досліджені посідає аналіз етнопсихічних процесів трипільського
населення – розглядається родинний лад, якій трактується як
«переходовий ступінь між материнсько-родовим устроєм та батьківськородовим»; а також характеристика психології трипільців, виражена в
особливостях топографії їх поселень. За характеристикою Петрова,
поселення трипільців були відкриті, без прив’язки до рельєфу
місцевості, який дав би природні умови для захисту. Там були практично
відсутні захисні фортифікаційні споруди на кшталт ровів і валів, і водні
артерії впритул підступали до житлових споруд.
Що ж стосується культурних та торгівельних зв’язків із зовнішнім
світом, В. Петров партнерами Трипілля визначає Наддунав’я, Закавказзя
(Анау), Середноьземномор’я (передмікенська культура Греції),
Месопотамію та Єгипет. Тут він повторює тези В. Щербаківського.
Проте, попри етнографічну спорідненість сучасних українців з
трипільцями, В. Петров не проводить прямої генетичної паралелі між
ними. Спираючись на антропологічні дослідження В. Щербаківського,
він доводить, що трипільці були носіями передньоазійського етнічного
типу (яфетити). Підкріплені пізнішими даними (результати розкопок
М. Макаревича, В. Міллера), ці твердження виявилися в цілому вірними.
Аналізуючи доробок професора Грозного, В. Петров доводить, що
трипільці були хеттами, тобто представниками соматичного типу
арменоїдів (баскоїдів). Тобто, прямого генетичного зв’язку між
трипільцями та сучасними українцями ніби-то й немає, проте прямо це
не стверджується – можливо, через недослідженість попередніх
історичних епох. Навпаки, В. Петров місцями повторює тезу В. Хвойки
про пряму лінію від трипільців до українців. Але він воліє
1

Петров В. Походження українського народу. – К.: МП Фенікс, 1992. – С. 5.
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відокремлювати лінії культурно-історичних традицій та етнічних
зв’язків. Певна сума характеристичних ознак, набута Україною за
Трипільських часів в галузі етнографічної культури, не може бути
неспростовним доказом спадковості. Визначальними чинниками в цьому
питанні для В. Петрова стають антропологічні дані: відмінність
етнотипів трипільців та українців і наближеність перших до басків.
Причинами цього автор зазначає етапи етнічних деформацій, виражені в
зміні чисельності населення. Але цей аспект автором змальований суто
емпірично, без серйозного наукового обґрунтування. Так само він
описує раптову загибель трипільської цивілізації (проте, заради
справедливості зазначимо, що справжні причини цієї події невідомі і
зараз). Також, досить цікавою є теза Петрова про периферійну роль
Київщини у Трипільській культурі.
Наступною культурою, яку досліджує В. Петров є культура шнурової
кераміки. За твердженням автора, представники цього типу культури
психологічно відрізнялися від трипільців: змінився тип декоративноужиткового мистецтва, зокрема оформлення житла та посуду.
Зазначимо, що Петров, як мистецтвознавець, найбільшої уваги приділяє
саме цьому аспекту. Також, він відзначає різку зміну топографії
поселень: відкриті поселення трипільців змінилися на зміцнені городища
шнуровиків, захищені з одного боку водою та укріплені штучними
спорудами. При будівництві стали широко використовувати особливості
природного рельєфу. Тут автор навіть проводить паралель з німецькими
бургами (містами). Причинами таких різнких змін стали суспільні
процеси: зменшення народонаселення, міграції, військові дії та занепад
економіки. Господарське хліборобство та скотарство деградують;
з’являється коневодство. Річ в тому, що кінь не був властивий для
трипільської культури і став відігравати значну роль лише з посиленням
військової небезпеки.
Культура епохи бронзи й шнурової кераміки, представниками якої
були номади (за В. Щербаківським), стала характерною не лише для
степової зони України, але й для її Лісостопової смуги. В. Петров
доводить однакове розповсюдження Усатівської культури для південних
і північних територій, підтверджуючи це результатами розкопок. Він
звертає увагу на той факт, що за типом свого суспільно-господарчого
укладу ця культура кардинально відрізняється від трипільської,
зберігаючи водночас сталість традиції у розвитку кераміки. Він
порівнює різноманітні типи посуду та його оформлення на різних
територіях, беручи за основу кераміку, як визначальний фактор
археологічної культури Петров доводить певну сталість етногенетичних
процесів після трипільської епохи. Етнічний тип неолітичної людини
зникає з терену України з початком ІІ тис. н.е. Петров робить висновок,
що носії культури шнурової кераміки етнічно вже не належали до групи
передньоазійских народів, ставши представниками народів північнозахідної смуги Європи. Він гіпотетично розглядає пізніх трипільців і як
представників яфедитів, і як, репрезентантів протоіндоєвропейців. Ця
гілка населення справила значний генетичний вплив на нову людність на
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південних територіях. Тобто, виразно простежується зміна перед
індоєвропейського антропологічного типу індоєвропейським. Аналогічні
процеси у цей час відбуваються в усьому світі: витіснення еллінами
пелазгів в Греції латинянами етрусків в Італії тощо. Автор відзначає
зміну геополітичного напряму тодішньої культури. Простежується зміна
азійських цінностей на європейські. Отже, відбувається процес постання
українського індоєвропейського типу.
Далі В. Петров переходить до опису скіфської епохи, як наступниці
культури шнурової кераміки. Він відзначає спільність суспільногосподарчого розвитку культур. Він простежує процеси соціальної
диференціації суспільства, спираючись на висновки В. Щербаківського
та на спостереження Геродота1. Він знову ж таки порівнює скіфів з
трипільцями через ряд чинників. Він виразно кодифікує скіфів як
імперський євразійський тип, войовничий та агресивний. Скіфські
поселення описуються як могутні укріплення-городища, що
перевершують навіть аналогічні споруди князівських часів.
За свідченням Геродота, скіфи поділялися на окремі племена: орачів,
еллінів, царських скіфів, будинів, неврів, гелонів, гіпербореїх тощо.
Тобто, скіфська імперія як і будь-яка інша, була конгломератом народів
та етносів.
В. Петров спираючись на результати етнографічних досліджень про
війни скотарів і вершників на Сході трактує як аналогічну станову
політику скотарсько-вершницької верхівки скіфів. Тобто, в імперії
подібного типу, кожен клан веде самостійну політику, постійно воюючи
з іншими кланами. Чітка державна структура відсутня – населення
роздроблене на малі анархічні утворення. З огляду на все це Петров
визначає етнічний характер скіфів як типовий продукт розвитку
попередніх епох. Тут він суперечить своєму попереднику, якій визначав
скіфів як «східних азіатів». На цьому етапі чітко фіксується різкий
перехід від протоукраїнського етнотипу, від осілого землероба до
кочового завойовника. Аналізується експансія скіфів на східні та
південно-східні території, захоплення ними Неневії та військові
конфлікти з Персією та Туркестаном. Звичайно, така експансія скіфів
мала свої етнічні наслідки: скіфи, які були відірвані від метрополії
піддавалися потужним асиміляційним процесам. Через їх периферійних
представників в метрополію проникали чужоетнічні елементи, і саме
периферія швидше денаціоналізувалася.
У зв’язку з цим Петров проводить паралель з варягами та норманськими
князями. Найкраще сталі етнічні риси зберегли осілі скіфи-хлібороби, що
еволюціонували дуже повільними темпами внаслідок відірваності від
завойовницьких процесів. Боротьба за «місце під сонцем» скіфської верхівки
аж ніяк не обходила піших землеробів.
Близько середини першого тисячоліття до н.е. відбулися процеси
концентрації скіфів в межах метрополії Наддніпровя. Україна втратила свою
1
Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V ст. перед Христом. –
К.: Довіра, 1992. – 72 с.

353

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

імперську домінанту, натомість еллінізуючись. Фіксується значний вплив
античного світу на скіфів, як наслідок їх спільної боротьби проти персів.

Наступним етапом, дослідженим В. Петровим, стала антична епоха, і,
зокрема, її перший період. Тут автор аналізує теорії інших вчених:
Л.Нідерле, А.Спіцина, П.Рейнеке, М.Еберта, Е.Мінне, А.Калитинського
та інших.
Автор також аналізує зарубинецько-корчуватівську культуру цього
періоду, ґрунтуючись на попередніх дослідженнях В. Хвойки. Він
відзначає її тотальний характер в Седеньому Наддніпровї, що має
свідчити про густозаселеність територій. На матеріалі археологічних
досліджень фіксується широке розповсюдження предметів матеріальної
культури еллінського періоду – як автентичних, так і копій. Знову
хліборобство повертає собі превалюючий статус, а господарство України
виконує ключову роль в економічній системі античного світу.
Відбувається інтенсифікація процесу еллінізації скіфського населення,
разом з тим занепадає значення скотарства та сезонного кочівництва.
Разом з тим відходять у минуле укріплені городища. Завойовники
перетворюються на експортерів збіжжя. Тобто, відбувається еволюція
суспільної свідомості. Разом із хліборобством інтенсивно розвивається
народні промисли та ремесла. Відбувається заселення безлюдних досі
територій, збільшення кількості населення, піднесення його добробуту і
як наслідок цього – нівеляція соціального розшарування.
Аристократичний
уклад
суспільства
демократизується,
воно
оселянюється. Тут можна простежити закладення основ демократизму
українського суспільного ладу, що дістало найвищий вияв за часів
козачини. На противагу М. Грушевському, який витрактовує зміну
суспільного устрою відтісненням скіфів сарматами, траками і
бастардами з території України, В. Петров пояснює цю зміну їх
еволюційним переродженням. В. Петров відкидає міграційну теорію,
віддаючи перевагу еволюційній.
Автор відзначає одну важливу деталь: основна маса осілого
населення, попри свою консервативність, втрачає архаїчні риси,
зазнавши впливу античного світу. Відбулася певна мовна асиміляція,
модернізація культури. Тут Петров полемізує з теорією Нідерле,
виходячи з результатів археологічних досліджень.
Другий період античної епохи до дослідження В. Петрова був
вивчений мало. В античних джерелах не було відомостей про населення
територій Середнього Наддніпровя, також були практично відсутні данні
про археологічні пам’ятки цього періоду. Найбільш дослідженим був
Черняхівський могильник, відкритий В. Хвойкою який і дав назву всій
культурі. Україна розглядалася як транзитна територія на перетині
міграційних процесів. Кодифікація археологічних пам’яток та
систематизація фактів дозволили ґрунтовно змінити ці уявлення,
створивши потужну джерелознавчу базу для відтворення картини
тодішнього життя. Було встановлено, що могильників типу
Черняхівського залишилося понад 200, і ця цифра швидко зростала з
розвитком археологічної науки. На основі цих даних В. Петров робить
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висновок, що населення України в цей період мало досягати кількох
мільйонів. Характерно, що на той час припадає й формування
теринового простору України у тих межах, які згодом визначать її
етнографічні кордони. Тобто, наявною була зміна умов життя населення:
відпала необхідність в укріплених городищах, нормалізувалися
міжплемінні стосунки тощо. Майже повністю занепадає військова
верства населення. Натомість у степовій смузі зберігаються городищабурги, оточені високими стінами і глибокими ровами.
Петров доводить, що культура черняхівського типу під впливом
Риму, з тої причини, що вона склалася в Придунавї ще до ескалації
римського впливу. Разом з тим, автор не відкидає факту можливої
романізації місцевого населення у ІІ-ІІІ ст., яке, проте, вже оформилося
на той час в своїх основних етнічних елементах. В. Петров відкидає
також готську теорію етнічного формування місцевої людності,
віддаючи перевагу внутрішнім чинникам.
Вчений визначає закінчення античної доби ІV-V ст. і початок
слов’янської – V-VІ ст. Тут він простежує зміну демографічних
процесів: майже цілковите зникнення населення в басейні Донця і
Дніпра, не менш загадкове, ніж у часи Трипілля. Через простеження
поширення своєрідних форм посуду на Галичині і Волині автор робить
висновок про те, що тут населення залишилось не ушкодженим,
зберігши автентичну етнографічну культуру, як спадкоємицю античної
доби. Отже, доводиться утворення етнографічної культури українського
народу з початком європейського літочислення, тобто від Різдва
Христового.
Аналіз антропологічних особливостей українців у праці В. Петрова
ґрунтований на даних В. Вовка та підтверджує концепції
С. Рудницького, Е. Реклю та антрополога Намі. В. Петров не проводить
самостійних антропологічних досліджень, обмежуючись загальним
оглядом наявних концепцій, почасти протилежних. В цілому фіксується
цілісність українського етнічного типу, з незначними периферійними
відхиленнями від загальної норми. Підсумовуючи антропологічні дані,
дослідник визначає провідні тези української антропологічної науки:
«1) своєрідність українського антропологічного типу; 2) наявність в
складі українського народу кількох відмінних антропологічних (расових)
типів; 3) перевагу серед них типу високих або вище середнього типу з
темною або мішаною пігментацією брахіцефалів, який визначається
антропологами як властиво український і характеризується як
приналежний або до динарської (адріатичної), або до альпійської чи
альпо-адріатичної раси»1.
Разом з тим, автор відзначає нерозвиненість сучасної йому
антропологічної науки, необробленість накопиченого наукового
матеріалу, відсутність ґрунтовних праць з цієї галузі.

1

Петров В. Походження українського народу. – К.: МП Фенікс, 1992. – С. 104.
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Як рецепти для подальшого розвитку української археологічної науки
В. Петров пропонує запровадження принципу історизму при вивченні
пам’яток матеріальної культури, необхідність постановки на порядок
денний проблеми антропологічних відмінностей українців від
представників інших народів, проведення порівняльних досліджень на
іншомовних територіях, які були раніше українськими етнографічними
землями. Все це, на його думку, має допомогти у розв’язанні
методологічних труднощів у простеженні спадковості українців від
автохтонного населення цих територій неолітичної доби.
Як бачимо, стан повоєнної вітчизняної археологічної науки був
досить розвиненим. Звичайно, розпорошеність досліджень українських
радянських та діаспорних вчених відігравала свою негативну роль, проте
В. Петрову вдалося відтворити відносно цілісну картину. На сьогодні
перед нами стоїть завдання всебічного вивчення творчого наукового
доробку попередників, аби встановити істину. Перед українознавцями ж,
ця задача зростає на кілька порядків. Ми маємо дати чітку і двозначну
відповідь на важливе питання походження українського народу, щоби
покласти край мутним хвилям псевдонаукових домислів.

Шостак М.В. (Київ)
УТВОРЕННЯ КИЄВО-РУСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНІ ПРОЦЕСИ
В ПРАЦІ В.Д. БАРАНА «ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ»
У статті досліджується утворення Києво-Руської держави та
етнокультурні процеси в праці В. Барана «Історичні витоки
українського народу». Автор переконана, що у своїй праці, на новій
методологічній основі через використання археологічних, історичних,
етнографічних, лінгвістичних та інших джерел, В. Баран об’єктивно
висвітлює етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави.
Київська Русь – могутнє політичне об’єднання, одне з найбільш
розвинених і економічно процвітаючих суспільств тогочасної Європи.
Але вже понад кілька століть точаться дискусії щодо питання, за яких
умов і ким була створена ця східнослов’янська держава. Які внутрішні
та зовнішні фактори сприяли утворенню Києво-Руської держави? Коли
й як на просторах східнослов’янської рівнини з’явився новий етнонім
«Русь», і чи існувала в період Київської держави давньоруська
народність?
Сьогодні актуальність цих питань зумовлена особливістю
історичної долі України, що несуть у собі певне політичне
навантаження. Об’єктивне, без політичних чи будь-яких інших
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упереджень, на основі наукової розвідки доктора історичних наук,
дослідника археології і давньої історії слов’ян, засновника української
наукової школи В.Барана та його посібника «Історичні витоки
українського народу», дасть змогу висвітлити вищезгадані проблеми. У
своїй праці, на новій методологічній основі через використання
археологічних, історичних, етнографічних, лінгвістичних та інших
джерел, В.Баран робить спробу розкрити етнокультурні процеси в
період Києво-Руської держави.
Розпочинаючи дослідження цієї проблеми, а саме – розв’язуючи
конкретне завдання щодо вивчення етнокультурних процесів у період
Києво-Руської держави, ми використовували порівняльно-історичний та
типологічний методи, як одні з важливих засобів упорядкування й
аналізу матеріалу.
У XVIII ст. ряд німецьких учених розвинули так звану норманську
теорію. В ній доводилося, що Київську Русь заснували варяги, відомі на
Заході як вікінги або нормани. Підкреслювання важливості германських
впливів та натяки на нездатність слов’ян створити власну державу
викликали обурення російського вченого XVIII ст. М. Ломоносова, який
доводив першочергову роль слов’ян у створенні Київської Русі.
Твердження М.Ломоносова дістали назву антинорманської концепції та
поклали початок суперечкам, що тривають і до сьогодні.
У 30-х рр. ХХ ст. радянські вчені оголосили норманську теорію
політично шкідливою, бо в ній заперечується здатність слов’янських
народів створити незалежну державу і проголосили, що Київську Русь
заснували східні слов’яни без участі варягів. Не тому, що нормани
зачіпали національну гордість російського народу, а просто ідеологічна
конструкція «тисячолітньої слов’янської імперії» при такому
висвітленні історії валилася, немов картковий будинок. А разом з нею –
і всі «права» на землі, колись об’єднані Руссю в одну державу.
Ряд російських і українських істориків – Б. Греков, Б. Рибаков,
В. Довженок, П. Толочко, пишучи, як і коли виникла Київська Русь,
показали, що Русь – це не привнесена норманами назва, а слов’янське
плем’я, яке дало назву державі. Вони переконані, що східні слов’яни
об’єдналися протягом століть в етнокультурну спільність, яка
поглинула всі інші племена й утворили єдину «давньоруську
народність».
Усе це так достовірно подавалося, що й українці згодом почали
вірити в це й вважати, що така могутня слов’янська імперія могла і сама
зробити собі державу, без допомоги якоїсь купки «пришельців». На
перший погляд здається, якщо ми обстоюватимемо цю думку, то будемо
у виграші, та придивившись пильніше, побачимо, що насправді не все
так просто й красиво, як здавалося. Адже всі ці гарні казки про
«слов’янську Русь» поширюються тільки для того, щоб виправдати
підкорення східнослов’янських народів Російською імперією.
Наголошуючи на цьому ті, які думають, що вони – не Русь, а українці,
глибоко помиляються. Для цього ж і байка про «давньоруську мову»,
критикувати яку вчені змогли тільки після розпаду Радянського Союзу.
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В.Баран обстоює концепцію, що на утворення Київської держави
діяли два фактори: внутрішній – сам народ, його племінна еліта, яка
досягла розуміння необхідності державної організації, і зовнішній –
варязькі князі з військовими дружинами, які поступово,
підпорядковуючи північно-східні приволзькі, а потім південні дніпродністрянські племінні об’єднання слов’ян, підняли державотворчий
процес на той вищий надплемінний рівень, який забезпечував діяльність
державних інститутів1. Він нагадує, що нормани, вихідці зі Швеції,
Норвегії, Данії, Голландії у VII–IX ст. встановили цілу епоху,
порядкуючи по всій Європі. Нормандія у Франції – від норманів, вони
створили Англію, і Англія це визнає.
Утім, як уточнює Володимир Данилович, Рюриковичі не побудували
б державу на теренах України, коли б народ не був готовий до цього.
Рюрик спершу прийшов не до Києва, а в Ладогу, однак кривичі, в’ятичі
та ільменські словени держави не створили. До того ж, князі Володимир
і Ярослав були вже більш слов’янами, ніж норманами, однак про своє
походження пам’ятали. Літопис, договори з Візантією, арабські писемні
пам’ятки свідчать, що саме норманська династія Рюриковичів у IX ст.
принесла в Київ назву «Русь», що стала офіційною назвою очоленої
ними східнослов’янської імперії. А розпад цієї держави – це логічний
наслідок несумісності економічних, культурних та політичних інтересів
тих різних слов’янських та неслов’янських племен, що до неї входили, –
так само, як СРСР.
Отже, прихильники норманської теорії доводять, що етнонім «Русь»
походить від слова rиоіхі – фінської назви шведів, яка, в свою чергу,
виводиться з давньошведського слова rогіг (грести). Оскільки фіни
підтримували тісні й тривалі зв’язки як із шведами, так і зі слов’янами,
припускають, що свою назву для перших вони почали застосовувати й
до останніх. У антинорманській концепції слово «Русь» пов’язується з
назвами річок Рось і Русна в Центральній Україні. Інша гіпотеза
припускає можливість існування зв’язку між цим словом і назвою
кочового племені роксоланів, яка походить від іранського слова, що
значить «світло». Оскільки ці гіпотези мають серйозні недоліки, жодна з
них не дістала загальної підтримки. Що стосується самого слова «Русь»,
то, як виявляється, ним спочатку називали варягів, потім землі полян у
Центральній Україні, а згодом – ту політичну єдність, що стала зватися
Київською Руссю. (Слово «Україна» вперше з’являється в літописах у
1187 р. і спочатку вживається як географічне позначення Київського
порубіжжя). Аналогічно тому, як не вдалося дійти конкретного
висновку про походження слова «Русь», так і немає загальної згоди
щодо ширшої проблеми – співвідношення зовнішніх скандинавських
впливів та чинників власне слов’янської еволюції у виникненні
Київської Русі. Тривала й затята суперечка дала мало нових фактичних
1
Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. –
С. 134.
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даних. Можливо, через брак знань багато вчених поступово були
змушені шукати компромісного рішення.
Нині існує загальна згода щодо впливу скандинавів на суспільство й
культуру східних слов’ян. Мандруючи у складі невеликих ватаг воїнівкупців, варяги швидко засвоювали східнослов’янську мову та культуру
й через свою нечисленність навряд чи могли серйозно вплинути на
спосіб життя місцевого населення. Проте важко заперечувати участь,
навіть провідну роль варягів у політичному житті з огляду на те, що всі
правителі Києва аж до Святослава, а також їхні дружинники мали
скандинавські імена. Варяги відігравали роль каталізатора політичного
розвитку завдяки тому, що або підкоряли слов’ян і політично
організовували їх, або ж створювали для них загрозу, що змушувала їх
краще організовуватися самим. Щоправда, у ряді випадків інтереси
східних слов’ян і варягів співпадали. Це, зокрема, стосувалося
обмеження впливу хозарів, протистояння нападам кочовиків,
забезпечення й охорони дніпровського торговельного шляху на
Візантію.
Тому існують вагомі підстави вважати виникнення Києва
досягненням не якоїсь окремої етнічної групи, а результатом складної
слов’яно-скандинавської взаємодії.
В історичній літературі безліч прикладів, коли східнослов’янські
народи характеризуються як єдина етномовна цілісність, а «Київська
держава» – як колиска давньоруської народності. У колективній
монографії російського Інституту cлов’янознавства і балканістики
«Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху
раннего средневековья» (1982) усім південним та західним
слов’янським народам присвячені окремі розділи. І тільки три
східнослов’янські народи – український, білоруський, російський
увійшли до розділу під назвою «Формирование этнического
самосознания древнерусской народности…». Російські історики –
М.Погодін, С.Соловйов, В.Ключевський та інші – всупереч наявним
джерелам розглядають історію східних слов’ян і Київської Русі, як
історію Росії. За М.Погодіним і О.Соболевським українське
Подніпров’я споконвіків було заселено предками росіян, яких прогнали
монголо-татари. Лише у XIV ст. їхнє місце зайняли предки українців з
Галичини і Волині1.
Подібної тенденції дотримуються й сучасні автори. В книзі
П.Толочка «Київська Русь» (1996 р.) визначено основні елементи
давньоруської народності і доводиться, що вона була відносно стійкою
етнокультурною спільністю. У 1999 р. у монографії В.Сєдова
«Древнерусская народность», за допомогою археологічних матеріалів
підтримано концепцію М.Погодіна. Англійський вчений А.Тойнбі у
своїй багатотомній праці «Дослідження історії» називає «запізнілий
дебют слов’ян в історії принизливим», а Русь вважає «скандинавським
1

Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – С. 5.
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царством» і ставить в один ряд з Данією і Норвегією1. З іншого боку,
існує чимало навколонаукових концепцій, згідно з якими слов’яни (а
також предки українців) виводяться з палеоліту чи неоліту. Вони
надмірно амбіційні, проповідуючи винятковість та месіанство
українського народу, що викликає настороженість і навіть вороже
ставлення до української науки.
В.Баран, розробляючи теорію етногенезу, доводить, що зародження
слов’янських народів відбулося в часі та просторі за схемою, яка
зводиться до декількох послідовних ієрархічно-історичних етапів –
індоєвропейці чи староєвропейці, германо-балто-слов’яни, праслов’яни,
слов’янські народи2. Кожна з цих етноісторичних категорій мала пройти
довгий історичний шлях від зародження до утворення нових
етносоціальних спільнот, які б усвідомили свою етнокультурну
відокремленість. Це відбувалося протягом століть і тисячоліть. Тому
слов’янські народи, у тому числі український, не могли утворитися
раніше, ніж їхні предки не пройшли визначені історичні стадії розвитку.
В.Баран на новій методологічній основі розкриває процеси зародження
та історичного розвитку слов’ян на території України й Східної Європи
та доводить, що так званої «давньоруської народності» ніколи не
існувало.
Спираючись на лінгвістичні, історичні й археологічні матеріали,
науковець переконує, що слов’яни ніколи не були єдиною етнічною
спільнотою. Київська Русь виникла як державне об’єднання багатьох
різних слов’янських і неслов’янських племен – вождівств на чолі з
представниками династії Рюриковичів. Київські князі збудували
державу імперського типу, але не створили і не намагалися створити
єдиної давньоруської народності. Її вигадали історики. Автор доводить,
що на відміну від українського народу, давні предки якого займали
корінні слов’янські землі, інші слов’янські племена, котрі в процесі
свого розселення зайняли великі території з чужим (балтським та угрофінським) населенням, зазнали впливу згаданих субстратів3. Саме цим
зумовлені відмінності їх етнічної самосвідомості. Вказані чинники не
були знівельовані в період Києво-Руської державності, централізація
якої фактично закінчилася по смерті Ярослава Мудрого. Це й стало
історичною основою для продовження та завершення процесів
формування трьох східнослов’янських народів, зародження яких
спостерігаємо в ранньому середньовіччі. Саме в цей період у давніх
слов’ян проходив поділ на етнічні групи. В усіх нових регіонах
розселення слов’ян, де їх культура і мова стали провідними,
зароджувалися основи нових слов’янських етносів – зародків сучасних
слов’янських народів.

1
2

С. 3.

3

Там само. – С. 6.
Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. –
Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – С. 6-7.
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Науковець доводить, що склавини та анти – корінні мешканці
України – в інтеґрації дали предків сучасних українців. У свою чергу, ті
групи склавинів, які відселилися у Верхнє Подунав’я, стали суттєвим
компонентом в утворенні словаків, морав’ян та чехів, як і анти на
Балканах – південнослов’янських народів. Аналогічні процеси
відбувалися на північно-східних рубежах слов’янського світу.
Слов’янські переселенці з Верхнього Подніпров’я, поглинаючи
балтійський та угро-фінський субстрати, закладають основи
білоруського та російського народів на Двіні та на Волзі.
Цікава позиція й М.Брайчевського, який вважає: «Процес етногенезу
є завжди процесом дуже конкретним. Суть полягає у формуванні
народів, але народів конкретних, таких, що існують (або існували)
реально, виникнення яких охоплює точно визначені хронологічні
періоди, про які можна сказати, що вони мають свій початок і свій
кінець. Розуміння етногенезу як перманентного процесу, що розпочався
десь на зорі людської історії і тягнеться до наших днів, позбавляє саме
поняття реального змісту. Одна з основних помилок досьогоднішніх
студій у галузі слов'янської етногонії полягає в тому, що проблема
ставиться, як етногенез слов'ян взагалі, а це означає втрату конкретності
поняття. Такого народу – «слов’яни» – не існує в природі; існують (або
існували) конкретні слов'янські народи: стародавня Русь, росіяни,
українці, білоруси, болгари, поляки, чехи, словаки, морави, серби,
хорвати, словінці, македонці, кашуби та ін. Говорити серйозно про
виникнення того, що реально не існує і ніколи не існувало, не можна.
Тому не може бути і проблеми етногенезу слов'ян, а може і повинна
бути проблема етногенезу слов'янських народів – русів, українців,
поляків, болгар і т. д., причому процес формування кожного з цих
народів міг і повинен був мати своєрідний характер, а може і зовсім
різні шляхи розвитку»1.
В.Баран не зовсім згодний з позицією М.Брайчевського й наводить
нові аргументи на користь висновків М.Грушевського, що в період
Київської держави не існувало ні загальнослов’янської етномовної
єдності, ні давньоруської народності. Він вважає, що такого
слов’янського племені як руси, які поглинули всі інші східнослов’янські
племена, не існувало. І всі доцентрові об’єднувальні сили, які діяли в
Києво-Руській державі менше сотні років, не могли забезпечити
утворення єдиної давньоруської народності2. Прихильники ідеї
давньоруської народності часто-густо в поняття державно-політичного
союзу вкладають зміст етнічної єдності, хоча ці поняття є кардинально
різними і несуть у собі різні історичні процеси.
Дослідник робить висновок, що кожний із східнослов’янських
народів має свої глибокі додержавні витоки і право лише на частину

1

Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К.: Наук. думка, 1968. – С. 17-20.
Баран В.Д., Баран Я.В. Історичні витоки українського народу. – К.: Ґенеза, 2005. –
С. 132.
2
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східнослов’янських земель, корінних або освоєних у процесі
розселення, де жили його безпосередні предки.
В. Баран в одному з інтерв’ю слушно зауважує: «Я вважаю, що
українським ученим залишилося єдине – правда. Ми прямі нащадки
родоначальників слов'ян. Ми такий же народ, як інші європейські. Але
довго були підневільні, за нас писали історію то поляки, то росіяни.
Коли українці писали гарну книгу – її не друкували, а вчених, бувало,
розстрілювали. Нам треба написати правдиву історію тепер – виважено і
спокійно»1.
Таким чином, на основі системного вивчення археологічних,
лінгвістичних, історичних джерел та власних розробок В.Баран у своїй
праці чітко та зрозуміло викладає найновіші досягнення археологічної
та історичної науки з питань етнокультурного та суспільного розвитку
слов’ян у княжий період. Науковець розкриває механізми формування
слов’янських народів, зокрема, українського й намагається дати
обґрунтовані та об’єктивні відповіді на низку питань про утворення
Києво-Руської держави та етнонаціональні процеси.

Ворончук І.О. (Київ)
"ВОЛОЧНА ПОМІРА" 1557 РОКУ
У ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ
(до питання української метрології)
Стаття присвячена історії запровадження аграрної реформи
1557 р., внаслідок якої у Великому князівстві Литовському була
проведена "волочна поміра", та з'ясуванні площі нової земельної одиниці
– волоки.
У XVI ст. відбуваються докорінні зміни в галузі економічної,
господарської політики центрального уряду Великого князівства
Литовського (ВКЛ). З одного боку вони були викликані проникненням
торгового капіталу в економіку ВКЛ, а з другого – складною
міжнародною ситуацією, в якій опинилась держава через загострення
відносин з Московією і Кримським ханством2. Необхідність ведення
виснажливої боротьби проти агресивних намірів цих сусідів вимагала
все нових і нових податків.
Головними
прибутками
великокнязівського
скарбу
були
надходження від господарських (великокнязівських) маєтків, що йшли
на задоволення як особистих потреб великого князя, так і
1
Музиченко Я. Слов’янська батьківщина // Україна молода. – 2005. – № 46. – 15
березня.
2
Пичета В.И. История сельского хозяйства и землевладения в Белоруссиии. – Минск,
1928. – Ч. 1 (до конца XVI в.). – С. 133.
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загальнодержавних. Оскільки стан великокнязівського господарства був
не дуже задовільним, а видатки значно збільшились, державна
скарбниця швидко спорожніла. Таким чином, перед урядом постала
нагальна потреба збільшити державні надходження. Уряд вирішив
поповнити державну казну за рахунок підняття прибутковості
великокнязівського господарства і з цією метою приступив до його
реорганізації.
Першим кроком у цьому напрямі була устава 1514 р.1 Вона мала
поширення ще на досить вузьку територію, а саме – лише на
господарські двори Віленського і Троцького повітів і складалася з
декількох несистематичних розпоряджень, що були спрямовані тільки на
те, щоб одержані прибутки не втрачались2. Наступним кроком стала
уставна грамота державцям і урядникам 1529 р. (видана вдруге у
1547 р.), яка відрізнялась від попередньої закладеними вже у ній
певними принципами нової господарчої політики3. Ця "устава" була
безпосередньо
спрямована
на
збільшення
прибутковості
великокнязівських маєтків. У ній проглядають наміри інтенсифікації
господарства та пристосування його до потреб внутрішнього і
зовнішнього ринків, тобто надання йому підприємницького характеру.
Попри це, очікуваних урядом великих зрушень не відбулось. Річ у
тім, що спроби державної адміністрації щодо реорганізації та
інтенсифікації господарства здійснювалися в межах існуючих
економічних норм при збереженні старих земельних і повинностних
порядків. При такому підході заходи уряду не могли дати серйозних
результатів. Навпаки, вони ще більше виявили відсталість господарства
від вимог часу. Все це, а також недоліки самих "устав" висували на
порядок денний необхідність аграрної реформи. Проте до її проведення
великокнязівська адміністрація здійснила ще один захід, спрямований на
поліпшення господарства. Майже напередодні аграрної реформи була
видана нова "устава", що дістала назву "Наказ старостам и державцям"4.
Щоправда, з приводу її датування в літературі існує розходження думок.
М.В. Довнар-Запольський датував цю "уставу" пореформенною добою5.
М.Г. Бережков, аналізуючи тексти "устав", відзначав близькість "Наказу"
до "устави" 1529 р. і в той же час вбачав принципові протиріччя з
"Уставою на волоки", через що вважав, що "Наказ" був створений у

1
Любавский М.К. Областное деление и местное самоуправление Литовско-русского
государства ко времени издания первого Литовского статута. – М., 1892. – Приложение
№ 23.
2
Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском
государстве. – М., 1958. – С. 85-87.
3
Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные
Археографической комиссиею. – СПб., 1851. – Т. II. – № 159.
4
Довнар-Запольский М.В. Очерки по организации западно-русского крестьянства в
XVI в. – К., 1905. – Приложения. – С. 84.
5
Там само.
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дореформену добу1. Інші висновки зробив В.І. Пічета. Досліджуючи
глибинні процеси соціально-економічного розвитку ВКЛ XV-XVI ст.,
він дійшов висновку, що, незважаючи на різні принципи, закладені в
"Наказі" і "Уставі на волоки", вони тісно пов'язані між собою і були
теоретичним віддзеркаленням практичного економічного поступу
держави2.
В низці цих заходів важливе місце мала діяльність королеви Бони.
Саме їй належала ідея централізації усієї господарчої політики, що
становила сутність її адміністративно-економічних перетворень3.
Королева виявилась дбайливою і старанною господаркою своїх власних
добр (за привілеями їй належали міста Гродно, Пінськ, Кобрин, Клецьк,
Рогачів, Кременець та Городець з їх повітами)4. Маючи на меті
збільшення прибутковості своїх маєтків, вона, перш за все, вирішила
з'ясувати розміри наявного земельного фонду, який перебував у її
розпорядженні. Це було досягнуто шляхом перевірки прав
землевласників на землю. Так, вже у 1533 р. мстибоговські бояри
повинні були пред'явити листи і привілеї, тобто юридичні документи, на
"имения, люди альбо земли свои"5. У квітні 1534 р. аналогічна перевірка
була проведена у Кобринському повіті. Під час перевірки з'ясувалось,
що певна частина землевласників володіла землями, не маючи на них
жодних юридичних прав6. У подальшому це стало підставою для
повернення цих земель на господаря – великого князя.
Королеві Боні належала також ініціатива здійснення першого
практичного кроку щодо створення нових форм землекористування. Ці
заходи, що були проведені у 1552-1555 рр. на території Пінського та
Клецького князівств, В.І. Пічета називав "у деякому роді аграрною
революцією", оскільки вони насильницькими методами руйнували старі
форми землеволодіння7. Ця реформаційна політика в добрах королеви
здійснювалась на підставі своєрідної інструкції, що дістала назву
"Устави королеви Бони". На думку дослідників, ця "устава" мала досить
поверховий характер загальної настанови, не відзначаючись достатньою
повнотою, і не давала відповіді на безліч практичних питань, що постали
внаслідок її запровадження. Попри це, заходи королеви досягли
поставленої мети.
Цим реальним позитивним досвідом по підняттю прибутковості
господарських добр скористався син королеви Бони Зигмунт ІІ Август.

1
Бережков Н.Г. "Устава замков, держав и дворцов" Сигизмунда-Августа,
предшествовавшая "волочной уставе" // Журнал Министерства Народного Просвещения. –
1911. - № 5. – С. 99-105.
2
Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа. – С. 99-100; Його ж.
Белоруссия и Литва XV-XVI вв. – М., 1961. – С. 43-44.
3
Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV-XVI вв. – С. 12.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само. – С. 15-20.
7
Там само. – С. 21.
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Його аграрна реформа, або так звана "волочна поміра"∗ мала носити вже
не локальний, а широкий повсюдний характер. Ключовою датою у її
проведенні стало 1 квітня 1557 р., коли сеймом було прийнято головний
документ, що заклав фундамент цієї аграрної реформи, яка дістала
офіційну назву "Устава на волоки"1. У розмежувальному акті
Коршевської волості 1562 р. сутність реформи пояснювалась як
правильне вимірювання та розмежування різних частин землі, а також
справедливе їх розподілення за принципом, "що кому належить"2.
Процесс проведення реформи детально досліджений у працях
Л. Коланковського,
М.В. Довнар-Запольського,
В.І. Пічети,
Д.Л. Похилевича та ін.3
Таким чином, уряд ВКЛ здійснив помір володінь великокнязівського
столу з метою найраціональнішого використання земельного фонду і
заведення великих господарств-фільварків. З метою уніфікації
селянських повинностей селянам надавались однакові за розміром
стандартні земельні ділянки – "волоки". Одночасно визначалась якість
ґрунтів і відповідно до цього призначались належні з цих наділів
повинності. Це був грандіозний для тих часів задум і захід. Трохи більше
як за десять років спеціально визначені для цього урядовці обміряли і
описали декілька сотень тисяч гектарів ріллі та лісових масивів, що
призначались для вирубування з подальшим використанням звільнених
територій для сільського господарства. Одночасно було проведено і
частковий обмір державних лісів – "пущ і переходів звериных"4.
Проводячи помір і опис земель, великокнязівська адміністрація з метою
ліквідації черезсмужжя приєднувала до дворів великокнязівського столу
розташовані поруч землі шляхти і духовенства, на яких влаштовувались
нові форми господарства – фільварки. Натомість власникам, що мали всі
юридичні права на відібрані землі, надавалися інші ділянки.
Практичним здійсненням реформи керував калуський підкоморій,
книшинський і забельський староста Петро Фальчевський, а її
∗
Термін "волочна поміра" вживали М.К. Любавський та польські вчені. М. В. ДовнарЗапольський називав ці заходи "селянською реформою", В.І. Пічета спочатку вживав
термін "аграрна реформа", а в останні роки своєї наукової діяльності називав їх
"землевпорядною політикою".
1
Памятники, изданные Временною Комиссиею для разбора древних актов,
высочайше учрежденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генералгубернаторе (далі – ПКК). – К., 1846. – Т. II. – С. 113-124.
2
Акты, издаваемые Виленскою Комиссиею для разбора древних актов (далі – АВК). –
Вильна, 1898. – Т. XXV. – С. 10.
3
Kolankowski L. Pomiara włóczna // Ateneun Wileńskie. – R. 4. – 1927. – Z. 13. – S. 235251; Довнар-Запольский М.В. Очерки по организации западно-русского крестьянства в
XVI в.; Його ж. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при
Ягеллонах. – К., 1901. – Т. I; Пичета В.И. Названі праці; Похилевич Д.Л. От Торунского
статута к Уставе на волоки // Ученые записки Ярославского гос. пед. ин-та. История. –
1945. – Вып. 7. – С. 3-18; Його ж. Землеустройство и поземельный кадастр в Белоруссии,
Литве и на Украине в XVI-XVIII вв. // Материалы по истории земледелия СССР. – М.,
1952. – С. 322-410; Його ж. Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI-XVIII вв. – Львов, 1957.
4
Довнар-Запольский М.В. Очерки по организации западно-русского крестьянства в
XVI в. – С. 235-244.
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теоретичні засади були розроблені одним з найвидатніших діячів
тогочасної польської науки і культури, вченим і придворним геометром
короля Зигмунта II Августа Станіславом Гжепським. На замовлення
уряду ним був підготовлений і 1566 р. у рекордно короткий термін (за
чотири місяці) виданий підручник "Геометрія"1.
За "Уставою на волоки" проведення реформи передбачалось лише у
великокнязівських маєтках, на приватновласні землі "Устава" юридично
не поширювалась. Але ідея одержання більших прибутків шляхом
заведення фільварків привабила і шляхту, яка також почала
запроваджувати у своїх маєтках помір селянських господарств-дворищ
на однотипні земельні ділянки – "волоки"2.
На власне литовських землях процес переведення селянства з
дворищної форми господарювання на волочну відбувся протягом другої
половини XVI ст. За підрахунками Д. Л. Похилевича наприкінці XVI ст.
в Литві і Білорусі 60 – 80 % селянських господарств перебували вже на
волоках3. Проте таке швидке впровадження аграрної реформи вдалося не
всюди. Матеріали Бобруйського староства свідчать, що у самому
Бобруйську волочна поміра була здійснена у 1560 р., але на селі
протягом багатьох років відбувався настільки значний опір селянства,
що великокнязівська адміністрація не змогла його зламати до 30-х років
XVII ст.4 Ще 1611 р. в листі до бобруйського старости король Зигмунт
ІІІ визнавав, що волочна міра не закінчена через "бунти тамтешніх
підданих"5. Існує точка зору, що завершення впровадження волочної
поміри в руських землях ВКЛ також відбулося у XVI ст.6, проте, на нашу
думку, вона є хибною. Документальний матеріал пересвідчує, що в
українських землях не лише до кінця XVI ст., але ще й до середини
XVII ст. найпоширенішою формою селянського землеволодіння
залишалось дворище7. М.С. Грушевський, досліджуючи інвентарі
приватних маєтків Володимирського і Луцького повітів Волині,
констатував, що там у другій половині XVI ст. найчастіше виступають
дворища неміряні і зазначав "виразної вказівки на дворища-волоки я собі
взагалі не пригадую"8. В.І. Пічета також висловив думку, що реформа
спочатку не зачіпала східних руських земель і вважав, що підставою для
реформування господарства цих волостей була більш пізня "устава" для
1
Grzepski St. Geometryja to jest miernicka nauka po polsku krótko napisana z greckich i
lacinskich ksiąg. Teraz nowo wydana roku 1566. – W Krakowie. – Wrocław, 1957.
2
Cпиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Белоруси (XV-XVI в.). – Минск, 1993.
– С. 73-76.
3
Похилевич Д.Л. Бюджет крестьян Белоруссии и Литвы в XVI в. // История СССР,
1972. – С. 146.
4
АВК. – Т. XXV. – С. 116.
5
Там само. – С. 140.
6
Козій А.М. Фільварко-панщинна система в Речі Посполитій (проблема генезису). –
Львів, 1994. – С. 17-18.
7
Ворончук І.О. Селянський двір на Волині в другій половині XVI ст. (спроба
ретроспективного відтворення) // Третя Академія пам'яті професора Володимира
Антоновича. – К.,1996. – С.331-351.
8
Грушевський М. Історія України-Руси. – Львів, 1905. – Т. V. – С. 212.
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Бобруйського староства від 1639 р. Прослідковуючи певну різницю між
цим документом і "Уствою на волоки", але зазначав, що в цілому вони
були побудовані на спільних засадах1.
Одним із найважливіших принципів аграрної реформи 1557 р. було
запровадження нової земельної одиниці – волоки. Одночасно, за
висловом М. С. Грушевського руйнувались давні форми громадського
устрою2. Згідно з "Уставою" дворищні землі перемірялись на волоки.
Стара велика патріархальна селянська родина насильницьки
руйнувалась, і окрема мала сім'я наділялась земельною ділянкою –
волокою. Таким чином, в межах колишньої Литовсько-Руської держави
набула поширення міра поверхні під назвою "волока".
Вивчення досить великої літератури щодо питання походження назви
і сутності волоки як одиниці виміру поверхні, що поступово стала
зразковою і стандартною мірою селянського наділу, дозволило виявити
серйозні розходження як стосовно її величини, так і змісту самого
терміна.
Цю назву фіксує вже "Синоніма словеноросская" Лаврентія Зизанія3.
У "Словарі української мови" за редакцією Б. Грінченка терміни
"волока" і "уволока" подаються окремими статтями як слова з
неідентичним значенням. "Уволока" визначається як "земельна міра (в
давнину), що дорівнювала 30 моргам або 19 десятинам 2010 саженям"4.
Як бачимо, Б. Грінченко вважав цей термін вже застарілим. "Волока"
пояснюється ним як назва обробленої ділянки землі невизначеного
розміру з лісом і сіножаттю5. В сучасних поліських говірках української
мови назва "волока" вживається на означення вузької смуги землі,
неокресленої в метрологічному плані величини6.
Майже всі дослідники одностайні у висновку, що в етимологічному
значенні назва "волока" походить від дієслова "волочити", що пов’язує
волоку із знаряддям такої самої назви. Ця інтерпретація була висунута
ще на зламі XVIII-XIX століть Т. Чацьким7. Я. Шевчик вважає, що
термін "волока" являє собою третій випадок (поряд із словами "плуг" та
"рало") переносу назви сільськогосподарського знаряддя на площу
зораної землі8.
З точки зору семантики процес походження назв одиниць виміру
землі від звиклого знаряддя оранки є досить поширеним і характерним
1
Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском
государстве. – С. 206-208.
2
Грушевський М. Довнар-Запольський. Очерки по организации западно-русского
крестьянства в XVI веке. – К., 1905. – Рецензія // Записки Наукового товариства
ім. Шевченка. Львів, 1906. – Т. LXX. – Кн. 2. – С. 200.
3
Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская. – К., 1964. – С. 202.
4
Грінченко Б. Словарь української мови. – К., 1958. – Т. IV. – С. 358.
5
Грінченко Б. Словарь ... – Т. I. – С. 250-251.
6
Лисенко П.С. Словник діалектної лексики Середнього і Східного Полісся. – К., 1972.
– С. 20.
7
Czacki T. Dzieła. – T. I. O litewskich i polskich prawach. – Poznań, 1843. – S. 243.
8
Szewczyk J. Włoka. Pojęcie i termin na tle innych średniowiecznych jednostek pomiaru
ziemi. – Warszawa, 1968. – S. 111.
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для народів усієї Західної Європи. Як правило, він проходив декілька
стадій: спочатку назва знаряддя праці переходить на назву цілої
господарcької одиниці, яка складається власне із знаряддя і супряги,
тобто тяглої сили і самого працівника, далі вона поширюється на
означення абстрактної одиниці землі і, нарешті, – на одиницю поверхні
ґрунту.
В. Винник, а слідом за ним Я. Шевчик висловили думку, що назва
"волока" поступово витіснила давній метрологічний термін "плуг"1.
Іншої точки зору дотримувались деякі дослідники попереднього часу.
Зокрема, Ф. Пекосіньський вважав, що стара польська одиниця поверхні
землі, яка називалася "рало", "плуг" або "жереб", не витримала тиску
німецької колонізації і поступилася новій одиниці – німецькому "лану"2.
В. Мацейовський та К. Соханєвич також пов'язували становлення
ланової господарської системи у Польщі з поширенням і впливом
німецького права3. Їм заперечував Ф. Буяк, який стверджував, що
німецька назва "лан" лише замінила назву вже давно існуючої власної
польської одиниці виміру поверхні, якою він вважав "плуг" або
"жереб"4.Видатний знавець аграрної проблематики середньовічної
Польщі К. Тименецький вважав, що в південно-західних реґіонах
Польщі набула поширення ланова система, яку він пов'язував із впливом
німецького права, а у північно-східних – волочна, пов'язана з польським
правом5. Термін "волока" він розглядав як назву чисто польського
походження, яка відповідала латинському поняттю "mansus", широко
розповсюдженому у Західній Європі. Заперечуючи зв'язок волоки з
німецькою колонізацією, дослідник зауважував, що цей термін виник
значно раніше, хоча в подальшому своєму розвитку він і підпав
незначною мірою німецькому впливові. Появу цього слова він відносив
до тих часів, коли ще не встановились усталені земельні міри, в зв'язку з
чим волока спочатку набрала значення господарчої одиниці. У цьому
розумінні К. Тименецький ідентифікував волоку зі "zrebiem". Він
припускав, що спочатку розміри волоки як просторової міри мусили
підлягати локальним коливанням, залежно від місцевих природних умов
і якості ґрунтів, що в подальшому полегшило поширення єдиної міри.
Таким чином, на його думку, розвиток польської волоки був повністю
аналогічний розвитку німецької "huoby" (hufe) з тією тільки різницею,
що в Німеччині раніше відбулося перетворення одиниць простору в
більш усталені й постійні форми. Вплив німецької колонізації на волоку
К. Тименецький обмежував лише тим фактом, що поза селами,
1
Винник В.О. Назви одиниць виміру і ваги в українській мові. – К., 1966. – С. 62;
Szewczyk J. Włoka. – S. 111.
2
Piekosiński F. O lanach w Polsce wieków średnich // Rozprawy Akademii Umiejtnoci.
Wydz. Hist.-Filozof – Kraków, 1887. – T. XXI. – S. 23-27.
3
Maciejowski W.А. Historja dawnych polskich miar i wag w zarysie, od czasów
najdawniejszych aź do końca XVIII wieku przedstawiona // Ekonomista, 1868. – S. 253;
Sochaniewicz K. Miary roli na Podhalu w ubieglych wiekach. – Lwów, 1927. – S. 9.
4
Bujak Fr. Studia nad osadnictwem Malopolski. – Kraków, 1905. – Cz. 1. – S. 178.
5
Tymieniecki K. Historia chopów polskich. – Warszawa, 1969. – T. III. – S. 50-51.
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заснованими на німецькому праві, була прийнята волока хелмінської
міри, тобто запозиченням лише самої міри. У зв'язку з цим він вважав
волоку простим відповідником малопольського лану1.
Проте К. Тименецький вбачав не стільки реґіональну різницю між
лановою і волочною системами, скільки значно суттєвішу, яку він сам
характеризував як "інституційну". Характерною і відмінною рисою
волочної системи він визнавав можливість вільного селянського
переходу з одного шляхетського маєтку до іншого, щоправда,
зазначаючи при цьому, що повністю вважати селян вільними смердами
також не можна2.
Точка зору К. Тименецького протирічила висновкам попередньої
польської історіографії, зокрема, думці Ф. Пекосіньського щодо впливу
німецького права на формування польських аграрних порядків і
становлення земельних одиниць та їх мір. Не в усьому з К. Тименецьким
погоджувались і вітчизняні дослідники. М.Ф. Владимирський-Буданов
вважав "Уставу на волоки" Зигмунта-Августа результатом впливу
німецького права, яке діяло на руських землях вже через посередництво
польського права і за яким селянство ВКЛ втрачало право переходу. Він
писав: "акт, свидетельствущий о неизбежной взаимной зависимости
крепостного и немецкого права, есть уставъ о волоках"3.
Один з перших дослідників волоки Ст. Гжепський ідентифікував
волоку з ланом: "В Польщі є лан, а в Мазовії – волока"4. В "Геометрії"
зазначалось також, що в Литві землю "на волоки міряють"5. При цьому
автор вважав волоку пруською мірою і називав її хелмінською6.
Т. Чацький першим намагався визначити різницю між волокою і ланом
на тій підставі, що волока мала означати поле оброблене (тобто вже
зволочене), а лан мав означати ту ж саму площу землі, але до її
волочіння7.
Я. Шевчик вважала, що наступники Т. Чацького – З. Глогер і
М. Лінде – наслідували його погляд, не змінюючи сутності визначення
терміна, значення якого в подальшому поширилось на літературу
енциклопедичного характеру8. На нашу думку, це не зовсім так.
М. Лінде вважав, що волока і лан взагалі нічим не відрізнялись, крім
назви9. Зате З. Глогер звернув увагу на зовсім інший аспект, а саме не на
схожість цих понять, а на те, що відрізняло ці терміни. Їх відмінність він
1
Tymieniecki K. Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach
średnich. – Warszawa, 1921. – S. 218-221.
2
Tymieniecki K. Historia chopów polskich. – T. III. – S. 52-53.
3
Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Польше и Литве. – СПб., 1868. –
С. 78-79.
4
Grzepski St. Geometria. – S. 109.
5
Ibid. – S. 105.
6
Ibid.
7
Czacki T. Dzieła. – T. I. – S. 241.
8
Szewczyk J. Włoka. – S. 87.
9
Słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Linde. – Lwów, 1860. – T. IV. –
S. 356-357.
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пояснював наступним чином: "Wloka tym różnila od lanu, ze oznaczala
przestrszeń orną, czyli wloczną, gdy lan oznaczal pewien wymiar (w roznych
stronach rozmaity) całego gospodarstva, więc z ląkami, wygonami itd"1. Тож,
якщо Т. Чацький і під волокою, і під ланом розумів лише зволочене або
незаволочене поле, то, на відміну від нього, З. Глогер під волокою
розумів тільки ріллю, а під ланом – весь комплекс земель того чи іншого
господарства разом з луками, вигонами та іншими угіддями.
Перша частина пояснення З. Глогера була прийнята енциклопедією
А. Гутенберга: "волока означала спочатку простір, який треба було
боронувати або волочити"2. А. Брюкнер в етимологічному словнику
подав коротко "волока (поле од волочіння, боронування)"3. Але як
всебічний знавець старопольської культури А. Брюкнер не прийняв
протиставлення обробленої волоки – ланові4. Проте вплив Т. Чацького
бачимо ще у середині 50-х років XX ст. у коментарях К. Савицького –
видавця "Геометрії" Ст. Гжепського5. Аналогічна точка зору домінує в
більшості робіт українських дослідників. Так, В. Винник зазначає, що ще
у середині XIX ст. лексема волока в деяких місцевостях України
зберігала своє первісне значення, тобто саме як назви обробленого
(зволоченого) поля6.
І. Рихлікова вважає волоку та її латинський еквівалент "mansus"
синомімом лану, який розглядає як сукупність усіх ґрунтів, приналежних
до одного селянського господарства. Крім того, вона ототожнює волоку
з такими термінами середньовічних джерел як "zreb", "slad",
"dworzysko", "rola", "plosa", "zarębek"7. К. Тименецький, навпаки,
зауважував, що волока як міра ґрунту охоплювала виключно
оброблювану землю, тобто ріллю. Свій висновок він обґрунтовував
посиланням на джерела, зазначаючи, що під час заключення угод, в яких
йдеться про волоки, інші угіддя, зокрема, луки, ліси, пасовиська
згадуються окремо8. Я. Шевчик, розглядаючи поняття "волока" шляхом
вивчення усієї сукупності середньовічної лексики і співставлення різних
гіпотез, вважала волоку простим відповідником малопольського лану9.
Аналогічної точки зору дотримувався і С. Шреньовський. Проте він
зазначав, що існували лани різної величини і висловив думку, що між
ланами-наділами і ланами – одиницями поверхні не було ніякої
1

Gloger Z. Encyklopedja staropolska. – Warszawa, 1903. – T. IV. – S. 456.
Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna. Wydawnictwa "Gutenberg". – Kraków, b.r.
– T. XVIII. – S. 176.
3
Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. – Kraków, 1927. – S. 627.
4
Encyklopedja staropolska, opracował Aleksander Brückner. – Warszawa, 1939. – T. I. –
S. 802.
5
Grzepski St. Geometria. – S. 65.
6
Винник В.О. Назви одиниць виміру і ваги в українській мові. – С. 63.
7
Rychlikowa I. Wieloznaczność i ewolucja pojęcia lan w Malopolsce w okresie folwarku
panszczyznianogo // Kwartalnyk Historii Kultury Materialnej. – R. XXI. – Warszawa, 1973. –
№ 4. – S. 584.
8
Tymieniecki K. Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach
średnich. – S. 220.
9
Szewczyk J. Włoka. – S. 110.
2
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кореляції. С. Шреньовський зауважував, що поміри землі досить часто
були невиразними: найчастіше в документах зазначалась тільки ширина
полів, обминаючи вказівку на їх довжину, або ж вони описувались
тільки топографічно. На його думку, поняття "лан", "півлану", "чверть
лану" були схемами, що лише вибудовували низку традиційних
кваліфікаційних термінів, іґноруючи при цьому їх фактичну величину1.
Він посилався на тогочасну практику, коли титуловані урядові геометри
("geometra juratus"), які за розпорядженням великокнязівської
адміністрації проводили поміри земель, посилаючись на математичну
міру "commensuratio geometrica", подавали дуже схематичні висновки.
Так, навіть І.К. Гаур, високого рангу теоретик і практик фільваркопанщизняної економіки Речі Посполитої XVII ст., визначав розмір
селянського наділу не геометрично, а мірою висіву збіжжя, тобто мірою
виразно господарською, яка могла корелювати з конкретними місцевими
умовами обробітку ґрунту2. На це звертає увагу також І. Рихлікова,
зазначаючи, що на Русі і Волині іноді виступали лани з поверхнею
рівною 10 волокам 30 моргової міри. Зокрема, міські лани у м. Корці
мали від 2 моргів до 7 волок, а кожний з чотирьох ланів фільварку
Забори перевищував 11 волок3. А. Брюкнер також зазначав, що
просторові міри були різними в залежності від місця і часу4. Тому для
нас дуже цінними є джерела, що тією чи іншою мірою розкривають
проблеми волочної поміри в українських землях і висвітлюють питання
конкретної величини тогочасних земельних площ, зокрема селянських
наділів.
Для визначення розміру волоки важливим джерелом є згадуваний
вже підручник Ст. Гжепського "Геометрія", який вважається першою
технічною польською книгою в галузі інженерії. Ця робота становить
великий інтерес не лише завдяки розробленим в ній теоретичним
засадам волочної поміри, але головним чином внаслідок великої
зацікавленості автора історико-археологічними проблемами давньої
метрології.
Книга складалась із двох частин: теоретичного викладу елементів
геометрії і практичної частини, що спиралась, як зазначав сам автор, на
досвід, "яко наші землеміри звикли міряти", тобто на тодішню
практику"5. На цей досвід натрапляємо іноді в тогочасних документах.
Так, А. Дунін-Вонсович наводить джерела, в яких подаються теоретичні
моделі вимірювання волоки, зокрема: "Rejestr pomiarowy miasta Suraża
1562 r." i "Kaliskа propocjа łokci, prętow, morgów i wlóki" 1560 р.6
1
Śreniowski St. Uwagi o lanach w ustroju folwarczno-pańszczyznianym wsi polskiej //
KHKM. – R. III. – Warszawa, 1955. – № 2. – S. 313.
2
Haur K. Sklad secretów gospodarskich. – Warszawa, 1963. – S. 42.
3
Rychlikowa I. Wieloznaczność i ewolucja pojęcia lan w Malopolsce w okresie folwarku
pańszczyznianogo. – S. 585.
4
Encyklopedja staropolska, opracował Aleksander Brückner. – S. 802.
5
Grzepski St. Geometria. – S. 106.
6
Dunin-Wąsowicz A. Pomiary gruntu w Koronie w XVI-XVIII wieku. – Warszawa, 1994. –
S. 70-71.
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Аналогічні теоретичні засади волочної поміри містяться і в
розмежувальному акті Коршевської волості 1562 р.1
Цікаво, що в тогочасних українських документах з'являється новий
термін "волочник", як синонім давно вже існуючої назви землеміра
"мєрник"2. В деяких маєтках на Волині наприкінці XVI ст. поділ
земельних наділів між спадкоємцями проводився вже "рєзами, волоками
і штуками вєдлє знаковъ помєрою волочною"3. Так, у 1596 р. "пановt
Гулялницкиt, yчасники и сябровt yсt, jднако згодившися, позволили yвtс
кгрунт гулялницкии чtрtз волочника на волоки роздtлити и розмtрити"4.
За актом поміри родового маєтку князів Ружинських – села Ружина – у
1606 р. процес перемірювання наявної у маєтку ріллі проводився
"шнуромъ волочнымъ", проте земельні наділи, що надавалися кожному з
54 селян-господарів, називаються не волоками, а ланами. У даному
конкретному випадку кожному господарю надавався наділ у розмірі
півланку: "тот кгрунътъ ружинскии … помtроныи tстъ подданымъ на
полланки … , на все сtло лановъ двадцат и сtм албо полланковъ
пятдtсять и чтыри", що підтверджує тезу Ст. Гжепського про
ідентичність волоки і лану5. Цікаво, що саме на півлани були виміряні
підданим цього села й сіножаті "сtножати на болоти за Сычиномъ,
розмtроны подданымъ до полъланковъ пtтдtсятъ и чотырохъ, почавши
ωтъ границы Туровицъкои"6. При цьому зазначимо, що в українських
документах XVI-XVII ст. термін "лан" зустрічається досить рідко,
переважаючим є термін "волока". До того ж , цілком зрозуміло: за цим
документом термін "лан" означає лише рільні землі, угіддя рахуються
окремо.
В "Геометрії" Ст. Гжепський навчав, як потрібно вираховувати ті чи
інші площі при волочній помірі землі. Він поділяв волоку на морги,
визначаючи їх кількість: "волока має 30 моргів, так що в трьох полях по
десять моргів буде"7. Поняття і термін "морг" походять від німецького
"морген", що означає час від сходу сонця до полудня. Поступово
виробилось переносне значення терміну, що став означати "обшар землі,
виораний плугом, запряженим парою волів або коней протягом дня"8. Як
земельна міра це поняття з’явилось у Польщі в XIV ст.
Довгий час в історичній літературі точилася дискусія щодо кількості
моргів у волоці. Вже "Устава" королеви Бони починалась з визначення

1

АВК. – Т. XXV. – С. 10.
Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІАК
України), ф. 26, оп. 1, спр. 1, арк. 300.
3
Там само, ф. 25, оп. 1, спр. 41, арк. 859.
4
Там само, ф. 26, оп. 1, спр. 10, арк. 337.
5
Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною Коммиссиею для разбора
древних актов, высочайше учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском
генерал-губернаторе (далі – АЮЗР). – К., 1876. – Ч. VI. – Т. I. – С. 315
6
Там само. – С. 327.
7
Grzepski St. Geometria. – S. 106.
8
Czacki T. Dzieła. – T. I. – S. 213.
2
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розмірів волоки, за якою волока складалась з 30 моргів1. "Kaliska
Proporcja" також чітко визначала: "trzydzieści morgów czynią wlókę"2.
Реєстр поміри міста Суража 1562 р. також подає у волоці 30 моргів3.
Проте за "Уставою" 1557 р. волока складалась із 33 моргів4. Очевидно,
що саме з розбіжністю тогочасних джерел розійшлися й погляди
дослідників.
Першим прийняв 30-моргову величину хелмінського лану, який він
прирівнював до волоки, Ф. Пекосіньський5. А. Брюкнер теж поділяв
волоку на 30 моргів6. К. Тименецький, посилаючись на документальний
матеріал, також рахував у волоці 30 моргів7. До цієї кількості моргів у
волоці приєднувався І. І. Горбачевський8. З. Глогер розрізняв польську і
литовську волоки за величиною: польську він обраховував на 30 моргів,
а литовську волоку вважав не лише більшою за польську, але взагалі
неоднаковою за своїми розмірами. Зокрема, волоку великокнязівських
маєтків він обраховував на 33 морги9. За спостереженнями Т. Чацького,
у ВКЛ застосовувались волоки двох видів за їх розмірами (в 30 і 33
морги) в залежності від їхнього призначення і використання. На його
думку, 33-моргова волока була осадною і становила особливість
земельного устрою ВКЛ, оскільки, як він зазначав, ні в Польщі, ні в
Німеччині не було земельної одиниці подібних розмірів10.
С. Шреньовський обраховував литовську волоку на 30 моргів11. З такими
розмірами погоджувався і М.Ф. Владимирський-Буданов, обчислюючи
волоку на 30 моргів12. І.П. Новицький, навпаки, налічував у волоці 33
морги13. М.В. Довнар-Запольський прийшов до висновку, що 30-моргова
волока застосовувалась при вимірюванні міст, а 33-моргова – тільки у
селах14. І.Н. Єрофієв вважав українську волоку рівною 30 моргам15.
1

Пичета В.И. Белоруссия и Литва XV-XVI вв. – С. 23.
Maisel W. Kaliska propocja łokci, prętow, morgów i wlóki z XVI w. // Kwartalnyk Historii
Kultury Materialnej. – R. XVII. – 1969. – № 2. – S. 260.
3
Rejestr pomiаrowy miasta Suraża z roku 1562. Wyd. I. Razimierski // Teki Archiwalne. –
1954. – Z. 2. – S. 152.
4
ПКК. – Т. II. – С. 119.
5
Piekosiński F. O lanach w Polsce wieków średnich. – S. 74.
6
Encyklopedja staropolska, opracował Aleksander Brückner. – S. 802.
7
Tymieniecki K. Kmiec wielkopolski w zapiskach sądowych średniowiecznych. – Poznań,
1930. – S. 3; Його ж. Procesy twórcze formowania się społeczeństwa polskiego w wiekach
średnich. – S. 219-220.
8
Горбачевский И.И. Словарь древнего актового языка Северо-Западного края и
Царства Польского. – Вильна, 1874. – С. 384-385.
9
Gloger Z. Encyklopedja staropolska. – T. IV. – S. 456.
10
Czacki T. Dzieła. – T. I. – S. 243.
11
Śreniowski St. Uwagi o lanach w ustroju folwarczno-pańszczyznianym wsi polskiej. –
S. 311.
12
Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Польше и Литве. – С. 78-79.
13
Новицкий И.П. Очерк истории крестьянского сословия в Юго-Западной России в
XVI-XVIII вв. // АЮЗР. – Ч. VI. – Т. I. – С. 107-108.
14
Довнар-Запольский М.В. Берестейское староство в XVI в. // Киевские
университетские известия. – 1898. – № 2. – С. 3.
15
Єрофієв І.Н. До питання про старі українські міри, вагу та грошовий обіг. // Роботи
з метрології. – Харків, 1927. – Ч. 2. – С. 15-16, 42.
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Використовуючи міркування І.Н. Єрофієва, аналогічну величину волоки
прийняв і Л.В. Черепнін1. Більшість радянських дослідників рахували
волоку на 30 моргів. Така її кількісна характеристика увійшла до
енциклопедичних видань2.
Свої корективи у це питання внесли В.І. Пічета і Д.Л. Похилевич.
В.І. Пічета на підставі "Устави на волоки" заперечив точку зору
Т. Чацького. Він зазначав, що "Устава" рекомендувала при помірі землі
рахувати волоку неодмінно на 33 морги тільки там, де можна було
розбити поле на три рівні частини по 11 моргів у кожному полі. Якщо з
технічних причин зробити це було неможливо, ревізори мали право
чинити на свій розсуд3. Посилаючись на ці уставні настанови, В.І. Пічета
вважав, що 33-моргова волока була нічим іншим як тільки ідеальною
нормою, від якої можливі були відхилення як у бік її збільшення, так і
зменшення. Він спростовував також міркування Т. Чацького щодо
осадної волоки як 33-моргової. Вивчення джерельного матеріалу,
зокрема "писцовых книг" різних староств і економій Білорусі привели
його до думки, що 33-морговою була не тільки осадна волока, але й
тягла4. Д.Л. Похилевич вважав, що різні кількісні параметри волоки
виникли внаслідок змішування понять волоки-міри і волоки-наділу. На
його думку, волока-міра становила 30 моргів, волока-наділ – 33, оскільки
вона складалась з 30 моргів волоки-міри і уставного наддатку в три
морги5. Ця точка зору підтверджується деякими джерелами. Зокрема,
згадуваний вже реєстр поміри м. Суража, де описана "nauka pomiary
włók", зазначає, що "w każdej włoce sielskiej z naddatkami po morgów 33"6.
Але Д.Л. Похилевич вважав, що така ідеальна 33-моргова волока по 11
моргів у кожному з трьох полів в дійсності була скоріше винятком.
Якщо в наділах, що відводились селянам, були "неудоби", тобто
непридатні для обробітку землі, то вони компенсувались додатковим
"наддавком" землі придатного ґрунту. Ці "наддавки", тобто компенсація
селянам за втрати, пов’язані з розплануванням і розбивкою сільської
території, а також за неякісні ґрунти, органічно входили до складу
волоки-наділу. В зв’язку з цим, зазначав він, тяглі волоки, як правило,
були неоднаковими за своїми розмірами і досить часто були значно
більшими. Кількість моргів у них коливалась і досягала іноді 46-47
моргів7. Цю точку зору Д.Л. Похилевича повністю підтримують
1

Черепнин Л.В. Русская метрология. – М., 1944. – С. 85.
Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – С. 354.
ПКК. – Т. II. – С. 119.
4
Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа ... . – С. 215-218.
5
Похилевич Д.Л. Землеустройство и поземельный кадастр в Белоруссии, Литве и на
Украине в XVI-XVIII вв. – М., 1952. – С. 361.
6
Rejestr pomiаrowy miasta Suraża z roku 1562. – S. 152.
7
Похилевич Д.Л. Бюджет крестьян Белоруссии и Литвы в XVI в. // История СССР. –
1972. – № 1. – С. 146; Його ж. Землеустройство и поземельный кадастр в Белоруссии,
Литве и на Украине в XVI-XVIII вв. – С. 346, 359, 361; Його ж. Волока и наддавок в
землеустройстве господарских крестьян при Сигизмунде-Августе // Доповіді і
повідомлення Львівського держуніверситету – Львів, 1949. – С. 57; Його ж. Крестьяне
Белоруссии и Литвы в XVI-XVIII вв. – С. 13.
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Н.О. Герасименко та Я.Д. Ісаєвич . Причому Я.Д. Ісаєвич не лише
стверджує, що землевпорядницька волока дорівнювала 33 моргам, але й
вважає, що вона вживалась у державних маєтках, тоді як в шляхетських і
церковних переважала 30-моргова волока2.
Розглядаючи різні аспекти землемірної практики Речі Посполитої у
XVІ – XVIII ст. і оперуючи величезним документальним матеріалом,
А. Дунін-Вонсович зробила висновок, що в Короні волока становила 30
моргів, а у ВКЛ – 33. Як і більшість польських дослідників, вона вважає,
що за взірець литовської було прийнято хелмінську волоку. Проте, вона
зазначає, що впровадження її в нових умовах фільварково-панщизняної
системи перетворило її з одиниці, обкладенної чиншем, в так звану
"волоку тяглу", тобто таку, користування якою було пов’язане з
необхідністю для селянина виконувати щотижневу панщину своєю
тягловою силою на панському фільварку3.
Ст. Гжепський визначав розмір морга, як одиниці міри землі: "морг
ділянка, що має три шнури мірницькі в довжину, а в ширину має шнур
один"4. Шнур (німецьке "shnur", польське "wężysko") – це мірна вірьовка,
що використовувалась при обмірах земельних ділянок5. Довжина шнура
залежала від довжини прийнятої за основу міри ліктя.
Лікоть в Польщі як і інші міри антропометричного походження не
мав сталої величини і довжина його в різні часи і в різних місцевостях
була неоднаковою. Так, старий краківський лікоть XIII ст. мав біля 60,6
см, а новий з XIV ст. – 58,6 см. Лікоть хелмінський мав в різний час три
величини: так званий стародавній (до XIV ст.) – біля 62,7 см (за деякими
іншими даними навіть 64,4 см), так званий давній (від XIV ст. до 1577 р.)
– біля 57,6 см, і новий (від 1579 р) – 58,6 см. Лікоть коронний мав 59,55
см, а найбільшим був львівський лікоть, який становив біля 73,2 см6.
Поміра у ВКЛ відбувалась на основі литовського ліктя. Про це, зокрема,
йдеться у розмежувальному акті Коршевської волості від 30 жовтня 1562
р. У вступі до нього розповідається як обрахувати різні площі і
зазначається, що в основу обчислень покладено лікоть, "яким купці
міряють": 7,5 ліктів купецьких становили прент мірничий, а 10 прентів –
шнур (wężysko). Тут же зазначається що шнур мав бути не конопляний,
бо він важкий і у лісі рветься, а ликовий, ще й тому, що він в дощ не
скорочується, а в спеку не довшає7. Саме шнур з лика застосовувався на
Волині: в одній із заставних угод 1589 р. Іван Омелянович Ленчич
1
Герасименко. Н.А. Социально-економическая обусловленность земельных мер на
Левобережной Украине в XVIII веке. – К, 1990. – С. 81-82; Ісаєвич Я. Деякі питання
української метрології XVI-XVIII ст. // Науково-інформаційний бюлетень Архівного
управління УРСР. – К., 1961. – С. 4.
2
Ісаєвич Я. Деякі питання української метрології XVI-XVIII ст. – C. 10.
3
Dunin-Wąsowicz A. Pomiary gruntu w Koronie w XVI-XVIII wieku. – S. 197-198.
4
Grzepski St. Geometria. – S. 106.
5
Grzepski St. Geometria. – S. 105.
6
Stamm E. Staropolskie miary. Część I. Miary długoci i powierzchni. – Warszawa, 1938. –
S. 48-49.
7
АВК. – Т. XXV. – С. 10.
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Гуляльницький зазначав, що після повернення ним боргової суми, за яку
він заставив стриєчним братам свою земельну ділянку, вони її "лыкомъ
розмtривши мнt jтдати мають"1.
У зв'язку з тим, що різні дослідники при обрахунках виходили з
різної кількості моргів і різної довжини ліктя, величина волоки в
літературі коливається від 8 до 23 десятин. Зокрема, Ст. Гжепський
визначав величину волоки у 16,8 га2.
Серед дослідників одним з перших піддав детальному обчисленню
литовську волоку Т. Чацький3. З його розрахунків виходили І. Колберг,
І.І. Горбачевський, М.В. Довнар-Запольський та ін. За їхніми
обчисленнями литовська 30-моргова волока дорівнювала 19,56423
десятини4. М.К. Любавський спочатку прирівнював волоку до 8-10
десятин5, а в пізніших роботах обраховував 33-моргову волоку на 21,5
десятин6. О.Я. Єфименко нараховувала у волоці трохи більше 19
десятин7, І. П. Новицький – 19 десятин рівно8, Д.І. Багалій – 18-19
десятин9. Е. Штамм обраховував декілька видів волок в залежності від
розміру ліктя в тій чи іншій місцевості. За його обчисленнями
хелмінська волока становила 16,79 га, краківська – 17,38 га, литовська –
21,72 га10. Д.Л. Похилевич рахував у волоці 21,36 га11. Г. Ловмяньський
прирівнював волоку до малого "radla", яке визначав у 16,5-16,8
десятин12. Ст. Інглот налічував у волоці 21 га13. Такий самий розмір
волоки у 21 га приймав і О.І. Баранович14, в той час як К. Гуслистий
обраховув волоку лише на 19 га15. Я.Д. Ісаєвич, уточнюючи відомості
про номенклатуру і реальний зміст давніх метрологічних одиниць,

1

ЦДІАК України, ф. 26, оп. 1, спр. 61, арк 347.
Grzepski St. Geometria. – S. 106.
3
Czacki T. Dzieła. – T. I. – S. 243, 306.
4
Горбачевский И.И. Словарь древнего актового языка Северо-Западного края и
Царства Польского. – С. 384-385.
5
Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского
государства ко времени издания первого Литовского статута. – С. 462-465.
6
Любавский М.К. Очерк истории литовско-русского государства до Люблинской унии
включительно. – М., 1910. – С. 227.
7
Єфименко А.Я. Дворищное землевладение в Южной Руси // Русская мысль. – М.,
1892. – С. 172.
8
Новицкий И.П. Очерк истории крестьянского сословия Юго-Западной России в XVXVIII веке. – С. 107-108.
9
Багалей Д.И. Новый историк Малороссии. Рецензия на кн. А.М. Лазаревского
"Описание старой Малороссии". – СПб., 1891. – С. 50.
10
Stamm E. Miary powierzchni w dawnej Polsce. – S. 12-17.
11
Похилевич Д.Л. Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI-XVIII вв. – С. 12.
12
Łowmiański H. Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego. – Wilno,
1931. – T. I. – S. 198-200.
13
Historіa chłopów polskich. Pod redakcją Stefana Inglota. – Wrocław, 1992. – S. 55.
14
Баранович А. И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. – М.,
1959. – С. 51.
15
Гуслистий К. Нариси з історії України. – Вип. II. Україна під литовським
пануванням і захоплення її Польщею (з XIV ст. по 1569 р.) – К., 1939. – С. 61.
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обрахував литовську 33-моргову землевпорядницьку волоку у 23,6 га1.
Як бачимо, амплітуда коливань розмірів волоки є досить великою.
В літературі зазначалось, що праці деяких дослідників ХІX ст., а
саме: Т. Чацького, І.I. Горбачевського та інших застаріли. Так,
Я.Д. Ісаєвич звернув увагу, що віленський архіваріус І.І. Горбачевський
помилково подав литовські і польські міри, що були впроваджені у
Короні Польській 1764 р., а у ВКЛ 1767 р., а деякі взагалі на початку
XIX ст., як міри ХVІ-ХVII ст. Зокрема, розмір волоки було обраховано
І.І. Горбачевським на підставі нового литовського ліктя у 64,9 см, що був
введений у 1767 р.2
Важливим довідником про міри на території Речі Посполитої
вважається "Vademecum" Т. Вежбовського3, особливо друге розширене
його видання, де наводяться складені К. Соханєвичем на підставі
Конституції 1565 р. "Метрологічно-нумізматичні таблиці". Попри це й
сам К. Соханєвич, спираючись на помилкову величину краківського
ліктя у 54,94 см, неправильно визначив литовський лікоть, обчислюючи
його у 60,43 см4.
Щодо обрахунків литовського ліктя, на думку більшості дослідників,
найвірогіднішою його числовою характеристикою залишається праця
Е. Штамма. Саме він одним з перших звернув увагу, що обрахунки
Т. Чацького протирічили показникам професійного мірника XVII ст.
І. Нароньського, який довгий час перебував у Литві, але в той же час
дані І. Нароньського майже співпадали з даними і обчисленнями, що
подавав Ст. Гжепський у своїй "Геометрії"5.
Незважаючи на Конституцію 1565 р., що запроваджувала єдині міри
на території ВКЛ, загальна метрологічна система не увійшла до життя6.
В різних повітах продовжували вживатись різні міри, в тому числі
різним залишався і купецький лікоть. Так, майже всі джерела ХVІХVII ст., зазначають, що литовський лікоть був на 0,1 більший від
коронного. Універсал Литовської комісії від 1765 р. також зазначав, що
одну десяту частину треба додати до ліктя коронного, щоб отримати
лікоть литовський7. Встановлено, що коронний лікоть становив 59,55 см.
Виходячи з цього значення коронного ліктя, Е. Штамм одержав розмір
литовського ліктя: 59,55 + 5,955 = 65,505 см. Майже таке ж значення
литовського ліктя у 65,54 см подавав І. Нароньський, що, як зазначалось,
1

Ісаєвич Я. Деякі питання української метрології XVI-XVIII ст. – C. 10.
Там само. – C. 8.
Wierzbowski T. Vademecum. – Lwów, 1926.
4
Tablice metrologiczno-numizmatyczne (zestawione przez Dr. Kazimierza Sochaniewicza)
// Wierzbowski T. Vademecum. – S. 216.
5
Stamm E. Staropolskie miary. Część I. – S. 28.
6
Tablice metrologiczno-numizmatyczne (zestawione przez Dr. Kazimierza Sochaniewicza)
// Wierzbowski T. Vademecum. – S. 216; Ісаєвич Я.Д. Деякі питання української метрології
XVI-XVIII ст. – C. 8.
7
Stamm E. Staropolskie miary. Część I. – S. 28; Його ж. Miary powierchni w dawnej
Polsce. – Kraków, 1936. – C. 17.
2
3
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займався практичною помірою земель на території Литовського
князівства. На підставі зазначених підходів Е. Штамм обраховував
литовську волоку на 21, 71 га1.
Таким чином, найважливішими показниками при обрахунку волоки є
розмір морга і величина ліктя. Всі відомі джерела, починаючи з
"Геометрії" Ст. Гжепського, зазначають, що морг мав три мірничі шнури
в довжину і один шнур в ширину2. У свою чергу шнур становив 75
купецьких ліктів3. Приймаємо величину литовського ліктя за
визначенням Е. Штамма у 65,5 см. Тоді один шнур (або 75 ліктів)
дорівнює: 65,5 см х 75 = 4912,5 см або 49 м 12,5 см.
Знаючи розмір шнура, можна обрахувати площу морга, що за своєю
класичною формою мав бути прямокутником, довжина котрого
становила трикратну ширину, оскільки ширина морга становила 1 шнур
(75 ліктів), а довжина 3 шнури (225 ліктів). Помноживши довжину на
ширину, матимемо площу одного морга:
1 шнур (75 ліктів) х 3 шнура (225 ліктів), або 49,125 м х 147,375 м =
7239,7968 м2.

→ 1шнур ←

→

3 шнури

←

Мал. 1. Класична модель морга
Тоді волока-міра, що складалась з 30 моргів, мала дорівнювати:
7239,7968м2 х 30 = 217193,904 м2 = 21,72 га; а волока-наділ, що
нараховувала 33 морги, становила: 7239,7968 м2 х 33 = 238913,29 м2 =
23,89 га.

1
2
3

Stamm E. Staropolskie miary. Część I. – S. 27.
Grzepski St. Geometria. – S. 106.
Maisel W. Kaliska propocja łokci, prętow, morgów i wlóki z XVI w. – S. 260.
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→
3 морги
←

→

11 моргів

←

Мал. 2. Класична модель волоки-наділу
Отже, внаслідок проведення волочної аграрної реформи 1557 р. на
території Великого князівства Литовського, у тому числі й в
українських землях, була запроваджена нова земельна одиниця –
волока, яка в подальшому стала стандартною нормою наділу для
селянського господарства. Площа волоки в залежності від її
призначення коливалася в межах від 21,72 до 23,89 га.
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Ярошинський О.Б. (Київ)
ІСТОРИЧНИЙ ФЕНОМЕН
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
СЕРЕДИНИ ХVІІ ст.
З’ясовуються найістотніші ознаки історичного феномену
Української національної революції середини ХVІІ ст. Автор
переконаний, що українська нація виявила в той час феноменальну
здатність до самовідданої і жертовної боротьби за право нащадків
зайняти гідне місце серед інших націй.
Українська національна революція середини ХVІІ ст. була першою
спробою українців усіх без винятку регіонів України здобути політичну,
економічну,
духовно-релігійну
незалежність
та
запровадити
прогресивний соціально-економічний устрій революційними засобами й
методами. Оскільки політична система Речі Посполитої виявилася
нездатною до самореформування та еволюційного розв’язання
гордієвого вузла складних і взаємопов’язаних етнонаціональних,
міжконфесійних і соціально-економічних суперечностей, які гальмували
розвиток української нації та загрожували її існуванню, вона мусила
розрубувати його революційним шляхом. З’ясування причиннонаслідкових зв’язків, які породили визвольну епопею на Волині,
діалектики революційного руху в цьому важливому національному
регіоні, його характерних рис і особливостей підтвердило єдність і
нерозривність українського національно-визвольного процесу 16481659 рр.
Враховуючи тотожність причин і змісту революційних подій, їх
основних чинників і складу учасників на всіх українських землях, можна
виділити такі найістотніші ознаки цього надзвичайно складного
історичного феномену:
1. Визвольна боротьба українців усіх вітчизняних регіонів була
обумовлена особливостями колоніального становища України у складі
Речі Посполитої, досить жорстоким гнобленням Польщею української
нації без урахування зростання її реальної ролі в економіці й військовополітичній сфері польсько-литовської держави, кількісної переваги над
титульними націями та українських (руських) традицій.
2. Революція 1648-1659 рр. здійснювалася українською нацією проти
колоніальної системи Речі Посполитої з її польською політичною,
ідеологічною, релігійною, соціально-економічною підсистемами.
Нетрадиційні спроби істориків умонтувати в зміст Національної
революції низку подій 60-70-х рр., які були похідними від
досліджуваних, доречніше розглядати в контексті з’ясування наслідків
цього видатного явища вітчизняної та світової історії. Інакше довелося б
обґрунтовувати підстави виникнення українсько-російських, українсько380
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турецьких конфліктів та громадянської війни в козацькій Україні
напередодні Національної революції.
3. Український революційний рух повсюдно мав етнонаціональне
(антипольське, частково – антилитовське й антиєврейське) національнорелігійне (антикатолицьке), соціально-економічне (антифеодальне –
протимагнатське, протишляхетське) спрямування. Оскільки, кожний з
цих взаємопов’язаних напрямків був викликаний відповідною політикою
польських владних підсистем і захищався політичною системою
польсько-литовської держави, цей рух у цілому носив національновизвольний характер. Тісно переплетені між собою етнонаціональні,
релігійно-конфесійні й соціально-економічні мотиви стали тоді не
окремими сторонами, а органічними частинами української національновизвольної боротьби.
Таким чином, українська нація однією з перших у світовій історії
започаткувала новий, якісно вищий від попереднього, етап національновизвольного процесу, класифікований згодом як епоха революцій
національно-визвольного типу.
Як засвідчує історичний досвід, у ході цих революцій поряд з
першочерговими завданнями щодо ліквідації колоніальної залежності,
утвердження політичної й економічної самостійності розв’язувалися
соціально-економічні й духовні проблеми, пов’язані з колоніальним
пануванням, та усувалися найсуттєвіші перешкоди національного
розвитку раніше поневолених народів.
4. Революція охопила тривалий проміжок часу, її розвиток був
нерівномірним, характеризувався найвищим піднесенням визвольної
боротьби
1648 р.,
наступними
стрибкоподібними
спалахами
національної активності 1649-1652 рр., звуженням революційної бази до
меж козацької України, яка залишалася оплотом українських визвольних
змагань 1652-1659 рр.
За розмахом, чинниками й основними векторами боротьби, складом її
безпосередніх учасників, залученими зовнішніми чинниками та їхньою
роллю в тодішньому процесі виокремлюються два періоди Української
національної революції.
Упродовж першого періоду (1648-1652) революція охопила всі без
винятку українські землі, які перебували у складі Речі Посполитої, а
тому стала воістину загальнонаціональною. Для цього періоду
характерні як етнонаціональні (антипольський, антиєврейський,
антилитовський) та національно-релігійні (антикатолицький, частково
антиуніатський, антипротестантський), так і соціально-економічні
(антимагнатський, антишляхетський) вектори масової революційної
боротьби. Основними чинниками революції стали тоді українська армія,
яка формувалася з козацтва, селянства, міщанства, патріотичної частини
шляхти, та регіональні національно-визвольні сили (повстанські загони,
"купи", полки, учасники організованих і стихійних революційних акцій).
Найбільш результативною була революційна боротьба в час
найтіснішої взаємодії цих чинників. Упродовж 1648 р. і в першій
половині 1649 р. взаємопідсилення основних чинників революції
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забезпечило блискучі українські військові успіхи та тимчасове
визволення всіх українських земель.
Натомість, несподіваний для місцевих повстанців відступ
українського війська із західного регіону наприкінці 1648 р., обставини,
пов’язані з укладенням Зборівського договору 1649 р. послабили й
роздробили загальнонаціональний революційний рух, суттєво
погіршивши ситуацію в більшості українських регіонів, хоч і не
зупинили там революційні змагання. Лише після невдалої Берестецької
кампанії упродовж осені 1651 – весни 1652 рр. Річ Посполита змогла
придушити Національну революцію в західному регіоні, що складав
переважну більшість земель тодішньої України.
Стрибкоподібність революційного процесу виразно простежувалась
при з’ясуванні діалектики та особливостей революції на Волині, де
виявлено вісім етапів боротьби, які відрізнялися розмахом повстанського
руху, змістом подій, їх результативністю, ступенями взаємозв'язку і
взаємодії основних революційних чинників упродовж 1648-1652 рр.
Другий період революції (1652-1659) характеризувався неймовірними
зусиллями українського уряду та армії зберегти національно-визвольні
здобутки на території козацької України та добитись об’єднання всіх
етнічно українських земель у складі національної держави.
З огляду на ці завдання й титанічні спроби їх втілення, а також склад
української армії, сформований вихідцями з усіх регіонів України,
революційний процес продовжував залишатися загальнонаціональним.
Однак основним і єдиним чинником революції на цьому етапі стала
українська армія, а боротьба велася суто військово-політичними
засобами й методами. Утративши підтримку регіональних революційних
сил через їх поразку, український уряд наполегливо шукав ефективного
зовнішнього союзника, що дієво сприяв би виконанню зазначених
завдань Української революції. Спроби вирішити ці завдання з
допомогою Московської, Шведської, Трансильванської держав
завершилися в остаточному підсумку провалом, залишивши глибокий
негативний слід у національному житті.
У зв’язку з поразкою регіональних революційних сил, чіткіше
увиразнилася етнонаціональна векторність національно-визвольних
змагань, але зовсім зникла соціально-економічна їх спрямованість.
Натомість жителі західного регіону, які становили переважну більшість
української нації, нерідко самі ставали заручниками і жертвами
жорстоких і кривавих українсько-московських, польських і татарських
воєнних акцій.
Провал спроб вирішити українські національні завдання з допомогою
зовнішніх союзників та виснаження й вичерпання вітчизняного
людського, господарського ресурсу змусило український уряд шукати
примирення з Річчю Посполитою.
З іншого боку, напіврозвалена Українською революцією та супутніми
з нею іноземними інтервенціями, Річ Посполита не мала достатньо сил
для розгрому козацької України – цього останнього оплоту Української
революції, а тому була змушена піти на укладення і ратифікацію
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Гадяцької угоди (1658-1659). За таких обставин у козацькій Україні було
частково збережено українські національно-визвольні здобутки, а
Національна революція залишилася незавершеною.
5. Провідною силою Української національної революції та
найпотужнішим її чинником стала українська армія, сформована із
запорозького (реєстрового й нереєстрового) козацтва, "покозаченого" в
ході епохальних подій селянства, міщанства та патріотичної української
шляхти з усіх українських регіонів. Під час революції повністю
"покозачилася" і стала козацькою територією Брацлавщина й західна
частина Київщини, намагалися перетворитися на "козацьку територію"
Східна Волинь і Західне Поділля, тобто ті українські землі, де наявність
цього стану була нетиповою. На відвойованих у поляків землях Східної
України вихідці з різних соціальних груп українства сформували якісно
новий стан землевласників фермерського типу, поголовно зобов’язаний
виконувати військову повинність та боронити національні й особисті
здобутки.
Блискучі українські військові перемоги 1648-1649 рр. відіграли
вирішальну роль у розгромі регіональних і комбінованих збройних сил
Речі Посполитої, стали могутнім стимулятором розгортання революції в
усіх куточках України. Натомість невдача під Берестечком пригнітила
загальнонаціональний революційний процес, полегшила придушення
повстанського руху в західному регіоні.
Виступаючи в ролі революційного стимулятора, українська армія
сама потребувала масової підтримки, розгортання національновизвольної боротьби місцевими патріотичними силами. Втративши таку
підтримку, вона не змогла впродовж 1652-1659 рр. добитися виконання
кардинальних національних проблем, незважаючи на неймовірні
зусилля.
6. Соціальною базою Української національної революції стали
українські селяни й міщани. Майже поголовно "покозачившись" у
регіонах, охоплених революційним вихором 1648 р., вони й у наступні
роки (до середини 1652 р.) були основними носіями прогресивної
соціально-економічної
та
національно-релігійної
спрямованості
національно-визвольного процесу.
Після відходу української армії із західного регіону наприкінці 1648
р. на них упав непосильний тягар обстоювання визвольних здобутків
власними силами. А з часу підписання Зборівського договору,
незважаючи на жахливі татарські спустошення, польські каральні
експедиції, репресії, поразку українського війська під Берестечком,
повсталі селяни й міщани цього регіону аж до весни 1652 р. чинили
запеклий опір відновленню польського колоніального режиму,
фільварково-панщинної системи господарювання, кріпацтва, впливу
католицької церкви тощо.
Через внутрішню розбалансованість основних чинників революції,
недооцінку українською революційною верхівкою ролі селянства й
міщанства в перебігу національно-визвольного процесу, вона не змогла
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мобілізувати внутрішній революційний ресурс, прирікаючи таким
чином, українську визвольну епопею на незавершеність.
7. Помітну роль у Національній революції відіграли українська
шляхта і православне духовенство, яке здебільшого кооптувалося із
шляхетського середовища. Патріотична частина панівної верстви взяла
досить активну участь у розбудові української армії, державних
структур, розробці урядових програм. Як не дивно, але окремі
представники шляхти брали участь не тільки у антипольських і
антикатолицьких акціях, а й нерідко очолювали селянські і міщанські
виступи
яскраво
вираженого
соціального
(антимагнатського,
антишляхетського) спрямування. Тому відрадно, що багато істориків
уже відійшли від антинаукових тлумачень про тотальне манкуртство та
огульне
зрадництво
цієї
верстви
в
час,
який
вимагав
загальнонаціональної консолідації. Такі антиукраїнські позиції були
типовими передусім для більшості волинського князівсько-панського
угруповання, васально залежної від нього шляхти та тієї її маєткової
частини, яка давно зреклася українських національних орієнтирів або
займала двоїсто-угодовську позицію. Більше того: ці етнічні маргінали
спільно з поляками несамовито придушували визвольну боротьбу за
українську незалежність та соціально-економічний прогрес.
8. Українська визвольна епопея здійснювалась типовими для всіх
без винятку революцій ХVІ–ХІХ ст. збройними формами боротьби та
відповідними засобами й методами. Так само типовим було те, що ці
форми, методи й засоби не були вигадані українською нацією – їх
продиктувала польсько-литовська державна унія, жорстоко придушуючи
таким чином найменші заворушення та проливаючи ріки української
крові. Задля об’єктивності слід зазначити, що світова історія аж до
ХХ ст. не знала випадків мирного вирішення колонізаторами
національної проблеми поневоленої нації. Тому не випадково, що
українська нація гідно відгукнулася на збройний виклик польськолитовських поневолювачів.
Сприяло цьому й те, що Річ Посполита, переконавшись у
неспроможності вирішення оборонних завдань польсько-литовськими
силами, допустила існування і зміцнення українського козацтва, яке й
стало ядром вітчизняних збройних сил в роки Національної революції.
Наявність українських збройних формувань у військово-політичній
сфері Речі Посполитої першої половини ХVІІ ст. забезпечили існування
в Україні однієї з тих рідкісних обставин, які зумовили блискавичний і
небачений доти розмах національно-визвольного процесу. Оскільки
збройне протистояння завжди і всюди носить жорстокий характер і
супроводжується значними втратами сторін, зупинятися на відомих
недоліках таких форм і методів боротьби недоречно. Тим більше, що
іншого шляху здобуття національної незалежності в ХVІІ ст. людство ще
не знайшло.
9. Неабиякий вплив на Українську національну революцію мали
зовнішньополітичні чинники. Укладення військово-політичного союзу з
Кримським ханством та торговельної угоди з Туреччиною, які були
384

Україна – історія

основними зовнішньополітичними противниками Речі Посполитої, із
самого початку надали революційним подіям яскраво вираженого
протипольського, антидержавного спрямування й суперечили тодішнім
псевдолояльним заявам Б. Хмельницького. Водночас, саме завдяки
виконанню татарами своїх союзницьких зобов’язань українцями було
здобуто перші блискучі перемоги, ущент розгромлено противника під
Пилявцями, проведено успішний західний похід 1648 р., досягнуто
відносної військової переваги в ході Збаразько-Зборівської операції
1649 р. Не варто скидати з рахунку вагомість татарського союзницького
внеску наступних років. Значною мірою він сприяв закріпленню
визвольних здобутків у козацькій Україні.
Цей перший досвід використання зовнішнього чинника показав, що
татари були зацікавлені в рішучій боротьбі проти Речі Посполитої доти,
доки вона не була вкрай ослаблена й перестала загрожувати татарським
національним інтересам. Виходячи із суто власних державних інтересів,
татарські хани протидіяли виборенню незалежності в межах українських
етнічних кордонів, остерігаючись появи великої Української держави –
гідного конкурента їхнім планам. Однак, на відміну від Московського
царства, Крим не претендував на приєднання українських земель,
задовольняючись їх грабунком та виведенням у неволю місцевих
жителів. Тому, з огляду на перспективу, татарський чинник не таїв у собі
важкопередбачуваних небезпек для української нації.
Натомість добровільне включення в українські справи московського
військово-політичного чинника й укладення союзу 1654 р. майже
автоматично перекинуло в табір противника Кримське ханство,
погіршило стосунки з Туреччиною. Разом із цим, спроба використати
московську військову силу, після більш-менш вдалих операцій 16551656 рр., завершилася відомим Віленським провалом та укладенням
польсько-московського перемир’я. При цьому від права втручатися в
українські справи задля втілення своїх далекосяжних планів
московський уряд не відмовився. Так само провальними, хоча менш
згубними для вітчизняної долі, виявилися намагання добитися
об’єднання українських земель з допомогою шведського і
трансильванського зовнішніх чинників.
Окрім конкретно-історичних наслідків, залучення зовнішніх чинників
стимулювало появу різноликих зовнішньополітичних орієнтацій серед
молодої української еліти. А перебільшення ймовірної ролі зовнішнього
фактора незабаром роздробить її ядро, залишаючи зорієнтованими на
власні національні сили лише поодинокі постаті.
10. Революція привела до утворення першої Української держави на
території козацької України. Незважаючи на нетривалість її незалежного
існування, в української нації із цього часу не згасала ідея реалізації
своїх політичних і соціально-економічних ідеалів шляхом утвердження
власної національної держави.
Боротьба українців середини ХVІІ ст. започаткувала сучасний етап
українського націєтворчого процесу, стала генератором розвитку
національної самосвідомості та природного націоналізму, що постійно
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пробуджував до національного самоутвердження і, врешті-решт, привів
до проголошення незалежності України та початку розбудови
Української держави.
За цей перший вітчизняний досвід українство заплатило життями
більше мільйона своїх синів і дочок, спустошенням і обезлюдненням
тисяч сіл, міст і містечок, страхітливими руйнаціями тодішніх
господарств, надовго збереженим страхом перед новими національними
випробуваннями. Загнана у глухий кут українська нація виявила
феноменальну здатність до самовідданої і жертовної боротьби за право
нащадків зайняти гідне місце серед інших націй.

Висовень Д.І. (Переяслав-Хмельницький)
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ
ПОГЛЯДИ КНЯЗЯ М.Г. РЄПНІНА –
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА УКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ (1816-1834 рр.)
У статті на основі джерел та літератури простежено погляди
генерал-губернатора М.Г. Рєпніна на важливі суспільні та політичні
справи Малоросії (на прикладі його участі у створені масонської ложі
«Любов до істини», антикріпосницьких кампаніях, у справі підготовки
систематичної історії України, захисті прав і привілеїв козацького
стану).
На початку ХІХ ст. у часи правління ліберального Олександра І в
Російській імперії за зразком провідних європейських держав виникає
чимало організацій, де згуртовуються ліберально налаштовані дворяни,
які стояли на позиціях європейського гуманізму та просвітництва.
Однією з таких організацій була масонська ложа, яка виникла в
Петербурзі. Члени ложі поділялися на кілька ступенів, рангів, при цьому
тільки члени вищих рангів знали про дійсну мету організації. Спочатку її
завданням було внутрішнє вдосконалення людини1. Надалі під час
засідань обговорювали важливі громадські та політичні питання.
Ідеї масонства не минули теренів Малоросії2. Серед української
шляхти теж було чимало однодумців, які спільно обговорювали
громадські та політичні справи, мріяли про повернення втраченої
автономії3. За зразком Петербурзької в 1818 р. в Полтаві, де була
1

Полонська-Василенко Н. Історія України у 2 т. – К.: Либідь, 1992. – Т. 2. – С. 290.
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.
3
Там само. – С. 291.
2
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резиденція генерал-губернатора князя М.Г Рєпніна, і за його ж
ініціативою та при активній співучасті була створена масонська ложа,
яка отримала назву «Любов до істини». Головуючим цієї ложі був
обраний М.Н. Новиков, який служив чиновником при канцелярії князя.
Активними учасниками масонської ложі були дворяни, які відзначалися
ліберальними поглядами та користувалися пошаною, зокрема,
землевласник конотопський предводитель дворянства С.М. Кочубей,
прямий нащадок В.Л. Кочубея страченого при І.Мазепі. Членом ложі був
службовець генерального суду В.В. Тарновський, колишній хоролський
предводитель дворянства С.Л. Алєксєєв, предводитель Переяславського
дворянства В.Л. Лукашевич. Ідеями масонства перейнявся і творець
«Енеїди», відомий вже на той час письменник І. Котляревський, який
також став членом Полтавської ложі. Масонська ложа «Любов до
істини» складалася з 21 учасника1. Загалом ложа проіснувала приблизно
рік, і 12 березня 1819 р. за наказом імператора Олександра І була одна з
перших закрита. Членів ложі було звинувачено у зв’язках із дворянським
товариством «Союз благоденства», учасники якого виступали за
соціальні та політичні реформи в Російській імперії. Зокрема, головною
вимогою, за яку вони виступали було знищення кріпосної системи та
повалення монархії. Більшість учасників масонської ложі, у тому числі і
М.Г. Рєпнін у деяких питаннях розділяли погляди членів «Союзу
благоденства», зокрема у селянському питанні. Ліберальним, як на той,
час було відношення М.Г. Рєпніна до кріпосних селян. Князь всілякими
методами намагався поліпшити їхнє життя та закликав місцевих
поміщиків та дворян гуманно ставитися до своїх кріпосних селян.
Свідченням цього стала його промова, виголошена перед полтавським і
чернігівським дворянством 1818 р., в якій він закликав поважати селян
як рівних2.
Промова викликала неоднозначну реакцію навіть у дворян-лібералів,
і велике незадоволення у поміщиків-землевласників. Особливо різко
відреагував на виступ князя калузький предводитель дворянства сенатор
М.Г. В’яземський у листі „Посланий российского дворянина к князю
Репнину (Николаю Григорьевичу), малороссийскому воєнному
губернатору и генерал-адьютанту”3. Гостро критикуючи погляди князя в
ставленні до кріпацтва він намагався довести останньому, в чому той був
не правий, і де перевищив свої повноваження. М.Г. В’яземський
апелював до того, що заклики М.Г. Рєпніна щодо піклування дворян про
селянина як про рівного собі, необхідно було спочатку узгодити з
1
Труды Полтавской ученой архивной комиссии / Издано под. редакцией
действительных членов комиссии И.Ф. Павловского, А.Ф. Мальцева, Л.В. Падалки и
В.А. Пархоменка. – Выпуск 6 (в 2-х частях). – Полтава, 1909. – С. 2-3.
2
Лашкевич А.С. Речь малороссийского генерал-губернатора кн. Н.Г. Репнина к
дворянству Черниговской и Полтавской губернии // Киевская старина. – 1887. – Кн. 1. –
С. 172-177.
3
Сборник исторических материалов извлеченных из архива собственной его
императорского величества канцелярии / Под. ред. Дубровина Н. – СПб., 1895. - Вып. 7. –
С. 153.
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імператором, та назвав їх передчасними. Також М.Г. В’яземський
зауважив, що сам М.Г. Рєпнін не мав право висловлювати такі думки, не
посилаючись на монаршу волю1. Лист М.Г. В’яземського показує, що
промова генерал-губернатора не була офіційно узгоджена з імператором,
і він у будь-який момент міг бути звинуваченим у перевищенні своїх
повноважень2 звільнений із посади та позбавлений всіх привілеїв. Як на
той час, це був дуже сміливий крок. Під час допиту С.М. Кочубея в
Комітеті 1826 р., коли його було притягнуто до відповідальності по
справі участі в масонській ложі, з’ясувалося, що він ще 1817 р. за
неофіційним наказом імператора розробив проект звільнення селян від
кріпацтва та подав на розгляд3. Можливо, цим пояснюється приїзд
Олександра І до Полтави 14 вересня 1817 р., коли він зупинявся в
помешканні дійсного статського радника С.М. Кочубея, а не
губернатора, як було прийнято4. Проте, як показав московський історик
С.В. Мироненко, Олександр І був розчарований проектом С.М. Кочубея і
діями князя М.Г. Рєпніна. Про це свідчить «Відзив» М.Г. Рєпніну від 16
квітня 1818 р. М.М. Новосєльцева на записку М.С. Кочубея.
М.М. Новосєльцев писав М.Г. Рєпніну, що імператор звернув особливу
увагу на проект М.С. Кочубея, «але при розгляді якого не могло
приховатися від його імператорського величності, що багато правил, які
написані в проекті, не тільки не приносять вигоди селянам, а можливо,
ще більше ускладнять їхнє становище5. З точки зору, Олександра І,
головним недоліком проекта було те, що в ньому не говорилося про
ліквідацію кріпацтва, «про законну волю, без якої не можна утвердити
стійкого селянського щастя»6, а лише пропонувалися шляхи поліпшення
становища селянства. Йшлося про регламентацію, впорядкування
відносин між поміщиком і селянином7.
Отже, промова М.Г. Рєпніна засвідчила його сміливість та показала
негативне ставлення князя до кріпосної системи та його намагання
всілякими засобами переконати дворянство гуманно ставитися до селян.
Виступ став важливим кроком у створені передумов до підготовки
селянської реформи. Але викликавши великий переполох у поміщиківземлевласників, засвідчив, що навіть ліберально налаштовані
малоросійські дворяни ще не готові звільнити своїх селян від кріпосної
залежності. Тому виступ М.Г. Рєпніна перед полтавським і
чернігівським дворянськими зібраннями був розцінений Олександром І
як передчасний8.
1

Там само. – С. 154.
Там само. – С. 154.
3
Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале
XIX в. – М., 1989. - С. 79-80.
4
Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура,
архів. – К.: Держ. Ком. Архівів України, 2001. – С. 80.
5
Мироненко С. В. Вказана праця. – С. 96.
6
Там само. – С. 96.
7
Шандра В.С. Вказана праця. – С. 80.
8
Там само. – С. 80.
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Надалі М.Г.Рєпнін вже не йшов на такі радикальні кроки. Своє
піклування про селян виявляв передусім клопотаннями про відстрочку
виплат ними податків і позик1. Є дані про те, як генерал-губернатор
проводив прискіпливі розслідування причин самогубств селян2. У
1831 р. роблячи подання Миколі І, він намагався переконати імператора
в необхідності звільнити від сплати недоїмки не лише козаків, а й
посполитих, оскільки це є запорукою спокою в імперії. Доповідаючи
Миколі І про виступи селян, „возмечтавших, что они по происхождению
из козаков”3, губернатор М.Г. Рєпнін переконував його, що причинами
були жорстокість поміщиків, переобтяження кріпаків роботами та
позбавлення їх земельних наділів4.
Особливо переймався М.Г. Рєпнін за своїх підданих під час
неврожаїв у своїх губерніях. Вжиті ним оперативні заходи врятували від
голодної смерті тисячі селян та допомогли швидко ліквідувати наслідки
голоду. Щоб володіти повною інформацією про масштаби лихоліття,
князь особисто об’їхав Полтавську губернію. Швидко одержавши дані
про кількість уражених голодом господарств, уряд дозволив виділити
кошти з продовольчого запасу для ліквідації його наслідків. Далі
губернатор поставив вимогу виділити урядову позику поміщикам для
закупівлі зерна, щоб забезпечити хлібом селянські родини. А також
постановив, що якщо використання коштів буде не цільове, а піде на
придбання предметів розкоші чи власне господарство маєток власника
брати під опіку. Князь призначив державних комісіонерів, які спеціально
виїжджали в сусідні губернії і навіть до Туреччини, де закуповували
хліб, який потім продавали голодуючим5. За наказом генералгубернатора були встановлені тверді ціни на хліб та його перевезення,
заборонялося винокуріння із зерна, скасувався рекрутський набір. Звіт
М.Г.Рєпніна про оперативні заходи, вжиті щодо ліквідації наслідків
неврожаю 1834 р. були цілком схвалені Миколою І.
Атикріпосницькі погляди М.Г. Рєпніна підтверджує і справа викупу з
кріпацтва талановитого актора-самоучку М.С. Щєпкіна. Відомо, що він
особисто опікувався долею М.С.Щєпкіна, оскільки незважаючи на
визнання в нього акторського таланту з боку багатьох поважних осіб,
актор
залишався
кріпосним
поміщиці
Курської
губернії
А.А. Волькенштейн. Щоб викупити актора-самоучку з кріпосницької
залежності, генерал-губернатор особисто вів тривале листування з його
власницею. У праці І.Ф.Павловського опубліковані фрагменти
1
Селянський рух на Україні 1826-1849 рр.: Збірник документів і матеріалів. – К., 1985.
– С. 121.
2
Павловский И.Ф. К истории Малороссии во время генерал-губернаторства кн.
Н.Г. Репнина: (Очерки, материалы, переписка по архивным данным) // Труды Полтавской
губернской архивной комиссии. – Полтава, 1905. – Вып. 1. – С. 38.
3
Из бумаг сенатора М.П. Миклашевського. – Киевская старина. –1890. – Кн. 1. –
С. 112-114.
4
Павловский И.Ф. Вказана праця. – С. 37.
5
Добротворський Н. Голод в Полтавщине в 1833. и 34 гг. и меры, принятые против
него // Киевская старина. – 1866. – Кн. 1. – С. 583-584.
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переписки князя з поміщицею А.А.Волькенштейн, які взяті з архіву
полтавського губернського правління. Листування свідчить, що князь
щиро переймався долею М.С. Щєпкіна, та визнав його як великого
актора. Ось що писав М.Г. Рєпнін графині про своє ставлення до
М.С. Щєпкіна: “Вважаю за неохідне свідчити вам про добрі якості якими
він наділений, великим талантом у виставах у яких він має ролі, це
приносить велике задоволення всім полтавським глядачам”1. У іншому
листі, який датований пізнішим числом, військовий генерал-губернатор
звертається до графині Волькенштейн з проханням зменшити суму за
викуп М.С. Щєпкіна і його сім’ї. Але графиня не бажала втрачати гроші,
тому запросила за свого підданого 8 тис. крб. Звичайно, що такої великої
суми у актора-кріпака не було. Тому за ініціативою князя була
влаштована благодійницька театральна вистава, виручені кошти з якої
були спрямовані на викуп талановитого актора. Загальна сума
благодійницьких внесків становила 7720 тис. крб., а недостаючу частину
коштів вніс М.Г. Рєпнін2. Отримавши вільну в 1818 р. М.С. Щєпкін став
підданим генерал-губернатора, і ще впродовж кількох років виплачував
йому 4 тис. крб. згідно виданим векселям3. Справа клопотання у
звільненні М.С. Щєпкіна продемонструвала негативне ставлення
генерал-губернатора до кріпацтва, і викликала широкий резонанс серед
місцевого дворянства.
Чітко можна прослідкувати громадсько-політичну позицію
М.Г. Рєпніна в справі підготовки і написання «Історії Малої Росії», яку з
його подачі і активної участі написав талановитий молодий дослідник
Д. Бантиш-Каменський. Князь особисто запросив його до Полтави
метою підготовки історії Малоросії, і надав йому у цій справі всі
повноваження. Слід зазначити, що нині побутує думка, що першим
подав ідею написання праці з історії України російський дипломат
А.К. Розумовський, однин з братів Розумовських, котрий міг
познайомити М.Г. Рєпніна у Відні з Д.М. Бантиш-Каменським4. Проте,
на нашу думку, у цій справі важливо було не те, хто першим виступив з
ініціативою написання праці з історії України, а хто більше опікувався
цією надзвичайно важливою справою. Важливо також було і те, що
вперше праця такого роду базувалася на широкій джерельній базі,
оскільки М.Г. Рєпнін особисто просив надати Д.М. Бантиш-Каменському
доступ до архівних матеріалів. З цього приводу почав листуватися з
місцевими шанувальниками старожитностей, зокрема А.І.Чепою, котрий
зібрав власний архів історичних документів про малоросійську
старшину, „во многих святках”, і які за проханням малоросійського
1

Павловський І.Ф. Вказана праця. – С. 44.
Шандра В.С. Вказана праця. – С. 114.
Там само. – С. 114.
4
Дремлюга С.П. З історії суспільно-політичної думки України першої половини
ХІХ ст. Гурток князя М.Г. Рєпніна-Волконського // Дніпропетровський історичноархеографічний збірник. - Дніпропетровськ,1997. - Вип. 1: На пошану проф.
М.П. Ковальського. – С. 387.
2
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військового губернатора надав у користування правителю його
Канцелярії1. Особисто звертався М.Г. Рєпнін в 1819 р. до чернігівського
губернського прокурора – посприяти Д.М. Бантиш-Каменському в
доступі у зібранні матеріалів з архіву міста. Тому завдяки клопотанню
прокурора досліднику були видані з архіву 66 справ, які в основному
відносилися до першої половини ХVІІІ ст., а невелика частина до другої
половини ХVІІ ст.2 Під час написання книги князь надавав поради
досліднику. Більшість дослідників вважає, що він підготував текст
одного з розділів, присвяченого битві під Берестечком 1651 р.3
Справедливою є думка Д. Дорошенка, який вказував, що саме
М.Г. Рєпнін відіграв визначальну роль у тому, що книга побачила світ у
1822 р., оскільки надав кошти на її видання4. Отже, заслуга М.Г. Рєпніна
і її автора була не лише в тому, що вона дала змогу історично
обґрунтувати право малоросійської шляхти на дворянство, а звідси і на
чини, як і великоросійське дворянство5., але і тому, що вони здійснили
задум багатьох своїх попередників-істориків, звівши виклад історичного
матеріалу від давніх часів до 60-х років ХVІІІ ст.. в певну систему
цілісної історії України6.
Проявив себе як ліберал і захисник регіональних інтересів
М.Г. Рєпнін і в справі захисту прав малоросійського козацтва. Слід
зазначити, що козаки, як група населення ніяк не підходила під якісь
імперські стандарти. Тому з одного боку, існувала досить сильна
тенденція звести статус козаків до статусу державних селян; з іншого –
за часів військової небезпеки імперська влада формувала з них
нерегулярні загони і відтак відроджувала козацький статус7. М.Г. Рєпнін
добре був обізнаний з історією українського козацтва, високо цінував
значення козацтва як військової сили в часи переломні для імперії. Тому
всілякими методами намагався переконати центральні органи влади не
позбавляти їх колишніх прав на володіння землею, які на його думку
козаки справедливо заслужили. На його замовлення і при активній
співучасті була написана «Краткая записка о малороссийских козаках», в
якій на основі історичних документів обґрунтовано право козаків на
власне особисте володіння землею. Автор цих записок послідовно
доводить, що козаки є автохтонний народ, як має історичне право на
землею, і несправедливе ставлення до їхнього статусу принесе більшу
шкоду імперії, ніж користь. Адже позбавивши їх власності на землю,
1

Шандра В.С. Вказана праця. – С. 118.
Павловський І.Ф. Вказана праця. - С. 10.
Дорошенко Д. Князь М. Рєпнін і Д. Бантиш-Каменський: (Сторінка українського
громадського життя першої четвертини XIX ст.) // Праці Українського високого
педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова. – Прага, 1929. – Т. 1. – С. 105.
4
Дорошенко Д. Вказана праця. - С. 106.
5
Шандра В.С. Вказана праця. – С. 117.
6
Коцур В.П., Коцур А.П. Історіографія історії України: Курс лекцій. – Чернівці: Золоті
литаври, 1999. – С. 182.
7
Когут 3. Російський централізм і українська автономія: Ліквідація Гетьманщини,
1760-1830. – К., 1996. – С. 260-262.
2
3

391

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

вони не будуть зацікавлені в її продуктивності, і не зможуть сплачувати
податки, а це в свою чергу призведе до державних збитків1.

Автор записок посилається на три основні положення, які доводять
законне право козаків на спадкове володіння землею. Перше, зазначає він,
полягає у тому, що вони є автохтонними жителями. У другому положенні
він посилається на закони і привілеї, які їм надала Польща. І третє основне
право на землю козакам підтвердили, «грамоти і закони російських
імператорів» - пише автор записок2. З приводу підтвердження статусу
козаків М.Г. Рєпнін неодноразово звертається з петиціями до імператора
Миколи І. Про це свідчать його листи до голови Державної ради та Комітету
графа В.П. Кочубея, який був за походженням українцем, але втратив зв'язок
з своїм корінням, і турбувався лише за свої станові інтереси. Зокрема, у листі
від 5 червня 1829 р. М.Г. Рєпнін описуючи приїзд імператора Миколи І до
Малоросії переказує розмову з ним стосовно козаків щодо підтвердження
їхнього статусу та спадкового володіння землею. Зокрема, він зазначає, «що
я взяв на себе сміливість показати йому на скільки це торкається майнових
інтересів цих добрих людей, і відбирає у них право вільно розпоряджатися
своїм майном»3. З листа відомо, що князь піднімає перед Миколою І питання
про заміну подушного податку на поземельний для козаків, переконуючи
його у правильності і справедливості такого відношення. Адже подушний
податок призводить до розорення козацького господарства, доводив князь
імператору. Далі він стурбовано зазначає В.П. Кочубею: «Я завжди буду
сперечатися з даного питання і з двома міністрами фінансів, я буду
продовжувати це робити, поки його величність буде надавати мені право
керувати ввіреними мені регіоном»4. Отже, даний лист підтверджує любов
князя до козаків, та його намагання всілякими методами зберегти їхній
статус і довести їхнє автохтонне право на володіння землею. Слід зазначити,
що турботи князя за добробут козаків не принесли бажаних результатів, але
викликали до нього велику повагу серед козацького стану. Так, у
Д. Дорошенка описаний цікавий випадок, який показав відношення козаків
до князя М.Г. Рєпніна, що відбувся у місті Ромни. Зокрема, юрба козаків
побачивши М.Г. Рєпніна випрягла із карети коней, і везла на собі князя
кілька миль, з радісними вигуками5.
Отже, дякуючи клопотанням М.Г. Рєпніна та його петиціям до
імператора Миколи І щодо збереження їхнього права на землю, за наказом
імператора від 17 жовтня 1832 р. узаконювалося їхнє спадкове право на
землю і військова служба обмежувалася 15 р. 6. Проте, їхній козацький
статус вже у 30-х рр.. ХІХ ст. остаточно був втрачений, і вони були
переведені в статус спеціальних державних селян. І лише тоді українське
суспільство наблизилося до імперської соціальної структури7.

1
Репнин Н. Краткая записка о малороссийских козаках // Чтения исторического
общества древностей при Московском университете. – М., 1864. - Кн. 2. – С. 90.
2
Репнин Н. Вказана праця. - С. 91.
3
ЦДІАК, ф.267, оп. 1, спр. 66, арк. 8.
4
Там само, арк. 8.
5
Дорошенко Д. Вказана праця. – С. 102.
6
Шандра В.С. Вказана праця. – С. 131.
7
Когут 3. Вказана праця. - С. 261.
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Таким чином, генерал-губернатор Малоросії М.Г. Рєпнін своєю
активною діяльністю формував суспільно-політичні настрої у ввіреному
йому краї. Князь вважав, що суспільство має будуватися на засадах
гуманізму і добробуту, і на прикладі власних вчинків намагався показати
іншим своє негативне ставлення до кріпосної системи, тому без
перебільшення можна твердити, що завдяки князю було закладено перші
підвалини до її руйнування. Активна участь князя у справі захисту прав і
привілеїв козацького стану засвідчує не лише його прагнення покращити
їхній матеріальний стан та поновити втрачений статус військової сили,
який на його думку незаслужено від них забраний, але намагання
протистояти їхньому перетворенню на селян. Проте, якщо його активні
спроби будувати суспільство на засадах європейського гуманізму та
добробуту при Олександру І були підтримані, то при Миколі І зазнали
невдач, оскільки останній повністю відійшов в управлінні імперією від
засад лібералізму, його більше приваблювали реакційні методи в
управлінні, що були неприйнятні М.Г. Рєпніним, і це стало однією з
головних причин його відставки у 1834 р.

Ідзьо В.С. (Москва)
М.П. ДРАГОМАНОВ – ПУБЛІЦИСТ,
ФОЛЬКЛОРИСТ, ІСТОРИК, ФІЛОСОФ
ТА ПОЛІТИК – ПРОБУДЖУВАЧ УКРАЇНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА В ХІХ СТОЛІТТІ
У статті розглядається діяльність М.П. Драгоманова як
публіциста, фольклориста, історика, філософа та політика,
пробуджувача українського суспільства в ХІХ ст. Наголошується, що
концептуальні позиції М.П. Драгоманова актуальні і для сьогоднішньої
України.
Сьогодні, коли Україна стає на шлях демократії, стає повноцінною
європейською державою, повною мірою слід розвернути концептуальні
позиції М.П.Драгоманова з цих питань1.
Проблема розвитку демократії в Україні та феномен діяльності
М.П.Драгоманова є не до кінця з’ясованою в контексті вивчення
проблем конституційного демократизму, чи, як називав її
М.П.Драгоманов “принципи регулювання соціального життя”.
На його думку, “принципи конституційної демократії” об’єднують і
регулюють владу народу, з одного боку і владу держави – з іншого в
загальноприйнятих нормах і межах державного і громадського життя.
1
Драгоманов М.П. Лiтературно-публiцистичнi працi. – К.: Наук. думка, 1970. – Т. І-ІІ.
– С. 28-41.

393

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

Слід звернути увагу на актуальність теоретичних підходів
М.П.Драгоманова в ракурсі концепції “української ідентичності” та
політичних процесів, що відбувалися в його час та сьогодні в
українському суспільстві1. Під таким кутом зору стають цікавими
основні концептуальні положення та пропозиції М.П.Драгоманова.
Проблема української ідентичності та забезпечення прав українців у
конституційному обсязі цілком може відбутися за практичного досвіду
Європейського союзу, зокрема таких сусідніх країн, як Польща,
Угорщина, Словаччина та Чехія.
У цьому контексті положення та позиції Драгоманова, який на
європейській політичній та культурній базі бачив політичне та культурне
відродження України, є актуальними.
Деякі його підходи у цьому питанні прояснюють і сучасну політикофілософську ситуацію в Україні. Можна також наголосити, що він один
із перших розробив концепцію консолідації українського суспільства,
намагався вирішити політично і філософськи зближення України з
країнами Центральної та Західної Європи.
Для Драгоманова стародавня українська нація, її культура була більш
близькою і спорідненою з європейською, оскільки Україна фактично з
XV ст. була злучена з політичною, соціально-економічною та
культурною інфраструктурою Центральної Європи.
Ці свої концептуальні висновки М.П.Драгоманов підкріплював
ідентичністю господарювання, самоуправління, яке він кристалізував на
основі магдебургського права.
Українські державницькі традиції у його роду передавалися з
покоління в покоління, що й відбилося на його поглядах, а в подальшому
вченого і філософа. Продовжуючи справу своїх дідів та батьків
М.П.Драгоманов на досягненнях, передусім, української та європейської
гуманітарної науки досягнув вершини пізнання, яке поклав на вівтар
політичного та філософського осмислення свого українського народу.
Тому він так довго працював над своїм рідним, національним, над
місцем і роллю в майбутньому своєї батьківщини України в Європі.
Усі його інновації і зробили його великим українським вченим,
політиком, філософом, авторитетним українським громадським діячем
не тільки в Російській імперії, а й у Європі.
Таким чином, М. Драгоманов увійшов в історію як етнограф, історик,
публіцист, громадський діяч, один із найосвіченіших українців свого
часу, якого так ненавиділа Російська імперія, російська реакційна
політична думка та науково-освітня консервативна громадськість, яка
1
Заславский Д. М.П. Драгоманов (К истории украинского национализма). – М., 1934. –
С. 14.
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звинувачувала його за ідею відновлення Української козацької держави,
козацького права, домінування в Україні української літератури, історії,
мови.
У Росії ХІХ ст. М.П.Драгоманова вважали українським
революціонером, оскільки з заходу він вимагав від Російського
самодержавства автономії чи навіть незалежності для України1. Як
бачимо, російська історіографія критикувала Драгоманова за
“український сепаратизм”. На все це він відповідав критикою на адресу
Росії за жорстоку імперську політику, великі утиски України, її
стародавніх конституційних порядків.
Слід наголосити, що в передмові до двотомника “Собрания
политических сочинений М.П.Драгоманова”, який вийшов в Росії,
лідери кадетів П.Струве, Б.Кістяковський та інші наголошували, що
вчення Драгоманова стали ідейною платформою партії конституційних
демократів. М.П.Драгоманов був перший, хто подав їм широку
програму2.
У цей же час у середовищі українських демократів М.П.Драгоманов
став основоположником нових ідей розвитку української національної
ідеї, він боровся з положеннями двох царських указів 1863 і 1876 років
“Про заборону української мови”. М. Ульянов вважав, що
М.П.Драгоманов своїм стійким ставленням до українського питання, з
одного боку, та негнучкість російської влади у цьому питанні з – другого
боку, фактично виграв політичний двобій у Росії, й став широко відомий
у Європі, що викликало до Росії негативне ставлення3. М. Драгоманов
проповідував федералізм у Росії і тому Європа підтримувала його,
оскільки його федералізм був системою не тільки національною і
соціальною, але й політичною, культурною та моральною.
Власне, в епоху найбільшої популярності М.П.Драгоманова в Росії
виникає термін “Драгоманівщина”, який підхоплює передова
інтелігенція та буржуазія. Його лібералізм стає небезпечним для
існування Російської імперії, і тому російська влада робить усе, щоб
погляди М.П.Драгоманова в Росії забули, а українське питання було
перенесене на невизначений термін.

1
Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Вибране. – К.:
Либідь, 1991. – С. 24-62.
2
Самодержавие и земства. – Париж: Освобождение. 1903. Ч. 1. – С. V.
3
Ульянов Н И. Происхождение украинского сепаратизма. – М., 1992. – С. 151-152.
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Солдатенко В.Ф. (Київ)
РЕВОЛЮЦІЇ ЯК ЧИННИК ПРОГРЕСИВНОГО
ПОСТУПУ НАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИКОМЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ
В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ
У статті досліджуються актуальні теоретико-методологічні
проблеми революцій як вагомого чинника прогресивного поступу нації.
Автор переконаний, що ця проблематика заслуговує прискіпливого і
професійного дослідження вченими-українознавцями.
Останніми роками українознавство досягло істотних результатів у
освоєнні різних аспектів буття й розвитку нації. Чималі зрушення в
науковій розробці концепції етногенезу, з’ясуванні закономірностей і
тенденцій процесу долання Україною щаблів історичного поступу.
Зокрема, ефективно досліджуються визначальні, базові складові
генеалогії минулого досвіду, осмислення й встановлення їх логічного,
сутнісного співвідношення. Йдеться, передусім, про етапи залежного і
незалежного розвитку, а також часи державності й бездержавності нації.
Що ж до неодмінного третього елементу – визначення місця й ролі в
прогресивному поступі революційних і еволюційних періодів – то тут
особливого прогресу непомітно. Навпаки – проблеми лише
нагромаджуються, а ситуація дедалі заплутується.
З одного боку, останніми роками зусиллями фундаментальної,
академічної науки задомінувала точка зору, згідно з якою суспільні
процеси, започатковані в середині XVII ст. Б.Хмельницьким,
найдоцільніше кваліфікувати не повстанням чи війною, а національновизвольною революцією. Набула практично абсолютної легітимності й
уява про те, що події 1917-1920 рр. на вітчизняних теренах – то
повноцінна Українська національно-демократична революція.
За великим рахунком, саме в умовах першої й другої доби, звісно зі
своїми особливостями, відбулося наймасштабніше відродження
українства, здійснювався його найприскореніший поступ і зроблено
могутні, незворотні кроки по його консолідації, неможливі за умов
плавного, безконфліктного, еволюційного розвитку. Подібний висновок
неминучий з неупередженої об’єктивної оцінки багатовікового
історичного досвіду.
Однак очевидна відсутність сучасної чіткої суспільної політичної
стратегії кон’юктурно поширюється й на вітчизняну ретроспективу,
зумовлюючи наростання критичних атак на феномен революцій як
іманентний історії засіб суспільного розвитку. Останні оцінюються
здебільшого як чи не найбільше зло, а з вуст двох перших Президентів
України – Л.Кравчука й Л.Кучми незмінно лунали обіцянки ні в якому
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разі не допустити суспільство до повторення „революційних
експериментів”.
І якщо Л.Кравчук ще деякий час стверджував, що нинішня
незалежна Україна є прямою спадкоємницею Української Народної
Республіки –демократичного породження Української революції 19171920 рр., то Л.Кучма вже намагався вивищувати над УНР
Західноукраїнську Народну Республіку. Переваги останньої вбачалися,
передусім, у тому, що в соціальному плані змін на західних теренах
практично не було, тобто не було істотного поступу, зламу існуючих
порядків. А під час святкування 13-ї річниці незалежності суворі
критичні закиди й претензії лунали вже не лише на адресу дій
політичних провідників доби 1917-1920 рр., а й поширились на добу
Б.Хмельницького, бо головною її прикметою, як не дивно, були
визначені незгоди й суперечності в оточенні гетьмана, класові
розмежування й антагоністичні розколи всередині національного
організму.
Не дивно, що завжди притаманна гуманітарним галузям знання дія
кон'юнктурних чинників у даному разі виявилася особливо відчутною,
привела до серйозних деформацій і нашарувань, які заважають
кристалізації суто наукових підходів до оцінки ролі революцій у
прогресивному поступі нації, визначенню адекватного місця
революційних епох у загальній концепції історії України.
На заваді у розв'язанні позначених проблем постали, зокрема,
штучно створюваний і підтримуваний у масовій свідомості розрив між
соціальними і національними складовими революційних епох,
нерозуміння їх органічного взаємозв'язку, взаємодетермінованості,
нехтування потребами з'ясування механізму непростої співдії. Значною
мірою це пояснюється некритичним масовим запозиченням із
діаспорної літератури схем і моделей, де природно абсолютизувалися
національні аспекти суспільного буття й розвитку. Тому практично
занедбаною останнє півтора десятиліття виявилася проблематика
соціальних революцій чи соціальних складових революційних епох (тут
аналізуються хіба що тенденції й епізоди ворожого ставлення генетично
імперських нахилів і соціалістичних рухів, зокрема більшовицькорадянського, до національно-визвольних прагнень української нації). А
без її розробки просто не збагнути сутності того, що відбувалося в
українському
національно-демократичному
таборі.
Комплексне
вивчення Хмельниччини й періоду 1917-1920 рр. як складної
взаємодетермінованої системи революцій (з усіма їх своєрідностями,
суперечностями, альтернативними розрахунками й стратегіями) –
нагальна потреба, що диктується рівною мірою як життєвою, так і
науковою логікою, прагненням збагнути реальну дійсність.
Можна констатувати, що все ще триває пошук власної системи
координат для загальної концепції історії національно-демократичних
революцій. Незважаючи на те, що апріорі більшість фахівців визнають
за пріоритетну точку відліку український інтерес, на практиці
застосовують здебільшого невідповідні національній природі, чужі
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схеми: проросійські й антиросійські, пропольські й антипольські,
пронімецькі й антинімецькі, проантантівські й антиантантівські тощо. Ті
ж, де відправним моментом був би справді український інтерес, все ще
доводять своє право на доцільність. Однак лише обравши відправним
власний, національний чинник і послідовно слідуючи вимогам
конкретно-історичного підходу, можна врешті збагнути, що в різних
обставинах саме українська ідея, українська справа були путівною
зорею, що вказувала шлях, надихала на дії Б.Хмельницького і І.Мазепу,
І.Виговського і П.Орлика, М.Грушевського і М.Міхновського,
В.Винниченка і П.Скоропадського, С.Петлюру і Є.Петрушевича... Це
зовсім не значить, що всіх їх варто урівняти в оцінках історичної
значимості, чи вивести поза будь-яке критичне поле. Однак, мабуть,
варто припинити їх протиставляти один-одному, розводячи на різні
полюси. Що ж до взаємостосунків, то слід прагнути неупередженості,
виваженості,
аргументованості,
по-можливості,
виключаючи
суб'єктивізм, особисті симпатії й антипатії тощо.
Звісно, позитивний ефект має дати застосування подібних критеріїв
не лише щодо згаданих політичних діячів, а й значно ширшого, по
можливості, якнайширшого кола учасників національно-демократичних
революцій. На сьогодні у вітчизняній історіографії оформилася
парадоксальна ситуація, коли, здається, в Українських революціях не
було жодного помітного функціонера, якого б не спробували
здискредитувати, звинуватити у багатьох гріхах як дійсних, так і часто
вигаданих. Кінцевий ефект не просто непривабливий, він
неповноцінний і з морально-психологічної точки зору несе в собі
негативний етично-виховний заряд.
Публікації сучасних авторів небездоганні і ще з одного погляду, а
саме – ставлення до зовнішніх щодо Української революції чинників,
що, за незначним винятком, кваліфікувались як несприятливі, негативні,
ворожі. З однієї праці до іншої переходить стереотип (як і кожний
стереотип – вкрай спрощений): головним зовнішньополітичним ворогом
Української революції, української державності, українства була
РСФРР, імперські амбіції і заміри її комуністичного керівництва,
посібником (агентом) яких була КП(б)У як обласна організація РКП(б).
Відповідно – непримиренною – мала бути і лінія керівництва
Української революції. Що ж до інших зовнішніх сил, сусідів, то
ставлення до них було диференційованим і, як правило, менше
категорично-ворожим, аніж до росіян, їх радянського керівництва.
Схоже, що ця тенденція з особливим ентузіазмом впроваджується у
новітні публікації, маючи виправданням антиросійські емоції, що
накопичувалися десятиліттями і вибухнули в момент досягнення
Україною державної незалежності, подальшого небезхмарного розвитку
українсько-російських відносин, які часом доходили до загрозливоконфліктної межі.
Тут, здається, можна бути й об'єктивнішими, коли в логічних
конструкціях за точку відліку щодо оточуючих спільнот знову брати
український інтерес, а супротивників і ворогів ділити (ранжувати) не за
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домінуючими кон'юнктурними настроями, а за тими реальними діями,
які відбивалися на розвитку визвольних, державотворчих процесів в
Україні. Звичайно, зведення подібної методологічної позиції майже до
математичної формули, застосування як жорсткого кліше теж навряд чи
виправдано. Очевидно, подібні мірки цілком доречні як висхідний
пункт логічних вибудов.
Досвід останніх років з повною силою засвідчив, наскільки важлива
для історика не лише наукова, а й моральна позиція. Особливо високі
вимоги до моральних якостей дослідника висуває вивчення переламних
етапів суспільного розвитку, коли надзвичайної ваги набувають
особистісні орієнтації в проблемах добра і зла, гуманізму й
нелюдяності, честі й негідності, справедливості й паразитизму,
істинності й нечесності. В моменти збудження, вирування пристрастей,
коли людина нерідко потрапляє в екзистенціальну ситуацію і неодмінно
має робити життєвий вибір (часто усвідомлюючи неможливість
змінити, навіть вплинути на непідвладні процеси), принципового
значення набуває, з якими мірками підходити до оцінки вчинків
індивідуумів, різних їх груп, глибинної мотивації, зумовленості кроків,
поведінки.
Навіяна новітньою кон'юнктурою зневага до діячів, організацій, які в
критичні
моменти
віддавали
пріоритет
загальнолюдським,
національним інтересам і цінностям над особистими, жертвували
індивідуальними вигодами заради суспільного прогресу, ставили
завдання досягнення загального добробуту вище за власний, що
пронизує чимало праць про революційні події, засвідчує: справді
науковому розумінню минулого, його виваженим, ґрунтовним оцінкам
це лише заважає, веде в бік від істинного, повноцінного знання.
Як з'ясувалося, поважне ставлення до історичних діячів, які зробили
перші, найтрудніші, найскладніші й найвіповідальніші кроки до
відродження нації у всіх сферах життя після довгих століть залежного,
бездержавного існування, не прищеплюється самопливом, вимагає
суспільної турботи.
Слід зауважити – виховання моральних якостей важливе не лише
для молодих науковців, а й, як нагальний урок, витікає з поведінки тих,
хто займається історичними дослідженнями уже тривалий час, однак, не
маючи твердих принципів, ідейних переконань, з полегкістю змінює
підходи при кожному новому кон'юнктурному політичному повороті.
Наука від цього лише програє, дискредитується.
Предмет особливої розмови – сутність і місце того зламу, який
стався в Україні на початку 90-х років минулого століття. За
масштабністю учасників, реальними наслідками зрушень, досягненням
принципово нових, якісних параметрів та характеристик визначальних
життєвих процесів суспільства він має всі підстави бути віднесеним до
революційних. Адже докорінно змінилися форми і структура власності,
роль різних верств у функціонуванні державної машини, відбулися
кардинальні трансформації політичної системи, змінилася влада (а це
зміст усіх соціальних революцій). Україна здобула статус самостійної
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суверенної держави, стала суб’єктом міжнародного життя, зайняла
належне місце в світовому співтоваристві (зміст національновизвольних революцій). Рішучі зрушення сталися в духовно-ідейному
житті, в психологічно-ціннісних орієнтирах (переворот – революція в
свідомості).
Однак більшість політичних діячів, а за ними й науковців схилялися
до того, щоб іменувати процеси сьогодення в усіх сферах життя соціуму
як реформи (супровідний термін „радикальні" був покликаний усе ж
відмежуватися від революційності як такої).
І раптом події кінця 2004 р. з легкої руки публіцистів стали
іменувати „помаранчевою революцією", „революцією на Майдані" й т.
п. Застосування відомих наукових критеріїв до означеного феномена не
дає достатніх підстав для подібних висновків принаймні на сьогодні.
І хоча історики не люблять робити висновки щодо недовершених
процесів, їм уже сьогодні доводиться „вписувати" події „вчорашнього
дня" в загальну канву вітчизняної історії. Не збитися на
кон'юнктурщину, моду, не зійти з принципової платформи – значить не
схибити на шляху правильного науково-теоретичного розв'язання
конкретної проблеми і виважено „вмонтувати" її в загальну концепцію
поступу України в цивілізаційному просторі.

Гринів О.І. (Київ)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(проблеми концептуального підходу)
У статті досліджуються проблеми концептуального підходу до
викладання в українській вищій школі історії України, подолання
стереотипів, успадкованих від радянського часу, піддаються
критичному аналізові закордонні та вітчизняні публікації, у яких
проявляється упередження до оцінки історичних подій.
У політичному сенсі ХХ ст. обмежується двома переломними
подіями, між якими дещо менше восьми десятиліть. Український
філософ М.Попович пише: „Віхами, що виділяють ХХ століття в окрему
смугу в історії, вважаються Перша світова війна і падіння
комуністичного режиму в СРСР”1. За його словами, українці, як і інші
народи у величезній євразійській імперії „пережили „червону смугу” в
історії”, що тривала сімдесят чотири роки2. Звісно, заідеологізоване
суспільство залишило слід на свідомості кількох поколінь наших
1
2

Попович М. Червоне століття. – К.: АртЕк, 2005. – С. 847.
Там само.
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громадян, що не міг зникнути за п’ятнадцять років після проголошення
незалежності України. Треба мати на увазі, що панівна компартійна
ідеологія в певних сферах спиралася на офіційні догми дореволюційного
часу, особливо в трактуванні різних історичних подій.
Концепція нашого історика М.Грушевського заклала методологічні
основи для наукового викладу історії українського народу, з’ясування
боротьби конкурентних ідентичностей (української і російської)
упродовж тисячолітнього періоду, критики російської імперської
історичної схеми як нелогічної. Проте радянська схема історії
зігнорувала критику українського вченого, змінила лише обгортку
традиційної імперської схеми, наповнивши досить спекулятивно
марксистсько-ленінськими елементами і термінологією.
Суть цієї схеми, що мала далекосяжну мету, український діаспорний
історик З.Когут передає такими словами: „Ніколи в своїй історії українці
не мали жодних законних інтересів, що не збігалися б із російськими.
Так само українці як окрема нація не мали майбутнього, оскільки
совєтська національна політика вимагала, щоб вони влилися у великий
совєтський народ”1. Цій меті підпорядковувалися не лише
„дослідження” історії та культури України, а й художні та публіцистичні
твори. Цим самим пояснюється компартійна критика книги П.Шелеста
„Україно наша Радянська”.
Після проголошення незалежності в нашій історичній науці на перше
місце висунулися проблеми становлення й розвитку української нації та
української державності, які за компартійного режиму замовчувалися
або зображалися в перекрученому вигляді. Про якісь відступи від
„канонізованих” тез ЦК КПРС до 300-річчя т. зв. «возз’єднання»
України з Росією не могло бути мови, хоч, як знаємо, в 1654 р. існувала
Московська держава, а не Росія. Компартійні настанови були перенесені
на історію українського народу ХХ ст. З часом вони зазнали деякої
корекції українофобського характеру.
Нав’язана схема з українофобськими стереотипами ще й тепер
підтримується деякими істориками в Україні. Йдеться, зокрема, про
П.Толочка, який уже не раз змінював свою партійність, залишаючись на
старих, заяложених концепціях. Як наслідок, ціла низка подій ХХ ст. ще
не має однакового трактування в науковій і навчальній літературі з
історії України. Серед таких подій слід назвати криваву боротьбу 19171921 рр., голодомори 1921-1922 рр., 1932-1933 рр., 1946-1947, Другу
світову війну, революційну боротьбу Організації українських
націоналістів і Української повстанської армії, роль Української РСР,
„возз’єднання” західноукраїнських земель з Українською РСР, феномену
„українізації” та інших.
Окрім того, доконечно наголосити, що державна влада, як правило,
не спирається на найновіші історичні дослідження і в офіційних
1
Когут З. Коріння ідентичності: Студії з ранньомодерної і модерної історії України. –
К.: Критика, 2004. – С. 224-225.
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документах користується термінологією, успадкованою ще від
радянських часів. Особливо слід звернути увагу на вживання терміна
„Велика Вітчизняна війна”, хоч таке трактування радянсько-німецької
війни неодмінно веде до логічного заперечення Акту проголошення
незалежності 24 серпня 1991 р., підтвердженого всенародним
референдумом.
У процесі праці над заявленою темою довелося опрацювати
найновіші праці з історії України, насамперед підручники і посібники
для вищих навчальних закладів1, дослідження вітчизняних і діаспорних
вчених2, праці з окремих проблем попередніх десятиліть3, деякі праці
про Україну істориків з інших країн4. Звісно, чимало прислужилися
праці з питань методології історії5.
Концептуальний підхід до історії ХХ ст.. передбачає насамперед
чітке ставлення до Української Радянської Соціалістичної Республіки.
Тут викристалізовувались два протилежні погляди. Перший погляд
1
Історія України ХХ – початку ХХІ століття: Навч. посіб. / За заг. ред.. В.А. Смолія. –
К.: Знання. 2004; Реєнт О.П., Коляда І.А. Україна між світовими війнами (1914 – 1939).
Події. Люди. Документи: Нариси історії: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004; Пасічник М.С.
Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи:
Навч. посіб. – К.: Знання, 2005; Конончук І.М. Історія України від стародавніх часів до
помаранчевої революції. – Ніжин: ТОВ „ Гідромас”, 2005; Політична історія України.
ХХ ст.: У 6 т. / Редкол.: І.Ф. Курас та ін. – К.: Ґенеза, 2002; Політична історія України:
Посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.І. Танцюри. – К.: ВЦ „
Академія”, 2002.
2
Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ, 1992;
Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Укр.. письменник,
1993; Гунчак Т.Г. Україна: ХХ століття. – К.: Дніпро, 2005; Мороз В.Я. Україна в
двадцятому столітті. Етап перший 1990-1920 рр. – Львів: Ліга-Прес, 2005; Салтовський О.І.
Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки (від витоків до
початку ХХ сторіччя) – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002; Когут З. Коріння ідентичності: Студії з
ранньомодерної та модерної історії України. – К.: Критика, 2004.
3
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: Знання, 1991; Донцов Д.
Сучасне політичне положення нації і наші завдання. – Львів, 1913; Цегельський Л.
Самостійна Україна. – Відень, 1915;
Винниченко В. Відродження нації. – К.; Відень, 1920. – Ч. І – 3; Дорошенко Д. Історія
України 1917-1923 рр. – Ужгород, 1932; – Ужгород, 1930. – Т. 2.; Кучабський В.
Більшовизм і сучасне завдання українського Заходу: Національно- політичні замітки. –
Львів, 1925; Мазепа І. Україна в огні і бурі революції. 1917-1921. – Прага, 1941. – Ч. І;
Прага, 1942. – Ч. 2; 1943. – Ч. 3; Петлюра С. Вибрані твори та документи / Уклад. Л.В.
Голова. – К., 1994; Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України? – Львів, 1994;
Стерчо П. Карпато-Українська держава. – Львів; Томашівський С. Під колесами історії.
Вид. друге. – Нью-Йорк, 1962; Шаповал М. Велика революція і українська визвольна
програма. – Прага, 1928; Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991;
Квітковський Д. Боротьба за українську ідею. – Детройт; Нью-Йорк; Торонто, 1993.;
Бандера С. Перспективи української революції. – Мюнхен, 1978; Майстренко І. Історія
комуністичної партії України. – Б.м.: Сучасність, 1979.
4
Вілсон Е. Українці: несподівана нація / Пер. з англ. – К.: „К.І.С.”, 2004; Маля М.
Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991 / Пер. з англ. – К.: Мегатайп, 2000.
5
Варзар І. Із конспектів минулих літ: Вибране в концептуальних і мемуарних вимірах.
– Кн. І. – К.: АДА, ЛТД, 2003; Колінвуд Р. Дж. Ідея історії / Пер. з англ.. – К.: Основи,
1996; Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: В 2 т. – К.: Основи, 1994; Національно-державне
будівництво: Концептуальні підходи, сучасна наукова література / За ред. Ю. Римаренка. –
К.: Довіра, 1999; Попович М. Червоне століття. – К.: АртЕк,2005.
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трактує Українську РСР як пересічну адміністративну одиницю, тобто
не відрізняє її від країв чи областей, хоч сама республіка ділиться на
області. П.Полтава (Петро Федун) як теоретик національно-визвольного
руху називає СРСР „найжахливішою” в світі тюрмою народів, країною
найжорстокішого національного, політичного і соціального гноблення
підсовєтських народів”1. За його словами, „большевицька кліка своєю
політикою в Україні сьогодні є переємником імперіалістичних ідей
російських царів” і „практично перекреслює свої заяви про
рівноправність націй та їх право на свобідний всебічний розвиток у
системі СРСР”2. Прибічники такого погляду виступали проти членства
Української РСР в ООН. Другий погляд висловив В. Винниченко, який
писав: „Українська держава, українська державність на Україні є”. Її
створив народ, вся українська нація в процесі великого перевороту
життя в „тюрмі народів – Росії3”. Українську державу, за його
твердженням, як нормальне, природне явище були змушені визнати
„руські імперіалісти „котрі дотримуються т. зв. „комунізму”, адже в
СРСР, приміром, нема Рязанської чи Тамбовської республік, створення
яких могло би викликати здивування. „Руський совєтський імперіалізм”
не лише зберіг майже всі атрибути державності, що створив український
народ (органи державної економіки, адміністрації, суду та ін.), а й визнав
право України мати окреме представництво в ООН. Відштовхуючись від
членства в ООН, В.Винниченко намагався заперечити іншу думку, за
якою українська держава на національній території ліквідована
більшовиками. І. Багряний критикував ті кола еміграції, які
протестували проти представництва України в ООН, бо від цього
найбільший зиск мають росіяни. „Світ має інтерес до Росії, бо вона для
цього існує довгі століття. Україна ж для світу не існує”4. Інерція
мислення призводить до того, що нерідко Україну сприймають як витвір
більшовицької „ленінсько-сталінської національної політики”. Ідеолог
Організації українських націоналістів з мельниківського крила
Д. Квітковський також виходить з факту існування Української РСР, бо
під такою назвою наш народ відомий у світі, і вважає, що після того,
коли заперечувалося навіть існування української мови, така
державність є кроком уперед, новим етапом на шляху до повної
національно-державної самостійної України, й цей здобуток є ділом
тільки української нації, за який вона дуже дорого заплатила”5. Коли 22
січня 1918 р. була проголошена самостійна, суверенна Україна Москва
вже не могла заперечити цього факту й знищити цю самостійність, тому
вибрала інший варіант. „Вона визнала суверенну Українську державу,
яку проголосив український нарід, але рівночасно розпочала війну не
1

Полтава П. Збірник підпільних писань. – Мюнхен, 1959. – С. 79.
Там само. – С. 102, 103.
Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. – К., 1991. – С. 10
4
Багряний І. Публіцистика: Доповіді, статті, памфлети, рефлексії, есе. – К., 1996. –
С. 125.
5
Квітковський Д. Мої міркування. – К., 1996. – С. 105.
2
3

403

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

проти суверенної України, але проти уряду цієї держави і її режиму”1.
Отже, суверенітет України зберігся, хоч насаджений Москвою уряд т. зв.
УРСР не має ні права, ні змоги виконувати суверенну волю українського
народу. Завдання українського народу – домогтися, щоб Україна мала
такий уряд і такий режим, які відповідають суверенній волі її народу.
Напевне, треба визнати рацію Д. Квітковському в тому, що
українська нація зберегла свій суверенітет в умовах більшовицького
поневолення. Саме так, на наш погляд, слід було підходити до
відновлення нашої держави в 1991 р. Акт проголошення незалежності
України серед її підстав ставить на перше місце продовження
„тисячолітньої традиції державотворення в Україні”, а водночас
виходить зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною в дні
гекачепістського перевороту, тому проголошує незалежну державу2, а не
відновлює її. Така паліативність не прояснила самого питання, що
негативно вплинуло на процес національного державотворення.
Отже боротьба українського народу за незалежність у період
національно-визвольних змагань не пропала марно. Можна
стверджувати, що здобута напівперемога: більшовицька влада вже не
могла ігнорувати прагнення нашої нації до самостійного життя. Саме
така думка обґрунтовується в ряді підручників для вищої школи.
Приміром, О.І. Салтовський стверджує: „Українська Радянська
Соціалістична Республіка, що стала реальною наступницею УНР,
виробила у широких мас населення звичку до національних інститутів,
державної символіки, наповнювала патріотизм не лише етнічним, але й
державницьким змістом. І її роль у прийнятті нацією в грудні 1991 р.
рішення про самостійне державне існування є не меншою ніж кров
мільйонів, що була пролита за Україну протягом минулого століття”3. За
переконанням М.С. Пасічника, „сам факт існування та визнання
Української Соціалістичної Радянської Республіки з чітко окресленою
територією, своєю адміністрацією, центром, апаратом, можливістю
розвивати культуру, мову, літературу створював певні умови для
національно-культурного
відродження
українського
народу”4.
Аналогічну думку висловлюють також інші дослідники5.
Питання про зв’язок УНР і УРСР неодмінно пов’язане з питанням
про оцінку подій в Україні в 1917-1921 рр. Радянські історики називають
цей час громадянською війною. Щоб охарактеризувати його для
України, звернемося до визначення громадянської війни в самій
радянській науці. Отож, громадянською війною вона називає

1

Там само. – С. 106.
Акт проголошення незалежності України // Молода Галичина. – 1991. – 27 серпня.
Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної
думки (від витоків до початку ХХ сторіччя). – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 376.
4
Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та
політичні перспективи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – С. 510.
5
Історія України ХХ – початку ХХІ століття. – С. 52.
2
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„організовану збройну боротьбу за державну владу між класами,
соціальними групами, найгострішу форму класової боротьби”1.
Ситуація в тогочасній Україні була особлива. Якщо українці
опинилися в різних таборах, то в першому таборі (національнодемократичному) вони виступали як самостійний суб’єкт, а в другому
таборі (більшовицькому) їх роль була зведена до об’єкта поневолювачів.
Нинішні історики оцінюють цей період як визвольну боротьбу
національно-демократичних сил України з російсько-більшовицькою
навалою2, революцією 1917-1920 рр.3, війною Радянської Росії з
Українською Народною Республікою4, національною революцією 19171921 рр5, українською революцією6, державним відродженням України
1917-1920
років7,
національно-демократичною
революцією8,
9
революцією .
Національно-визвольні
змагання
(національна
революція,
національно-демократична революція і т. ін.) зазнали поразки. Історик
В.Мороз називає їх „першою українською спробою” відновити
державність10. Українці не могли втримати цієї державності, бо, за його
твердженням, „головною причиною тут був низький рівень української
еліти”11. „Еліта наших західних сусідів (Фіни, Поляки, Естонці) була
дозрілою вже на час вибуху імперської кризи. Наша ж еліта була ще
„недопеченою”, вона „допікалася” в час революції”12. Звісно, лише з
натяжкою можемо називати фінів чи естонців нашими сусідами, хоч
українці разом з ними перебували упродовж тривалого часу в одній
імперії.
Інший історик І.Нагаєвський також зазначає „брак національносвідомої інтелігенції, що могла б стати до державної роботи”, бо ця, що
була, „не могла дати собі ради з огромом праці”13. Він на перше місце
ставить те, що „революція 1917 року застала Придніпрянську Україну
скаліченою духовно, національно, культурно і соціально”, бо „тільки
1
Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 2-е изд. – М.: Сов.
энциклопедия, 1982. – С. 333.
2
Історія України ХХ – початку ХХІ століття. – С. 47.
3
Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної
думки (від витоків до початку ХХ сторіччя) – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 376.
4
Реєнт О.П., Коляда І.А. . Україна між світовими війнами (1914 – 1939). Події. Люди.
Документи: Нариси історії: Навч. посіб. – К.: Школа, 2004. – С. 99.
5
Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та
політичні перспективи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – С. 434.
6
Гунчак Т.Г. Україна: ХХ століття. – К.: Дніпро, 2005. – С. 73.
7
Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ, 1992. –
С. 72.
8
Політична історія України / За ред.. В.І. Танцюри. – С. 206.
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Мороз В. Україна в двадцятому столітті. Етап перший 1990-1920 рр. – Львів: ЛігаПрес, 2005. – С. 102.
10
Там само. – С. 626
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Там само.
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Там само. – С. 627.
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Нагаєвський І.. Історія Української держави двадцятого століття. – К.: Укр.
письменник, 1993 – С. 406.
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селянська маса залишалася українською, а всі інші прошарки суспільства
були зденаціоналізовані”1. Майже аналогічне про іншу частину нашого
народу пише М. Пасічник: „...257 днів існування ЗУНР тільки
підтверджує неготовність – і політичну, і військову – українців Галичини
до побудови міцної суверенної незалежної Української держави”2.
Окрім того, історики звертають увагу на відсутність „єдності щодо
подальшого соціально-політичного розвитку України”3. Якщо більшість
в уряді УНР обстоювала радянську платформу і союз з більшовиками
проти Антанти, то „права частина”, яку підтримував С.Петлюра,
вимагала спільних дій з Антантою проти більшовиків. У черговій спробі
вибороти незалежність і відтворити суверенну державу „український
народ ще не раз пересвідчився, що без єдності національних політичних
сил, послідовності й наполегливості в реалізації всіх аспектів
державотворення,
максимального
за
діяння
внутрішньоі
зовнішньополітичних чинників марно сподіватися на омріяний
результат”4.
Найбільшим здобутком української революції 1917-1920 рр. треба
визнати засвідчення єдності двох частин віками розділеного державним
кордоном народу. За словами С.Єфремова, „оформлено і затверджено
акт поєднання двох, досі порізнених частин України. Розпанахане тіло
національне зробило останній акт до того, щоб зростись не тільки духом,
але й в політичних формах”5. Якщо і сьогодні недоброзичливці нашого
народу пишуть саме слово Злука в лапках, зумовлюють нею „передумови
тієї величезної катастрофи, яка спіткала Україну в 1919 р.”6, то треба
мати на увазі, що без 1919 р. не було б відновлення української
державності в 1991 р.
Заслуговує на увагу наголошення на таких здобутках нашої
революції: прискорення процесу перетворення українського етносу на
сучасну політичну націю; утвердження на політичній мапі світу
відродженої держави з назвою „Україна”; розвиток української
політичної думки на засадах реанімованої традиції державності;
накопичення визвольного потенціалу, зростання національної
самосвідомості, формування кадрів національних провідників7.
Міжвоєнний період в історії України „ще слабо вивчений і
висвітлений однобічно”, що стосується не лише радянської
історіографії8. Як правило, дослідники студіюють відокремлено чотири
1

Там само.
Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та
політичні перспективи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – С. 501.
3
Історія України ХХ – початку ХХІ століття. – С. 44.
4
Політична історія України / За ред. В.І. Танцюри. – С. 245-246.
5
Цит. за: Реєнт О.П., Коляда І.А. Україна між світовими війнами. – С. 218.
6
Цит. за: Реєнт О.П., Коляда І.А. Україна між світовими війнами. – С. 219
7
Політична історія України / За ред. В.І. Танцюри. – С. 245.
8
Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ, 1992. –
С. 72.
8
Політична історія України / За ред.. В.І. Танцюри. – С. 99.
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частини розділеної України, оскільки вони розвивалися відокремлено і
між ними існували тільки „спорадичні зв’язки”. А. Жуковський і
О. Субтельний вважають: „Для цілості картини слід ще додати відомості
про українську політичну еміграцію, яка постійно намагалася бути в
контакті з українськими землями, впливати на розвиток крайових подій.
Вага еміграції була тим більша, що тільки тут політична дія і думка не
зазнавали переслідувань окупантів”1. Таке твердження вимагає
уточнення, адже українська політична еміграція не могла мати якогось
впливу на основну частину населення України, яка перебувала під
російсько-більшовицьким поневоленням.
Особливим феноменом того періоду треба визнати „українізацію” в
Українській РСР. Досліджуючи українізацію як „вищий ступінь
аналітично-синтетичних узагальнень”, історик Я. Дашкевич виділив такі
основні комплекси питань: „боротьба зі старими і виникнення нових
стереотипів; причини контрукраїнізації та її основні рушійні сили;
елементи політичної провокації в українізації та можливості її
висвітлення; наслідки контрукраїнізації”2. Такий підхід дає змогу підійти
до українізації комплексно, зваживши всі її аспекти. Вчений виводить
коріння українізації не з національної політики більшовицької партії, а з
періоду недовготривалої української державності, з чим можна
погодитися лише частково, адже політика „коренізації” проводилася і в
інших союзних та автономних республіках СРСР.
Другий стереотип, зазначає Дашкевич, полягає в тому, що
українізація ототожнюється з маргінальним явищем – дерусифікацією.
Історик називає ще дві грані українізації:
1) як широкомасштабну провокацію для виявлення і винищення
національно свідомих елементів;
2) як стратегічне ошуканство для внутрішнього і зовнішнього
вжитку.
Аналіз таких поглядів дається в літературі3.
Ліквідація політики українізації була ударом у відродження
української нації, чому сприяв партійно-політичний терор. Український
народ як
етноантропологічна цілість, творець і носій власного
громадянського життя і питомої культури став об’єктом такого
геноциду, якому нема рівних у світовій історії Нового часу. ”Досі ще
перед громадськістю всього світу не поставлено на всю широчінь справу
відповідальності за безприкладний голокост української нації”4.
Серед найсуперечливіших періодів української історії слід назвати
Другу світову війну. Складність зумовлюється тим, що за радянського
часу Другій світовій війні протиставлялася концепція „Великої
Вітчизняної війни”. Хоч вона вже значною мірою подолана в науковій і
1

Там само. – С. 99.
Дашкевич Я. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. – К., 1993. – С. 78.
Гринів О. Українська націологія: від Другої світової війни до відродження держави.
Історичні нариси. – Львів: Світ, 2004. – С. 492-493.
4
Дашкевич Я. Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. – К., 1993. – С.88.
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навчальній літературі, в офіційній термінології все залишилося без змін.
Як зазначає американський історик М.Маля, титул „Велика Вітчизняна
війна” Сталін дав за аналогією війни проти Наполеона в 1812 р., бо
„насправді це була швидше російська, ніж всесоюзна війна”, а „батько
народів” навіть зізнався одному західному дипломатові, що „населення
не воюватиме за нас, комуністів, але воюватиме за матінку Росію”1. В
українській навчальній літературі ця війна називається переважно так, як
прийнято в західній науці2, війною з фашистською Німеччиною3, хоч
інколи дає про себе знати сталінський стереотип. Приміром, І. Конончук
пише про „Вітчизняну війну Радянського Союзу” як органічну частину„
Другої світової війни 1939-1945 рр.”4.
Ще одне питання – це питання про початок Другої світової війни для
українського народу. Історики А.Жуковський і О. Субтельний пишуть:
„1 вересня 1939 р. Німеччина здійснила напад, що започаткувало події
Другої світової війни на сході Європи”5. Проте слід зазначити, що для
нашого народу ця війна розпочалася майже на півроку раніше – 15
березня 1939 р., коли Угорщина напала на Карпатську Україну. На
малому клаптику української землі зійшлися інтереси двох супердержав
– нацистської Німеччини і сталінського СРСР, а також Польщі, Румунії
та Угорщини.
Водночас треба звернути увагу на трактуванні повернення
радянських військ на українські землі. А.Жуковський і О. Субтельний
пишуть, що наприкінці 1944 р. „всі українські землі були окуповані
більшовиками”6. Інші історики твердять про „звільнення України від
окупації”7, „визволення України”8, а М. Пасічник пише, що радянські
війська змогли в 1944 р. „зайняти Україну і Крим”, а в жовтні того року
„ворога вигнали за територію України”9. Така неоднозначність
термінології зумовлена неоднозначним ставленням до тогочасної історії.
Звісно, про визволення можна говорити лише тоді, коли вчений
дотримується концепції „Великої Вітчизняної війни” чи над ним
тяжіють стереотипи минулого. Однак треба зважити, що після
1
Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії 1917-1991 / Пер. з англ. – К.:
Мегатайп, 2000. – С. 319
2
Політична історія України / За ред. В.І. Танцюри. – С. 347; Пасічник М.С. Історія
України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навч. посіб.
– К.: Знання, 2005. – С. 561.
3
Історія України ХХ – початку ХХІ століття. – С. 108.
4
Конончук І. Історія України від стародавніх часів до помаранчевої революції. –
Ніжин: ТОВ „ Гідромас”, 2005. – С. 199. – С. 199.
5
Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів: Вид-во НТШ, 1992. –
С. 72.
5
Політична історія України / За ред.. В.І. Танцюри. – С. 116.
6
Там само. – С. 128.
7
Політична історія України / За ред.. В.І. Танцюри. – С. 358.
8
Історія України ХХ – початку ХХІ століття. – С. 121; Конончук І.М. Історія України
від стародавніх часів до помаранчевої революції. – Ніжин: ТОВ „ Гідромас”, 2005. – С. 199.
9
Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та
політичні перспективи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – С. 578.
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„визволення” Україну охопив третій голодомор. Отож, говорити про
визволення безпідставно.
Особливості підходу до ролі українського народу в Другій світовій
війні зумовлюються й тим, що українці опинилися по різних сторонах
фронту. Вони змушені були вибирати (добровільно чи примусово) такий
варіант, який диктувався конкретними обставинами: боротьба в лавах
Української повстанської армії на два фронти – проти німецького
нацизму і московського більшовизму; боротьба проти московськобільшовицьких поневолювачів з орієнтацією на допомогу німців;
боротьба проти німців у складі радянських військ. Частина українців (як
громадян інших держав) воювала проти німців у складі військ
антигітлерівської коаліції на Другому фронті. Окрім того, наші земляки,
які з чужої волі опинилися в часи війни в Західній Європі, боролися
проти гітлерівців у русі Опору. Така реальність вимагає нового підходу
до оцінки історичних подій і перегляду заяложених поглядів, що
накидали нашому народові офіційні ідеологи в часи тоталітаризму й
продовжують за інерцією нав’язуватися ще й нині.
Доконечна справа – справедлива оцінка національно-визвольної
боротьби проти більшовицьких поневолювачів під час російськонімецької війни та в повоєнні роки. Немає жодних підстав писати про
повоєнну боротьбу як про громадянську війну в Україні. Треба зважити,
що Українська повстанська армія мала всенародну підтримку. Діяльність
УПА не обмежувалася західним регіоном, а охоплювала також землі на
схід від Збруча, проявилась, як відомо з архівних документів, у східних і
південних областях. Участь частини українців у боротьбі проти УПА не
була добровільною і не дає аргументів для того, щоб тлумачити їх
інакше, ніж об’єкт тоталітарної московсько-більшовицької держави.
Блокування справедливої інформації про боротьбу українських
повстанців, нав’язування більшовицьких стереотипів про УПА як
бандитські формування не дає змоги мільйонам українців подолати
погляди тоталітарного режиму.
При оцінці дивізії „Галичина” треба зважити принаймні на три
аргументи:
1.) спільні воєнні дії з німецькими військами проти більшовицьких
окупантів розглядалися не як стратегічне, а як тактичне завдання в
завершальні роки війни;
2.) воєнна ситуація диктувала вибір, тому організатори дивізії
намагалися спрямувати воєнну боротьбу проти московськобільшовицьких окупантів, репресивна діяльність яких уже відверто
проявилася на „визволених” ними українських землях;
3.) зваження різних варіантів дальшого ходу війни й намагання
створити зародок національної армії за прикладом Легіону Українських
січових стрільців у роки Першої світової війни.
Не будемо забувати, що на боці німців проти більшовицьких
окупантів і їх режиму воювали не лише українці, а й інші народи, які
перед війною томилися в більшовицькому тоталітарному ярмі. Не були
винятком і росіяни, які створили Російську визвольну армію (РВА).
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В ім’я історичної правди й майбутнього України як незалежної
держави маємо підійти по-новому до більшовицьких ідеологічних догм.
Воюючи на боці більшовицької Москви в роки Другої світової війни,
українці справді боролися проти нацистських окупантів, але водночас
створювали умови для утвердження на наших землях московських
окупантів, які не приховували своїх планів повністю денаціоналізувати
українців.
Характеризуючи особливості Другої світової війни і трагедію
українського народу, треба відмовитися від ідеологічної конструкції
„ОУН –УПА”. Недоладність її в тому, що ОУН – це політична
організація, а УПА не була її структурою, адже в ній воювали не лише
члени ОУН, а й безпартійні українці. Крім того, в складі цієї армії
боролися аж до закінчення Другої світової війни підрозділи, які
створили інші народи, поневолені московсько-більшовицьким режимом.
Друга світова війна була трагічна для українського народу. Якщо на
січень 1941 р. населення України становило 41,9 млн осіб, то наприкінці
війни воно зменшилося до 27,4 млн осіб, тобто на 14,5 млн осіб, а міське
населення скоротилося вдвічі і становило після війни лише 7,6 млн осіб1.
Звісно, більшовицька влада почала заселяти українські міста вихідцями з
Росії, що зумовило сьогодні їх неукраїнський характер.
Придушення повстанського руху не означало, що український народ
змирився з більшовицьким поневоленням. Як вияв державницьких
тенденцій в українському суспільстві в історії характеризується
дисидентський рух2.
Отже, у другій половині 80-х років ХХ ст., український народ
скористався можливостями перебудови і почав створювати масові
організації (Товариство „Просвіта”, Народний рух України, „Меморіал”),
а згодом – політичні партії, які привели до проголошення незалежності
24 серпня 1991 р. і підтвердження цього Акту на всенародному
референдумі 1 грудня 1991 р.
Дослідження історії України ХХ ст., дає підстави стверджувати, що
наш народ не мирився з чужоземним (московсько-більшовицьким,
польським, румунським, угорським і чехословацьким) поневоленням,
виступав як єдина спільнота, хоч був роз’єднаний державними
кордонами, тобто проявляв підтримку Акту Злуки 22 січня 1919 р.
Наприкінці 1991 р. він підтвердив свою волю до самостійного
державного життя, відродивши Україну як незалежну державу.

1

Гунчак Т. Україна: ХХ століття. – К.: Дніпро, 2005. – С. 235.
Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та
політичні перспективи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – С. 595.
2
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Гай-Нижник П.П. (Київ)
ЗАСНУВАННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
ТА ЇЇ ПЕРШІ ЗАХОДИ У ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ
(березень – червень 1917 р.)
У статті досліджується заснування Центральної ради та її перші
заходи у фінансовій сфері в березні-червні 1917 р. Автор переконаний,
що фахове вивчення української минувшини допоможе нам у розбудові
Української держави у ХХІ ст.
Лютий 1917 р. приніс народам Російської імперії довгоочікувані
зміни. Революція в Петрограді вивільнила з царських лещат і давні
сподівання українців на своє національно-культурне відродження. Її
було сприйнято з захопленням і надією на позитивне вирішення т. зв.
“українського питання”. З свого боку,провідні тогочасні українські
політики, об’єднані в Товариство українських поступовців (ТУП),
одразу ж закликали широкі кола людей підтримати перетворення, що
відбувалися в країні. На початку березня 1917 р. рада ТУП закликала:
“Українці! Громадяне! Підпірайте новий державний лад, бо він і тільки
він несе волю Україні і що більша наша участь у йому, то ширших прав
собі здобудемо”1.
12 березня 1917 р. у Петрограді українці російської столиці вийшли
на вулиці і засвідчили не лише свою підтримку новому ладові, а й
виразно показали свою органічну присутність та вагомість у вирішенні
долі країни. “Блискуче проведена українська демонстрація в Петрограді
12 марта, – писала російська “Речъ” 16 березня 1917 р., – звернула на
себе увагу широких верств народу й не можна не зазначити з чуттям
глибокого задоволення цього її значіння. Бо українське питання є тепер
одним з найважливіших питань, що стоять перед російською
демократією”2. За тиждень, 19 березня 1917 р., вже в Києві 100 тисяч
громадян з українськими національними прапорами взяли участь у
святковій маніфестації3. Серця всієї української громади були
переповнені тоді щирою надією й вірою в недалеке й світле майбутнє.
У тіні загальної ейфорії та святковості ще залишалися наслідки
складного вузла проблем, що століттями накопичувалися в царській
імперії Романових. Досить скоро його хитросплетіння, обтяжені
військово-політичною
та
фінансово-економічною
ситуацією,
загостреною до того ж війною та революцією, поставлять перед
провідниками українського національного руху споконвічне питання –
бути чи не бути (а якщо “бути”, то якою) Україні. Чи не ключовим на
той час у розв’язанні цієї дилеми стало питання наявності коштів для
1
2
3

Нова Рада. – 1917. – 25 березня.
Речъ. – 1917. – 16 березня.
Винниченко В. Відродження нації – К.; Відень: Дзвін, 1920. – Ч. І. – C. 49.
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всебічного налагодження суспільного порядку і державного ладу.
Фінансова і податкова політика у вдалому вирішенні цієї проблеми, як
основний засіб отримання грошової маси державою, набула життєвого
значення і ваги для долі всіх напрямків побудови нового суспільства.
Варто згадати, що до 1917 р. (включно з періодом між двох
тогорічних революцій) Україна (без її західних земель) була складовою
частиною Російської держави, а отже, на її терені діяло російське
фінансове право, чи, конкретніше, фінансові норми загальноімперського
законодавства. Основним засобом у цій області експлуатації України, як
і інших колоній, метрополією були бюджетні операції1. За підрахунками
М.Порша та П.Мальціва в період з 1898 до 1913 рр. рівень коефіцієнту
експлуатації України центральною російською владою (відсотковий
вимір грошової маси не повернутої в господарство регіону в видатках на
його потреби порівняно з прибутками з нього вилучених) складав 4445%. Так, наприклад, держава протягом 1908-1910 рр. отримала до
скарбниці прибутків з українських губерній на суму у 1 млрд 645 млн
руб., державні ж видатки на Україну становили 947 млн руб. (44%), що й
складає рівень фінансової експлуатації України. Така викачка капіталу
зберігалась і в роки зменшення надходжень прибутків з України, і в роки
їх зростання. 1913 р., приміром, прибутки становили 699,6 млн руб.,
видатки на її потреби дорівнювали лише 383,2 млн руб. Таким чином, в
Україну не було повернуто знову 45% суми капіталу, стягненої з неї, а
саме 316,4 млн. руб. операції2.
Населення українських губерній (33,3 млн чол., тобто 18,6% від
загальноімперського) на 1 січня 1914 р. сплачувало 18,7% прямих
податків і сплат загальноімперських стягнень. До Першої світової війни
в імперії діяла налагоджена система податків, сплат і монопольних
стягнень, головну масу прибутків з яких до бюджету давала горілчана.
Зрозуміло, що під цей механізм податкових зборів підпадали й 9
українських губерній. Проте струнка система не означала безхибну
структуру. Переважну суму надходжень у бюджет імперії давали
посередні податки (наприклад, у 1910 р. вони дорівнювали 986,7 млн
руб.), в той час як безпосередні виявилися розвинутими слабкіше (на той
самий 1910 р. вони дали лише 216,1 млн руб.)3.
Незначні надходження приносив і поземельний податок, що являв
собою репараційний характер, як і далеким від довершеності був
податок з промисловості. Заведений 1916 р. загальноприбутковий
податок не зміг вже поправити фінансові справи агонізуючої Російської
імперії. На думку фахівців, зокрема Є.Гловінського, така перевага
посередніх податків ”свідчила про досить низький рівень фінансового

1
Гай-Нижник П. Від імперіялізму царського до імперіялізму радянського // Розбудова
держави. – 1997. – № 5. – С. 43-45.
2
Там само.
3
Гловінський Є. Фінанси У.С.С.Р. – Варшава: Праці Українського наукового інституту.
– 1938. – С. 12.
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устрою колишньої Росії” . На жаль, саме така структура податкового
укладу відсталої, з низьким рівнем фінансової освіченості адміністрації і
культурним невіглаством населення країни, до того ж розхитана війною
й зруйнована революційним безладдям, дісталася у спадок новій Україні.
Світова війна порушила ритм грошового обігу в Росії, а
сільськогосподарська розруха ще більш підірвала фінанси імперії. Ще
перед революцією обіг грошей у Росії був інфляційним і перебував у
стані поступового, але швидкого розладу. Від передвоєних років, коли
на території імперії оберталося паперових грошей на суму у 1 млрд 600
млн руб. до 1 листопада 1917 р. їх збільшилося до 20 млрд руб.2 Інфляція
наростала з непоборною силою. Розвиток російського імперіалізму, як
складової частини світового фінансового процесу, відбувався на рівні
середньої ланки, тобто у фарватері боржника світових кредитових
держав та міжнародних банків. За роки Першої світової війни, як
повідомляв 6 квітня 1917 р. на нараді громадських організацій міністр
фінансів Тимчасового уряду М.І.Терещенко, державний борг Росії виріс
з 5, 4-5,6 млрд руб. у 1913 р. (за різними оцінками) до 55 млрд рублів на
весну 1917 р. Лише один місяць війни коштував тоді скарбниці 0,5 млрд
руб.3 За підрахунками визначного тогочасного економіста проф.
Яснопольського, річна оплата на 5% виносила боргів в 1 млрд 665 млн
руб.4 Вир революції остаточно розхитав загальноросійську фінансову
систему і зруйнував налагоджений механізм податкових зборів.
Зростав зовнішньо-фінансовий державний борг, державні видатки
перевищували загальні прибутки в кілька разів, вартість рубля стрімко
падала, в країні зростала інфляція і безконтрольність, система
податкових зборів все більше руйнувалася, держава втрачала
спроможність їх стягнення. Населення ж не прагло самовільно
сплачувати податки, розуміючи революційні перетворення і як
звільнення від оподаткування взагалі. Цей процес тривав і за влади
Тимчасового уряду. Будучи частиною населення імперії, український
народ відчув на собі злидні військового часу і удар від інфляційного
збільшення цін. Водночас із падінням вартості рубля та відсутністю в
розпорядженні Центральної ради готівкової грошової маси ситуацію
ускладнювали й інші ознаки буремного часу. Собівартість залізничних
перевезень на 1 версту за чотири роки війни (із 1917-м включно) зросла,
наприклад, більше ніж у 50 разів5, а заробітна платня, скажімо, столяра
зменшилась у двічі6. В квітні 1917 р. Тимчасовий уряд на 60% збільшено
ціни на хліб. В той же час, революційний хаос послабив зв'язки колоній з
1

Там само.
Туган-Барановський М. Політична економія. Курс популярний. – К.: Видання
Дніпровського Союзу споживчих спілок України, 1919. – С. 126.
3
Гнатишак М. Державні гроші України 1917-1920 років: Ілюстрований історикоіконографічний нарис. – Клівленд: Український музей-архів, 1974. – С. 435.
4
Михайлов И.Д. Состояние железнодорожного транспорта // Народное хозяйство. –
1919. – № 5.
5
Там само.
6
Робітнича газета. – 1918. – 14 серпня.
2
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метрополією, регіони почали домагатися від Тимчасового уряду своїх
національно-культурних прав і ставати до налагодження самостійного
життя. Саме за таких фінансових умов провід революційними українськими масами взяла на себе Українська Центральна рада – загальний
представницький орган революційних партій України головно
соціалістичного спрямування.
До складу Центральної ради на перших порах її існування входили
представники: Українського наукового товариства, Українського
технічного агрономічного товариства, Українського педагогічного
товариства, Національного українського союзу, кооперативних спілок,
студентства вищих шкіл Києва, Союзу міст, робітництва, війська, соціалдемократичних груп тощо1. Майже через два тижні по своєму створенні
Українська Центральна рада 19 березня 1917 р. через газету “Вісти з
Української Центральної Ради” повідомила широкій громадськості про
факт своєї організації (4 березня) і оприлюднила персональний склад
керівництва (президії), до якого увійшли М.Грушевський (голова),
М.Науменко (заступник голови), Антонович (товариш голови),
Веселовський (писар) та П.Коваль (скарбник), а також голів
новостворених дев’яти комісій, серед яких була й фінансова на чолі зі
скарбником П.Ковалем2.
10 березня 1917 р. на засіданні Центральної ради під головуванням
Крижанівського скарбникові було доручено якнайшвидше виробити
фінансову програму3, а через десять днів усім вищевказуваним комісіям
доручалося виробити фінансові плани і до 26 березня 1917 р. передати їх
скарбникові4.
Відсутність у розпорядженні Центральної ради готівкових коштів,
необхідних для власного функціонування, спонукали її до пошуків
шляху їх набуття. Ще не володіючи повносяжною владою в країні, а
швидше
морально-декларованим
провідництвом
українським
революційним рухом, вона, очевидно, могла розраховувати винятково на
пожертви своїх прихильників та національно свідомого громадянства.
Вихід було знайдено в установлені Національного фонду для
добровільних внесків до скарбниці новопосталого представницького
органу вітчизняної революційної демократії. 12 березня 1917 р.
Центральна рада ухвалила розіслати відозви в справі Національного
фонду до різних інституцій України та оповістити українською мовою
про його установлення в вітчизняних часописах5. Того ж дня Центральна
рада постановила збирати в скарбницю Національного фонду з
приватних осіб, які відвідуватимуть аудиторію Педагогічного музею, де

1
Українська Центральна рада у Київі // Вісти з Української Центральної ради. – 1917. –
№ 1. – 19 березня.
2
Там само.
3
ЦДАВОВ України, ф. 1115, оп. 1, спр. 13, арк. 108-108 зв.
4
Там само, арк. 114.
5
Там само, арк. 109-109 зв.
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вона засідала, більш як 75 коп. (за їхньою згодою) . Проте такий крок не
міг суттєво допомогти раді зібрати кошти для налагодження свої
діяльності. Наступного дня (13 березня 1917 р.) парламентарями було
ухвалено почепити жовто-синій прапор на будинкові, у якому збиралася
Центральна рада, і влаштувати збір пожертв на Національний фонд на
кооперативному з’їзді (було вирішено вивісити плакати з написами “Тут
збираються жертви на Національний Фонд”; відповідні кошти
визначалося вносити на поточний рахунок Союзбанку з виданням чеків
за підписами скарбника Центральної ради та пана Волошинова2.
19 березня 1917 р. у своєму зверненні до українського народу
Центральна рада оголошує про відкриття збору грошей на заснування
Національного фонду3. За кілька днів (22 березня 1917 р.) у черговій
відозві до українського народу Центральна рада урочисто й
оптимістично виголосила: “Впав царський уряд, а Тимчасовий оголосив,
що незабаром скличе Установчі Збори на основі загального, рівного,
прямого виборчого права. Звідти уперше на весь світ пролунає у всій
силі справжній голос Твій, справжня воля Твоя. До того ж часу ми
закликаємо спокійно, але рішуче домагатися від нового уряду всіх прав,
які Тобі природно належать і які Ти повинен мати, Великий Народе, сам
хазяїн на Українській Землі”4. Рада закликала народ вимагати
відновлення права на рідну мову у всіх школах, судах, урядових
інституціях, а також у церкві, земствах та всіх неурядових закладах.
Ставлячи перед собою завдання культурного і морального провідництва
нації, діячі Центральної ради наперед заявили про своє самоусунення від
проводу політико-державотворчого та адміністративно-господарчого.
Принаймні до скликання і завершення роботи майбутніх всеросійських
Установчих зборів. Закликаючи всі верстви українського суспільства
дотримувати спокій, Центральна рада однак наставляє народ вибирати
своїх (українських) людей “на всі місця”, організовуватися, вперто
братися до роботи, до гуртування в політичні товариства, культурні й
економічні спілки та до складання грошей на Національний фонд5.
У той же час, також опинившись у грошовій скруті, російський
Тимчасовий уряд постановою від 26 березня 1917 р. оголошує до
населення т. зв. ”Заём свободы” (”Позику волі”). Цю позику було
запроваджено всеросійською владою з метою покрити борги та
забезпечити витрати на війну. Після повалення царату уряд сподівався
на підтримку народу. Не сподіваючись отримати широкий відгук від
українського населення, міністр фінансів Тимчасового уряду
М.І.Терещенко звертається телеграмою до з’їзду Центральної ради з
проханням ”сприяти успіху позики свободи, необхідному для
1

Там само.
Там само, арк. 111-111 зв.
Вісти з Української Центральної ради. – 1917. – № 1. – 19 березня.
4
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – К.: Темпора, 2002. – Т. 1. Доба
Центральної ради. – С. 53.
5
Там само.
2
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переможного кінця війни і скріплення здобутої волі”1. В телеграмі,
зокрема, зазначалося: “Звертаюся до вас із щирим проханням сприяти
успіху позики свободи, необхідну для переможного кінця війни і
скріплення здобутої волі. Ваш заклик до всіх українців, що зібрались на
конгресі, а так само друкованим словом у відозві, щоб підписувались на
позику, зробило би спільній справі велику поміч. Міністр фінансів Т е р
е щ е н к о”2. Телеграма надійшла до Києва 12 квітня 1917 р. вже по
закінченні українського Національного з’їзду. Наступного дня для
розгляду вищевказаної телеграми було зібрано Комітет Центральної
ради. Українські соціалістичні партії (як, до речі, й російські), що
займали позиції “революційного оборонства”, підтримали цю позику
Тимчасового уряду. Підтримала її й Центральна рада, у якій більшість
складали й займали провідні позиції представники саме українських
соціалістів: “Комітет Центральної ради визнав потрібним закликати всю
людність України до участі в реалізації сеї позики і доручити
організаціям і установам допомогти Тимчасовому урядові в цій важній
справі”3.
Закликавши населення допомагати центральній владі у зборі коштів
на продовження війни, Центральна рада виявляє власну потребу в
грошах. Шлях їх отримання, як уже зазначалося вище, було обрано
ідентично петроградській ”позиці волі”.
Як уже зазначалося, такою акцією мав бути збір грошей до
Національного фонду. Конкретніше питання призначення дати і перебігу
дня (днів) зібрання коштів вирішували ІІ загальні збори (сесія)
Центральної ради, які тривали у Києві 22-23 квітня 1917 р. Щодо
встановлення Дня національного фонду, то з пропозиції Комітету
Центральної ради на ІІ сесії вечірнього засідання 23 квітня 1917 р. “для
побільшення коштів скарбниці Української Центральної ради
[Фінансова] комісія ухвалила”:
“1. Влаштувати День національного фонду 9 мая по всій Україні і по
всіх містах неукраїнських, де маються українські організації.
2. В День національного фонду повинно бути влаштовано збір
грошей по вулицях, продаж українських газет і книжок, вистави,
концерти, лекції, мітинги, продаж національних прапорців, ярмарки
українських виробів та ин.
3. Звернутись до всіх українських газет з проханням зазначити День
національного фонду статтями про значення національного фонду та
закликом жертвувати на національний фонд.
4. Ухвалено запропонувати всім свідомим українцям денний
заробіток віддати на користь національного фонду”4.

1
Українська Центральна рада. Документи і матеріали. – К.: Наук. думка, 1996. – Т. 1: 4
березня – 9 грудня 1917 р. – С. 534.
2
Там само.
3
Вісти з Української Центральної ради. – 1917. – № 5. – травень.
4
Там само.
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Головою Комітету фонду було обрано відому громадську діячку
М.Старицьку-Черняхівську1. Проте 1 травня 1917 р. на засіданні
Комітету Центральної ради під головуванням М.Грушевського День
національного фонду через технічні труднощі було вирішено (при
голосуванні: дев’ять голосів проти двох) перенести на 21-22 травня
1917 р., що співпадало із “Зеленими” святами2.
Свята проходили з великим ентузіазмом і духовним піднесенням,
проте вже під час їх тривання виявилися застережні для Центральної
ради (з грошового огляду) тенденції. Людність не поспішала жертвувати
для нового представницького органу власні кошти і, перш за все, через
юридичну невизначеність правового статусу та повноважень
Центральної ради. Так, наприклад, 31 службовець Харківської митниці
на зборах 5 травня 1917 р. замість передання пожертв до національного
фонду вирішили допомогти Тимчасовому урядові й ухвалили:
“Зробивши між собою підписку на купівлю однієї 5% облігації Позики
волі 1917 року на номінальну суму 100 (сто) руб., доручаємо
уповноваженому нами скарбнику Харківської митниці А.Ф.Белецькому
зібрані при підписці гроші в сумі 86 руб. 55 коп. внести в Державну
ощадну касу № 664 при Харківській митниці...”3 В свою чергу
М.Грушевський свідчив, що лише у Києві ця акція принесла у
скарбницю Центральної ради 40 тис. рублів4. На ті часи такої суми
навіть на влаштування урядування у місті було надзвичайно мало. Цим
виявилось пасивне прагнення трудящих до активних фінансових
пожертв крайовому демократичному органу революційної влади.
Одночасно з плануванням наповнити скарбницю Центральної ради
пожертвами до Національного фонду, її керівництво 20 березня 1918 р.
доручило всім своїм комісіям виробити фінансові плани і передати їх
скарбникові5. Проте недостатність добровільних надходжень для
крайового революційного органу (у тому числі й від зборів на
національний фонд) примусили його провідників заходитися шукати
інші шляхи свого грошового забезпечення. На зборах виконавчого
комітету Центральної ради, що відбулися 13 квітня 1917 р., було
постановлено скликати для вирішення нагальних поточних питань
загальні збори ради на 21-22 квітня 1917 р. з участю всіх представників
від губерній та міст, які були обрані до її складу на Національному з’їзді.
Головними темами зібрання мали стати: “1) вироблення і ствердження
наказу Центральної ради; 2) організація повітових і губерніяльних
українських комітетів; 3) справа виборів до земських і городських
самоврядуваннів; 4) справа національного оподаткування”6. Щодо
останнього пункту, то цілком очевидно, що під “справою національного
1

ЦДАВОВ України, ф. 1115, оп. 1, спр. 16, арк. 12 зв.
Там само, арк. 7-8.
Державний архів Харківської області, ф. 84, оп. 1, спр. 910, арк. 20.
4
Українська Центральна рада. Документи і матеріали. – К., 1996. – Т. 1. – С. 534.
5
ЦДАВОВ України, ф. 1115, оп. 1, спр. 13, арк. 114.
6
Робітнича газета. – 1917. – 16 квітня.
2
3
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оподаткування” малося на увазі питання фінансування власне
Центральної ради і не лише через організацію збору коштів до
національного фонду. Про це свідчить рішення засідання Комітету
Центральної ради, яке було винесене вже наступного дня, 14 квітня
1917 р., і серед пунктів якого, зокрема, був і такий: “5. Вислухано і
ухвалено проект фінансової комісії про грошові засоби для Центральної
ради та способи їх збирання (жертви й асигновки всяких установ,
національне оподаткування, День національного фонду й позички)1.
Друге загальне зібрання (сесія) Центральної ради2 розпочалося 22
квітня 1917 р. під головуванням М.Грушевського за класичною
тогочасною схемою: було зачитано і ухвалено протоколи перших
загальних зборів, голова прозвітував про діяльність Комітету
Центральної ради за останніх два тижні, після чого вислуховувалися
привітання від делегацій та вітальні телеграми тощо. Від імені Комітету
доповідачі Ткаченко та Коваль запропонували до схвалення проекти
наказу Центральній раді та її Комітетові, а також фінансовий план. Для
їх обговорення було створено відповідні комісії, які разом з членами
Комітету провели спільне засідання. На засіданні Фінансової комісії
було також обговорено доповідь скарбника Центральної ради Коваля3.
Другого дня зборів (23 квітня 1917 р.) було ухвалено наказ
Українській Центральній раді і постанови її Фінансової комісії, а саме:
“1. Українською Центральною радою для покриття трат, яких
вимагають наші національні потреби, ухвалюється необхідність
національного оподаткування всього українського народу.
2. Оподаткування переводиться на принципі поступово-подоходного
налогу.
3. Ті, хто має доходу більше 800 крб. на рік, оподатковуються в
розмірі 25 процентів від державного поступово-подоходного налогу.
4. Хто має доходу менше 800 крб. річно, той платить 50 коп. в рік.
5. При кожному губерніяльному комітетові одкриваються фінансові
комісії.

1

Нова Рада. – 1917. – 15 квітня.
Між сесіями, з 19 по 21 (5 – 7) квітня 1917 р., у Києві в залі Купецького зібрання
відбувся Український Національний Конгрес (голова – С.Ерастов) на який прибуло
близько 900 делегатів з усієї України, українських колоній в Росії, від українських
військовиків на фронті, Чорноморського та Балтійського флотів. Всього ж учасників було –
1500 чоловік. Конгрес обрав головою Центральної ради М.Грушевського, його
заступниками – С.Єфремова та В.Винниченка, а також висловився за автономію України та
вибори до Центральної ради. Всі резолюції Конгресу були політичного характеру.
В.Винниченко з цього приводу згадував: “Ми не лукавили, коли казали всім стурбованим
росіянам, що Конгрес зовсім не має на меті проголошувати себе Установчими Зборами й
брати державно-політичну владу в свої руки” [Винниченко В. Вказана праця. – С. 90-91].
Серед додаткових резолюцій лише одна в загальних рисах торкалася економічних справ.
Зокрема Конгрес доручив Центральній раді домагатися від Тимчасового уряду заборони на
продаж, заклад і довготривалу оренду земель, фабрик і заводів аж до вирішення цього
питання всеросійськими Установчими зборами [Дорошенко Д. Вказана праця. – С. 63].
3
Вісти з Української Центральної ради. – 1917. – № 5. – травень.
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6. Фінансові комісії при кожному комітетові організують
оподаткування всієї української людности на території губернії.
7. Податок за 1917 р. виплачують до 1 серпня (августа).
8. Комітетові ради доручається виробити інструкцію губерніяльним
фінансовим комісіям.
9. Всі зібрані гроші одсилаються в скарбницю Української
Центральної ради”1. Проте результат цієї декларації звівся до банального
підсумку: Маrе vегbоrum, guttа rerum...2
Тим часом з 7 до 9 травня 1917 р. у Києві знову засідало загальне
зібрання (ІІІ сесія) Центральної ради. Попри кризу коштів, на сесії
фінансове питання не ставилося взагалі. Очевидно радівські керманичі
ще очікували істотних надходжень до національного фонду, а тому й без
особливого натхнення звернулися до інших господарчих аспектів
власної політики. Серед провідних тем, було питання економічної
політики Тимчасового уряду щодо України. Стрижнем обговорення
стала доповідь Веселовського, який зупинився на найближчих до
здійснення економічних проектах Тимчасового уряду і зазначив, що
Центральна рада “повинна мати до цих проектів цілком ясно
скристалізовану думку”3. В цьому контексті вже вкотре було поставлено
на розгляд питання ”чи може Центральна рада займатися розв’язанням
економічних проблем, чи, може, вона повинна займатися тільки
політичними справами щодо автономії України і т. д.”4 В підсумку було
прийнято цілком слизьке рішення про сформування економічної комісії з
представників тих партій, що мають власну економічну програму (по 2
члени від кожної), тобто від революціонерів-демократів, соціалдемократів та соціалістів-революціонерів5.
За кілька днів, 11 травня 1917 р., під головуванням М.Грушевського
було вирішено реорганізувати й фінансову комісію на партійній основі з
представників
соціал-демократів,
соціалістів-революціонерів
і
революціонерів-демократів. Тоді ж було вирішено надіслати до
Тимчасового уряду делегацію з метою домогтися від нього видання
чітко означеної декларації в справі автономії України та з проханням
”призначення в розпорядження Центральної ради засобів з
”Государственного казначейства” на цілі національні, культурні і
організаційні – причім на трати сего місяця [тобто, травня 1917 р. –
П.Г.-Н.] має бути для неї одкритий біжучий рахунок в Государственім
банку на 5 млн. [руб.]”6. На найближчі видатки просилося одразу 500
тис. валюти. Цікавим є те, що в перерахунку запланованих Центральною
радою розтрат зовсім не було вказано трати на влаштування

1

Там само.
Mare verborum, gutta rerum – Море слів, крапля справ (лат.).
Вісти з Української Центральної ради. – 1917. – № 6. – травень.
4
Там само.
5
Там само.
6
ЦДАВОВ України, ф. 1115, оп. 1, спр. 16, арк. 9 зв.
2
3

419

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

адміністративно-керівної влади краю, на відновлення народного
господарства тощо1.
Українська делегація (від Центральної ради та Генерального
військового комітету) виїхала до Петрограда 13 травня 1917 р. у складі
В.Винниченка, С.Єфремова, М.Ковалевського, Г.Одинця, Д.Коробенка,
І.Сніжного, матроса Письменного, полковника О.Пилькевича та
Д.Ровинського. Їй було доручено домагатися від Тимчасового уряду
Росії “видання акту з принципіальною згодою на право України мати
національно-персональну автономію, призначення комісара по справах
України при Тимчасовому правительстві і правительственного комісара
на всю Україну з Крайовою при ньому радою, асигновки грошей на
культурно-національні потреби українського народу і інші справи”2. 16
травня 1917 р. делегація у повному складі була прийнята головою
російської Ради Міністрів князем Львовим і передала йому доповідну
записку, в якій викладалися нагальні потреби українського народу.
Щодо грошового аспекту, то в записці, зокрема, вимагалося: “8. Для
задоволення національно-культурних потреб, задушених при старому
режимі, необхідно одпустити з Державного Казначейства в
розпорядження Центральної ради відповідні кошти”3. Записку підписали
члени української делегації В.Винниченко, Д.Коробенко, Письменний,
Д.Ровинський, О.Пилькевич, А.Чернявський, С.Єфремов, І.Сніжний та
Г.Одинець4. Українці прагнули, щоб доповідну від Центральної ради
було розглянуто міністрами Тимчасового уряду спільно з членами
делегації, проте князь Львов не погодився на таку вимогу5.
17 та 18 травня 1917 р. київська делегація, поділившись на декілька
груп, мала перемовини з російськими міністрами Чєрновим і
Мануйловим, а також головою Ради робітничих і солдатських депутатів
Чхеїдзе, якому теж було передано аналогічну доповідну записку від
Центральної ради6. Попри небажання російських міністрів йти на
поступки українцям, вони все-ж таки частково погодилися обговорити
умови доповідної. 20-21 травня 1917 р. урядова комісія таки провела
спільні з українськими делегатами засідання, але до згоди дійти не
вдалося. Члени російської урядової комісії заявили про неможливість
задоволення вимог Центральної ради, на що київські делегати відповіли,
що в такому разі вони не можуть нести відповідальність за лад та спокій
в Україні й виїхали з Петрограда на Батьківщину. Лише три члени
української делегації залишилися у північній столиці очікувати
офіційної відповіді Тимчасового уряду, проте, так і не дочекавшись її,
повернулися до Києва7.
1

Там само.
Вісти з Української Центральної ради. – 1917. – № 8. – травень.
Там само.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само.
7
Там само.
2
3

420

Україна – історія

Такий розвиток подій поставив перед лідерами Центральної ради
дилему – як реагувати на подібну байдужість (якщо не погано
приховувану ворожість) до їх установи російських можновладців і
примусив її провідників вдатися до активних політичних заходів.
Невдовзі буде проголошено І Універсал Центральної ради і створено
перший український уряд – Генеральний секретаріат. В ньому
грошовими справами (тепер вже автономної України) буде відати
генеральне секретарство фінансів. Розпочинався новий відрізок
історичного шляху української революції, новий етап пошуку
розв’язання фінансової кризи в країні, від успіху яких, як показало
найближче майбутнє, багато в чому залежала доля української
державності.

Сацький П.В. (Київ)
МИРНИЙ ДОГОВІР МІЖ УКРАЇНОЮ
І ЛИТВОЮ 14 лютого 1921 р.
(передумови і політико-правове значення)
У статті аналізуються передумови і політичні наслідки підписання
між Радянською Україною і Литвою мирного договору.
Українсько-литовські відносини у 1919-1921 рр. слід розглядати як
складову частину процесу інтеграції держав, що утворилися після
розпаду Російської імперії у 1917 р., у систему міжнародних відносин та
легітимізації урядових структур цих держав на міжнародній арені. Після
завершення Першої світової війни відбувався процес становлення
системи міжнародного права й міжнародних відносин адекватної
політичній ситуації у повоєнному світі. Тому українсько-литовські
відносини треба розглядати не лише в контексті міжнародних відносин
та політичних процесів на території колишньої Російської імперії, а й у
Центральній Європі. Польща, держава до складу якої увійшли території
колишнього Царства Польського, адміністративної одиниці Російської
імперії, була фундатором та активним учасником формування системи
міжнародних відносин у Центральноєвропейському регіоні. Україна й
Литва межували з Польщею і в період між двома світовими війнами
мали складні територіальні й прикордонні відносини з цією державою.
Слід розглядати українсько-литовські відносини також у контексті
формування системи міжнародних відносин у світі та в контексті
становлення й удосконалення Версальської системи повоєнного устрою
світу.
Відносини України з державами, що утворилися на території
колишньої Російської імперії й не увійшли до складу СРСР, зокрема з
Литвою, у період між двома війнами мають велике значення з огляду на
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те, що завдяки їм реалізувалася процедура інтеграції в систему
міжнародних відносин і здобуття міжнародного статусу, відмінна від
встановленою Версальською конференцією 1919-1920 рр. Уклавши
договір у 1921 р., яким було врегульовано торговельно-кредитні,
військові й консульські відносини, Україна й Литва фактично визнали
легітимним спосіб здобуття статусу суб’єкта міжнародних відносин
обома країнами, врегулювали питання правонаступності колишньої
Російської імперії й розподілу відповідальності за її міжнародні
зобов’язання, а також заклали підвалини специфічної системи відносин у
Центральноєвропейсько-прибалтійському регіоні Європи і завдяки
українсько-литовським відносинам СРСР опинився у цій системі
відносин. Ключову роль у ній відігравала Польща, з цією державою
розбудовували прикордонні відносини як Литва, так і УСРР. Щодо
Східної Галичини, то слід зазначити відмову УСРР від претензій на ці
території, прте Польща систематично порушувала деякі умови Ризького
мирного договору 1921 р. і з цих фактів СРСР зробив певні висновки,
котрі послаблювали легітимність Ризького договору й про це СРСР
наголошував у дипломатичному листуванні з польським Міністерством
закордонних
справ.
До
специфічної
Центральноєвропейськоприбалтійської системи міжнародних відносин долучалася також і
Німеччина, особливо з укладенням у 1922 р. Рапалльського договору з
РСФРР і поширення його дії на інші союзні республіки. Факт анексії
Польщею Віленської області було відображено в УкраїнськоЛитовському договорі 1921 р., у Ризькому 1921 р., він мав велике
значення і для радянсько-німецьких стосунків, оскільки торговельні
відносини між Німеччиною й радянськими республіками мали
відбуватися за посередництва Польщі, користуючись Віленськими
транспортними шляхами, прокладеними Російською імперією через
територію Віленської області (історично територія колишнього Великого
князівства Литовського).
Питанню українсько-литовських відносин у роки української
революції надавали уваги вітчизняні дослідники1, а також іноземні,
зокрема, найцікавішими є результати дослідників радянського періоду2.
Але політико-правовому значенню мирного Договору між УСРР і
Литвою 1921 р. надано мало уваги, оскільки зовнішньополітичний курс
українського радянського уряду перебував у ключі курсу РСФРР.
Тому потребують дослідження й аналізу ключові аспекти
становлення українсько-литовських відносин у 1919-1921 рр. Зокрема
такі як: процедура інтеграції України й Литви в систему міжнародних
відносин у 1917-1919 рр. та її наслідки в подальшому процесі
становлення міжнародного статусу цих країн; особливості відносин обох
1
Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, М. В. Кірсенко
та ін. / Під ред. В. А. Смолія. – К., 2001; Купчик О. Зовнішньополітична діяльність уряду
УСРР (1920-1923 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2005.
2
Гессен С. Окраинные государства. Польша, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва. – Л.,
1925.
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республік із відновленою Польською державою та їх значення у
подальшому договірному врегулюванні українсько-литовських відносин;
дослідження практичного значення врегулювання та визнання УСРР і
Литвою територіальних меж обох суб’єктів, військових, консульських та
торгово-фінансових відносин для формування системи міжнародних
відносин у Центральноєвропейсько-прибалтійському регіоні і,
відповідно, для статусу України у системі міжнародних відносин.
У 1919 р., паралельно з роботою Версальської конференції, за
юрисдикцію на території Української Народної Республіки (а ці
території було чітко окреслені в Третьому Універсалі Української
Центральної ради від 10 листопада 1917 р.1) вели боротьбу три політичні
сили: РНК проголошеної у березні 1919 р. УСРР; Директорія УНР, котра
прагнула зберегти за собою цілковиту правонаступність УНР,
проголошену Третім Універсалом Української Центральної ради, тоді як
РНК прагнула зберегти за собою правонаступність лише частини
політичної спадщини УНР, проголошеної Третім Універсалом, а також
Добровольча армія А. Денікіна, політичне керівництво котрої не
визнавало УНР і легітимності створення радянського принципу
конструювання владної вертикалі та прагнуло до відновлення законності
й порядку на території колишньої Російської імперії. Задекларована
політичним керівництвом Добровольчої армії мета її боротьби мала
створити умови для встановлення легітимної політичної системи й
конструкції влади на території колишньої Російської імперії в її
правовому полі, врегулювати статус територій колишньої імперії в
системі міжнародних відносин.
У складному процесі боротьби за владу на українських територіях в
1919-1921 рр. надзвичайне значення мало встановлення дипломатичних
відносин та визнання протиборствуючих урядових структур з боку
іноземних держав, особливо країн Антанти. Зважаючи на повоєнний
динамізм у процесі формування системи міжнародних відносин будьякий акт міжнародно-правового значення давав змогу й перспективу для
уряду, котрий поширював фактично свою юрисдикцію на певну
територію колишньої імперії, здобути статус суб’єкта міжнародного
права, створюючи правовий прецедент. А правовий прецедент у
складних реаліях повоєнної системи міжнародних відносин ставав
найвагомішим аргументом для правового закріплення політичних
наслідків як Першої світової війни, так і численних локальних воєн на
територіях колишніх імперій, які припинили існування із завершенням
світової війни. Прецедентами у своїй дипломатії оперували як учасники
мирних переговорів у Версалі, так і уряди, які виникли на території
колишньої Російської імперії у переговорних процесах між собою,
прагнучи створити й юридично закріпити для себе надійну правову базу
в системі міжнародних відносин.
1
Третій Універсал Української Центральної ради. 7 (20) листопада 1917 року // Мазепа
І. Україна в огні і бурі революції. – К., 2003. – С. 513-515.
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Особливе місце у створенні політико-правового підґрунтя цього
прагнення було намагання закріпити свою юрисдикцію для фактично
існуючого уряду на певній території, причому, щоб факт юрисдикції
було відображено у документах надійної міжнародно-правової ваги1.
Такі політичні дії були характерними для процесу становлення
державності України й Литви у 1919-1921 рр. Території обох держав
утворилися в процесі революційних перетворень у правовій та
адміністративно-територіальній системі Російської імперії у 1917 р.
Зважаючи на багатовладдя у цих національно-адміністративних
утвореннях на листопад 1917 р. – березень 1918 р. важливе місце в
процесі державницького становлення як України, так і Литви посідали
процеси загальносвітового правового значення, як, зокрема, початок
мирного процесу на російсько-німецькому фронті, покладений
перемир’ям між головнокомандуванням німецькими військами на фронті
проти Росії та РНК у Петрограді від 9 грудня 1917 р.2
Доля як України, так і Литви була винесена на мирну конференцію у
Брест-Литовську, котра розпочала роботу в грудні 1917 р. Україна була
представлена делегаціями від Української Центральної ради й
Виконавчого комітету рад України, обидві делегації намагалися
обґрунтувати, що вони представляють проголошену Третім Універсалом
Української Центральної Ради Українську Народну Республіку3. Литва ж
була лише об’єктом у процесі мирних переговорів між Німеччиною та
радянською Росією4. Не менш вагомий вплив на процес становлення
українсько-литовських відносин мало державницьке самовизначення
поляків, котрі прагнули також мати власну делегацію на БрестЛитовській конференції, але цього їм не вдалося досягти. Представники
поляків отримали змогу лише впливати на рішення, що стосувалися
статусу й долі польського населення на територіях українських,
білоруських і литовських5.
Отже, на лютий 1918 р. Україна стає суб’єктом міжнародних
відносин у статусі держави, визнаної країнами Четверного союзу
(Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина й Болгарія), з якими вона
1
Нота Народного Комісара Закордонних Справ РРФСР Надзвичайному Делегатові
Уряду Польщі Вєнцковському. 15 квітня 1919 р. // Українська РСР на міжнародній арені:
Зб. док. (1917-1923 рр.). – К., 1966. – С. 96-97.
2
Договор о перемирии между армиями русского западного фронта и германскими
армиями, действующими против означенного фронта. 21 ноября (4 декабря) 1917 г. //
Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания
Рапалльского договора. У 2 тт. – М., 1968. – Т. 1. – С. 17-19.
3
Телеграма Центрального Виконавчого Комітету Рад України Раді Народних
Комісарів РРФСР про єдність інтересів українського і російського народів. 13 (26) грудня
1917 р. // Українська РСР на міжнародній арені: Зб. док. (1917-1923 рр.). – К., 1966. – С. 1011.
4
Условия мира, предлагаемые правительством Германии. Берлин, 21 февраля 1918 г. //
Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания
Рапалльского договора. У 2 тт. – М., 1968. – Т. 1. – С. 341-343.
5
Телеграмма статс-секретаря ведомства иностранных дел (Германии – авт.) ведомству
иностранных дел. Восточный фронт, 21 декабря 1917 г. // Там само. – С. 119-120.
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підписала Брест-Литовський мирний договір, з березня 1918 р. й РСФРР
підписала з країнами Четверного союзу мирний договір і зобов’язалася
визнати УНР та встановити з нею кордон1. Литва ж опинилася у статусі
«спірної території» між Німеччиною й Росією у ході Першої світової
війни, статус котрої мав визначатися шляхом реалізації права населення
на самовизначення відповідно до норм правової системи, що була
юридично чинною на вказаній території на момент укладення договору.
Відповідно, щодо Литви виникала правова колізія. Адже литовські
території окупували німецькі війська, політичне, господарське життя на
них підпадало під дію чинних на момент війни норм міжнародного
права, які регулювали статус окупованих територій2. Але реалізувати
право народів на самовизначення й вести з населенням діалог щодо
розбудови системи управління на даній території можна було,
спираючись на правову систему Російської імперії. Правова ж система
останньої припинила свою дію на більшості території Російської імперії
й мала низький ступінь легітимності.
Натомість існував прецедент, створений Українською Центральною
радою по реалізації адміністративними одиницями колишньої імперії їх
права на обрання уряду, котрий поширював би свою юрисдикцію на
території даної адміністративної одиниці через висловлення позиції
рішенням міської чи волосної думи3. Адже ступінь легітимності місцевої
думи був високим, оскільки вона обиралася населенням адміністративної
одиниці й, будучи виборним органом, мала право на представництво
своїх виборців. Таким чином, місцеві органи самоуправління
легітимізували й адміністративно-територіальний устрій колишньої
Російської імперії4. Радянський уряд Росії пропонував інший шлях
реалізації права народів на самовизначення, через створення Рад, які
представляли позицію громади у межах адміністративної одиниці
колишньої імперії чи населеного пункту, проте тут сталися розбіжності з
українськими національними урядами5. Цей спосіб реалізації права на
самовизначення підривав не лише правову систему колишньої
Російської імперії, а й встановлені норми міжнародного права, особливо
зважаючи на стан війни та пов’язане з ним значення політико-правового
прецеденту в системі міжнародних відносин. У разі ефективності

1
Мирный договор между Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией,
Болгарией и Турцией – с другой. 3 марта 1918 г. // Там само. – С. 368.
2
Условия мира, предлагаемые правительством Германии. Берлин, 21 февраля 1918 г. //
Советско-германские отношения от переговоров в Брест-Литовске до подписания
Рапалльского договора. У 2 тт. – М., 1968. – Т. 1. – С. 341-343.
3
Постановленіе Харьковской Городской Думы 2-го Декабря 1917 года «О 3-емъ
Универсалђ Ценральной Украинской Рады» // Центральний архів вищих органів
управління України (далі – ЦДАВО), ф. 1115, оп. 1, спр. 9, арк. 42.
4
Протокол засідання Військово-революційного комітету 16 листопада 1917 року //
Документи Великої пролетарської революції. З протоколів і листування Військовореволюційного комітету Петроградської Ради 1917 року. У 2 тт. – К., 1940. – Т. 1. – С. 256.
5
Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради.
18 (5) грудня 1917 р. // Ленін В. Повне зібрання творів. У 56 тт. – К., 1973. – Т. 35. – С. 138.
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радянського способу реалізації права народів на самовизначення, він мав
розглядатися як міжнародна практика на майбутній мирній конференції.
Упорядкуванням статусу територій, які перебували у складі
колишньої Російської імперії, активно займалися Німеччина й АвстроУгорщина, оскільки їх війська контролювали частину територій
колишньої імперії. Але ці держави не мали єдиної позиції щодо
реалізації права народів на самовизначення, оскільки між ними були
суперечності щодо статусу й майбутнього Польщі, а також на позицію
цих держав впливала ситуація на фронтах Першої світової війни, і
внутрішнє політичне та економічне становище у цих державах, котре
було надзвичайно скрутним і регулярно призводило до перегляду
позицій щодо статусу територій колишньої Російської імперії1. У
ситуації з реалізацією права України на державність і встановлення
легітимної системи влади німецька окупаційна влада підтримала
гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Влада гетьмана П.
Скоропадського базувалася на правовій системі колишньої Російської
імперії. Керівництво Німеччини розглядало можливість відновлення дії
політико-правової системи колишньої Російської імперії, спираючись на
Українську Державу П. Скоропадського. Австро-Угорщина в червні
1918 р. відмовилася виконувати таємну угоду щодо створення коронного
краю в імперії на основі Східної Галичини та Буковини і визнати
Холмщину в складі Української Держави2. Німеччина була готова
підтримати позицію України в цьому питанні на противагу прагненню
австрійського уряду посилити політичний статус Польщі в складі
Австро-Угорщини3.
Не вдалося Німеччині й Австро-Угорщині узгодити позицію
майбутнього Польщі. Хоча й дійшли згоди щодо правової основи
відновлення польської державності через встановлення монархічної
форми правління, створивши Регентську Раду і здійснивши до неї
вибори на контрольовані німецькими й австро-угорськими військами
територіях колишньої Речі Посполитої, внаслідок чого мала відбутися
унія Польщі із Австро-Угорщиною, так званий «австро-польський»
варіант4.
Німеччина за період окупації не врегулювала остаточно правовий
статус Польщі й Литви, а в Україні діяв режим гетьмана, котрий мав
1
Протокол переговоров в имперской канцелярии между представителями Германии и
Австро-Венгрии. Берлин, 5 февраля 1918 г. // Советско-германские отношения от
переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. У 2 тт. – М., 1968. –
Т. 1. – С. 290-292.
2
(В. Липинський до Міністерства Закордонних Справ Української Держави. – авт.).
28/VІІ, Відень // ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 3, спр. 1, арк. 40 зв.-41.
3
Лист Міністерства Закордонних Справ Української Держави до Цісарського і
Королівського Міністерства Закордонних Справ, червень 1918 // ЦДАВО України, ф. 3766,
оп. 3, спр. 1, арк. 7-7 зв.
4
Протокол переговоров в имперской канцелярии между представителями Германии и
Австро-Венгрии. Берлин, 5 февраля 1918 г. // Советско-германские отношения от
переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора. У 2 тт. – М., 1968. –
Т. 1. – С. 294-297.
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слабку правову базу легітимності. Режим П. Скоропадського існував
завдяки підтримці з боку Німеччини й Австро-Угорщини, котрі зазнали
поразки у Першій світовій війні й фактично не мали змоги з листопада
1918 р. забезпечувати функціонування гетьманського режиму. Таким
чином, із листопада 1918 р. забезпечувати міжнародно-правову
підтримку політичного режиму та уряду в Україні мали змогу лише
країни Антанти й РСФРР.
РСФРР ініціює встановлення радянської влади на території України,
а країни Антанти надають підтримку політичному керівництву
білогвардійських формувань на українських територіях. Спробу
отримати міжнародно-правову підтримку від країн Антанти зробив
П. Скоропадський, сприяючи розбудові білогвардійських формувань, що
стало однією з причин усунення його від влади1.
Історія відносин між УНР та країнами Антанти брала свій початок з
кінця 1917 – початку 1918 р. Відносини були на рівні військових місій
країн Антанти на російському фронті проти держав Четверного союзу2.
Але Брест-Литовський договір, що заклав правові підвалини
становлення УНР та її інтеграції в систему міжнародних відносин,
ускладнив можливість розвитку відносин із країнами Антанти.
Тому в 1919 р. на території України за поширення на її територію
юрисдикції розгорнули боротьбу три політичні сили. Дві були
правонаступниками УНР, а саме Директорія УНР й РНК УСРР. Третьою
силою було політичне керівництво Добровольчої армії А. Денікіна, яке
не визнавало УНР та її правонаступників (Директорію та РНК). Країна
Антанти також прагнули відмежуватися від УНР.
У 1919 р. надзвичайно вагомим чинником у державотворчих
процесах України й Литви стає Польща, яку підтримували країни
Антанти проти поширення радянської влади. Територія Литви у 1919 р.
опиняється під юрисдикцією уряду Литовсько-білоруської радянської
республіки. Але проти цієї республіки зосереджують основні бойові дії
на радянському фронті польські війська, натомість Польща намагалася
уникнути активних бойових дій на території України, а що ускладнило
становище Добровольчої армії на українському фронті3.
Результати радянсько-польської війни у 1920 р. сприяли становленню
національної держави в Литві, а з підписанням Ризького мирного
договору між РСФРР й УСРР, з одного боку, й Польщею, з другого, –
встановлено радянську владу на території України та визнано її на
міжнародній арені.
Із проголошенням незалежності Литва опинилася у стані війни з
УСРР, оскільки на той момент територія України перебувала під

1
Журналъ Совђта Министровъ 27-го ноября 1918 г. № 146 // ЦДАВО України, ф. 3766,
оп. 3, спр. 1, арк. 71-71 зв.
2
Винниченко В. Відродження нації. У 3 тт. – К., 1990. – Т. 2. – С. 118-121.
3
Деникин А. Кто спас советскую власть от гибели // Деникин А. И., фон Лампе А.А.
Трагедия белой армии. – М., 1991. – С. 12-14.
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юрисдикцією РНК УСРР. Війська Червоної армії, дислоковані на
території України, були підпорядковані РНК РСФРР.
У 1921 р. між Литвою та УСРР укладено мирний договір, хоча
українські дипломати звертали увагу на те, що УСРР із «окраїнними»
державами, до яких належала і Литва, не перебуває у стані війни, тому
не має підписувати «мирні» договори1. Ці договори мають бути
договорами взаємного визнання держав, які утворилися на території
колишньої Російської імперії. Але для успішної інтеграції УСРР в
систему міжнародних відносин у 1921 р. найбільш прийнятною
виявилася форма укладення мирного договору з Литвою.
Укладений мирний договір за своїм змістом та формою практично
дублював Ризький прелімінарний мирний договір між УСРР, з одного
боку, та Польщею, з другого. Цей договір був першим, що забезпечував
визнання УСРР з боку держави, яка була визнаною країнами Антанти, а
процедура її створення й міжнародний статус урегульовано на
Версальській конференції. Тому даний договір мав стати типовим
зразком урегулювання відносин між радянськими республіками і
державами, які виникли на територіях колишньої Російської імперії й
визнаними у рамках Версальської системи повоєнного устрою Європи.
Такий типовий зразок був прийнятний для міжнародно-політичного
становища, у якому опинилися Литва й УСРР. Договір, зроблений за
типовим зразком-прецедентом, що зміцнював правовий статус Литви на
міжнародній арені. Для УСРР і Литви процедура взаємного визнання у
статусі країн, що утворилися на територіях колишньої Російської імперії
була невигідною. Литва прагнула інтегруватися в систему міжнародних
відносин у статусі держави, що виникла шляхом реалізації народом
права на самовизначення2. УСРР прагнула зберегти себе
правонаступницею УНР3. Тому типовим договором, суть якого була
вийти зі стану війни, ці дві держави створювали правову базу взаємного
визнання, становлення кордонів та розвитку відносин. Згодом було
укладено остаточний мирний договір між УСРР та Польщею на основі
прелімінарного Договору 1920 р. й апробованого укладенням договору
між УСРР та Литвою.
У період між підписанням прелімінарного договору між УСРР і
РСФРР, з одного боку, та Польщею, з другого, для обох сторін важливо
було врегулювати прикордонні стосунки між собою та з іншими
державами, які утворилися на територіях колишньої Російської імперії.
1
Доклад Э. Квиринга Наркоминодел Раковскому, наркоминодел Чичерину. 6/ХІІ 1920
г., № 35 // ЦДАВО України, ф. Р-4 сч, оп. 1 с, спр. 14, арк. 11-12.
2
Из доклада представителя коммунистических организаций Литвы В. МицкявичусаКапсукаса на конференции коммунистических организаций оккупированных областей о
политическом положении и состоянии партийной работы в Литве. 19-24 октября 1918 г. //
Борьба за советскую власть в Литве в 1918-1920 гг. Сборник документов. – Вильнюс: Изд.
«Минтис», 1967. – 476 с.
3
Доклад Э. Квиринга Наркоминодел т. Раковскому, Наркоминодел т. Чичерину, ЦК
РКП т. Крестинскому, ЦК КП(б)У 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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Важливе місце у врегулюванні прикордонних відносин між Польщею та
радянськими республіками відігравало питання «польського коридору»
та кордону між РСФРР і Литвою. Із окупацією польськими військами
Віленської області у 1920 р. РСФРР втратила спільний кордон із
Литвою. На радянсько-польських переговорах після укладення
прелімінарного договору питання Віленської області і «польського
коридору» посідало чільне місце та розглядалося у комплексі з
урегулюванням прикордонних відносин із УСРР.
УСРР після укладення Договорів 1920 і 1921 рр. із Польщею мала
необхідну правову базу для міждержавних стосунків із цією державою.
Натомість Литва не мала такої правової бази, передусім, внаслідок
окупації литовських територій польськими військами. Литва визнавала
свої кордони з урахуванням своєї етнічної території – Віленської області.
У договорі між УСРР та Литвою було закладено позицію, що дві
держави визнають кордони згідно з договорами укладеними ними з
РСФРР й іншими сусідніми державами1. Тому під поняттям «сусідні
держави» слід розуміти й Польщу. Отже, слід відзначити наявність у
цьому договорі правової колізії, адже згідно з Ризьким договором із
Польщею УСРР мала визнати Віленську область під юрисдикцією
Польщі, з іншого боку, спираючись на правову базу українськолитовських відносин у вигляді договорів Литви з РСФРР й Ризького
договору між РСФРР та Польщею. РСФРР же не визнавала Віленську
область у складі Польщі.
В українсько-литовському договорі зазначалося, що Україна й Литва
визнають взаємно територіальні межі, врегульовані договорами із
«сусідніми державами», у тому числі й Польщею, укладеними до
моменту підписання даного договору, тобто стосовно Польщі кордони з
нею визнавалися для УСРР згідно з прелімінарним договором 1920 р.
Мирним договором між РСФРР й УСРР, з одного боку, та Польщею, з
іншого, визначалося, що територіальні суперечності між Польщею й
Литвою мають визначатися цими країнами самостійно. Отже, виникала
ситуація, за якої було цілковито врегульовано прикордонні стосунки
УСРР з усіма сусідніми державами (з Румунією у 1924 р.). Кордон Литви
залишався не врегульованим із Польщею до 1938 р. Таким чином,
українсько-литовський договір, який з утворенням СРСР став надбанням
союзної міжнародно-правової бази, був договором, що визнавав
територіальні межі Литви, котрі були недостатньо врегульовані
юридично, а тому могли стати приводом для СРСР втручатися у
польсько-литовські територіальні суперечності. Правова ситуація
навколо цих суперечностей у 1930-ті рр. змінювалася надзвичайно
динамічно.
Також українсько-литовським мирним договором було передбачено
нейтралітет обох держав у разі війни між державою війська якої
1
Мирний договір між Україною і Литвою. 14 лютого 1921 р. // Українська РСР на
міжнародній арені: Зб. док. (1917-1923 рр.). – К., 1966. – С. 240.
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перебувають, за згодою однієї із держав, на її території1. Цим договором
було юридично врегульовано статус Червоної армії на українських
територіях. Статус цієї армії регулювався лише законодавством РСФРР і
УСРР, українсько-литовським договором було врегульовано її
міжнародно-правовий статус на територіях інших республік, утворених
на територіях колишньої Російської імперії крім РСФРР. Знову
очевидним було значення прецеденту в процесі становлення системи
міжнародних
відносин,
зокрема
в
проблемному
Центральноєвропейському регіоні після розпаду Російської й АвстроУгорської імперій.
Ще важливішою позицією українсько-литовського договору було
визнання Литвою статусу всіх армій (крім Червоної армії), на території
України із моменту проголошення УНР як окупаційних. Така позиція
Литви була дуже важливою, зважаючи на те, що ця держава, котра
виникла на території, що повністю знаходилася під юрисдикцією
колишньої Російської імперії. Слід відзначити, що Литва у 1920-1921 рр.
розглядала можливість визнання уряду Директорії УНР2.
Отже, в наслідок післяреволюційного процесу дезінтеграції
Російської імперії й громадянської війни на її колишніх територіях
відбулося утворення політичних суб’єктів міжнародних відносин, які
здобули свій статус за двома процедурами. Одні за принципами,
закладеними Версальськими договорами, як Польща, Литва та ін., інші
за радянським принципом, як УСРР, РСФРР здобули свій статус
державних суб’єктів. Але до завершення Першої світової війни і
Версальської конференції було закладено правові й практичні підвалини
радянського способу самовизначення «окраїн» Російської імперії,
узаконені мирною конференцією у Брест-Литовську та її правовими
наслідками. Слід відзначити також прецедент існування радянського
режиму в Україні та Литві до 1919 р. У ході громадянської війни на
територіях колишньої Російської імперії й залучення до неї Польщі,
правосуб’єкти опинилися у стані війни між собою, маючи спірні питання
й територіальні претензії як у випадках із УСРР і Польщею та Литвою й
Польщею у випадку зі статусом Віленської області. Врегулювання
взаємовідносин між УСРР і Литвою Мирним договором 1921 р. дало
змогу закласти підвалини системи міжнародних відносин у Центральній
Європі й політично зміцнити Союз між радянськими республіками та
створити підвалини становлення СРСР. Також майбутній Союз
Радянських Республік від 30 грудня 1922 р. здобув надійну правову базу
інтеграції в систему міжнародних відносин у Європі, активно формуючи
основи центральноєвропейської системи міждержавних стосунків.

1
Мирний Договір між Україною і Литвою. 14 лютого 1921 р. // Українська РСР на
міжнародній арені: Зб. док. (1917-1923 рр.). – К., 1966. – С. 242-243.
2
Наркоминодел Раковскому. Копия Наркоминодел Чичерину. 22/ХІ 1920 г., № 2
(Доповідь Е. Квірінга, представника УСРР на переговорах у Ризі. – авт.) // ЦДАВО
України, ф. Р-4 сч, оп. 1 с, спр. 14, арк. 1.
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Дослідження політичних і правових наслідків підписання у 1921 р.
Мирного договору між Україною й Литвою відкриває можливості
розглянути й проаналізувати динаміку відносин у Північно-Східній
Європі, зокрема, досліджуючи долю Польщі у 1930-ті рр. та процес
інтеграції Литви до складу СРСР у 1940 р. Особливе значення має аналіз
значення УРСР, як носія договірно-правової бази з Польщею і
Балтійськими республіками у процесі перегляду системи відносин і
статусу держав Північно-Східної Європи.

Коваль М.В. (Чернівці)
ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В. П. ЗАТОНСЬКОГО
ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ 1932 – 1933 РОКІВ
У статті аналізується політична діяльність Володимира
Петровича Затонського (1888 – 1938 рр.), наркома ЦКК КП(б)У –
наркома РСІ УСРР, наркома освіти УСРР під час голодомору 1932 –
1933 рр. та характеризується його особиста участь у проведенні
офіційної політики керівництва ЦК КП(б)У в плані колективізації
сільського господарства, організації репресивних заходів проти
українського селянства у часи голодомору.
Події трагічних 1932 – 1933 рр. в Україні, коли український народ
опинився на межі життя і смерті, до сьогодні не одержали однозначної
об’єктивної оцінки у вітчизняному суспільстві. Фундаментальні наукові
дослідження, що з’явилися протягом останніх десятиліть, певною мірою
проливають світло як на цю, одну із найбільших, трагедію, котра випала
на долю України, так і на діяльність і поведінку місцевої політичної
еліти того часу. Дані проблеми виступають пріоритетними аспектами в
контексті наукових розвідок та програм, що виконуються Асоціацією
дослідників голодоморів в Україні.
Одним із активних діячів радянської України виступає Володимир
Петрович Затонський (1888 – 1938 рр.), якому довелося бути причетним
до багатьох подій, процесів і явищ, що відбувалися в УСРР у 20–30-х рр.
минулого століття.
Зробивши аналіз наукових праць про голод 1932 – 1933 рр. можна
констатувати, що в історіографії відсутнє спеціальне дослідження про
місце і роль В. Затонського в політиці тогочасного радянського і
партійного керівництва щодо організації чи, навпаки, протидії та
подоланню даної трагедії, що набула загальнонаціонального масштабу.
Окремі фрагментальні відомості про його політичну діяльність у 1932 –
1933 рр. є в сучасних дослідженнях, присвячених проблемі голодомору,
а також на сторінках збірників документів, у матеріалах тогочасної
преси тощо.
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Вищезазначене відкриває потребу спроби наукової оцінки роботи
В.П. Затонського на відповідальних державних посадах як члена уряду
УСРР у 1932 – 1933 рр. у статусі спочатку голови ЦКК КП (б)У наркома
РСІ УСРР, згодом наркома освіти УСРР.
Тому метою даного дослідження є вивчення політичної діяльності
Володимира Затонського під час голодомору 1932 – 1933 рр.
Як свідчать документи, високопоставлена партійна номенклатура
досить активно залучалася до колективізації, збору зерна, проведення
репресивних заходів по всій території України. Так, 3 січня 1932 р.
згідно з постановою політбюро ЦК КП(б)У “Про виконання плану
заготівель
у Зінов’євському та Новомосковському районах
В.П. Затонському доручалося до 5 січня провести позачерговий пленум
парткому Новомосковського району, “…провести вибори нових
керівних органів, а також надати потрібну допомогу в справі успішного
закінчення у січні планів хлібозаготівель цими районами на основі
постанов ЦК, оскільки” … бюро … не зуміли по-більшовицькому
організувати й мобілізувати партійну та комсомольську організації,
робітничі й колгоспні маси, особливо колгоспний, бідняцькосередняцький актив на справжню боротьбу за виконання повністю плану
хлібозаготівель в установлені від них самих і ЦК терміни, по
опортуністичному керували перебігом хлібозаготівель, займалися
порожньою балаканиною про хлібозаготівлі, а на ділі створювали
видимість боротьби за хліб…”1
Для посилення темпів збирання насіннєвих фондів до степових
районів і районів Донбасу рішенням політбюро ЦК УП(б)У від 6 березня
1932 р. були відряджені члени і кандидати в члени політбюро разом із
групами робітників, у тому числі й В. Затонський, голова ЦКК КП(б)У –
нарком РСІ УРСР2.
24 березня 1932 р. В.Затонський надіслав лист секретарю ЦК КП(б)У
С.В. Косіору, у якому поінформував про економічне становище та
продовольчі труднощі на Маріупольщині. Він, зокрема, зазначив про
дуже складний стан справ у регіоні, відсутність посівного зерна,
господарської ініціативи в колгоспах і наголосив на важливості
використання різноманітних господарських стимулів3.
Наприкінці жовтня 1932 р. політбюро ЦК КП(б)У визнало хід
хлібозаготівлі в Україні за жовтень “… виключно незадовільним: за 25
днів жовтня виконано лише 22% місячного плану, а всього на 25 жовтня
виконано лише 39% річного плану хлібозаготівель”. У зв’язку з цим для

1
Постанова Політбюро ЦК КП(б)У про виконання плану хлібозаготівель у
Зінов’євському та Новомосковському районах. (3 січня 1932 р.) // Голод 1932 – 1933 років
на Україні. – К.: Політвидав України, 1990. – С. 111.
2
Голод 1932 –1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів … – С. 123.
3
Лист голови ЦКК КП(б)У – наркома РСІ УСРР В.П. Затонського секретарю ЦК
КП(б)У С.В. Косіору про економічне становище на Маріупольщині та продовольчі
труднощі. (24 березня 1932 р.) // Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків,
мовою документів … – С. 135, 137.
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виконання плану весь вищий партактив республіки відряджався в
регіони, зокрема, В.Затонський – на Київщину1.
Голод супроводжувався репресивними заходами більшовиків на селі,
чому сприяв “…спеціальний оперативний план ліквідації головних
куркульських і петлюрівських контрреволюційних гнізд …” (листопад
1932 р.). Згідно з постановою політбюро ЦК КП(б)У “Про ліквідацію
контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп” від 18
листопада 1932 р. посилювалася робота ДПУ України “… по зняттю в
містах ідеологів і організаторів куркульського саботажу та зриву
виконання державних завдань, виявлених органами ДПУ”. ДПУ
зобов’язувалося “… провести вилучення і засудження злісних рахівників
і бухгалтерів колгоспів, які зривають виконання плану хлібоздачі й
організовують розкрадання колгоспного хліба,… сконцентрувавши удар
на найбільш важливих для успіху хлібозаготівель районах і колгоспах”.
В.П. Затонському доручили провести цю операцію “у найближчі дні” на
території Київської області2.
У листі ЦК КП(б)У до ЦК ВКП(б) з інформацією про стан
хлібозаготівель в Україні станом на листопад – початок грудня 1932 р.
від 8 грудня йшлося про те, що “Одеська і Дніпропетровська області
особливо різко знизили заготівлі”. Тому “під особливий нагляд зараз
взяті найбільш важливі області – Дніпропетровськ, Одеса, Харків. У
зв’язку з цим у Дніпропетровськ перекинутий додатково т. Затонський з
групою працівників, в основному тих, що закінчили роботу в Київській
та Вінницькій областях”, – йшлося в листі3.
Ситуація в Україні щодо виконання плану хлібозаготівлі стала
пріоритетом державної політики. В січні 1933 р. В.П. Затонський як
уповноважений ЦК КП(б)У з питань хлібозаготівель виїздив на
Одещину. Результати цього візиту знайшли відображення в його листі 22
січня до керівництва ЦК КП(б)У. Тут ідеться про загальний хід
хлібозаготівель, факти приховування хліба, необхідність поліпшення
роботи партійних та радянських органів Одеської області щодо
виконання плану хлібоздачі. Затонський характеризував стан справ як
“важкий”, повідомляв про репресивні заходи, які, на його думку,
особливих результатів не приносили тощо4.

1
Постанова політбюро ЦК КП(б)У про заходи по посиленню хлібозаготівель. (30
жовтня 1932 р.) // Голод 1932 –1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів
… – С. 243-247.
2
Постанова політбюро ЦК КП(б)У про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром
куркульських груп. (18 листопада 1932 р.) // Голод 1932 –1933 років на Україні: очима
істориків, мовою документів … – С. 260-261.
3
Лист ЦК КП(б)У про стан хлібозаготівель на Україні в кінці листопада – на початку
грудня 1932 р. (8 грудня 1932 р.) // Голод 1932 –1933 років на Україні: очима істориків,
мовою документів … – С. 282-288.
4
Лист В.П. Затонського ЦК КП(б)У про хід хлібозаготівлі факти приховування хліба,
необхідність поліпшення роботи партійних та радянських органів Одеської області по
виконанню плану хлібоздачі (22 січня 1933 р.) // Голод 1932 –1933 рр. на Україні: очима
істориків, мовою документів … – С. 335-341.
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27 січня 1933 р. уповноважений ДПУ по Новоукраїнському району
Одеської області Родал інформував голову ДПУ УСРР: “В с. Пісчаний
Брід, в артілі “1 Травня” проводив збори товариш Затонський. У
результаті на зборах було відрито 3 ями, після зборів – 15 ям, з кількістю
хліба – 116 пудів. Повернено хліба – 11 господарствами – 64 пуди.
Надійшов ряд анонімок щодо прихованого хліба. Дякуючи зборам, за 2
дні було заготовлено 35 центнерів хліба.
Такі ж збори були проведені у колгоспі ім. Петровського в с.
Татарівка … “Проведення зборів має великий вплив на селян”1.
За твердженням М.С. Дорошко архівні джерела свідчать, що
переважна більшість місцевої української номенклатури ретельно
виконувала московські директиви з хлібозаготівель, але були й такі, хто
зрідка чинив пасивний опір сталінському курсу приборкання
українського селянства. Одним із них був тодішній нарком землеробства
УСРР О.В. Одинцов. У матеріалах до його біографії відзначається, що
“на одному із пленумів ЦК КП(б)У в 1933 р. Олександр Васильович
насмілився виступити з критикою неправильно здійснюваної політики у
сільському господарстві України. Така політика призвела до важкого
становища селянства, голоду в 1932 – 1933 роках. Точку зору Одинцова
поділяли голова Ради Народних Комісарів Влас Чубар, члени ЦК
КП(б)У тт. Скрипник, Затонський, Петровський та інші”. Це суб’єктивне
зауваження частково пояснює причину необхідності перманентного
“зміцнення” партійної організації республіки перевіреними сталінськими
кадрами2.
Згідно з рішенням лютневого пленуму ЦК КП(б)У 1933 р.
В.Затонський одержав призначення на посаду наркома освіти й був
введений до складу політбюро ЦК КП(б)У. Однак незважаючи на
керівництво освітнім відомством, як і раніше йому доводилося виїздити
в райони, де лютував голод.
16 серпня 1933 р. він надіслав доповідну записку ЦК КП(б)У, у якій
охарактеризував
стан
колгоспів,
громадського
харчування,
адміністративні порушення та виконання хлібоздачі за результатами
здійсненої ним перевірки Київської області. Документ носить обширний
характер. Нарком фіксував досить погане ставлення місцевого
керівництва до рядових колгоспників, відсутність видачі авансу на
трудодень, втрату віри селян у справедливість, незадовільну організацію
харчування, погану роботу МТС та ряд інших суттєвих недоліків з боку
партійних, радянських органів. Виходячи із вищезазначеного, вносив ряд
пропозицій”3.
1
Записка по прямому проводу уповноваженого ДПУ по Новоукраїнському районі
Одеської області голові ДПУ УСРР про факти викриття прихованого хліба у ряді сіл
району. (27 січня 1933 рік) // Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою
документів … – С. 343-344.
2
Дорошко М.С. Компартійно-радянська номенклатура в умовах голодомору // Голод
1932 –1933 рр. на Україні: причини і наслідки … – С. 610.
3
Доповідна записка голови ЦК КП(б)У В. П. Затонського ЦК КП(б)У про стан
колгоспів, громадського харчування, адміністративні порушення та про хлібоздачу в
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Отже, можна констатувати, що в роки голодомору 1932 – 1933 рр.
політична діяльність В.П. Затонського на посаді голови ЦКК – наркома
РСІ УСРР, наркома освіти УСРР підпорядковувалася інтересам
більшовицької партії та проходила у руслі офіційної політики КП(б)У.
Разом із тим, поза увагою дослідників залишається визначення ролі
та місця В.П. Затонського у здійсненні репресивної політики радянської
влади проти педагогів України в 20-30-х роках ХХ ст.

Петриченко К.В. (Київ)
ВИТОКИ ТА ПРИЧИНИ ПОХОДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО ІНТЕГРАЛЬНОГО
НАЦІОНАЛІЗМУ
Стаття присвячена дослідженню витоків та причин походження
інтегрального націоналізму у світі. Особливу увагу приділено
особливостям утвердження його феномену в Україні.
Серед
багатьох
загальнополітичних
проблем
вітчизняного
суспільствознавства однією з актуальних і чи не найскладнішою є
з’ясування сутності українського націоналізму, дослідження якого ще в
недалекому минулому проводилося на методологічних засадах
марксистсько-ленінської науки. З проголошенням незалежності України
вивчення цього явища вийшло на новий якісний рівень. У зв’язку з цим
завданням автора даної статті є розглянути джерела цього явища, а
також висвітлити його витоки та причини.
Дану проблематику вивчали З.Книш, В.Лісовий та А.Свідзинський1.
Зростання зацікавлення питаннями українського націоналізму
відобразилось і в появі довідкової літератури з цих питань2. Серед
іноземних авторів, які приділяли велику увагу питанням українського
націоналістичного руху, можна назвати американського дослідника
Д. Армстронга із його працею "Український націоналізм"3.
Отже, що таке націоналізм? Дослідники вказують на труднощі,
пов’язані з ідентифікацією націоналізму як політичного та ідеологічного
явища. Вказівкою на це починає свою книгу “Новий націоналізм”
Л. Снайдер. Він зауважує: “Націоналізм відображає хаос самої історії.
Як історичний феномен, він завжди плинний і його зміни не можна

Київській області (16 серпня 1933 р.) // Голод 1932 –1933 років на Україні: очима істориків,
мовою документів … – С. 545-550.
1
Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994; Лісовий В. Культура – ідеологія – політика. –
К., 1997; Свідзинський А. Це складне національне питання. – К., 1995.
2
Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996.
3
Armstrong J. A. Ukrainian nationalism. – Colorado, 1990.

435

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

передбачити”1. У зв’язку з цим автор вважає, що слово “націоналізм”
має багато різних значень. Дійсно, окреслюючи значення будь-якого
слова, науковець не може ігнорувати, у якому значенні воно
застосовується. А у випадку слова “націоналізм” відмінні між собою
рухи й ідеологічні течії застосовують це слово як самоназву. Зрозуміло,
що в такому разі дослідникові, аби уточнити значення слова
“націоналізм”, не вдається так окреслити його значення, щоб воно
охоплювало всі випадки його застосування.
Показовим може бути і підхід Б. Шейфера у книзі “Націоналізм – міт
і реальність”. Перш ніж вказати на набір деяких ознак, які поєднують із
націоналізмом, він пише: ”Націоналізм є тим, що націоналісти роблять із
нього; він не є точним, фіксованим концептом, а різноманітною
комбінацією деяких вірувань та обставин. Він може ґрунтуватися на міті,
але міти, як і будь-які інші помилкові уявлення мають здатність
увічнювати себе і ставати якщо не істиною, то реальністю. Це факт, що
міт і дійсність, істина і хиба є нерозривно поєднані у новочасному
націоналізмі. Єдиний розумний спосіб установити природу націоналізму
– це визначити, які вірування (байдуже істинні вони чи хибні) і які
обставини (хай навіть помилково витлумачені) наявні в ньому як щось
спільне”2. Після цього він подає аж десять ознак, які в різних випадках
поєднуються зі словом “націоналізм“. Е. Сміт у дослідженні
«Національна ідентичність», наприклад, виокремлює п’ять визначень,
пов’язаних із цим словом.
Термін “націоналізм“ має кілька тлумачень, а саме:
увесь процес формування та утвердження націй та національних
держав;
свідомість належності до нації разом з почуваннями й прагненнями,
спрямованими на її безпеку і процвітання;
мова та символізм “нації” і їх роль;
ідеологія, зокрема й культурна доктрина нації і воля нації, а також
пропоновані способи здійснення національних прагнень і волі;
соціальний і політичний рух задля досягнення цілей нації й
утвердження національної волі”3. Далі, обговорюючи кожне із цих
значень, Е.Сміт зауважує, що у першому випадку маємо застосування
слова “націоналізм“ у найширшому значенні.
І все ж, хоча більшість дослідників терміна вказують на мінливість
націоналізму й на багатозначність цього слова, однак вони
погоджуються з тим, що є основою націоналізму як політичного руху та
ідеології. Більшість визначень можна звести до такого: націоналізм –
ідеологія, центральною цінністю якої є нація – та, яка має своєю метою
побудову національної держави.
П. Альтер у своїй книзі “Націоналізм“ визначає ідеологію
націоналізму як специфічну об’єднувальну ідеологію, у якій основним
1
2
3

Лісовий В. Вказана праця. – С. 82.
Там само. – С. 83.
Лісовий В. Вказана праця. – С. 83.
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засобом об’єднання є поцінування нації . Ось чому для відповіді на
запитання, що таке ідеологія націоналізму, він переходить до з’ясування
питання, що таке нація.
Е. Гельнер у першому розділі книги “Нації і націоналізм” (у розділі
під назвою “Визначення”) пише: “Націоналізм – це передусім
політичний принцип, який вимагає, аби політична і національна одиниці
збігалися. Націоналізм як почуття і як рух найкраще може бути
визначений з допомогою цього принципу"2.
Особливе місце серед публікацій, присвячених осмисленню сутності
націоналізму як суспільного явища, на нашу думку, посідають праці
відомого українського вченого і громадсько-політичного діяча
А.Свідзинського, який, зокрема, вважає, що: “Націоналізм є думка, воля
і дія нації, спрямовані на розбудову незалежної держави на своїй
етнічній території“3.
В українській термінології під кінець ХІХ ст. поняття “націоналізм”
пов’язувалося з активною національною свідомістю та патріотизмом, але
згодом воно зазнало звуження. Перед Першою світовою війною та під
час визвольних змагань під націоналізмом стали здебільшого розуміти
самостійництво. А коли у 1920-х роках виникла ідеологічна течія, що
прийняла назву “націоналістичної“ та оформилася в організований
політичний рух, поняття “націоналізм” набрало партійного забарвлення,
яке воно в основному зберігає й нині.
Для відмежування націоналізму як одного політичного руху від
націоналізму в широкому значенні, однозначному з патріотизмом і
самостійництвом, можна застосувати до першого назву, добре відому у
світовій і соціологічній літературі: “інтегральний націоналізм”4.
Термін “націоналізм інтегральний”, як правило, вживається по
відношенню до одного з напрямків або течій націоналізму, або цілої
низки його різновидів, зокрема таких, як радикальний, екстремістський,
войовничий, агресивно-експансіоністський, реакційний, правий тощо.
Поняття “націоналізм інтегральний” до науково-пропагандистського
обігу ввів на початку ХХ ст. французький письменник Ш. Моррас. За
його визначенням, націоналізм інтегральний – “це виключний акцент на
національну політику, абсолютна підтримка національної могутності,
адже нація занепадає, коли втрачає військову могутність”5.
Ш.Моррас пропагував цей тип націоналізму як замінник, сурогат
релігії, кульмінаційним виявом якого був містичний культ землі і
померлих, що вимагає від особи абсолютної відданості і пожертви,
включаючи жертву життя.
Націоналізм інтегральний почав зароджуватись у останній чверті
ХІХ ст. в умовах загострення всебічного суперництва між
1

Там само.
Там само. – С. 84.
Свідзинський А. Вказана праця. – С. 32.
4
Мала енциклопедія етнодержавознавства. Вказана праця. – С. 729.
5
Там само. – С. 739.
2
3
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національними державами, загального занепаду ідей лібералізму і
гуманізму. Він увібрав у себе чимало крайньо націоналістичних ідей,
висловлених Фіхте, Гердером, Гегелем та ін.
На початку ХХ ст. націоналізм інтегральний поступово поширюється
не тільки у Західній, а й у Східній Європі, зокрема в Росії, а також у
Північній Америці. Пік його піднесення припадає на 20–30-ті роки,
“роки диктаторів і тоталітарних режимів“. В умовах загальної
економічної, політичної й духовної кризи суспільства, гострих
соціально-класових конфліктів, піднесення національно-визвольних
рухів, воєн і революцій у багатьох народів не виявилось імунітету проти
цього типу націоналізму. Найбільшою мірою він вразив так звані
“запізнілі нації”, зокрема Німеччину, Італію, Японію. Тут і в деяких
інших країнах інтегральний націоналізм певною мірою полонив деякі
прошарки населення і насамперед інтелігенцію й молодь. Його найбільш
типовими виразниками були в Німеччині – А.Розенберг і А.Гітлер, в
Італії – Г.Д’Аннунціо і Б.Муссоліні, у Великобританії – Р.Кіплінг і
С.Родс, у Росії – К.Побєдоносцев і В.Плеве, в Україні – Д.Донцов і
М.Сціборський.
Характеризуючи інтегральний націоналізм, П.Альтер пише: “На
противагу до ліберального рісорджіменто – націоналізму, який
засадничо виходить із рівности всіх націоналізмів і всіх національних
рухів, інтегральний націоналізм перетворює націю в абсолют. Його
прихильники відкидають будь-які посилання на яку-небудь іншу вищу
цінність. Культ нації стає самоціллю. Вчення Дарвіна про природний
відбір та виживання пристосованіших стає тим дуже збідненим
філософським підґрунтям, яке замінює ідеї Гердера і Мадзіні. Те, що
визначає поведінку тварин та окремих людей, провідники інтегрального
націоналізму вважають чинним також для рас і націй. Нація, яка у
ворожому оточенні виявиться дужчою і пристосованішою, здатна
утвердити себе і вижити. У той час, як для Гердера і Мадзіні
пробудження націй творить новий світовий порядок, для інтегрального
націоналізму існує тільки боротьба всіх проти всіх. У цьому полягає
його якісна відмінність від рісорджіменто–націоналізму”1.
Зрозуміло, що такі ціннісні орієнтації неминуче ведуть до того, що
інтегральний націоналізм стає диктаторським (Е. Сміт застосовує також
епітет “фашистський“): аби мобілізувати націю у боротьбі за виживання
супроти ворожого оточення, необхідне з’єднання всіх воль в одну волю;
підпорядкування всіх індивідуальних інтересів цій меті можливе тільки
шляхом суворої дисципліни. Будь-які дискусії щодо того, що таке нація
й якою має бути та основа, яка нас об’єднує в націю, мають бути
відкинуні як те, що ослаблює єдність нації. Ідеологічні питання, питання
політичної стратегії має вирішувати тільки вузьке коло відібраних
людей, а щоб усунути можливі розходження в середовищі цих людей,
має бути утверджений авторитет лідера. Ось чому інтегральний
1

Лісовий В. Вказана праця. – С. 106.
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націоналізм у деяких своїх відгалуженнях є не тільки тоталітарним, а й
військовим.
У свою чергу американський дослідник цього явища Д. Армстронг
подає такі характеристики "інтегрального націоналізму":
1. Віра в те, що нація є найвищою цінністю, якій мають бути
підпорядковані усі інші, тобто йдеться про тоталітаризм.
2. Апеляція до містичної ідеї єдності всіх особистостей, що
складають націю, зазвичай заснованої на тому припущенні, що в одне
органічне ціле їх об’єднують біологічні характеристики або незворотні
наслідки спільного історичного розвитку.
3. Підпорядкування раціональної аналітичної думки "інтуїтивно
правильним" емоціям, ірраціональність.
4. Наявність харизматичного лідера чи еліти націоналістів–
ентузіастів, які вважаються уособленням "волі нації".
5. Культ дії, війни та насильства, що вважаються вираженням
"вищої біологічної життєздатності нації"1. Ці риси, на думку
Д.Армстонга, були спільними для націоналістичних рухів, що з’явилися
в Європі у 20-ті роки.
Інтелектуальними джерелами інтегрального націоналізму, окрім
ліберального націоналізму і використання ідей дарвінізму, були
соціологічна теорія еліт Г. Моска і особливо В. Парето та філософія
волюнтаризму (А. Шопенгауер і Ф. Ніцше).
Суспільно-політичними передумовами його виникнення вважається
національне приниження (наприклад, внаслідок поразки у війні),
застосування військової сили супроти національних рухів тих націй, які
прагнуть
до
самовизначення,
неуспішність
лібералізму
і
парламентаризму у досягненні національної згоди в умовах економічної
і політичної кризи тощо.
Тепер перейдемо до розгляду появи українського інтегрального
націоналізму. Що ж послужило причинами його виникнення і на якому
ґрунті він сформувався?
У міжвоєнний період національне питання в західних землях України
залишалося нерозв’язаним. Близько 7 млн українців, в основному
колишніх підданих Габсбурзької монархії, виявилися єдиною великою
нацією, що тоді не завоювала незалежності. Більшість українців входило
до складу Польщі (Галичина, Західне Полісся, Волинь, Холмщина,
Лемківщина), Румунії (Бессарабія, Буковина) та Чехословаччини
(Закарпаття). Ці землі були нерозвинутими, аграрними окраїнами.
Промисловість була надзвичайно слабка. Тому можна стверджувати, що
ці території України були для Польщі, Румунії та Чехословаччини не
більше, ніж аграрно-сировинним придатком. Але ставши скрізь, і
особливо в Румунії та Польщі об’єктом дискримінаційної політики,
західні українці були пройняті прагненням до самоврядування, що, на
їхню думку, вирішило б їхні політичні, соціально-економічні та
1

Armstrong J.A. Ukrainian nationalism. – Colorado, 1990. – P. 13.
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культурні проблеми. Ці сподівання наштовхнулися на асиміляційну
політику держав, де вони проживали, і тому в житті західних українців
протягом усього міжвоєнного періоду панувала національна
конфронтація.
Перші спроби перенести націоналістичну ідеологію на ґрунт
практичної
політичної
роботи
починаються
з
діяльності
М. Міхновського та його однодумців на переломі ХІХ і ХХ ст. Знайшли
вони своє втілення у створенні Революційної української партії (РУП) і
були сформульовані у брошурі “Самостійна Україна”.
Визвольні змагання і збройна боротьба 1914-1920 рр. прискорили
процес ідеологічного визрівання і довели до створення Організації
українських націоналістів, що започаткувала свій родовід із
націоналістичної ідеології, націоналістичного світосприймання і
написала на своїх прапорах практичні суспільні й політичні гасла
українського націоналізму як світогляду. ОУН стала формальним
завершенням модерного українського націоналізму, руслом, куди влився
націоналістичний рух після ідеологічних шукань та світоглядного
формування після Другої світової війни.
Носієм ідеї організованого українського націоналізму стало
покоління, яке брало участь у світовій війні й на очах якого
розгорнулася визвольна боротьба. Це був вогонь живого
націоналістичного руху, що почав розгортатися в масах українського
народу після невдалого закінчення визвольних змагань 1914-1920 рр.
Війна не виправдала надій українців і не принесла їм вільної держави.
Закінчилася вона мілітарною поразкою, а відтак – дипломатичнополітичною невдачею. Це викликало реакцію в українському
суспільстві, проте з новою дійсністю не погодилася і своїх національно–
самостійницьких позицій не здавала. Її політичний і військовий проводи
вийшли поза межі України, щоб звідти продовжувати боротьбу всіма
доступними способами, частина ж залишилась на рідних землях у
підпіллі як партизани.
Чому так сталося? Хто винен? Де було шукати вихід? Чому
сорокамільйонний український народ не зумів вибороти собі свободи?
Ось головні питання, на які слід дати відповідь.
Представники молодого націоналістичного табору звертали увагу на
те, що головним лихом був брак віри тодішніх провідників, брак віри в
себе, у свій народ, брак жагучого бажання волі й незалежності1.
М. Сціборському, визначному діячу ОУН, теоретику українського
націоналізму, належить блискуча критика основних прикмет українських
народницьких, демократичних, соціалістичних і ліберальних суспільнополітичних формацій та їх ідеології. Ця критика зводиться до таких рис:
“1. Провінціялізм і нездатність піднестися над локально
хуторянськими інтересами в ім’я загального національного ідеалу;

1

Книш З. Вказана праця. – С. 6.
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2. Органічний нахил у психіці й політиці до симбіозу з сильнішим,
замість прямування до панування й самостійно-державної окресленості;
3. Звичка задовольнятися мінімумом, не бажаючи максимуму;
4. Негоція (відкидання) власного національно-суверенного ідеалу в
ім’я занесених із Заходу і поверхово засвоєних ідеалів “міжнародного
братерства”, як кінцевої мети всього людства;
5. Крайній раціоналізм, що гальмував буйний розвиток емоцій
провідників і мас;
6. Шукання альтруїстичних, всесвітянських “універсальних правд“
замість своєї егоїстичної суверенно-національної правди;
7. Опанування доктринами лібералізму, демократизму й соціалізму,
які ставили інтереси одиниці і класу понад націю;
8. Пацифізм замість наступальності, дегенерація й атрофія творчого
вольового імпульсу;
9. Впливання на ворога тільки розумовими аргументами й
компромісами, бо, мовляв, боротьба суперечна “раціоналізмові, етиці й
розумові”, і тільки наука, критика й аналіз, а не інстинкт, воля й
боротьба мають вирішити національну проблему”1.
Стало зрозумілим, що причини поразки Української революції
полягали в слабкому проводі, відсутності чіткої, сильної і войовничої
ідеології, а також низькому рівні національної свідомості. Отже, постала
проблема в новому проводі й кінцевому оформленні нової ідеології.
Цікавим для нас є також твердження М. Сціборського про причини,
які породили рух українських націоналістів:
“анархія і безлад у національно-політичній роботі різних “центрів” та
партій;
необхідність переоцінити вартості й ясно усвідомити майбутні
шляхи, завдання та методи їх досягнення;
повна зневіра в “старих божках”;
ті великі психологічні зрушення й переломи, що супроводили
революцію і процес наших визвольних змагань”2.
Отже, можна підсумувати, що зародження ідей націоналізму
припадає
на
переддень
Першої
світової
війни.
Вплив
західноєвропейської філософської школи; елементи марксизму,
специфіка
соціально-економічного
і
політичного
розвитку
західноукраїнських земель, поразка української революції 1917-1920 рр.,
розвиток політичної Європи, перемога і зміцнення більшовизму тощо
зумовили появу теоретичної концепції інтегрального націоналізму.

1
2

Там само. – С. 9.
Там само. – С. 8-9.
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Федотова О.О. (Київ)
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ПІД КОНТРОЛЕМ
РАДЯНСЬКОЇ ЦЕНЗУРИ В ПІСЛЯВОЄННІЙ
УКРАЇНІ (1945 – 1953 рр.)
У статті досліджується історія цензури друкованих видань в
Україні у 1945-1953 роках. Автор висвітлює основні напрями роботи
органів контролю по нагляду за бібліотечними й музейними фондами,
книготоргівлею, ввозом трофейної літератури з-за кордону,
збереженням державної таємниці в пресі. Шляхом аналізу архівних
джерел розкриває механізм функціонування системи радянської цензури
у вигляді керівної ролі компартії та виконавчої – Головліту. Зіставлення
груп цензурних, партійних і відомчих документів дає змогу відтворити
об’єктивну картину діяльності цензорських інститутів по обмеженню
духовної свободи суспільства в процесі видання, розповсюдження та
використання друкованої продукції республіки.
По закінченні Великої Вітчизняної війни органи цензури вступили у
новий період свого розвитку. На цьому етапі цензура оформлюється як
потужна індустрія, набуває спеціалізації й розгалуженості.
Проблема функціонування цензорських інститутів у 1945 – 1953 рр.
частково розглядалася в працях відомих українських учених
Ю.Шаповала, В.Барана1. Проте такий тематичний аспект, як цензура
творів друку вказаної доби практично не висвітлена у вітчизняній
історичній науці, що й зумовлює його актуальність.
Завдання нашої розвідки – ввести в науковий обіг ряд партійних і
цензурних архівних джерел, через аналіз яких розкрити основні
закономірності цензурування друкованої продукції в післявоєнній
Україні. У процесі роботи використані матеріали Центрального
державного архіву громадських об’єднань України (Ф.1 ЦК КПУ; описи
23, 24,70), у тому числі документи так званих “окремих папок”.
Опрацьовано також окремі джерела, що зберігаються в Центральному
державному архіві вищих органів влади України (Ф. 4605 Головліту
УРСР).
Липень 1946 р. ознаменувався утворенням за постановою ЦК КП(б)У
і Ради Міністрів УРСР Головного управління в справах літератури та
видавництв при Раді Міністрів УРСР (Головліту), до компетенції якого
відтепер входив контроль відкритої преси й радіомовлення; іноземних
видань, що надходили в СРСР і всіх творів друку, що вивозилися за
кордон; матеріалів зарубіжних кореспондентів, котрі працювали в країні.

1
Баран В. Цензура в системі тоталітаризму // Сучасність. – 1994. – № 6. – С. 104-117;
Шаповал Ю. Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета / Україна ХХ століття:
Особи та події в контексті важкої історії. – К.: Ґенеза, 2001. – С. 158-207.
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Надалі Президія Верховної Ради СРСР у червні 1947 р. зініціювала
прийняття Указу про збереження державної таємниці, що суттєво
активізувало роботу органів контролю. Відтоді ж Головліт СРСР
звернувся до Ради Міністрів СРСР з проханням зобов’язати керівників
міністерств, відомств і організацій скласти перелік відомостей, які, на
їхню думку, не можна вміщувати у відкритій пресі.
На підставі визначеного кола питань у березні 1948 р. Рада Міністрів
СРСР ввела у дію “Перелік найважливіших відомостей, які становлять
державну таємницю”. За даним циркуляром міністерства й центральні
установи розробили власні внутрішньовідомчі переліки. У січні 1949 р.
Головліт СРСР випустив “Перелік відомостей, заборонених до
опублікування у відкритій пресі”, котрим встановлювалися досить
жорсткі обмеження змісту творів друку і повна заборона відкритих
видань з тематики підкорення Арктики і Далекого Сходу, діяльності
науково-дослідних закладів у напрямках атомної енергетики,
ракетобудування тощо. З 1947 до 1949 рр. заборонили публікувати
огляди і зведені матеріали про кількість, технічний стан енергетичного
обладнання, інформацію про будівництво, проектну потужність та ін.
Протягом квітня 1949 р. у складі Головліту СРСР почав функціонувати
спеціальний
відділ цензорського контролю науково-технічної
літератури1.
У цей період вводиться в дію ряд документів, що обумовлюють
подальшу діяльність цензорських інститутів, як от: “Зведені вказівки по
цензурі”, “Циркуляри всім органам цензури”, “Інструкція цензору”,
“Правила вироблення та випуску в світ творів друку”, накази, що
систематично направлялися на місця з Москви уповноваженим Ради
Міністрів СРСР по охороні військових і державних таємниць у пресі.
Продовжують складатися чергові “Текстові зведення викреслень
попередньої цензури”, що стають більш докладними на основі
спеціалізації роботи цензорів. Щоквартально Головліт УРСР до відділу
пропаганди й агітації ЦК КП(б)У надсилав детальні доповідні записки
про втручання органів цензури у книжково-журнальну продукцію.
Останні документи містять не тільки перелік творів, у яких зроблені
певні виправлення, а й мотиваційну частину, побудовану на розгорнутих
рецензіях виправленої продукції.
У квітні 1947 р. Головліт УРСР, з метою вдосконалення роботи
цензорів по контролю художньої літератури, підготував проект
“Вказівки цензору художньої літератури”, що був направлений до ЦК
КП(б)У на затвердження. Вважаємо за потрібне розглянути даний
циркуляр більш детально, оскільки він добре ілюструє специфіку
цензурної діяльності означеного періоду.
Як і більшість матеріалів того часу, проект починався з
обґрунтування принципу партійності в оцінці творів літератури та
1
Баран В. Україна у 1950 – 1980-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1995. –
С. 33.
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мистецтва. Основну частину становив перелік критеріїв, за якими
рецензовані видання мали бути заборонені. Отже, підлягали вилученню
наступні твори:
1. що суперечили завданням комуністичного виховання радянського
суспільства;
2. політико-ідеологічно шкідливі, безідейні, аполітичні;
3. що допускали викривлення історичної правди, положень
марксистської науки;
4. що розкривали буржуазно-націоналістичні погляди щодо переваг
певної нації, її “особливої” історичної ролі та “особливого”
національного характеру;
5. що пропагували погляди, спрямовані проти сталінської ідеї
дружби й братерства народів та проявів націоналізму, расового
антагонізму, національної обмеженості;
6. що спотворювали історичне минуле України, схвалювали
“буржуазно-націоналістичні погляди Грушевського та його “школи”,
його “теорію” єдиного потоку, “теорію” відрубності, виключності
українського народу та його культури, “теорію” буржуазності
української нації;
Контролюючи вказані твори, цензор мав визначити, чи допоможуть
вони справі виховання радянського патріотизму та чи знаходиться автор
на націоналістичних позиціях.
7. що ідеалізують давнину “замість відображення сучасного життя”;
8. що висвітлюють такі негативні й “нетипові” для радянського
суспільства явища, як бюрократизм державного апарату, “блат”,
хабарництво тощо;
9. що зображують радянських людей “відсталими, вульгарними,
обивателями”;
10. що концентрують увагу читачів на фактах зрадництва
Батьківщині, без протиставлення фактів героїчного служіння
радянському народу й країні, твори, що відтворюють психологічні
переживання зрадника та певною мірою виправдовують його дії;
11. невірно показують образ і моральний облік радянського офіцера й
солдата (мародерство, безініціативність тощо);
12. що прославляють невластиві радянським людям почуття
індивідуалізму та егоїзму; що ставлять на перше місце особисті корисні
інтереси, а не суспільні;
13. безучасні за своєю тематикою до передових ідей радянського
суспільства; що відволікають читача від завдань сучасності у світ
особистих інтересів;
14. що викривляють взаємовідносини радянських людей у праці,
побуті, сім’ї, і пропагують вульгарне ставлення до жінки, порнографічні;
15. що схвалюють буржуазну літературу та мистецтво;
16. що віддзеркалюють засуджені партією реакційні літературні течії
й теорії минулого;
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17. що пропагують низьку художню якість, “халтурні”, антинаукові1.
Наведений документ безпосередньо відбиває нерозривний зв’язок
цензурного відомства з партійними органами. В процесі здійснення
контролю, встановивши, що увесь твір чи його частина є шкідливою,
цензор зобов’язаний був обговорити цей факт з начальником
відповідного органу літування. У разі, якщо начальник давав “добро”,
писали рецензію, на підставі чого робили висновки та узгоджували з
секретарем обкому партії по пропаганді та агітації або його заступником.
З директором видавництва та головним редактором остаточно
вирішували питання про рукопис твору. Останні особи узгоджували, які
саме цензорські виправлення передбачалося зробити й продовжували
“роботу” з автором. Офіційно органи контролю в цій діяльності не
фігурували2.
Відтоді пропозиції Головліту не знайшли розуміння в партійних
верхах і проект не був затверджений. У резолюції Управління агітації та
пропаганди вказувалося, що він “може потягти за собою великі
політичні помилки у політичному контролі літератури, що видається”
через занадто “широке тлумачення” викладених положень. І все ж даний
циркуляр є досить показовим, оскільки відбиває основний цензурний
підхід щодо вільного трактування друкованої продукції протягом усієї
радянської доби3.
Характеризуючи роботу органів цензури, слід зауважити, що після
війни у Головліту з’явився принципово новий напрям діяльності –
опрацювання так званої “трофейної” літератури.
10 квітня 1947 р. начальник Головліту УРСР К.Полонник надіслав
секретареві ЦК КП(б)У К.Литвину листа, у якому повідомлялося, що до
міністерств, закладів, підприємств із Німеччини та інших зарубіжних
країн у великій кількості надходить трофейна література, серед якої
трапляються “антирадянські матеріали, що підлягають вилученню та
знищенню на місці органами цензури”. У зв’язку з цим він просив дати
розпорядження партійним органам на місцях зобов’язати відповідальних
осіб:
“а) негайно повідомляти ГОЛОВЛІТ або облліти про одержання
трофейної іноземної літератури;
б) до перегляду трофейної іноземної літератури органами цензури ні
в якому разі її не використовувати і тримати ізольовано від загальних
книжкових фондів, забезпечивши її збереження й недоторканність”4.
Наступним кроком органів цензури стало “перекриття” каналів
надходження згаданих видань. Так, у доповідній записці К.Полонника
секретарю ЦК КП(б)У по пропаганді І.Назаренку від 23 червня йшлося
про встановлення влітку 1947 р. обллітами республіки випадків ввозу
1
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ),
ф. 1, оп. 23, спр. 4506, арк. 182-183.
2
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 4506, арк. 184.
3
Там само, арк. 179.
4
Там само, спр. 4474, арк. 293.
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іноземних трофейних видань разом з устаткуванням, отриманим з-за
кордону. Тільки в Одеському порту було затримано 28000 книг і
журналів німецькою й румунською мовами, що надійшли з Будапешта.
На культбазі Облспоживсоюзу цензори виявили 3500 книг чеською
мовою, завезених з Румунії, а на Одеській фабриці індпошиву вилучили
1600 книг і журналів німецькою мовою з портретами фашистських
діячів. Співробітниками органів контролю була знищена велика партія
фашистської літератури німецькою, російською й українською мовами,
що надійшла разом з логотипами до Дніпропетровська з Німеччини1.
Вказувалося, що чимало іноземної трофейної літератури провозять
приватні особи. За даними дописувача, тільки Одеським контрольнопропускним пунктом МДБ Чорноморського флоту протягом І-го
півріччя були відібрані у приватних осіб і здані облліту 153 примірники
журналів і 172 примірники газет, виданих у Нью-Йорку та Лондоні.
Наголошувалося на тому, що величезні фонди нерозібраної й
незаінвентаризованої літератури іноземними мовами накопичилося у
Львові (у філіалі Академії наук близько 1,5 млн. томів), Ужгороді,
Тернополі тощо. Виходячи з наведених фактів, К.Полонник пропонував
вжити таких заходів:
1) Зобов’язати міністерства і відомства республіки, а також
директорів підприємств інформувати Головліт про факти отримання
ними творів іноземними мовами.
2) Рекомендувати обкомам і міськкомам КП(б)У створити бригади з
осіб, які володіють іноземними мовами, з метою очищення фондів2.
За інформацією Головліту СРСР у Москві 279 організацій отримали
2,5 млн трофейних видань. Серед цієї літератури зустрічалися навіть
рідкісні, раритетні видання, як, наприклад, Біблія, видрукувана
І.Гуттенбергом. Однак значна частина цих творів підлягала знищенню з
політичних міркувань. У липні 1948 р. керівники Головліту СРСР
інформували ЦК ВКП(б) про наміри знищити близько 300 тис.
примірників трофейної літератури3.
Загалом тільки протягом 1946 – першої половини 1949 р. у СРСР
було заборонено для відкритого користування понад 441 тис. іноземних
творів друку та проведено більш 32 тис. вилучень інших закордонних
видань4.
Одним із найважливіших напрямів роботи органів цензури був
контроль за букіністичними магазинами. Оскільки цей напрям є одним із
найменш досліджених в українській історіографії, зупинимось на ньому
більш детально. Вже 1946 р. органи цензури приступили до
поглибленого перегляду складу букіністичних відділів книжкових
магазинів Києва. Як зазначав начальник Головного управління в справах
літератури та видавництв УРСР К.Полонника 19 лютого цензору Усенко
1

Там само, спр. 4501, арк. 1.
Там само, арк. 2.
Див.: Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. – С. 107.
4
Див.: Баран В. Україна у 1950-1980-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – С. 54.
2
3

446

Україна – історія

вдалося розшукати “псевдонаукові політично шкідливі книги”, не
внесені до списків забороненої літератури. Вказаний співробітник на
віднайдені твори склав відповідні рецензії, на підставі яких Головліт
УРСР прийняв рішення вилучити означені видання з книготорговельної
мережі й бібліотек загального користування. До переліку увійшли:
«1. «Проблемы сексуальной педагогики». Труды конференции по
вопросам сексуальной педагогики. Редактор А.Б.Мальков. «Работник
просвещения», Москва, 1930 г., 200 стр.
2. А.Крайский. «Что надо знать начинающему писателю»
(построение рассказа и стихов), в 2-х частях, со вступлением.
Издательство «Красная газета», Ленинград, 1928, тираж 10000, стр. 181.
3. А.Голубев. «Врангелевские десанты на Кубани» (авг-сент. 1920 г.).
Гос. Издательство, отдел воен. литературы, Москва, Ленинград, 1929 г.,
стр. 160»1.
У наступному циркулярі Головліту, датованому 1 березня,
уточнювалося, що вся література, закуплена книгарнями, перед
надходженням у продаж підлягала попередньому опрацюванню її та
затвердженню начальниками обллітів. Прізвище цензора, на якого
покладався контроль букіністичних магазинів, вимагалося довести до
відома Головліту2.
На початку 1947 р. органи цензури провели загальну перевірку
букіністичного ринку УРСР, результати чого підсумовувалися 23 червня
1947 р. у доповідній записці К.Полонника секретарю ЦК КП(б)У по
пропаганді І.Назаренку, а саме:
«Органами цензуры на Украине учтены и контролируются 315
книжных магазинов, из них 50 букинистических.
В 5 областях Республики (Каменец-Подольск, Житомир, Запорожье,
Тернополь и Ужгород) букинистических магазинов нет, и скупку
букинистической литературы осуществляют библиотечные коллекторы.
Проведенная по заданию ЦК КП(б)У сплошная проверка
букинистического рынка показала, что:
а)
местные
органы
цензуры
систематически
очищают
букинистические магазины от политически вредной литературы и что
б) в проникновении в книготоргующую сеть запрещенных изданий
повинны книгокомплектующие организации, в частности Госфонд
РСФСР (Московское и Ленинградское отделения).
ФАКТЫ
Закарпатский областной бибколлектор получил в мае 1947 г. с
Львовской
перевалочной
базы
Укркнигокультторга
партию
букинистической литературы, присланной из Ленинграда. Среди этой
литературы обллитом обнаружены следующие издания:
1. «Жизнеописание Дома Романовых».
2. «О роде князей Юсуповых».
1
Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВОВ
України), ф. 4605, оп. 1, спр. 11, арк. 2.
2
Там само, арк. 4.

447

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

3. «Генеалогия дворян Корсаковых».
4. «Родословные князей и бояр».
5. «Жития святых – как исторический источник.
6. «Ницше, как философ» – автор Файгингер, 1906 г.
7. «Старая и новая вера» – автор Давид-Фридрих Штраус, 1906 г.
В Киеве крупная партия литературы была получена в мае с.г. от
Госфонда РСФСР, среди присланных из Москвы книг обнаружены
произведения Гордея Коцюбы, подлежащие изъятию по приказам
союзного центра цензуры.
Много монархических и религиозных книг оказалось среди
литературы, прибывшей из Москвы и Ленинграда в адрес Сталинского
областного бибколлектора. Причем, среди этой литературы также
оказались издания, подлежащие изъятию по приказам союзного центра
цензуры.
Подобная практика книготоргующих и книгокомплектующих
организаций приводит к тому, что усилия цензуры, направленные на
окончательную очистку книжного фонда Республики от политическивредной литературы все еще не дают должного эффекта, т.к. книжный
рынок Украины систематически засоряется.
Букинистические магазины УССР проверяются местными органами
цензуры еженедельно. Согласно существующим на сей счет указаниям,
приобретенная букинистическим магазином литература в течение 3 дней
должна быть предъявлена цензору и лишь после его заключения может
поступить в продажу.
Как
показала
проверка,
это
требование
нарушается
книготоргующими организациями.
Количество книг, изымаемых цензорами букинистических магазинов,
велико. В Сталино в 4-м квартале 46 г. было изъято 722 книги, в 1-м
квартале 47 г. – 274. В Киеве за І полугодие изъято 269 книг.
Еще хуже обстоит с частной книжной торговлей. На базарах Киева,
Львова, Харькова, Одессы, Черновиц и других городов УССР не
редкость встретить запрещенные, политически вредные издания»1.
Враховуючи викладене вище, доповідач, виходячи з державних
інтересів, пропонував вжити таких заходів:
1) Заборонити
комплектуючим
організаціям
поповнювати
бібколектори і бібліотеки букіністичними виданнями без попередньої
перевірки їх органами цензури.
2) Покласти на органи МВС УРСР функції по забороні приватної
книготоргівлі на базарах2.
19 липня 1947 р. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило спеціальну
постанову “Про контроль за торгівлею букіністичною літературою”, на
підставі чого була здійснена суцільна перевірка всіх букіністичних
магазинів республіки. Передбачалося у стислі терміни (до 1 серпня)
1
2

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 23, спр. 4501, арк. 1-2.
Там само, арк. 4.
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повністю вилучити з букіністичних магазинів усі політично шкідливі
видання1.
Однак як зазначалося у службовій записці К.Полонника секретарю
ЦК КП(б)У К.Литвину, датованій 30 липня, проміжна постанова
Оргбюро ЦК КП(б)У від 9 липня №154/6-3 уже висунула перед органами
цензури завдання закінчити очищення бібліотек до 1 листопада 1947 р.
Внаслідок цього розпорядження Головліт УРСР провів підготовчу
роботу з метою здійснення до 1 вересня перевірки букіністичних
магазинів2.
У ході очищувальних заходів значна увага приділялася виявленню
випадків реалізації буржуазно-націоналістичних творів. Так, скажімо, за
розпорядженням директора Державного історичного архіву УРСР
Стрельського та вченого секретаря Варшавчика, завідувач бібліотекою
Кривоший передав київському букіністичному магазину №3 один
дублетний комплект журналу “Київська старовина”, у якому були
видруковані статті С.Петлюри3. Як зазначалося у довідці Управління
пропаганди та агітації ЦК КП(б)У, дане питання обговорили 20 жовтня
на закритому засіданні партійних зборів Архівного управління,
внаслідок чого були винесені догани за втрату більшовицької пильності
співробітникам Варшавчику та Кривоший, а директор архіву
Стрельський – знятий з роботи.
Окремо підкреслювалося, що начальник Архівного управління МВС
Губенко категорично заборонив передачу літератури букіністичним
магазинам4.
Про результати суцільної перевірки букіністичного ринку України
К.Полонник доповів 10 вересня секретарю ЦК КП(б)У К.Литвину,
зазначивши, що Головліт встановив такий порядок контролю
букіністичної літератури:
1) цензори обласних літів кожні 3-5 днів мали перевіряти всі твори,
що надійшли до букіністичної мережі;
2) два рази на місяць цензорські кадри обллітів зобов’язувалися
здійснювати без попередження вибіркову перевірку книжкових фондів
букіністичних магазинів5.
Паралельно начальник Головліту акцентував на тому, що наказом
уповноваженого Ради Міністрів СРСР по охороні військових таємниць у
пресі № 68/2453-с від 6 серпня 1947 р. заборонялася приватна
книготоргівля на базарах міст республіки, згідно з чим доповідач просив
зобов’язати органи внутрішніх справ УРСР попереджати випадки
стихійного продажу літератури6.

1

Там само, ф. 1, оп. 23, спр. 4501, арк. 5.
Там само, арк. 52.
Там само, арк. 5.
4
Там само, арк. 54.
5
Там само, арк. 53.
6
Там само, ф.1, оп. 23, спр. 4501, арк. 51-52.
2
3
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Цікаво, що у примітці до документа повідомляли про те, міністр
МВС та його заступник Дятлов, що МВС не може надати міліції
розпорядження з цього питання, оскільки приватна торгівля книгами
законом не заборонена і вилучення шкідливих книг на ринках силами
міліції провести неможливо через некомпетентність її працівників1.
Даний період характерний також тим, що одразу після війни Головліт
СРСР за наказом Агітпропу ЦК ВКП(б) здійснив перевірку бібліотечних
фондів країни. Відповідні заходи були реалізовані і на
республіканському рівні.
У травні 1947 р. К.Полонник направив секретареві ЦК КП(б)У
К.Литвину і заступникові Голови Ради Міністрів УРСР М.Бажану листа,
у якому рапортував про наслідки суцільної перевірки книжкових фондів
бібліотечної системи України. За свідченням автора, ця акція не
принесла бажаного ефекту, зважаючи на систематичні поповнення
бібліотек виданнями з числа нерозібраних фондів, а також
неперевіреними творами з Держфонду РРФСР. У зв’язку з означеними
фактами начальник Головліту просив дозволу видати підготовлений
відомством “Зведений список літератури, що підлягає вилученню з
бібліотек громадського користування”, до якого увійшли 4 тис. назв
книг, заборонених згідно з наказами цензури 1933 – 1947 рр., а також
вирішити питання щодо його фінансування. Підкреслювалося, що такий
“зведений список” виходить у республіці вперше. Одночасно
К.Полонник наполягав на необхідності видання “Списку осіб, усі твори
яких підлягають вилученню”, що містив 373 прізвища2.
Незабаром ЦК КП(б)У дав дозвіл на друкування згаданих матеріалів.
Причому видання покажчиків і списків заборонених видань та
небажаних авторів незабаром стало нормою3.
9 липня 1947 р. побачила світ постанова ЦК КП(б)У “Про стан
бібліотек та заходи по покращенню їх роботи”, спрямована на перевірку
бібліотечних фондів республіки4. Результати походу були підведені 5
березня 1948 р. у доповідній записці №242-т начальника Головліту УРСР
К.Полонника на ім’я секретаря ЦК КП(б)У К.Литвина. Зазначалося, що з
1 серпня 1947 р. до 1 січня 1948 р. Головліт перевірив 11449 бібліотек, з
яких вилучено 59039 ідеологічно-шкідливих видань. Вжиті заходи
показали “серйозну засміченість” ворожою літературою не тільки фондів
обласних і вузівських бібліотек, а також і музейних. Автор підсумовув,
що: «В результате притупления политической бдительности
руководителей библиотек и их пренебрежительного (безответственного)
отношения к вверенному им библиотечному хозяйству, в
книгохранилищах таких крупных культурных учреждений, как
Ужгородский исторический музей, Киевский музей им. Шевченко,
Уманский
историко-краеведческий
музей,
обнаружена
1

Там само, арк. 52.
Там само, спр. 4506, арк. 228-229.
Там само, ф. 1, оп. 23, спр. 4507, арк. 18.
4
Там само, спр. 4500, арк. 3.
2
3
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националистическая
литература:
М.Голубець.
“Начерк
історії
українського мистецтва”, 1922 р., Львів; М.Залізняк. “Російська Україна
та її відродження”, 1910 р., Львів; І.Огієнко. “Ювілей архієпископа
Іларіона”; Д.Донцов. “Похід Карла XII на Україну”, произведения
Богдана Лепкого и др.»1.
Контроль фондів музейних бібліотек можна виділити як окремий,
самостійний напрям діяльності органів цензури. Особлива увага у цьому
зв’язку приділялася музейним установам західних регіонів України,
зважаючи на їх “перевантаженість ворожими виданнями”2. Тому, як
дізнаємось з інформаційної записки від 14 квітня К.Полонника
начальнику Управління пропаганди та агітації ЦК КП(б)У П.Гапочці,
протягом 1948 р. були переглянуті фонди музеїв західних областей
республіки з метою їх очищення від небажаної друкованої продукції.
Перевірку проводили спеціально створені комісії з участю цензорів і
охопила 21 музей. Слід вказати, що в ході даної кампанії в
Ужгородському історичному музеї вилучено 2974 примірники
націоналістичної й антирадянської літератури, у Станіславському
історико-краєзнавчому музеї – 636 видань. Із Самборського та
Стрийського музеїв Дрогобицької області в Обласне архівне управління
передано 5 тис. ідеологічно-ворожих творів.
Серед вилучених матеріалів називалися наступні видання:
«В Львовском историческом музее:
Цегельський – “Русь – Україна, а Московщина – Росія”, 1916 р.;
Барвинський – “Оповідання з рідної історії”, 1911, Жовква;
Дорошенко – “Курс історії України”, 1921 р., Відень;
В Львовском музее Украинского искусства:
Щербаківський – “Формація Української нації, нарис про історії
України”, Прага, 1941 р.;
В Станиславском Историко-краеведческом музее:
Андрусяк – “Звідки взялася шляхта”, Варшава;
Лепкий Б. – “Знад моря”;
Срокий – “Життя в Польщі”, Варшава»3.
Відзначалося, що не проведена перевірка друкованої продукції у
Тернопільському обласному музеї, де зібрано 4253 примірники
заінвентаризованої літератури і близько 8 тис. необробленої, серед якої
переважають документи французькою, польською, німецькою та іншими
мовами4.
Наголошувалося на тому, що бібліотеки музеїв – закритого типу й їх
фондами користуються лише наукові співробітники, постійний же
контроль за ними здійснюється Комітетом культосвітустанов УРСР.

1

Там само, спр. 5063, арк. 123-124.
Там само.
Там само, ф. 1, оп. 23, спр. 5370, арк. 9.
4
Там само, арк. 10.
2
3
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К.Полонник зробив застереження, що контролюючі функції органів
цензури поширюються лише на бібліотеки що, обслуговують масового
читача.
Проте, насправді, останнє твердження не відповідало дійсності,
оскільки сфера впливу Головліту була значно масштабніша.
Перевіряючи упродовж 1949 р. фонди музейних установ, органи
цензури здійснили також одночасний перегляд музейних експозицій у
Києві, Харкові, Сталіно, Одесі, Львові, Запоріжжі, Дрогобичі, Полтаві,
Дніпропетровську і Кіровограді на предмет охорони державної
таємниці1. Охоронний ентузіазм Головліту, спрямований партійними
настановами, не знав меж, тому державні таємниці шукали практично
всюди.
З повідомлення К.Полонника до ЦК КП(б)У від 27 березня 1950 р.
дізнаємось про випадки розголошення відомостей таємного характеру.
Так, у вересні Дрогобицький облліт запропонував директору обласного
краєзнавчого музею Ліверко зняти з експозиції 10 карт з інформацією
про розміщення корисних копалин, шосейних і ґрунтових доріг,
промисловості та ін. У нерозібраних фондах музейної бібліотеки було
знайдено 2 книги авторства І.Брос Тито, що підлягали вилученню, а в
підсобному приміщенні (колишній костьол) віднайдено 3000
примірників іноземних видань релігійного змісту. Сповіщалося, що за
викладеними фактами директор установи притягнутий до судової
відповідальності2.
З цього приводу заступник завідувача відділу пропаганди та агітації
ЦК КП(б)У Білозуб інформував секретаря ЦК КП(б)У І.Назаренка про
результати рейду і вжиті заходи: “Відділ пропаганди та агітації ЦК
КП(б)У запропонував завідуючим відділами пропаганди та агітації
обкомів КП(б)У відповідно до списку Головліту терміново вилучити з
експозиції музеїв експонати, що розголошують державну таємницю і
надалі суворо слідкувати за тим, щоб музеї не були джерелом
розголошення державної таємниці”3.
Протягом наступного 1950 р. тривали чергові очищувальні рейди. У
січні-лютому була проведена вибіркова перевірка документальних
масивів республіки, наслідком чого став перегляд фондів 4252 бібліотек,
ряду музеїв та всіх букіністичних крамниць4.
Навесні К.Полонник рапортував у ЦК про хід “розчищення”
книжкових фондів у Львові та Чернівцях. Зокрема, відзначалося, що по
Львову з бібліотеки природничого музею АН УРСР вилучено і знищено
20405 примірників політично шкідливих видань, а також закінчено
перевірку й очищення музею українського мистецтва, історичного,
етнографічного музеїв, картинної галереї. Зауважувалося, що в ході
“обстеження” приміщень історичного музею у Львові знайдено склад, де
1

Див.: Шаповал Ю. Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета. – С. 177.
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 7, арк. 42.
Там само, оп. 70, спр. 1777, арк. 120.
4
Там само, оп. 24, спр. 7, арк. 42.
2
3

452

Україна – історія

зберігалися “портрети бандитських ватажків – Коновальця, Мельника,
Тютюнника, Петлюри, Пілсудського, виготовлені фотоспособом
фашистські листівки, а серед картин – із слідами свіжої фарби –
ротатор”1. Про знахідку, відповідно, були поінформовані органи
Держбезпеки. Музей і надалі став об’єктом особливої зацікавленості
контролюючих установ, оскільки на одному з його складів у липні
цензори відшукали тиражні видання “Ставропігійського братства”.
Перевірка за участю представників Львівського обкому КП(б)У та
облвиконкому й Комітету культосвітніх установ УРСР показала, що
спадок братства складав 85000 екземплярів релігійних творів друку.
Запрошені “спеціалісти” винесли свій вердикт: знищити літературу на
Львівській картонажній фабриці як таку, що не становить ніякої наукової
цінності2. Так, величезний пласт культурної спадщини українського
народу був безапеляційно знищений владно-виконавчими структурами.
Загальне уявлення щодо розмірів перевірок і обсягів вилучення
матеріалів надає повідомлення №573-т “Про стан книжкових фондів
міста Львова”, датоване 28 серпня 1951 р., у якому К.Полонник
інформував І.Назаренка, що за період з 1 січня 1950 р. до 1 серпня 1951
р. з бібліотек Львова вилучено 1820000 примірників шкідливої
літератури. Вказувалося, що в 356 бібліотеках міста сконцентровано
5.100000 видань, з яких 2000000 примірників становлять документи
іноземними мовами та 1000000 примірників – дореволюційні й
закордонні твори українською і російською мовами3.
На думку начальника Головліту, превалювання зарубіжної
дожовтневої літератури розцінювалося як неприпустиме й вимагало
додаткового очищення.
За викладеними аргументами К.Полонник просив дозволу щодо
здійснення більш детального обстеження музейних фондів країни.
Ініціативи Головліту були схвально зустрінуті в ЦК КП(б)У.
Усього за 1951 р. органи цензури провели 946 цензорських перевірок
музеїв і виставок4. Внаслідок цих акцій з експозицій було вилучено 249
експонатів, що розголошували державну таємницю, у тому числі 99
експонатів, що містили відомості таємного характеру5.
З доповідної записки від 12 квітня 1952 р. заступника начальника
Головліту УРСР Є.Барланицького №295-т завідувачу сектором культури
ЦК КП(б)У Г.Донцу, дізнаємось про підсумки суцільної перевірки
фондів друкованої продукції у музеях республіки, проведеної “вглиб і
вшир”. Повідомлялося, що у більшості обласних краєзнавчих і історикоархеологічних музеїв, а також у ряді районних, зібрані значні масиви
іноземної літератури. Наприклад, в Ужгородському обласному
краєзнавчому музеї фонд зарубіжних видань склав понад 11000
1

Там само, ф.1, оп. 24, спр. 7, арк. 48.
Там само, арк. 155.
Там само, спр. 778, арк. 254.
4
Там само, ф.1, оп. 24, спр. 778, арк. 255.
5
Див.: Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. – С. 112.
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примірників1. Значна скупченість творів також спостерігалася у
Тернопільському, Бердичівському, Луцькому та інших музеях. Окремо
наголошувалося на тому, що у ряді випадків наявні в установах видання
не були обліковані й заінвентаризовані, а іноді не відповідали профілю
музеїв, а саме:
«В музеї українського мистецтва у Львові /директор професор
Свенцицький/ з 12000 примірників інолітератури, більша частина не має
відношення не тільки до профілю музею, а й до української культури
взагалі. У серпні 1951 р. цензурою вилучені з бібліотеки цього музею
такі «цінні» книги, як «Шематизм всього кліра греко-католицького», в
яких популяризується Ватикан, папа римський, митрополит Шептицький
та інші представники войовничого католицизму.
У фонді інолітератури цього ж музею в квітні 1952 р. виявлено 10362
примірники видань. Під час перевірки цього фонду вилучено 216
політично шкідливих книг.
В бібліотеці етнографічного музею Академії наук УРСР у Львові, що
нараховувала всього 2000 книг, органами Головліту в серпні 1951 р.
вилучені 18 таких цінних і відповідаючих профілю музею видань, як
твори ідеолога українського буржуазного націоналізму Кубійовича,
видані в 1931 р. в Берліні, «Поездка в азиатскую Туву», що містила
наклеп на СРСР, більшовицьку партію та Радянський уряд.
У Львівському історичному музеї з книжкових фондів були вилучені
книги «Великая реформа Чина св. Василия», видання 1933 р.; «Бои
Львовские» (Звільнення Львова 1-24 листопада 1918 р.)»2.
З приводу наведених фактів зазначалося, що облліти вимушені були
заборонити використання іноземних видань до їх упорядкування, а
місцями – опечатати.
Відомствам, до складу яких входили музеї та постійні виставки,
належало:
1) Переглянути й затвердити нові експедиції музеїв і постійних
виставок.
2) Особливо ретельно перевірити як діючі, так і не діючі фонди
експонатів у західних областях республіки, у першу чергу, – по місту
Львову.
3) Розчистити бібліотеки музеїв силами політично грамотних
спеціалістів від непотрібної літератури й поповнити їх “вітчизняними й
радянськими професійними творами”3.
Загалом, на початку 50-х років, незадовго до смерті Сталіна,
перевірки усіх типів бібліотек зазнали особливого піднесення. Під
гаслом боротьби за ідеологічну чистоту друкованої продукції Головліт
УРСР здійснив у 1950-1951 рр. перегляд 4252 масових книгозбірень4 та

1

ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 1937, арк. 56.
Там само, ф. 1, оп. 24, спр. 1937, арк. 57.
Там само, арк. 58.
4
Там само, спр. 7, арк. 42.
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345 бібліотек системи промислової кооперації . Наступного року
обстежень зазнали 703 бібвідділи парткабінетів райкомів КП(б)У2,
бібліотека Київської державної консерваторії й бібліотека Академії наук
УРСР3. Тільки за січень-лютий 1953 р. цензори перевірили 2223
книгозбірні Комітету культосвітустанов і 4906 – Міністерства освіти4.
Таким чином, з 1950 р. до березня 1953 р. з бібліотек республіки
всього було вилучено 303762 примірники політично-шкідливої
літератури5.
Значна увага приділялася перегляду бібліотечних фондів
університетів. Протягом 1951 р. цензорські установи провели
контрольно-вибіркову перевірку складу університетських бібліотек. У
повідомленні К.Полонника №825-т від 31 грудня секретарю ЦК КП(б)У
І.Назаренку вказувалося, що незважаючи на те, що бібліотеки
Львівського, Чернівецького й Ужгородського університетів у 1950-1951
рр. цілеспрямовано комплектувалися радянськими виданнями, має місце
значна засміченість їх шкідливою літературою. Так, наприклад,
бібліотечний фонд Львівського університету (загальною кількістю 825
тис. примірників) налічував 600 тис. назв зарубіжних творів. На полицях
бібліотеки було знайдено такі “крамольні” книги, як: “Руководство для
влюбленных”, “Мученик любви”, “Тайны Стефы”, “Дальнейшие пути
развития бойскаутов”, “Государство” В.Вільсона тощо6. Виходячи з
державних інтересів, доповідач наголошував на необхідності очищення
всіх університетських бібліотек України від ідеологічно-шкідливих
видань,
зобов’язавши
Київський,
Львівський,
Харківський,
Дніпропетровський, Одеський, Чернівецький та Закарпатський облліти
посилити нагляд за виконанням поставленого завдання.
Успішній реалізації окресленого напряму ідеологічної роботи
сприяли структурні реорганізації в апараті ЦК республіки. Так, 1952 р.
відділ пропаганди та агітації ЦК КП(б)У був розділений на 4 відділи:
пропаганди та агітації, науки та вищих навчальних закладів, художньої
літератури та мистецтва, шкіл7. Нові зміни дали змогу партійним
органам здійснювати подальший контроль більш оперативно,
цілеспрямовано й профільовано. Останню думку досить добре відбиває
довідка до згаданого вище листа інструктора відділу науки та вищих
навчальних закладів Вдовиченка, у якій повідомлялося, що секретар ЦК
КП(б)У І.Назаренко, ознайомившись з рапортом К.Полонника, дав
вказівки терміново інформувати секретарів обкомів з метою прийняття
дієвих заходів по перегляду бібліотечних фондів університетів і
вилученню з них небажаних творів8.
1

Там само, спр. 1091, арк. 80-82.
Там само, спр. 1565, арк. 71-75.
3
Там само, спр. 272.
4
Там само, спр. 2711, арк. 37.
5
Див.: Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. – С. 107.
6
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 1565, арк. 8.
7
Див.: Шаповал Ю. Комуністична цензура в Україні: штрихи до портрета. – С. 174.
8
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 1565, арк. 7.
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На цій підставі того ж року зазнав обстежень спец фонд Наукової
бібліотеки Київського державного університету ім. Т.Шевченка,
створений ще 25 березня 1947 р. на основі особливого дозволу Головліту
СРСР №25/731. З акту його обстеження, датованого 24 лютого 1953 р.,
направленого до ЦК КП(б)У, дізнаємось, що він нараховував 10568
одиниць друку (близько 7000 назв), у тому числі 2645 примірників
іноземних видань (які 5 років не використовувалися), включених до
наказів на вилучення та 8500 примірників друкованої продукції,
переданої з наукових фондів бібліотеки1.
За результатами перевірки цензори вказували на факт наявності у
спецфонді ідеологічно шкідливої літератури (1300 назв), не вказаної у
документах Головліту, що підлягала обов’язковому рецензуванню2.
Працівники літконтролю також розглядали основні аспекти
опрацювання заборонених видань. Зупинимося на них більш детально,
оскільки останні віддзеркалюють найбільш характерні напрями роботи
спецсховів республіки. Зокрема, повідомлялося, що:

1) Перегляд літератури за наказами та списками на вилучення
провадиться працівниками спецфонду з участю завідувачів відділами і
кабінетами.
2) Очищення основного фонду за бібліографічними списками
Книжкової палати України, директивами Міністерства вищої освіти і
Головліту проходить своєчасно, проте у кабінетах затримується на 15-30
днів у зв’язку з тим, що спецфонд отримує 1 примірник регламентуючих
матеріалів.
3) Передача видань із загальних фондів до спеціального фонду, а
також знищення (більш 2-х примірників), оформлюються спеціальними
актами і реєструються в інвентарних книгах.
4) Твори окупаційного періоду зберігаються в одному примірнику в
сейфі.
5) Відбір літератури, не включеної до списків органів цензури,
відбувається у відділах комплектування, каталогізації, на читацьких пунктах
видачі книг і при контрольних перевірках.
6) Допуск читачів і користування літературою спеціального фонду
здійснюється відповідно до інструкції Головліту СРСР на підставі
письмових розпоряджень керівництва університету, а також начальника
спецвідділу.
7) Виписки читачів з вилученої літератури контролюються
завідувачем спецфонду та відповідними спеціалістами.
8) Облік відвідувачів і виданих творів ведеться у спеціально
оформленому журналі за формою №2 інструкції Головліту3.
Серед основних зауважень у діяльності бібліотеки цензори виділили:
засміченість фондів ненауковою літературою, наявність незакаталогізованих
3500 примірників творів румунською й фінською мовами, недостатню

1
2
3

Там само, ф. 1, оп. 24, спр. 2974, арк. 10-14.
Там само, арк. 10.
Там само, арк. 11-12.
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кількість рецензій на шкідливі видання. Передбачалося у найближчий час
виправити означені недоліки1.
Між тим, по країні прокотилася нова хвиля контрольно-вибіркових
перевірок бібліотечних фондів, про що 23 березня 1953 р. К.Полонник
доповів секретарю ЦК КПУ Л.Мельнику. Вказувалося, що стараннями
органів цензури за останні 2 роки з бібліотек республіки вилучено 303760
примірників політично шкідливих видань. Як показали чергові рейди,
проведені у січні-лютому 1953 р., бібліотечні фонди все ще залишалися
“засміченими”, оскільки лише в процесі контролю 4906 бібліотек системи
Міністерства освіти, Комітету культосвітустанов і бібліотеки Академії наук,
було виявлено 5277 заборонених творів. Констатувалося, що керівники і
працівники бібліотек не приділяють належної уваги ідеологічній чистоті
своїх фондів, зважаючи на недостатнє використання списків на вилучення
небажаної літератури, рекомендованих Головлітом2.
На допомогу в ході очищення фондів з’явилися також щойно
підготовлені цензорськими установами директивні матеріали. Так,
наприклад, у березні 1953 р. начальник Головліту УРСР увів у дію наказ №
5, відповідно до якого вилученню з бібліотек громадського користування і
книготорговельної мережі підлягало більше 70 творів. Серед цієї літератури
зустрічаємо наступні: “Чобіт Європи. Літературний репортаж”, “Методичні
розробки з українознавства”, розвідку Г.Александренка “Радянський
державний устрій”, підручник О.Курило “Курс українського правопису”
тощо3.
Одночасно Головліт підготував “Зведений бібліографічний покажчик
видань, що належить вилучити з бібліотечної та книготорговельної сітки,
заборонених до розповсюдження з 1938 р. по 1952 р. включно”4.
У цей період тривали вилучення й так званої “застарілої” літератури.
Списки таких видань творів друку затверджували відділи пропаганди й
агітації ЦК КПРС і ЦК КПУ. Необхідно зазначити, що до них зараховували
переважно брошури пропагандистського спрямування й книги агітаційного
змісту. Бібліографічний покажчик застарілих видань, що підлягали
вилученню з відкритих фондів бібліотек та книготорговельної мережі, мав
близько 200 назв5.

Отже, за результатами дослідження можна зробити висновок, що в
післявоєнний період органи цензури вступили у нову фазу свого
розвитку. Керуючись директивами державно-партійних структур, вони
здійснювали в Україні, як і в СРСР загалом, масштабний контроль
друкованої продукції. Під пильним оком Головліту перебували
бібліотечна справа, ввіз трофейної літератури, збереження державної
таємниці в пресі, букіністика, музейні фонди й експозиції тощо.
Використані партійні, цензурні й відомчі джерела, зважаючи на
достатній рівень їх інформативності, дають можливість розкрити вказану
проблему.
1

Там само, арк. 14.
Там само, арк. 59.
Див.: Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. – С. 110.
4
ЦДАГОУ, ф. 1, оп. 24, спр. 2711, арк. 73.
5
Див.: Баран В. Цензура в системі тоталітаризму. – С. 112.
2
3
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Бевзюк Є.В. (Ужгород)
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
В УКРАЇНСЬКОМУ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВІ
У статті досліджується проблеми національного відродження в
українському слов’янознавстві. Автор переконаний, що ця тема є
досить актуальною для українознавчих досліджень.
Питання національного відродження різних європейських етносів, у
тому числі українського, сьогодні стали предметом гострих теоретикометодологічних дискусій у загальному контексті оновлення
українознавства і слов’янознавства у вітчизняній та зарубіжній
історіографії рубежу ХХ-ХХІ ст. Сучасна вітчизняна історична наука
демонструє не тільки різноманіття методологічних підходів до проблем
слов’янства, а й вносить певну новизну до визначення характеристики
проблеми відродження української нації і різних слов’янських народів.
Якщо раніше в історіографії говорилося про відродження, як процес
загальнослов’янський, то тепер така оцінка дещо переглядається. До
цього спонукає насамперед погляд на минуле народів Європи не з точки
зору етнічно замкнутої індивідуальності, а загальності процесу
слов’янського відродження, яке почалося майже синхронно у народів,
які перебували на різному рівні економічного та соціального розвитку,
були поділені не тільки політично, а й конфесійно. Науковці у своїх
публікаціях стверджують, що поява майже одночасно у різних людей у
різних обставинах схожих ідей говорить про те, що слов’янське
відродження було викликано не стільки політичними та економічними
умовами, скільки передумовами більш високого порядку, загальним
законом розвитку цивілізації. Останній спонукав слов’янські народи, їх
національно-культурних лідерів включитися в процеси широкої
культурної експансії, яка, до речі, має значення не тільки для слов’ян
Європи, а й для всього світу.
Сьогодні, коли історичні події сприймаються в інакшому ключі,
національний рух ХІХ ст. науковці розглядають скоріше як історичну
тенденцію, або тяжіння до загальнолюдського цивілізаційного центру в
багатополярному світі. Сучасна концепція полягає в тому, що культурне
відродження народів та подальший їх рух за розширення своїх прав не
може не спиратися на національне, по-перше, тому що воно покликане
відстояти традиційні культурні цінності етносу, а по-друге, тому що
майбутня цивілізаційна цілісність лише тоді буде життєва і стійка як
система, коли її внутрішня структура буде складною та різноманітною.
Зокрема, у 90-ті роки ХХ ст. знову розгорнулася бурхлива полеміка
щодо принципових положень історії слов’янських народів (до складу
яких входять і українці) у ХІХ ст. і самого поняття “національне
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відродження”. Її найближчі коріння виходять із дискусійних публікацій
польських і радянських істориків 60–70-х років ХХ ст. стосовно
заперечення факту загальнослов’янського відродження у ХІХ ст. Ці ідеї
уже в принципово новій формі була реанімовано спочатку радянською у
70–80-ті роки., а сьогодні – російською історіографією.
Упродовж 20 років – з рубежу 60–70-х років у Інституті
слов’янознавства та балканістики АН СРСР (зараз – РАН) велося
комплексне наукове дослідження проблем історії народів та формування
націй у країнах Центральної та Південно-Східної Європи на перехідному
етапі від феодалізму до капіталізму. Як пишуть Т.М.Ісламов та
С.М.Фалькович: “В ході реалізації обширної... програми досліджень під
умовною назвою “Відродження” спалахнула гостра дискусія навколо
самого цього терміну і його обох різновидностей – “національне
Відродження” і “слов’янське Відродження”. Ці далеко не беззаперечні,
досить неточні, дезорієнтуючі поняття і словосполучення перекочували
в лексикон радянських науковців, міцно утвердившись у вітчизняній
історичній та історико-культурній науці з легкої руки колег із
Чехословаччини, Болгарії та Югославії, не знайшовши ґрунту лише в
одній слов’янській державі – Польщі. Як відомо, першочергово термін
“Відродження” охоплював сферу ідеології і культури та застосовувався
переважно для позначення періоду нібито найвищого розвитку культури,
національної самосвідомості і національних рухів відповідних
слов’яномовних народів, безвідносно до того чи “відроджувалося” щонебудь і взагалі чи було чому відроджуватися, або чи мова мала була йти
про зовсім нові явища і процеси, які ніколи до того не мали місця в
історії тих же слов’янських народів”1.
Далі вони стверджують, що в 60–70-ті роки термін “Відродження”
набув розширеного тлумачення: “Його стали трактувати як
узагальнююче поняття, яке відбивало всі процеси – соціальні,
економічні, етнокультурні і етнополітичні – перехідної від феодалізму
до капіталізму епохи”2. Так звані неовідроджувальні теорії особливо
підтримував директор ІСБ АН СРСР Д.Ф.Марков – пропагандист
“комплексності” в історичних дослідженнях3. Але всередині інституту
сформувалася і група опонентів даної концепції, з-поміж яких виділявся
відомий дослідник нової історії країн Центральної та Південно-Східної
Європи І.С.Міллер. Останній заперечував доцільність “широкого”
тлумачення поняття “національне відродження” і зазначав, що
“слов’янське відродження” ХІХ ст. по суті виключає поляків, росіян,
білорусів і українців із кола слов’ян, які “відроджувалися”4. Водночас
1
Исламов Т.М., Фалькович С.М. Средняя Европа в Новое время (ХVІІІ в. – 1918 г.) //
Институт славяноведения и балканистики 50 лет. – М.: Индрик, 1996. – С. 87.
2
Там само. – С. 87-88.
3
Див.: Марков Д.Ф. Сравнительно-исторические и комплексные исследования в
общественных науках // Вопросы истории. – 1973. – № 10. – С. 93.
4
Миллер И.С. Исследования по истории народов Центральной и Юго-Восточной
Европы ХІХ века. – М.: Наука, 1980. – С. 433.
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І.С.Міллеру належали ідеї про необхідність детального вивчення
парадигми “феодальна народність – буржуазна нація”, роль літературної
мови, національної культури і національної ідеології в становленні
нації1.
Дискусія і результати вивчення московськими славістами питань
національного відродження слов’ян відображені в ряді узагальнюючих
досліджень ІСБ АН СРСР. У стислому вигляді в збірнику досліджень з
історії формування національних культур у країнах Центральної та
Південно-Східної Європи дискусійні пункти концепції виклав у 1977 р.
В.Дьяков. Його стаття мала назву “Епоха “національного відродження в
Центральній та Південно-Східній Європі (соціальний зміст,
періодизація, шляхи дослідження)”2. Автор на самому початку зауважує
про відносність поняття “національне відродження”, яке неоднозначно
сприймається істориками нового часу і слов’янознавцями з різних країн.
Відразу ж звертає на себе увагу, що аргументацією для цього служить,
як і в І.С.Міллера, посилання на працю польського історика
Ю.Хлєбовчика з 1975 р., де твердиться про ненауковість поняття
“національне відродження”3. Але для В.А.Дьякова термінологічні
розходження не змінюють соціальної суті процесів кінця ХVІІІ ст. і
майже всього ХІХ ст. – періоду генезису капіталізму, боротьби за
створення нових незалежних держав, формування націй та національних
культур.
Сучасні російські історики підкреслюють, що до 70-х років не було
зроблено будь-яких серйозних спроб співвіднести “національне” та
“слов’янське” відродження ні з класичним європейським Ренесансом, від
якого він був запозичений, ні з Просвітництвом, з яким він був
пов’язаний змістовно й генетично. Радянська славістична наука багато
чого втратила, полишивши в забутті загальнопризнану історикокультурну, історико-філософську та історико-літературну категорію,
відому під назвою Просвітництво. “Вітчизняне слов’янознавство, однак,
встановило свою, особливу періодизацію перехідної від феодалізму до
капіталізму епохи, виділивши, зокрема, для західних слов’ян, а інколи і
для балканських, спеціальний етап, назвавши його “національним
Відродженням”, який фактично співпадав у його поміркованому варіанті
з Просвітництвом”4.
Але протягом 80-х років ХХ ст. у СРСР поступово утвердилося
близьке до західної історіографії тлумачення Просвітництва як
1
Миллер И.С. Развитие народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху
перехода от феодализма к капитализму как проблема комплексного сравнительноисторического изучения // Советское славяноведение. – 1972. – № 4. – С. 31-41.
2
Дьяков В.А. Эпоха “национального возрождения” в Центральной и Юго-Восточной
Европе (социальное содержание, периодизация, пути исследования) // Формирование
национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы / Отв. ред.
Злыднев В.И. – М.: Наука, 1977. – С. 19-37.
3
Дьяков В.А. Эпоха “национального возрождения” в Центральной и Юго-Восточной
Европе. – С. 19-20; Миллер И.С. Исследования... – С. 433.
4
Исламов Т.М., Фалькович С.М. Названа праця. – С. 88-89.
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особливого етапу в розвитку європейської цивілізації і як самостійної
історичної епохи. Щодо аналізу розвитку еволюції слов’янських народів
першими почали застосовувати Просвітництво у такому контексті вченіполоністи ІСБ АН СРСР. Зокрема, завдяки роботам А.В.Ліпатова та
І.І.Свиридова, категорія Просвітництва на кінець 80-х років остаточно
закріпилася в слов’янознавчих дослідженнях1.
Вперше в радянській славістиці в узагальнюючо-методологічному
вигляді спробував проаналізувати взаємозв’язок понять “національнеслов’янське відродження” та “Відродження-Просвітництво” В.Дьяков.
Він розкриває у статті наступні важливі питання: 1) як співвідноситься
національне відродження в Центральній та Південно-Східній Європі з
західноєвропейською епохою Відродження; 2) який історичний зміст
епохи національного відродження в даних країнах і як співвідносяться в
цій епосі фактори соціально-економічного і політичного розвитку з
факторами, що відносяться до сфери культури; 3) яка специфіка епохи
національного відродження для окремих регіонів і країн Центральної та
Південно-Східної Європи і що можна сказати про її внутрішню
періодизацію2.
Автор, як бачимо, намагається застосувати у вивченні національного
відродження комплексний методологічний підхід і розглядає цю
проблему у контексті взаємозв’язку з загальною епохою Відродження, а
далі – з епохою Просвітництва, яка логічно витекла з попередніх
відроджувальних процесів. Він вважає, що на Заході Відродження та
Просвітництво загалом відбувалися протягом трьох-чотирьох століть:
перше – почалося приблизно у ХІV ст., а завершилося в ХVІ ст. чи в
першій половині ХVІІ ст.; друге – ХVІІІ ст. (у деяких країнах
починається в ХVІІ) із завершаючим етапом на початок ХІХ ст. “Якщо ж
говорити про країни Центральної та Південно-Східної Європи, – пише
В.Дьяков, – то відповідна історична епоха (мається на увазі Відродження
й Просвітництво загалом – авт.) почалася в більшості з них у другій
половині ХVІІІ, а закінчилася в останні десятиліття ХІХ ст., тобто
тривала всього біля ста років”3. І саме на цей період у слов’янському
світі припадає національне відродження.
За твердженням В.Дьякова, в силу вищевказаного і досить значної
специфіки процесів у окремих країнах: “...слова “національне
відродження” беруться нами в лапки і використовуються... як субститут
набагато точніше відображуючого зміст, але занадто багатослівно
вираженого поняття – “період переходу від феодалізму до капіталізму,
формування націй, національної самосвідомості та національних культур
в країнах Центральної і Південно-Східної Європи”4.
1
Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы ХVІІІ-ХІХ в. Типология и
взаимодействие / Под ред. И.И. Свиридова – М.: Наука, 1990.
2
Дьяков В.А. Эпоха “национального возрождения” в Центральной и Юго-Восточной
Европе. – С. 20.
3
Там само. – С. 23.
4
Там само. – С. 26.
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Через призму специфіки епох Відродження і Просвітництва, які в
регіоні протягом століття “наклалися” одна на одну і переплелися,
В.А.Дьяков все ж категорично не заперечує існування у ХVІІІ-ХІХ ст.
процесів національного в т.ч. слов’янського відродження. Він вважає, що
скільки-небудь точне датування “пробудження національного життя”
можливе лише для кожної країни окремо, і то не у всіх випадках. Та
перші ознаки національного відродження в регіоні Центральної і
Південно-Східної Європи можна зареєструвати уже в другій половині
ХVІІІ ст. Всередині самої епохи “національного відродження”, на думку
В.Дьякова, є можливим виділити два етапи. Перший із них охоплює
початкову стадію розвитку капіталістичних відносин у промисловості і
сільському господарстві, а також перший етап формування націй,
національної самосвідомості, національної культури. Його завершення
варто датувати початком 40-х років ХІХ ст., тобто періодом визрівання
безпосередніх передумов революції 1848 р. Суттю другого етапу була
більш-менш відкрита боротьба за ліквідацію феодальних порядків, за
відновлення чи завоювання незалежності. Він починається передоднем
революції 1848 р. і завершується тим часом, коли в країнах Центральної і
Південно-Східної Європи остаточно встановилися капіталістичні
відносини (до 80-их років ХІХ ст.)1.
Отже, радянська й російська історична наука не відмовилися
повністю від поняття “національне” або “слов’янське” відродження.
Просто у ході наукових дискусій 70–80-х років та в сучасній російській
історіографії воно релятизувалося – набрало дещо відносного характеру.
Загалом, правда, з 80-х років ХХ ст. московські вчені припинили
абсолютизувати термін і саме поняття “національне відродження” і він
застосовується швидше в силу звички та інерції, ніж за переконанням чи
через беззаперечну наукову коректність.
Такий релятивістсько-понятійний, а деколи ще й безапеляційний
новий підхід характерний зараз і для зарубіжного слов’янознавства.
Наприклад, Душан Ковач – донедавна директор Інституту історії
Словацької АН в “Історії Словаччини”, виданій в 1998 р., пише стосовно
словацького національного відродження: “Цей рух з початку отримав
назву “національне відродження”, а освічені особи, які стали на його
чолі, називалися “національними будителями”... Після детального
пізнання цього процесу і його взаємозв’язку з загальноєвропейським
розвитком, сучасна словацька історіографія припинила вживати поняття
“національне відродження” або використовує його тільки як вираз того
часу”2.
Не можемо не погодитися з сучасним неабсолютизованим
тлумаченням відносності та нечіткості поняття “національне
відродження” у загальнослов’янському вимірі. Але стосовно культурнонаціонального підйому українців і західних слов’ян у ХІХ ст. є більш1

Там само. – С. 33-34.
Дьяков В.А. Эпоха “национального возрождения” в Центральной и Юго-Восточной
Европе. – С. 87.
2

462

Україна – історія

менш правомірним його застосування. По-перше, в ХІХ ст. для
перелічених етносів на той час мова не йшла про формування нації або
їх державно-політичне усамостійнення. Вони відносилися до тієї групи
слов’янських народів, які тоді йменувалися “неісторичними”. Тобто до
тих, які повністю були позбавлені власної державності або ніколи не
мали її. Правда, сучасна наука, у т.ч. західна, відмовилася від концепції
“історичні-неісторичні” нації і застосовує більш точний, хоча й
громіздкий, термін – “суспільства (народи, нації) з повною або неповною
етносоціальною структурою”. По-друге, національне відродження
ХІХ ст., з одного боку, стало відгуком на пробудження й формування
основних європейських націй та держав. Лише шляхом відродження
етнічної самосвідомості через активну культурно-просвітницьку та іншу
діяльність
національних
інтелектуалів-будителів,
національних
організацій, релігійних общин і територіальних сільських і міських
громад з початку ХІХ ст. вдалося запобігти втраті етнічної пам’яті й
етноналежності слов’янських етносів. Сформувалася літературна мова,
було
закладено
основи
національного
шкільництва,
преси,
книгодрукування, збережено і збагачено фольклорні традиції.
Щодо останнього, пустим схоластичним спором виглядають дискусії
з казуїстичним запитанням: “Чи було що відроджувати і чи взагалі щось
відроджувалося?” Насправді, саме в ХІХ ст. реально і були відроджені
масова етнокультура й етнотрадиції цілого ряду слов’янських народів,
які перебували на грані забуття. І без національного саме відродження
відновлення їх було б неможливим. До речі, ті західнослов’янські –
полабсько-прибалтійські племена на території Німеччини, які не
пройшли в ХІХ ст. етап відродження – розчинилися назавжди в
німецькому середовищі.
Вважаємо і занадто спрощеним розуміння поняття національного
відродження, тільки як вторинного наслідку процесу становлення націй
внаслідок дії першопричини – переходу від феодалізму до капіталізму, а
в ще відвертішій формі економічного детермінізму – промислового
перевороту або переходу до індустріальної стадії виробництва.
Етнопроцеси набагато складніші і далеко не прямолінійно залежать від
зміни матеріальної бази виробництва або системи соціальноекономічних відносин. Етноеволюція виразніше пов’язана з
культурними змінами, ніж “способом виробництва”. Загалом, варто вже
звикнути до постулату, що різні сфери суспільного життя, у т.ч.
культурні або культурно-національні процеси мають певну
автономність,
функціонуючи
і
за
власними
внутрішніми
закономірностями. Інакше вони не були б окремими складовими
елементами або підсистемами єдиного суспільства як цілісної системи
більш високого порядку. Критичний аналіз категорій та існуючого
понятійного апарату, однак, не означає нігілістське заперечення всього
попереднього, що досягнуто славістикою ХІХ-ХХ ст. у вивченні
проблеми. Попри виключно формаційний підхід радянських і деяких
сучасних вчених до характеристики і періодизації національного
відродження слов’ян, недоцільно абсолютно відкидати ті їх позитивні
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досягнення, у т.ч. методи комплексного дослідження та логічно
побудовану етапизацію, але позбавивши винятково соціальноекономічного наповнення та збагативши культурно-національними
характеристиками. Уникнення крайнощів і еклектики у підходах,
зокрема до національного відродження слов’ян, та вихід з теоретикометодологічного глухого кута нам вбачається в застосуванні методу
комплексного аналізу у контексті цивілізаційного розвитку, який
нещодавно запропонував відомий український теоретик історії
Ю. Павленко. Згідно з ним, при розгляді світової історії доцільно
притримуватися в триєдиності принципів стадіальності (формаційності),
полілінійності та цивілізаційної унікальності аналізу історичного
процесу, що забезпечує “нове бачення соціокультурного руху людства,
створює основу для розуміння внутрішньої єдності його економічного,
соціального, політичного, культурного, релігійно-морального та інших
аспектів”1. Такий метод дослідження видається найбільш раціональним і
у вивченні унікального соціокультурного типу різних етноспільнот та
процесу їх національного відродження і розвитку в ХІХ ст. Крім того,
застосувавши логічний ланцюжок “Відродження-Просвітництвонаціональне (слов’янське) відродження”, вважаємо більш продуктивним
вивчення проблеми також і через цивілізаційні критерії. Застосування
такої моделі дає змогу розглядати національне відродження у ХІХ ст.,
яке є основним предметом і об’єктом нашого дослідження, дійсно більш
комплексно і багатогранно.

1
Павленко Ю. Три підходи до розуміння світового історичного процесу // Політична
думка. – 1997. – № 1. – С. 158.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Печеранський І.П. (Київ)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ І ЛОГІКА КУЛЬТУРИ
У статті аналізуються основні вектори функціонування історії
філософії в контексті логіки культури з огляду на стан та перспективи
розвитку історико-філософської науки в Україні.
Філософія в Україні на початку XXI ст. проходить ряд трансформацій
на шляху до того, щоб відбутись як українська філософія.
Українознавство має стати тим вірним супутником філософських студій
у нашій країні, з метою створення власної самобутньої інтелектуальної
традиції, що дасть змогу Україні не лише імпортувати світовий
філософський досвід, а й бути експортером та гідним співучасником
філософського життя Заходу та Сходу. В структурі філософського
знання важливе місце належить історико-філософським практикам.
Тому, використовуючи найбагатше, що є в нашій країні – спадок
національної культури (як один із українознавчих концентрів) – у
розбудові вітчизняної філософії, найперше, слід звернути увагу на
зв'язок історії філософії (як самопізнання цієї науки) та національної
культури з метою виявлення основних перспектив розвитку історії
філософської культури України.
Філософська рефлексія, що знаходиться в основі історії філософії,
змушує уважно поставитися до тих проблем, якими сповнена сучасна
українська історико-філософська наука. Внаслідок тривалого панування
канонів марксистсько-ленінської ідеології в філософії, сформувалися ряд
стереотипів у розумінні теоретико-методологічнх проблем історії
філософії. Послідовність дій була наступною: бралося те чи інше
філософське вчення або період у розвитку філософії, проганялося крізь
призму категорій “діалектичного й історичного матеріалізму” і
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виносився остаточний “вирок” у вигляді ярликів “суб’єктивний
ідеалізм”, “механістичний матеріалізм”, “домарксова філософія” тощо.
Диктатура єдино “істинної” філософії скінчилась, але історикофілософські дослідження й досі страждають на “ідеологічне похмілля”.
Найперше, що потрапляє до уваги при ретельному опрацюванні та
вивченні дисертацій, статей, робіт (монографій), виступів на
конференціях – це “недбалість” методологічних основ історикофілософських робіт, що призводить, за влучним висловом
Кушакова Ю.В., до вигадування “методологічного коктейлю”, тобто
несистемного використання в одному дослідженні різних методів
(реконструкції,
герменевтики,
логічного
аналізу,
структурнофункціонального аналізу, компаративістики), як спроба поєднати
непоєднуване. Це свідчить про те, що автори вдаються до описів та
коментарів, уникаючи серйозної роботи, що, в свою чергу, призводить
до наступних наслідків:
а) некритичне відношення до світових методологій і методик
вивчення історії філософії, що були створені тоді, коли українська наука
бачила перед собою тільки “залізну завісу”; це вилилось після здобуття
свободи наукової творчості у хаотичне захоплення різними вченнями,
незважаючи на евристичну цінність цих методологій та їх природу,
походження (як відомо евристична функція методу чи теорії виявляється
тоді, коли визначені чіткі межі їх застосування);
б) це призводить до ствердження “плюралізму” новомодних західних
методологічних настанов в історії української філософії, що страждає на
самодіяльність та есеїстичність історико-філософських студій, на
кшталт, “а чому б не спробувати таким чином”, що більше схоже на
“методологічний анархізм” Фейєрабенда (“Все дозволено!”);
в) як висновок – втеча від застосування наукового підходу до історії
філософії, хибне намагання побачити розвиток української філософії
там, де його немає.
Враховуючи вищезгаданий світовий досвід у вивченні історії
філософії, критично осмислюючи його та враховуючи помилки сучасної
російської історіософії (Каменський З., Ємельянов Б., Русаков В. та ін.),
а саме спробу поєднання гегелівського принципу єдності логічного та
історичного з певними сучасними методологічними концепціями
(філософсько-лінгвістичною, феноменологічною та герменевтичною),
завдання української історико-філософської науки полягає в тому, щоб
спробувати відродити реальний “образ” історії української філософії
на основі логіки культури.
У XX ст. феномен культури проходить етапи усвідомлення шляхом
магматичних зрушень: спостерігаються процеси онтологізації та
універсалізації смислів культури. Формується новий тип свідомості як
усвідомлення свого співбуття з іншими людьми в світі, що призводить
до утворення раніше невідомого типу мислення – розуму культури.
Витоки цього – онтологізація буття в культурі. Схематизм та
гносеологізм історичного пізнання змінюються на діалогізм та
феноменологізм епіцентру людського існування, що знаходиться в
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основі трансформацій культури . О.Шпенглер, А.Тойнбі, К.Леві-Стросс,
М.Бахтін, В.Біблер – вони чітко усвідомили відокремлення ідеї
“культури” від цивілізаційних та формаційних утворень. Пріоритети
змінилися – наука логіки поступилася логіці культури.
В.Біблер, намагаючись дати відповідь на питання “як можлива
культура?”, приходить до наступних висновків: 1. Культура є формою
одночасного буття і взаємодії різних людей – минулого, сьогодення і
майбутнього – форма діалогу, у якій і породжуються ці культури
індивідуальностей, де конкретною формою такого співіснування є твір,
що виявляється горизонтом спілкування особистостей. 2. Культура як
форма самодетермінації індивіда в горизонті особистості, як спосіб
усвідомлення власної історичної відповідальності. 3. Культура є
креацією світу щомиті як уперше. Світ культури – це щохвилини новий
самобутній та непередбачуваний часопростір… ритму і думки2. Тому
різні дефініції теорії культури отримують нове тлумачення лише в
контексті “філософської логіки культури… як діалогу логік…, логіки
парадоксу… та логіки початку логік”3.
Українська історико-філософська наука має звернутися до джерел
власної культури для того, щоб знайти вектори позиціонування в
інтелектуальному та духовному просторі національної традиції. Для
цього мають бути всі підстави, оскільки є на що обіпертися. Згадаймо
хоча б теоретичний та методологічний спадок київських істориків
філософії кінця XIX – початку XX ст.4, що потребує ще глибокого
1
Шкепу М.А. Феноменология истории в трансформациях культуры. – К.: Книжкове
вид-во НАУ, 2005. – С. 22-23.
2
Библер В.С. От наукоучения – к логике культуры: Два философских введения в
двадцать первый век. – М.: Политиздат, 1990. – С. 289-290.
3
Там само. – С. 291.
4
Для прикладу: О.М.Новицький (1806-1884) – Об упрёках, делаемых философии в
теоретическом и практическом отношении, их силе и важности – К., 1838; Очерк
индийской философии // Журнал министерства народного просвещения. – 1844. – Ч. 41, 43;
– 1846. – Ч. 52.; Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием
языческих верований: В 4-т. – К., 1860-1861; “О разуме как высшей познавательной
способности”// Журнал министерства народного просвещения. – 1840. – № 8 та ін.;
С.С.Гогоцький (1813-1889) – О характере философии средних веков // Современник. –
1849. – № 6, Философский лексикон: В 4 т. (5 кн.). – К., 1857-1873; Введение в историю
философии. – К., 1871; Философский словарь или краткое объяснение философских и
других научных выражений, встречающихся в истории философии. – К., 1876; Философия
XVII и XVIII веков в сравнении с философиею XIX в. и отношение той и другой к
образованию: В 3-х вып. – К., 1878-1884 та ін.; М.Троцький (1835-1899) – Немецкая
психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с
предварительным очерком успехов психологии со времён Бэкона и Локка. – М., 1867;
Наука о духе, общие свойства и законы человеческого духа: В 2-х т. – М., 1882 та ін.;
Й.Г.Міхневич (1809-1885) – Об успехах греческих философов в теоретическом и
практическом отношении. – Одесса, 1899; О достоинстве философии, её действительном
бытии, содержании и частях // Журнал министерства народного просвещения. – 1840. –
№ 25., Задача философии // Там само. – 1842. – Ч. 34, Опыт постепенного развития
действий мышления, как руководство для первоначального преподавания логики. – Одесса,
1847 та ін.; П.І.Ліницький (1839-1906) – Обзор философских учений. – К., 1874; Учение
Платона о Божестве. – К., 1876; Краткий очерк основных начал философии. – Х., 1895;
Основные вопросы философии. Опыт систематического изложения философии. – К., 1901;
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опрацювання та засвоєння. Їхня творчість є тим високим зразком
філософської
культури
та
розробкою
історико-філософського
інструментарію в контексті культурологічного аспекту дослідження, що
мають бути взяті до уваги наступниками при обговоренні актуальних
проблем і перспектив вивчення не лише філософії у Київській духовній
академії та Київському університеті Св. Володимира, а й при розробці та
впровадженні нових сучасних методик з вивчення історії української
філософії.
Наскільки вдало долає труднощі історико-філософська наука в
Україні початку XXI ст. на шляху свого становлення? Спроба відповісти
на це питання дає змогу зрозуміти зв'язок історії філософії та культури.
Логіка сходження «духу», як логіка історико-філософського
самопізнання Логосу, що була запропонована Гегелем – перший варіант
системної та наукової історії філософії. В основу логіки історії (та
історії філософії) лягла «логіка зняття», монологіка. Індивідуальне
визначалось через Єдине, що нівелює множинністю форм буття світу
загалом. Тому й виникає необхідність «культурологічного повороту» в
контексті давньослов’янської (української) культури на ниві студій з
історії філософії. Пізнати та зрозуміти історію української філософії
можливо, беручи за основу поєднання а) філософсько-методологічного
осмислення феномену культури, як “діалогу культур” з б) логікою
національних культурно-історичних процесів.
Посткласична ситуація історичної реальності дає змогу звільнити
“феноменологію індивідуального” з логіко-когнітивних та соціальноекономічних пут класичної історії. “Переживаючи зламний етап свого
розвитку, вона віднині в пошуках нових міждисциплінарних контактів із
соціальними науками і прагне закласти основи компаративістської,
глобальної історії”1. Це на нашу думку закладає сприятливі умови, , для
розвитку української історико-філософської науки в руслі процесів
глобалізації та інформатизації, комп’ютеризації та гіпермодернізації,
керуючись ідеєю філософської логіки культури. “Система-принцип” або

Очерк истории философии древней и новой. – К., 1902 та ін; О.О.Козлов (1831-1901) –
Философия бессознательного Эд. Гартмана: В 2-х т. – К., 1873-1875; Философские этюды.
– СПб., 1876. – Ч. 1.; Философские этюды. Ч. 2. Метод и направление философии Платона.
– К., 1880; Философия как наука. – К., 1877; Современные направления в философии
(германская и французская философия) // Заграничный вестник. – 1881. – №№ 10, 11, 12;
Очерки из истории философии. Понятия философии и истории философии. Философия
восточная. – К., 1887 та ін.; О.М.Гіляров (1855-1938) – Значение философии. – К., 1888;
Греческие софисты, их мировоззрение и деятельность в связи с общей политической и
культурной историей Греции. – М., 1888; Источники о софистах. Платон как исторический
свидетель. Опыт историко-философской критики. – К., 1891; Что такое философия и что
она может и чего не может дать. – К., 1899, Философия в её существе, значении и истории:
В 2-х т. – К., 1918-1919; П.В.Тихомиров (1968 - ?) – История философии как процесс
постепенной выработки научно обоснованного и истинного мировоззрения. – Сергеев
Посад, 1899; Научные задачи и методы истории философии. – Сергеев Посад, 1907 та інші.
1
Жак Ле Гофф. С небес на землю (Перемены в системе ценностных ориентаций на
христианском Западе XII-XIII вв.) // Одиссей. Человек в Истории. 1991. – М.: Наука, 1991.
– С. 25.
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“діалог-особистість” – висхідна антиномія сучасних історикофілософських досліджень. Одним із підходів до вирішення цієї
антиномії і постає культурологіка історії філософії, як витлумачення
руху
історико-філософського
процесу
в
контексті
логіки
культури/діалогу культур.
Розвиток на сучасному етапі системи українознавчих наук (у вигляді
концентрів – природа, культура, мова, ментальність тощо) надає
величезний матеріал для студій з історії філософської культури України.
Дослідження історії філософії як діалогіки філософських вчень та
філософів-особистостей, як філософського вишколу ідей у межах
філософської культури та на цій основі діалогу філософських культур –
можливо це правильні вектори?
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УКРАЇНА – НАУКА

Дробноход М.І. (Київ)
ДО КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ
НАУКОВОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
У статті аналізується стан наукової сфери України. Автор подає
конкретні пропозиції щодо реформування української науки.
Мета і причини. Сьогодні економічне процвітання будь-якої країни
можливе лише за умови інтенсивного технологічного використання
наукових знань, коли інновації, засновані на новітніх досягненнях
сучасної науки, визначають суть функціонування здорової зростаючої
економіки. Розвинені країни впевнено простують до постіндустріального
інформаційного суспільства, у якому знання та інформація разом з
духовністю стають провідною продуктивною силою. Тому в рамках
сучасних цивілізаційних вимірів Україна так само має спрямувати свій
поступ до реалізації моделі суспільства стійкого, екологічно безпечного
розвитку, що ґрунтується на гармонійному поєднанні економічної,
екологічної та соціальної сфер.
У такому суспільстві наука й освіта набувають безумовно
пріоритетного значення. Без їх належного рівня перехід України на
інноваційну модель розвитку, що є одним із найважливіших сьогоденних
завдань, просто неможливий. Світовою практикою, самим життям
доведено, що лише тісне поєднання освіти з наукою є запорукою
забезпечення високої якості освіти та належного інтелектуального
супроводу державотворення. Це є й провідною вимогою Болонської
декларації щодо інтеграції європейської вищої освіти.
Тимчасом усім відомо, що сьогодні українська наука перебуває у
вкрай критичному стані, який не тільки не відповідає потребам сучасної
якісної освіти, а й створює реальну загрозу безпеці держави.
А тому на тлі кризового стану української науки майже абсурдними
виглядають статистичні показники галузі (газета «Голос України» від 12
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грудня 2006 р.): за роки незалежності в Україні кількість кандидатів наук
зросла в 1,2 рази (з 57,6 тис. до 68,3 тис.), докторів – у 1,5 рази (з 8,1 тис.
до 12,0 тис.), членів-кореспондентів – у 2,5 рази (з 235 до 569),
академіків – у 6 разів (з 265 до 1554), кількість аспірантур – у 1,7 рази,
аспірантів – у 2,3 рази(з 13 до 30 тис.) докторантур – у 2,6 рази,
докторантів – у 2,6 рази (з 0,5 до 1,5 тис.). Це при тому, що лише кожен
шостий із докторантів і аспірантів захищає дисертацію. Три сотні
докторських та дві тисячі кандидатських дисертацій (кількісно це
немало), які щорічно останнім часом захищаються в Україні, не є
об'єктивним свідченням високого рівня нашої науки. Це є лише показник
кількості дисертацій і не більше. Чимало з-посеред них до дійсної науки
не мають ніякого відношення. Часто це переписування в різних
інтерпретаціях відомого або й просто плагіат. Це є особливо типовим
явищем у сфері гуманітарної науки.
Сьогодні, проголошуючи рух до інноваційної економіки, ніхто
серйозно не з'ясував, а що це конкретно означає в контексті української
економіки з урахуванням стану вітчизняної науково-технологічної
сфери. Без глибокого аналізу цієї справи можна з упевненістю
констатувати, що вирішення питання переходу до реальної інноваційної
економіки принципово неможливе. Тут ніякі технопарки чи дослідницькі
парки, розвиток яких планується поставити в центр проблеми, реально
не допоможуть. Усе залишиться на рівні декларацій і примітивності, як
це вже було, коли Україна розвивалася то в умовах «перехідної
економіки», то «економіки конкурентоспроможної», то «економіки
ринкової».
В усіх випадках для України тут постають два не зовсім
обнадійливих аспекти. По-перше, чи уявляє хто-небуть, куди
спрямовувати інновації, не маючи реальної збалансованої програми,
сталого розвитку та не визначившись з різким зменшенням ресурсо- й
енергопотоків? По-друге, а на що ми здатні в цьому інноваційнотехнологічному процесі? У зв'язку з величезними втратами в нашій
науці, а отже, й освіті, ми мало що можемо самостійно робити на рівні
сучасного хайтеку. Сьогодні на це спроможні лише США, Японія, деякі
європейські та інші заможні країни, де за вже створеної належної
наукової інфраструктури на одного науковця припадає щорічно 100-200
тис. дол. Європа, як завдання, говорить про суму 1 млн євро. Це є
приклад і виклик для України, якщо вона справді прагне увійти до
європейської спільноти. За нашої ж занедбаної наукової матеріальнотехнічної бази та близько якихось пари тисяч доларів щорічно на
науковця, дай Боже, щоб ми зберегли здатність до ефективного
використання відомих новітніх технологій. Тобто питання мало б
формулюватися так: якою має бути найадекватніша відповідь на
глобальний технологічний виклик, щоб в Україні можна було здійснити
технологічне переоснащення економіки і не випасти таким чином з
історичного контексту?
Перехід до інноваційної економіки означає рух до економіки,
побудованої на нових знаннях, які, як засвідчує досвід європейських
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країн, потребують неформального поєднання освіти, науки, інновацій. В
Україні ці три складові роз'єднані між собою. Для створення
сприятливого інноваційного середовища потрібна чітка, цілеспрямована
державна політика.
Основними причинами відсталості української науки є:
1. З боку владних структур (Секретаріату Президента України,
Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України) не має
переконливого усвідомлення й розуміння важливості ролі науки в
державотворенні, що зумовило впродовж усіх років незалежності
відсутність принципової цілеспрямованої державної політики щодо
розвитку наукової галузі як провідної виробничої сили.
2. Чи не головною причиною відсталості української науки,
безумовно, є залишковий принцип її державного фінансування (до речі,
як і освіти): 0,3-0,5% ВВП. Адже відомо, якщо в державі на науку
припадає менше ніж 2% ВВП, розпочинаються руйнівні процеси не
лише в самій науці, а й в економіці і суспільстві загалом. Для прикладу:
цей показник складає 3,5% в Ізраїлі, 2,75 – в Японії, 2,05% – у США. Про
абсолютну величину вкладень тут і говорити не доводиться. А це
визначає і відповідну віддачу та відповідні наслідки, і відповідну
перспективу соціально-економічного розвитку. Тому навіть передбачені
Законом України «Про науку і науково-технічну діяльність» 1,7% ВВП
не допоможуть розв’язати проблему, хоча поліпшити тут ситуацію ці
відсотки безумовно спроможні.
3. В Україні не створено єдиного повноцінного координаційного
центру з розвитку науки і технологій, внаслідок чого законодавчо
визначені аж 40 пріоритетних напрямів наукової галузі виживали як
могли або частіше гинули, не знайшовши сил і можливостей для
самовиживання (до речі, в Росії пріоритетних наукових напрямів вісім, у
Німеччині – п’ять). З урахуванням «самоврядності» державної
академічної науки Міністерство освіти і науки, як провідна управлінська
структура в освітньо-науковій галузі, тут мало що могла чи змогла
вдіяти. Більше того, саме наука, що зосереджена в системі Міністерства,
зазнала чи не найбільших втрат. Сталося неприпустиме – розрив освіти і
науки. Тут досить лише зазначити, що на вчених, які працюють у вищих
навчальних закладах, а це приблизно половина докторів і кандидатів
наук, що є в Україні, з тих мізерних бюджетних коштів, що виділяються
на науку, припадає менш ніж 10%. Як наслідок, тут для більшості вчених
наукова діяльність перетворилася в хобі, а викладач-науковець став у
кращому випадку викладачем-методистом; знизилася якість вищої
освіти. В усі часи відносно невисокі показники науково-дослідної роботи
в Україні були однією з головних причин того, що жоден наш
університет, який би він не був «національний», не міг увійти до 500
найбільш рейтингових університетів світу, хоча свого часу загалом
рівень української науки й освіти був достойним. Сьогодні про це й
думати годі.
4. У державі не створено, передусім, законодавчо визначених умов
для мотивації інноваційних досліджень та впровадження їх результатів в
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економічну сферу розвитку. Виробнича сфера не виявила якоїсь помітної
зацікавленості в технологічному оновленні чи вдосконаленні. Як
наслідок, інноваційна складова у ВВП України не перевищує – 1,5-2%,
тоді як у розвинених країнах світу вона сягає – 50-70%.
5. Відсутність умов для реальних сучасних наукових досліджень та
будь-якої моральної, чи матеріальної мотивації до роботи в науковій
галузі, українська наука, у тому числі й академічна, щорічно втрачає
тисячі вчених, докторів і кандидатів наук. Найгірше те, що, як засвідчує
статистика, за таких обставин наша талановита молодь не дуже хоче
пов’язувати своє життя з наукою та прагне працювати за кордоном.
Недаремно ж середній вік докторів наук в Україні складає 62 роки,
кандидатів – 52; докторів наук до 40 років – 48 (за три роки їх кількість
зменшилась на 30%).
6. Крім фінансування, однією з причин непривабливого стану
вітчизняної наукової галузі є відсутність упродовж усіх років нашої
державної незалежності хоча б якихось тут змін, не кажучи вже про
реформування. Дехто навіть вбачав у цьому шлях збереження
української науки. Владні ж структури захоплювалися перерозподілом
власності. Наукою не було коли й кому перейматися. Сьогодні, до речі,
так само. Як наслідок, із року в рік відбувалася і поки що триває
саморуйнація галузі.
Щоправда, в плані змін тут дещо все-таки було зроблено за роки
незалежності. Йдеться про створення поза Національною академією наук
України ще п'яти так званих державних, але таких же «самоврядних»
(тобто нікому не підзвітних, хоча й за рахунок податків населення)
академій. А це призвело лише до розпорошення коштів на науку,
зменшення її рівня й ефективності і, що найважливіше, – наукове
роззброєння освітньої галузі.
Державні академії наук, у тому числі і НАН України, перетворилися
в осередки корупції в науці. Внаслідок цього високі наукові ступені й
академічні звання, а разом з тим і довічні грошові винагороди тут часто
отримують особи з сумнівним науковим доробком та одіозною
репутацією в суспільстві, не кажучи вже про наукові кола. Корупція як
принцип і засіб життя в українській науці вимиває з повноцінного
наукового дослідження кращих, дійсних учених та зумовлює зростання
наукових бездарів. Ось чому все частіше постає питання доцільності
існування НАН України і галузевих наукових академій як державних
структур.
7. Сучасний кризовий стан української науки певною мірою
пов’язаний і з відсутністю будь-якого впливу наукової громадськості на
вироблення державної політики в науковій сфері та шляхів її реалізації.
Через відсутність демократизації галузі, українські вчені, окрім
невеликої групи керівних функціонерів, відмежовані від такої діяльності.
Основні напрями і шляхи реформування. Наукова галузь в Україні
потребує невідкладного ґрунтовного реформування, причому не окремих
її складових (академічної, прикладної чи ВНЗ), а української науки
загалом. У цьому контексті можна висловити лише жаль з приводу
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проекту «Концепції розвитку наукової сфери», що підготовлена робочою
групою, утвореною розпорядженням Президента України від 03.10.2005
р. за № 1183. Цей документ є таким, що не передбачає якихось важливих
змін в існуючій системі, є декларативним, інколи містить суперечності;
таким, що не розв’язує проблеми ефективного реформування наукової
галузі та забезпечення реального поєднання науки, освіти, інновацій.
Відчувається, що проект Концепції готувався в основному в колах
НАН України, де, як відомо, дещо зневажливо ставляться до науковців,
що працюють у вищих навчальних закладах. Як приклад, ось думка
одного з керівників відомого Центру досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.Доброва НАН України з приводу
пропозиції, аби передати академічні установи до вищої школи (газета
«Дзеркало тижня» від 12 лютого 2005 р.): «…на мій погляд, ця
пропозиція аналогічна тому, щоб передати, скажімо, потужну
сільськогосподарську техніку тим, хто знає лише первісно-общинний
стиль господарювання». То ж чи можна залучати таких учених до
реформування української науки? – зайве запитувати. Про це засвідчує і
ст. 45 проекту Закону України «Про державний бюджет на 2007 рік»,
згідно з якою науково-дослідні роботи у ВНЗ мають фінансуватися лише
за висновками експертної комісії НАН України. Тут не зайве нагадати,
що більше ніж 80% нобелівських лауреатів є представники не
академічної, а університетської науки.
Для реальних змін у розвитку наукової галузі насамперед потрібна
цілеспрямована, фінансово забезпечена науково-технологічна
політика держави, яка б відповідала національним інтересам і
світовим стандартам.
Рівень фінансування науки має бути приведений у відповідність із
вимогами чинного законодавства та з потребами не лише збереження, а
й нарощування наукового потенціалу держави. Водночас акцент має
бути зроблено й на стимулювання залучення до підтримки науки коштів
із інших джерел, передусім, коштів вітчизняних та зарубіжних
інвесторів та коштів з-за кордону. Відтак має бути радикально
спрощено всі процедури, пов’язані з міжнародним науковим
співробітництвом, а українські науковці мають дістати від
уповноваженого органу державної виконавчої влади в сфері наукової
політики достатню інформаційну підтримку для пошуку іноземних
партнерів для міжнародного співробітництва. Має бути створено умови
для стимулювання залучення позабюджетних коштів на проведення
фундаментальних досліджень, що не передбачають можливості
одержання швидкого комерційного ефекту – зокрема й через
встановлення відчутних податкових пільг.
Для оптимального використання обмежених ресурсів, що держава
може спрямувати в науково-технологічну сферу, необхідно чітко
визначитись із пріоритетами не лише наукового пошуку, а й у виборі
конкретних базових інновацій, які дали б змогу у визначені терміни
вийти на світовий ринок з новою конкурентноздатною продукцією.
Необхідна подальша конкретизація наукових напрямів на основі чітких
474

Україна – наука

оцінок і прогнозних розрахунків наслідків реалізації відповідних
програм. Такі оцінки й прогнози має бути здійснено державногромадськими експертними радами при уповноваженому органі
державної виконавчої влади в сфері наукової політики.
При цьому частка робіт, підтриманих на основі державних
програм і грантів, має нарощуватися швидше, ніж базове
фінансування наукових установ. Протягом ближчих 5 років слід
досягти показника, за якого не менше 30% бюджетного фінансування
науки в Україні розподілятиметься на основі відкритих конкурсів,
сприяючи підвищенню здорової конкуренції й змагальності в науковому
середовищі.
Першочерговим завданням є підвищення соціального статусу
науковця, повернення мотиваційних спонук до наукової праці шляхом
підвищення зарплатні й наукових пенсій, диференціації тарифних
окладів залежно від показників наукової роботи, утвердження
справжнього академічного й університетського самоврядування. Постать
конкретного науковця має стати центральною для науки й освіти
загалом. Цьому має слугувати відродження системи широкої пропаганди
й популяризації науково-технічних знань, здобутків українських
науковців.
Слід відмовитися від некритичного застосування до оцінки в сфері
науки традиційних формальних показників (кількість захищених
дисертацій, наукових співробітників, наукових публікацій тощо),
пам’ятаючи, що в українських умовах фаховий рівень науковців, рівень
дисертацій і публікацій може суттєво різнитися. Єдиним об’єктивним
критерієм оцінки в науці є думка сформованого наукового
середовища. Отже, єдиним індикатором здоров’я української науки
загалом, і кожної конкретної наукової установи має стати її
конкурентоспроможність на світовому рівні, інтегрованість у
міжнародний науковий простір та технологічний розвиток.
Кількісними показниками, які при цьому можуть насамперед братися до
уваги, є:
публікації в провідних фахових міжнародних виданнях та посилання
інших науковців на ці публікації (“індекс цитування”);
доповіді на міжнародних конференціях;
отримані міжнародні гранти на наукові дослідження і науковотехнологічні розробки;
участь у міжнародних наукових та науково-технологічних програмах.
З урахуванням сучасного стану української науки показниками рівня
наукових досліджень також є:
участь у національних наукових програмах, що знаходять практичне
застосування в економіці, освіті, соціальній сфері тощо;
участь у наукових дослідженнях за грантовим фінансуванням;
залучення до наукової діяльності молоді;
оцінка діяльності в фаховому науковому середовищі (фахових
наукових радах).
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Слід зауважити, що традиційні показники (кількість захищених
дисертацій, загальна кількість наукових співробітників, співробітників із
ступенями, кількість наукових публікацій тощо) мають здебільшого
інформативний, а не оціночний характер.
Моніторинг зміни перелічених вище показників має дати уявлення
про успішність реалізації державної політики в сфері науки або свідчити
про необхідність внесення коригувань до цієї політики.
Має бути вироблено нову партнерську модель взаємодії держави
(в особі уповноваженого органу виконавчої влади) з організаціями
науковців та науково-освітніми установами – НАН України,
університетами, науковими товариствами й громадськими академіями
наук, які є елементами громадянського суспільства в сфері науки. Така
модель передбачає ліберальну і прозору систему розподілу виділених на
науку коштів на основі здорової конкуренції ідей, наукових проектів,
програм.
Водночас ця модель передбачає, що рішення щодо пріоритетів
наукової політики, підтримки тих або інших напрямів досліджень мають
ухвалюватися на основі широкого залучення органів самоорганізації
самих науковців, шляхом включення представників НАН України,
громадських наукових асоціацій, вищих навчальних закладів, окремих
провідних наукових шкіл до складу державно-громадських рад,
уповноважених виробляти й пропонувати рішення з усього спектра
питань наукової політики.
Академічне та університетське самоврядування має отримати новий
імпульс. Повноваження наукових рад щодо управління науковими
установами має бути розширено, вони мають одержати право обирати
керівників наукових установ та усувати керівників, які не впоралися з
завданнями відповідно до встановленої процедури. Має бути
запроваджено принцип обов’язкової змінюваності (принаймні раз на 10
років) керівників наукових установ.
Партнером держави у виробленні й здійсненні наукової політики
має залишатися істотно реформована Національна академія наук
України,
де
зосереджено
величезний
кадровий
потенціал,
всесвітньовідомі наукові школи. Цей потенціал має бути безумовно
збережено. Реформована й демократизована НАН України має
залишатися провідною установою з фундаментальних досліджень, а її
майно, земля й нерухомість мають перебувати під постійним захистом і
контролем держави. НАН України, як і інші наукові інституції, мають
бути звільнені від податку на землю й нерухомість.
Не менш вагомими партнерами держави мають стати й
університети, у яких навчальна робота має бути тісно поєднана з
сучасною фундаментальною та прикладною наукою. Це має
супроводжуватися ретельною атестацією ВНЗ, позбавленням найвищого
4-го рівня акредитації тих “скороспілих” університетів та інститутів, що
не мають достатнього кадрового наукового потенціалу для підготовки
кваліфікованих фахівців, проведення наукової роботи, де не сформовано
наукового середовища.
476

Україна – наука

Водночас наголос має бути зроблено на створенні умов для
повноцінної наукової роботи університетських професорів і доцентів, що
є необхідною компонентою процесу самовідтворення якісної наукової та
освітянської еліти. Зокрема, має бути терміново переглянуто нормативи
лекційних навантажень професорів і доцентів у бік їх зменшення і
збільшення таким чином часу для дослідницької праці.
Паралельно має стимулюватися створення компактних науководослідних інститутів (центрів) при університетах, де наукові
результати будуть отримуватися з широким залученням аспірантів і
студентів.
Політика держави щодо п’яти державних галузевих академій,
створених у 1990-х рр., має передбачати підпорядкування наукових
установ цих академій відповідним міністерствам (МОН, Мінкультури,
Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінюсту, Мінпромполітики тощо – для
забезпечення практичних потреб відповідних галузей) і збереження
самих академій як громадських об’єднань науковців.
Держава має провести об’єктивну атестацію громадських об’єднань
науковців – товариств, асоціацій, громадських академій наук і за її
результатами надавати підтримку тим об’єднанням, які справді роблять
суттєвий внесок у розвиток вітчизняної науки. Більше того, виступити
партнером цих наукових об’єднань, визначати разом з ними пріоритети
наукової політики.
Має бути вдосконалено атестацію наукових кадрів шляхом надання
НАН України та провідним університетам права безпосереднього
присудження звання професора, надання більших повноважень
спеціалізованим радам із захисту дисертацій на місцях, і водночас –
значне скорочення числа цих рад (за рахунок закриття їх у тих
установах, де немає відповідних кадрів та визнаних наукових шкіл),
підвищення вимог до їх складу. В кожному дипломі професора, доктора
й кандидата наук має чітко вказуватися, якою саме установою (закладом)
це звання чи ступінь присуджено.
Першочергові заходи з реформування:
1. Затвердити Радою національної безпеки й оборони України
Концепцію реформування наукової сфери України. Важливо, аби ця
Концепція за Постановою Верховної Ради набула статусу Закону
України.
2. Упорядкувати та законодавчо визначити пріоритетні державні
наукові напрями.
3. З метою координації науково-дослідної й інноваційної діяльності в
межах кожного напряму створити державно-громадські наукові ради.
Основними завданнями цих рад є вироблення пропозицій щодо
державної політики стосовно відповідного наукового пріоритету,
фінансової підтримки конкретних наукових тем, проведення
інституційних змін і інновацій, організація відкритих конкурсів на
здобуття державних грантів, надання рекомендацій щодо присвоєння
академічних звань, проведення експертизи наукових проектів, звітів про
виконану роботу тощо.
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До складу цих рад залучаються представники наукових установ,
громадських об’єднань науковців, керівники відомих наукових шкіл.
Своєю діяльністю державно-громадські наукові ради охоплюють
роботу за відповідним науковим напрямом спеціалізовані наукові
установи, їх підрозділи, технопарки, наукові школи тощо.
Формування і робота державно-громадських наукових рад
регламентується відповідним нормативним документом.
4. Створити міжвідомчий орган з координації здійснення державної
політики в науковій сфері.
Такий орган має діяти не за галузевим, а за функціональним
принципом, координуючи, надаючи підтримку, встановлюючи критерії
оцінки й атестації та здійснюючи моніторинг щодо всіх наукових
досліджень у державі, незалежно від відомчої належності, форми
власності чи принципів організації колективів науковців, які здійснюють
дослідження.
Для того, щоб відрізнити статус такого органу від статусу міністерств
і держкомітетів, підкреслити його демократичний характер, нерозривні
зв’язки з науковою громадськістю, пропонується конституювати його як
Національну раду з питань науки та інновацій.
Голова Національної ради, як і весь її склад, затверджуються
Постановою Кабінету Міністрів України (або Указом Президента).
Враховуючи, що безпосереднім державним органом управління
науковою сферою залишається МОН України, доцільно головою
Національної ради призначати Міністра освіти і науки України.
До складу ради за посадою входить президент НАН України,
керівники міністерств, які мають у своєму підпорядкуванні наукові
структури, а також на основі постійної ротації – обрані за квотою
провідні вчені – представники державно-громадських наукових рад та
громадських академій наук і наукових товариств. Національна рада діє
відповідно до Положення про Національну раду з питань науки й
інновацій.
До компетенції Національної ради пропонується віднести:
вироблення й внесення на розгляд Уряду для подальшого
затвердження Верховною Радою загальних засад державної наукової
політики;
визначення пріоритетів наукової політики на кожен поточний рік;
внесення пропозицій щодо формування проекту Державного
бюджету України в частині фінансування наукової й науковотехнологічної діяльності;
затвердження переліку державних науково-технологічних програм,
що фінансуються з Державного бюджету України;
координація реалізації наукових програм, що здійснюються НАН
України, університетами, науковими підрозділами міністерств на кошти
Державного бюджету України;
проведення атестації громадських об’єднань науковців;
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визначення (для подальшого затвердження Урядом і Верховною
Радою) загальних засад атестації наукових установ, наукових
працівників, присудження наукових звань і ступенів;
щорічне заслуховування і затвердження результатів загального
моніторингу стану наукових досліджень в Україні;
сприяння міжнародному науковому співробітництву.
При Національній раді з науки й інновацій доцільно створення
Національного наукового фонду України як органу зі спеціальним
статусом, що включав би Фонд фундаментальних досліджень та інші
Фонди, які б забезпечували інституційний розвиток науки та підтримку
найперспективніших визначених законодавчо напрямів наукових
досліджень. Керівник Національного наукового фонду призначається
Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національною радою.
6. Забезпечити фінансування наукової сфери з держбюджету
принаймні на рівні, визначеному законодавством (1,7% ВВП).
7. Стосовно реформування наукової сфери України, її нової
структури внести зміни до чинного законодавства України.

Чирков О.А. (Київ)
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ
«РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ»,
ЙОГО МІСЦЕ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ
УКРАЇНОЗНАВСТВА
Автор з’ясовує зміст поняття «районування України», актуалізує
його українознавчу сутність, виявляє недосконалість певних видів
районування, визначає значення поняття для українознавчої
терміносистеми.
Розвиток і стандартизація терміносистеми українознавства є
важливим і актуальним науковим завданням. На жаль сучасна
українознавча терміносистема не є цілісною, інтегрованою,
систематизованою й упорядкованою. Фахові терміносистеми, що
відповідають певним концентрам українознавства, залишаються
великою мірою ізольовані одна від одної. Українознавці, що
спеціалізуються на різних українознавчих наукових проблемах, буває
довго не знаходять порозуміння через необізнаність з термінами з
іншого фаху.
Виконання відділом української етнології НДІУ державної
бюджетної теми «Дослідження етнічної історії українського народу та
науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі»
(затвердженої Міністерством освіти і науки України на 2004–2006 р.)
потребує розгляду змісту певних географічних понять, пов’язаних з
буттям етносу. З’ясування автором змісту низки географічних (зокрема
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етногеографічних) понять і термінів та їхнього місця в українознавчій
терміносистемі представлене у виданнях НДІУ1. З-поміж географічних
понять важливе місце в українознавчій терміносистемі посідає
«районування України», заслужено представлене і в понятійнотермінологічному словнику-довіднику з етнологічних та дотичних до
них проблем українознавства2 і в понятійно-термінологічному словнику
довіднику «Українознавство»3.
Поняття «районування України» вживається в багатьох географічних
науках. Оскільки географія є системою і природничих і
суспільствознавчих географічних наук і містить українознавчу частину
(географію України)4 дане поняття є конче необхідним для
українознавців будь-якої спеціалізації.
Узагальнене визначення районування України таке: районування
України – виявлення в межах України таких її територіальних частин,
що мають комплекс притаманних лише їм природних чи суспільних
властивостей, і відрізняються від інших частин за однією, кількома чи за
певною сукупністю ознак, а також всебічне вивчення цих складових
України.
Визначені за певними ознаками частини України називають
районами, підрайонами, регіонами, зонами, підзонами, краями,
областями тощо. Ці території утворюють певні ієрархічні системи
підпорядкованих складових різного таксономічного рівня, що
розвиваються і різною мірою керуються українським суспільством.
Районування може охоплювати всю земну кулю та окремі її частини,
зокрема Україну.
Україні притаманні територіальні відмінності географічного
середовища, людності й господарства. В залежності від того, які саме
якості України беруться до уваги в процесі районування розрізняють
різні види районування України, а саме: фізико-географічне,
тектонічне, кліматичне, економічне, адміністративне, рекреаційне,
історичне, етнографічне, мовно-діалектне, демографічне, політичне,
військове та ін. Районування України здійснюють географи та фахівці з
1
Див.: Чирков О. Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми //
Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 295-302; Україна – Етнос. Науковий понятійнотермінологічний словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства / Фігурний Ю.С. (кер-к авт. кол.), Чирков О.А., Баран В.Д. та ін. – К., 2006.
– 224 с.; Чирков О. Концентр «Україна-етнос» у проекті наукового енциклопедичного
понятійно-термінологічного словника-довідника «Українознавство» // Українознавство. –
2006. – № 2. – С. 261-269; Чирков О. А. Зміст поняття «етнічна будова людності України»
та його місце в системі термінів українознавства // Збірник наукових праць НДІУ. – К.,
2006. – Т. ХІ. – С. 535-546.
2
Чирков О. Районування України // Україна – Етнос. Науковий понятійнотермінологічний словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства. – К., 2006. – С. 157-163.
3
Такий довідник готується НДІУ до видання.
4
Докладніше див.: Чирков О. Географія // Україна – Етнос. Науковий понятійнотермінологічний словник-довідник з етнологічних та дотичних до них проблем
українознавства. – К., 2006. – С. 51-53.

480

Україна – наука

різних галузей науки, що мають стосунок до певного виду районування
(економісти, історики, лінгвісти, політологи, державні та військові
керівники тощо).
Районування України вивчається в межах курсу «Географія України»,
який є обов’язковим компонентом загальної середньої освіти в Україні.
У навчальному атласі «Географія України» для учнів 8–9 кл. шкіл
подаються результати фізико-географічного, економічного та історичноетнографічного районування України. Крім пізнавальної і виховної
функції районування України може спонукати до прийняття рішень,
спрямованих на перетворення географічного середовища, на зміну
територіальної організації суспільства чи розміщення певних галузей
господарства.
Різні види районування України представлено в багатьох наукових
географічних працях1 а також у сучасній навчальній літературі для
школярів та студентів.
Змістом фізико-географічного районування України є виявлення і
вивчення системи підпорядкованих природних регіонів у межах
української території. За зональними ознаками послідовно виділяються
пояси, зони й підзони, за азональними – фізико-географічні країни,
провінції, області і райони (нижчий щабель районування в багатьох
схемах
фізико-географічного районування). Природні регіональні
комплекси мають власні взаємно пов’язані системи типологічних
одиниць – типів і видів ландшафтів, місцевостей, урочищ.
До виокремлення в процесі фізико-географічного районування
природно-територіальних комплексів нижчого рангу, аж до фацій,
географи ставляться по різному. Крім цього до фізико-географічного
районування фахівці застосовують відмінні підходи і по різному
називають виявлені таксономічні одиниці. Фізико-географічне
районування України буває комплексне (за всією сукупністю
властивостей українського географічного середовища) і галузеве (за
рельєфом, кліматом, ґрунтами та іншими компонентами природи).
Помірний клімат визначає головні риси ландшафтів українських
земель, за виключенням південного берега Кримського півострова, де
проявляється субтропічний клімат. Територія України охоплює
Кримську гірську ландшафтну країну (фізико-географічну країну) та
1
Див., напр.: Географічна енциклопедія України: В 3-х т. – К., 1989–1993; Географія
Української РСР. – К., 1982.; Мукомель І.Ф. Сільськогосподарські зони Української РСР. –
К., 1961; Паламарчук М.М., Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу
економічного району. – К., 1974; Пістун М.Д., Колесник Г.О. Географія сільського
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Территориальная организация агропромышленных комплексов. – К., 1985;
Территориальная структура производственных комплексов. – К., 1981; Территориальнопроизводственные комплексы. – М., 1970; Фізико-географическое районирование
Украинской ССР. – К., 1968.
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частини двох інших ландшафтних країн – Карпатської гірської і
Східноєвропейської рівнинної, які виходять далеко за межі нашої країни.
Східноєвропейську фізико-географічну країну поділено на зони, краї
(провінції), області, райони.
Зони виділено за переважанням певних типів і підтипів ландшафтів.
В межах зон за континентальністю клімату, характером рельєфу,
історією формування геологічно-геоморфологічної основи природних
комплексів виділяють фізико-географічні провінції, їх ще називають
краями. За розташуванням в межах значних оротектонічних елементів
краї (провінції) поділено на фізико-географічні області. За
відмінностями спрямованості й інтенсивності сучасних природних
процесів у межах областей виділяють фізико-географічні райони.
Районування Карпатської та Кримської гірських ландшафтних країн має
простішу систему.
Кримська гірська ландшафтна країна складається лише з 2 областей –
Кримської передгірної лісостепової і Кримської південнобережної
субсередземноморської та Головного гірсько-лучно-лісового пасма (його
ще називають областю Головного гірського пасма).
Карпатська гірська ландшафтна країна складається з 7 областей:
Передньокарпатської височинної, Зовнішньокарпатської, ВододільноВерховинської, Полонинсько-Чорногірської, Рахівсько-Чивчинської,
Вулканічно-Карпатської та Закарпатської низовинної.
Природно-територіальні комплекси більшої частини української
території (близько 93 %) прийнято вважати південно-західними
складовими частинами Східноєвропейської рівнинної ландшафтної
країни (її ще називають Східно-Європейською фізико-географічною
країною). На території України вона складається з 3 зон (які тягнуться
ще й на землі Молдови, Румунії, Польщі, Білорусі, Росії):
1) Мішанолісової
хвойно-широколистої
вологої
помірно-теплої,
2) Лісостепової вологої (на заході) та недостатньо зволоженої теплої,
3) Степової посушливої дуже теплої.
До Мішанолісової хвойно-широколистої вологої помірно-теплої зони
належить Поліський край (провінція), до якої належать землі і сусідніх
країн. Українську частину Полісся називають «Українське Полісся». В
цій фізико-географічній провінції переважають ландшафти мореннозандрових, рівнинно-денудаційних, алювіальних терасних рівнин.
Недреновані перезволожені та заболочені природно-територіальні
комплекси становлять значну частку краєвидів Українського Полісся.
Поліський край простягається на півночі країни від західних кордонів до
східних на 750 км., і охоплює близько 120 тис. км.², що становить бл. 20
% національної території.
В межах Українського Полісся розташовані більші частини
Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської областей,
близько половини Київської, північні території Сумської, Львівської,
Тернопільської, Хмельницької областей.
Поліський край складається з Волинського Полісся, Житомирського
Полісся, Київського Полісся, Чернігівського Полісся, Новгород482
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Сіверського Полісся та Малого Полісся. Під лісом, пересічно, 30 %
земель всієї зони. Мале Полісся часто вважають складовою частиною
Західноукраїнського лісостепового краю Лісостепової зони.
Лісостепова зона простягається широкою смугою від Передкарпаття,
кордонів з Польщею й Молдовою до кордонів з Росією (Курська,
Білгородська, частина Брянської областей) на 1100 км. В межах цієї зони
розташовані Вінницька й Черкаська області, Тернопільська,
Хмельницька й Сумська області без північних територій, а Полтавська –
без південних, північно-західна половина Кіровоградської та північна –
Харківської, північні території Одеської, південно-східна частина
Чернігівської, південно-східна половина Київської, південні райони
Житомирської, Волинської та Рівненської областей, частина східних і
центральних територій Львівської області, північно-східний край ІваноФранківської та північна половина Чернівецької.
Лісостепова зона обіймає бл. 195 тис. км.², що становить трохи
менше третини національної території. Тут поширені ландшафти
лісостепового типу. Середнє заліснення зони не перевершує 12,5 %.
Через великі агрокліматичні ресурси цієї частини України і тривале їх
екстенсивне використання ландшафти лісостепової зони зазнали
великого антропогенного впливу. Широколистяно-лісові ландшафти
перемішані з лучно-степовими, які переважно розорані, або
використовуються як пасовища, на значній частині території
розташовані поселення й транспортні шляхи.
В межах української Лісостепової зони виділяють 4 краї (провінції),
кожен з яких складається з областей. Західноукраїнський лісостеповий
край складається з Волинської височинної області, Розтоцько-Опільської
горбогірної, Західноподільської височинної, Середньоподільської
височинної, Пруто-Дністровської височинної. За одним з варіантів
фізико-географічного
районування
України.
Західноукраїнський
лісостеповий край вважають Підзоною широколистих лісів, яку
об’єднують з Українським поліссям в одну зону – Лісову.
Дністровсько-Дніпровський лісостеповий край складається з
Північнопридніпровської
височинної,
Київської
височинної,
Придністровсько-Східноподільської
височинної,
Середньобузької
височинної,
Центральнопридніпровської
височинної,
Південноподільської височинної, Південнопридніпровської височенної
областей.
Лівобережно-Дніпровський лісостеповий край складається з
Північнодніпровської терасної низовинної області, Північнополтавської
височинної,
Південнодніпровської
терасної
низовинної,
Східнополтавської височинної.
«Середньоросійський лісостеповий край» складається на території
України з 2 областей – Сумської та Харківської схилово-височинних.
Степова посушлива дуже тепла зона розташована на півдні й
південному сході країни. Вона простягається з заходу на схід майже на
1000 км., від кордонів з Румунією в дельті Дунаю і Молдовою до
кордонів з Російською Федерацією (Ростовська, Воронезька, частина
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Білгородської областей). В межах цієї зони розташовані Херсонська,
Дніпропетровська, Запорізька, Донецька й Луганська області, Одеська
область без північної частини, південні райони Полтавської, південна
половина Харківської та південно-східна – Кіровоградської областей.
Степова зона України охоплює близько 240 тис. км.², що становить
40 % національної території. Лісові насадження становлять лише бл. 3 %
території українського степу, розорані землі – бл. 75 %. У порівнянні з
Українськими Поліссям і Лісостепом Степова зона має найбільші
теплові ресурси, найдовший вегетаційний період та найменшу
зволоженість.
За ландшафтними особливостями та умовами природокористування
Степову зону поділено на 3 підзони: Північностепову, Середньостепову,
Південностепову (Сухостепову). Північностепова підзона складається в
межах України з 4 країв, кожен з яких поділено на області.
Дністровсько-Дніпровський
північностеповий
край
містить
Південномолдовську, Південноподільську та Південнопридніпровську
схилово-височинні області.
Лівобережно-Дніпровсько-Приазовський північностеповий край
містить 3 низовинних області: Орільсько-Самарську, Кінсько-Ялинську
й Приазовську, та Приазовську височинну область.
До Донецького північностепового краю належить Західнодонецька
схилово-височинна область та Донецька височинна область. ЗадонецькоДонський північностеповий край в межах України представлений
Старобільською схилово-височинною областю.
Причорноморський середньостеповий край Середньостепової підзони
містить 4 низовинні області: Задністровсько-Причорноморську,
Дністровсько-Бузьку, Бузько-Дніпровську, Дніпровсько-Молочанську;
та 1 схилово-височинну область – Західноприазовську.
Причорноморсько-Приазовський
сухостеповий
край
Південностепової (сухо степової) підзони містить 3 низовинні області:
Нижньобузько-Дніпровську, Нижньодніпровську терасно-дельтову,
Присивасько-Приазовську. А Кримський степовий край складається з 4
областей:
Присивасько-Кримської
низовинної,
Тарханкутської
височинної, Центрально кримської височинної та Керченської горбистопасмової.
Змістом економічного районування України є виявлення і
вивчення своєрідних в економічному сенсі територіальних частин
країни, яким притаманне власне місце в процесі суспільного
виробництва, розподілу, обміну й споживання матеріального добра.
Економічним районам притаманна певна виробнича спеціалізація, вони
характеризуються активними внутрішніми виробничими зв’язками та
значною спільністю економічного життя. Економічні властивості
територій формуються і стихійно і внаслідок планування розміщення
господарства, в залежності від того, якою мірою контролюється
розвиток економіки.
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Економічне районування буває галузеве (райони виділяються на
підставі однієї економічної ознаки) й загальне, або –інтегральне (все
господарство розглядається в комплексі).
На початку ХІХ ст. К. Арсеньєв на підросійській частині України
виділяв 2 «простори» – Карпатський та Степовий. Карпатський простір
обіймав лісову й лісостепову смугу України – Волинську, Подільську,
Київську, Чернігівську, Полтавську та Харківську губернії. Степовий
простір обіймав південні землі, прилеглі до Чорного й Азовського морів.
П. Семенов-Тян-Шанський, зважаючи на природні та деякі суспільні
чинники, виділив на українських землях Російської імперії (1880 р.) 3
області: Південно-Західну, Малоросійську та Новоросійську. Економічне
районування України до початку ХХ ст. здійснювалося головним чином
за сільськогосподарськими ознаками. Але швидкий розвиток
капіталістичних відносин в Україні змінював територіальну організацію
господарства в Україні, господарську спеціалізацію українських земель,
розселення людності тощо. У колективній праці (рос. м.) «Торговля и
промышленность Европейской России» (1911 р.) на українських землях
виділено 3 «смуги» (які утворювалися торгово-промисловими
районами): Південно-Західна землеробська, Південна хліботорговельна,
Південна гірничопромислова. Території цих зон загалом збереглися до
розпаду СССР1, а спеціалізація змінювалася.
В умовах СССР економічне районування України розглядалося як
органічна частина народногосподарського планування, важливий засіб
управління
в
процесі
формування
і
розвитку
єдиного
народногосподарського комплексу країни. Підтягування економічно
погано розвинених територій СССР до прийнятного рівня відбувалося за
рахунок українських економічних районів. Індустріалізація СССР
здійснювалася насамперед за рахунок аграрного виробництва України.
Економічне районування України було одночасно і адміністративнотериторіальним і навпаки. Адміністративно-господарське районування
України у 1920-х –1930-х р. кілька разів перекроїло підсовєтську частину
України.
В загальноекономічному районуванні СССР Україна (після анексії
1940 р. частини Румунії – Україна та Молдова) утворювала один
економічний район до початку 1960-х р. Від 1963 р. (за результатами
1
Російські офіційні назви держав: «СССР» та «УССР» наводяться автором даної статті
тут і далі без перекладу на українську мову, крім випадків цитування. Автор вважає, що
російському прикметнику «советский» у даних назвах відповідають українські
прикметники «совєтський», «совєцький», «совіцький» (які традиційно від совєтських часів
вважаються ненормативною лексикою і більшістю сучасних мовних редакторів
замінюються на «радянський»), але не «радянський», оскільки сутність комуністичних
Совєтів (Совітів) і Рад різна. Совєти народних депутатів насправді були лише імітацією
народовладдя в умовах російсько-комуністичної диктатури, засобом легітимізації
окупаційного режиму в Україні й інших російських колоніях. З відміною конституційної
норми про КПСС як керівну й спрямовуючу силу совєтського суспільства під час
Пєрєстройки та запровадженням багатопартійності відновилася початкова якість Совєтів
як Рад – представницьких органів влади різних рівнів, обраних вільно на основі рівної
політичної конкуренції.
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досліджень Держплану УССР та Академії наук УССР) до розпаду СССР
на території України існувало 3 великих економічних райони: ПівденноЗахідний, Донецько-Придніпровський, Південний, які були складовою
частиною економіки СССР (16 економічних районів і Молдавську ССР
було виділено на решті території Союзу).
До Південно-Західного економічного району належала північнозахідна частина України. В імперській системі координат ці землі були
південно-західними (ще в царські часи з’явилася назва, рос. м. – «ЮгоЗападный край»). До району входило 13 областей від західних кордонів
до належних йому Чернігівської, Київської, Черкаської, Вінницької.
Природні умови району сприятливі для інтенсивного розвитку
промисловості й сільського господарства – є поклади кам’яного вугілля,
газу, нафти, торфу, бурого вугілля, кам’яної та калійної солей, сірки,
титанової руди, каоліну, вапняку тощо.
У загальносоюзній спеціалізації район виділявся як індустріальноаграрний район з розвиненим машинобудуванням і одним з
найпотужніших в СССР агропромислових комплексів з багатогалузевим
сільським господарством. Значне місце в промисловості району посідали
хімічна, нафтохімічна, легка, харчова, деревообробна галузі та
виробництво будівельних матеріалів. Промислове виробництво
розвивалося в районі кволо у порівнянні з більшістю інших економічних
районів СССР. Економічні райони України загалом виконували роль
донорів для економіки СССР. Величезні трудові ресурси району
нищилися (голодомор) та використовувалися для розвитку економіки
інших районів (переважно в Російській Федерації), активно
використовувалися агрокліматичні ресурси району та транспортна
інфраструктура (для зв’язків з європейськими країнами).
Донецько-Придніпровський економічний район охоплював східну
частину України і окремі області центральної частини. Він був одним з
найпотужніших економічних районів СССР. До нього входило 8
областей: Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Луганська,
Запорізька, Полтавська, Сумська, Кіровоградська. У районі багато
мінеральних ресурсів, трудових ресурсів, плодючі землі. Промисловість
цих українських земель формувалася на основі Донецького
кам’яновугільного басейну, Криворізького залізорудного басейну,
Нікопольського, Токмакського та інших родовищ марганцевих, залізних,
ртутних руд, нафти, газу, бурого вугілля, кам’яної солі, флюсових
вапняків, каоліну, графіту тощо. Спеціалізація району полягала в тому,
що він був першою вугільно-металургійною базою СССР з розвиненим
машинобудуванням, хімічною й нафтохімічною промисловістю,
потужною будівельною індустрією, з добре розвиненою легкою та
харчовою промисловістю. Тривалий час промислове виробництво
України розвивалося переважно на території 5 областей району
(Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької).
Але упродовж 1950-х – 1980-х р. надвисока територіальна концентрація
українського виробництва суттєво зменшилася, хоча на район
напередодні розпаду СССР припадало понад 60 % промислово486
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виробничих фондів та близько половини всього промислововиробничого персоналу України.
Південний економічний район охоплював 4 області півдня України,
що прилягають до Чорного моря: Одеську, Миколаївську, Херсонську,
Кримську, а також місто Севастополь. Для клімату району характерні
посухи, що зумовило будівництво мережі зрошувальних систем. Серед
корисних копалин цієї території важливе значення мають залізні руди,
флюсові вапняки, кам’яні солі, будівельні матеріали. Південний
економічний район мав розвинений індустріально-аграрний комплекс,
зокрема машинобудування. Велике значення мав морський транспорт та
портове господарство, значне місце – рекреаційний комплекс
всесоюзного значення.
З метою вивчення і планування розвитку господарства УССР в її
межах виділяли в різний час загальноекономічні та спеціальні
(промислові, сільськогосподарські, галузеві та ін.) економічні райони. У
1920-х р. К. Воблий за загальноекономічними ознаками поділив Україну
на 3 великі смуги: Полісся, Лісостеп, Степ. По Другій світовій війні він
обґрунтував поділ УССР на 5 груп областей, що формувалися в райони:
Центральний,
Південно-Східний,
Північно-Східний,
ПівденноПричорноморський, Західний.
В плануванні розвитку промисловості України напередодні війни
застосовували поділ її на 7 загальноекономічних районів: Західні
області, Полісся, Правобережжя, Лівобережжя, Південно-Західні
області, Придніпров’я, Донбас.
З метою забезпечення територіального принципу управління
промисловістю та будівництвом 1957 р. Україну законодавчо поділили
на 11 економічно-адміністративних районів, 1960 р. – на 14, 1962 р. – на
7. 1965 р. у зв’язку з переходом на галузевий принцип управління в
поєднанні з територіальним, усі райони та совнаргоспи, що до них
входили, ліквідували.
Існуючі надалі економічні райони не мали органів управління
економікою. Генеральне районування території УССР здійснювалося для
перспективного планування й прогнозування, розробки й реалізації
комплексних цільових програм, розвитку в межах районів
територіально-виробничих комплексів. Економічне районування
України використовувалося для розробки схем, перспективних планів та
прогнозів розвитку й розташування виробничих сил на тривалий період.
3 економічні райони на території УССР були надто міцно прив’язані
до інших економічних районів СССР, вони не були самодостатніми і
життєздатними в умовах руйнування народногосподарського комплексу
СССР, свідомого обмеження кооперації російським керівництвом. В
промисловій продукції УССР кінцевий товарний продукт становив не
більше 20 %. Продукована Україною промислова сировина та різного
роду комплектуючі були результатом незавершеного циклу
виробництва, свідомо створеного «всесоюзного поділу праці» та штучної
кооперації. Україна напередодні розпаду СССР мала велику частку
зношених та застарілих засобів виробництва, відсталі технології, що
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призводило до величезної енерго- й матеріалозатратності виробництва та
високої собівартості продукції (незважаючи на надто низьку зарплатню).
Конкурентна неспроможність українських товарів часто долалася
демпінґуванням, що призводило до закриття зовнішніх ринків для
українських товарів.
В часи незалежності відбулися суттєві зміни в галузевій структурі
промисловості України та в сільськогосподарській спеціалізації великих
територій, більшої ваги в господарстві України набули невиробничі
галузі господарства, що відбилося на економічній спеціалізації
територій. В економіці країни значно виросла питома вага Києва і
Київської області. Господарство України сьогодні виходить з кризи і
територіально-виробничі комплекси зазнають змін.
У шкільному курсі «Географія України» представлено наступний
варіант економічного районування України. В межах України існує 9
економічних районів, кожен з яких складається з 2-5 адміністративнотериторіальних одиниць найвищого рангу. Північно-Західний
економічний район утворюють Волинська і Рівненська області;
Столичний – Житомирська, Київська, Чернігівська області та м. Київ;
Північно-Східний – Сумська, Полтавська і Харківська області;
Карпатський – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька
області; Подільський – Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області;
Центральний – Черкаська та Кіровоградська області; Придніпровський –
Дніпропетровська й Запорізька області, Донецький – Донецька й
Луганська області; Причорноморський – Одеська, Миколаївська й
Херсонська області, Автономна Республіка Крим та м. Севастополь.
Існуюче сьогодні економічне районування України не є усталеним і
незаперечним. Впадає в очі схильність до надмірного дрібнення
території та штучного виділення Центрального економічного району (у
складі Черкаської та Кіровоградської областей).
Адміністративно-територіальний устрій України розвивався у зв′язку
зі змінами, що відбувалися в природних умовах, територіальній
організації господарства й людності. Поділ України на нові
адміністративно-територіальні одиниці також можна розглядати як
адміністративне районування країни. 1923 р. було запроваджено 706
адміністративно-територіальних районів. Кількість їх коливалася від 251
до 786. Крім цього на адміністративно-територіальні райони було
поділено найбільші міста УССР1.
Сільськогосподарське районування України призначене для
поділу країни на такі частини, які мають однотипну спеціалізацію
сільського господарства, характерну галузеву структуру сільського
господарства, мають активні внутрішні сільськогосподарські зв’язки.
Відбувається сільськогосподарське районування України на підставі

1
Прикро, але багато назв міських районів, що втілюють російський колоніалізм
комуністично-совєтського зразка, зберігаються до сьогодні.
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територіальних відмінностей природних
і соціальних
умов
сільськогосподарського виробництва.
Головними ознаками виділення таксонів сільськогосподарського
районування України є спеціалізація сільського господарства,
відмінності зосередження та рівня розвитку сільськогосподарських
галузей по адміністративно-територіальних районах.
Природні умови України зумовили формування кількох
сільськогосподарських зон, які приблизно співпадають з фізикогеографічними зонами і країнами. Поліська зона спеціалізується на
скотарстві м’ясо-молочного напрямку, картоплярстві, льонарстві,
зерновому господарстві у поєднанні в окремих районах з хмелярством,
овочівництвом, птахівництвом. Лісостепова сільськогосподарська зона
спеціалізується на м’ясо-молочному скотарстві, свинарстві, зерновому
господарстві, буряківництві у поєднанні з овочівництвом, садівництвом,
птахівництвом,
виробництвом
соняшнику.
Степова
сільськогосподарська зона спеціалізується на зерновому господарстві,
виробництві соняшнику, молочно-м’ясному скотарстві, вівчарстві, у
поєднанні в окремих районах з виноградарством, овочівництвом,
баштанництвом, свинарством, птахівництвом. Сільське господарство
зони передгірних і гірських районів Карпат спеціалізується на
скотарстві, картоплярстві, льонарстві, вівчарстві, у низинних районах –
садівництві, виноградарстві, овочівництві, птахівництві, тютюнництві.
Зона передгірних, гірських та південнобережних районів Криму
спеціалізується
на
садівництві,
виноградарстві,
овочівництві,
тютюнництві, молочно-м’ясному скотарстві, птахівництві, вівчарстві.
Сільськогосподарські зони є елементом територіальної структури
сільськогосподарського
виробництва
України.
В
межах
сільськогосподарських зон виділяють сільськогосподарські райони,
підрайони,
виробничі
типи
сільського
господарства.
Сільськогосподарський район є територіальним зосередженням
сільськогосподарських виробничих типів і має усталене поєднання
провідних галузей. Частина сільськогосподарського району, що охоплює
виробничо-територіальні типи підприємств сільського господарства з
характерним співвідношенням провідних та доповнюючи галузей
становить сільськогосподарський підрайон. Виробничо-територіальний
тип
сільського
господарства
–
таксономічна
одиниця
сільськогосподарського районування найнижчого рангу.
Агропромислове районування України здійснюється за дещо
іншими критеріями. Сільськогосподарська зона розглядається як основа
формування
агропромислових
зон,
в
яких
виробництво
сільськогосподарської сировини тісно пов’язане з промисловістю з її
переробки.
Агрокліматичне районування України здійснюється для
оптимальної територіальної організації рослинництва, враховуючи
насамперед кліматичні чинники – суму активних температур вище +10º,
гідротермічний коефіцієнт, тривалість сонячного сяйва, тривалість
періоду з середньодобовою температурою повітря понад +10º , кількість
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опадів за теплий період, тривалість безморозного періоду. В Україні
виявлено 2 райони вертикальної кліматичної поясності (Карпатський і
Кримський) та 4 агрокліматичні зони (Вологу, помірно теплу на півночі
та заході країни; Дуже посушливу, помірно жарку з м’якою зимою на
півдні країни; Недостатньо вологу, теплу, яка охоплює більшу частину
українського лісостепу; Посушливу, дуже теплу, яка охоплює більшу
частину українського степу), в межах яких виділяють підзони та райони.
Рекреаційне районування України полягає у поділі території
України за комплексом рекреаційних ознак. Серед них беруться до уваги
такі: рекреаційна спеціалізація та рівень рекреаційного використання
територій, наявність та розташування рекреаційних ресурсів, їх види і
комбінаційні поєднання, рекреаційний потенціал територій та рівень
його використання на даному етапі, напрямки, потужність, змінність і
структура
рекреаційних
потоків,
розташування
рекреаційних
підприємств та їх зв’язки з іншими галузями господарства.
Фахівці московського Інституту географії, здійснюючи рекреаційне
районування СССР виділили на території УССР 4 рекреаційних райони
(15 на решті території): Кримський, Одеський, Азовський прибережний
та Дніпровсько-Дністровський. Крачило М.П. (1987), здійснюючи
туристичне районування 3 приморські райони об’єднав у КримськоОдесько-Азовський туристичний регіон, виділив Карпатський
туристичний район. Родичкін І.Д. (1978) запропонував схему
розташування регіональних рекреаційних систем, яких він виділив 9:
Київсько-Дніпровська, Волинська, Сіверсько-Донецька, Придніпровська,
Приазовська, Одесько-Чорноморська, Дністровсько-Бузька, Карпатська,
Кримська.
Географи Київського університету ім. Т. Шевченка, зважаючи на
велике значення кліматичних умов та мікроклімату в рекреаційному
потенціалі територій, здійснили (1989) рекреаційно-кліматичне
районування України і виявили 6 районів: Західний, Центральний,
Східний, Південний, Кримський та Закарпатський.
За період від кінця 1980-х р. до сьогодні рекреаційна галузь
господарства України зазнала величезних змін. Докорінно змінилися
напрямки й структура рекреаційних потоків. Швидкі зміни в цій галузі
продовжують
відбуватися,
рекреаційні
властивості
територій
змінюються, що спонукає до постійного оновлення рекреаційного
районування України.
Етнографічне районування України – виявлення й вивчення
відмінних в етнічному сенсі територіальних частин України. Це
території, де етнічні українці мають низку характерних їм відмінностей
від решти етносу, де переважає іншоетнічна людність.
Певні етнічні відмінності в середині українського етносу зумовлені
відмінностями природного середовища де розташована українська
етнічна територія, відмінностями перебігу етнічних процесів. Українська
природа визначала види господарської діяльності в тій чи іншій частині
української етнічної території, типи поселень, спосіб життя. Таким
чином вона опосередковано зумовлювала формування відмінностей в
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матеріальній і духовній культурі українців. Напрямок та інтенсивність
етнічних процесів залежали від чужоетнічного оточення й сусідства, від
місця українців у соціальній ієрархії, від політичних чинників тощо.
Історично-етнографічна своєрідність різних частин української
людності відзначалася у писемних джерелах постійно. Цьому знаходимо
підтвердження в результатах археологічних досліджень. На жаль
етнографічне районування України у «чистому вигляді» не
здійснюється а підміняється історично-етнографічним, коли різне
історичне минуле територій важить більше, ніж відсутність суттєвих
відмінностей у населення на етнографічному рівні. Сьогодні при
історично-етнографічному районування України виділяють, як
правило 6 великих історико-етнографічних зон: Полісся. Карпати,
Поділля, Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, Південь, які мають
свій внутрішній поділ.
У навчальному шкільному атласі «Географія України» (2004 р.)
позначено такі історико-етнографічні землі України: Закарпаття,
Галичина (з Опіллям, Підгір’ям, Бойківщиною, Гуцульщиною та
Покуттям), Волинь, Поділля (з Брацлавщиною), Полісся, Середня
Наддніпрянщина (з Київщиною та Полтавщиною), Сіверщина,
Слобожанщина, Запоріжжя, Донщина, Буджак, Бессарабія, Північне
Причорномор’я, Таврія, Кубань, Задунайщина, Мармарощина,
Пряшівщина, Лемківщина, Перемишльщина, Надсяння, Холмщина,
Підляшшя, Берестейщина, Більщина, Стародубщина. Представлена в
атласі територіальна локалізація окремих історико-етнографічних земель
(Надсяння, Бессарабії, Полісся тощо) є, принаймні, сумнівною, а ієрархія
між ними також у певних випадках не визначена. Незрозумілим
залишається
співвіднесення
Лемківщини
й
Пряшівщини,
Перемишльщини й Надсяння, їх обох і Галичини тощо.
В іншому шкільному атласі «Географія України» (2005 р.)
представлено меншу кількість історико-етнографічних земель; точніше
нанесено Бессарабію, Буджак, Пряшівщину, Підляшшя; менш точно
показані Мармарощина, Покуття; наведено інші назви історикоетнографічних земель: Правобережжя, Лівобережжя, замість «Полісся» –
«Українське Полісся», замість «Донщина» – «Донеччина». Як відомо
Донщина й Донеччина не одне й те саме. Крім історико-етнографічних
земель показано етнічні острови інших народів, етнічно перемішані
території та язики чужоетнічних територій в межах України.
Такі розходження у шкільних атласах, допущених Міністерством
освіти і науки України, що мають вже 2 й 3 видання, свідчить про
недостатню розробленість історико-етнографічного Р.У.
При районуванні України недоцільним є збереження в нових
суспільно-політичних умовах старих російських назв, що певною мірою
відбивають невизнання українців як самостійного народу, заперечення
права України принаймні на географічну самостійність. До
«Середньоросійського» краю, що виділяють при фізико-географічному
районуванні України, належать східні території Сумської області,
північно-східні Харківської та лісостепові землі сусідніх областей
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Російської Федерації (куди донедавна заходила суцільна етнічна
територія українців), які розташовані за тисячі кілометрів від
географічного центру Російської Федерації, далеко від серединних
земель російського етносу (Московська область) і від будь-якої іншої
територіальної російської «середини». До речі, визначальний елемент
рельєфу цієї території ми також продовжуємо називати, наслідуючи
росіян, «Середньоросійською височиною». Може варто відродити
російську назву українських степів «южнорусские степи» (рос. м.),
повернутися до колишньої російської назви Східноєвропейської рівнини
(в межах якої розташовано понад 80 % території України) – «Русская
равнина» (рос. м.)?
З’ясування змісту поняття «районування України» та розгляд кількох
його видів переконує нас у важливості даного поняття для наукових
українознавчих досліджень етнологічного спрямування та за багатьма
іншими тематичними напрямками, для українознавчої освіти на рівні
шкіл і вищих навчальних закладів. Районування України спричинило
утворення цілого куща понять-термінів, що відповідають його
різновидам, містять кінцеву складову –«районування України» і є
невід’ємною частиною українознавчої терміносистеми. На сьогодні
стандартизація торкнулася лише найпоширеніших видів районування
України. Різновиди районування України потребують подальшої роботи
задля систематизації та упорядкування
що в змістовній, що в
термінологічній площині.

Михайлич О.В. (Київ)
АРТЕФАКТУАЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ
ОРІЄНТАЦІЙ
У статті здійснено аналіз поняття «електоральні орієнтації».
Особливу увагу приділено проблемі артефакту при дослідженні
електорального поля. Розкриваються чинники та шляхи подолання
артефактуальності електоральних орієнтацій.
Комплекс
теоретико-методологічних
засад
дослідження
електоральних орієнтацій не може вважатися цілісним без залучення
наукових здобутків у царині їх артефактуальності. Поняття «артефакт»
близьке до поняття «штучне», що збігається з логікою Арістотеля, який
поділив все суще на два класи: на продукти природи і продукти, що є
наслідком діяльності людини. В українській мові "артефактне" як
предикат має ряд синонімів – «штучне», «створене», «зроблене» тощо.
У науковій літературі артефакт мало досліджений. Так, одні автори
згадують всі без винятку продукти діяльності людини від ідеальних до
матеріальних, інші міркують вузько, обмежуючись лише матеріальними
предметами. У нашому дослідженні ми керуємося розумінням артефакту
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в широкому значенні – все, що несе на собі відбиток людської
діяльності.
Слід зазначити, що проблема артефакту в соціології не є новою. Так,
зокрема, Ю.І.Яковенко здійснив її ґрунтовний історико-теоретичний
аналіз1. Однак при дослідженні електоральних орієнтацій ці здобутки
використовуються недостатньо. Очевидно, причиною цього є те, що
емпірична база постановки проблеми артефакту електоральних
орієнтацій є звуженою, оскільки розмірковування про помилку доречні
за умови, що може бути відоме дійсне значення вимірюваного
показника, а виконати цю умову при вивченні електоральних орієнтацій
досить складно.
Обговорення артефактуальності під час дослідження електоральних
орієнтацій зосереджується, зокрема, у з'ясуванні причин відмінностей
між:
а) офіційними результатами виборів та досліджень громадської
думки;
б) відмінними від офіційних результатів настроями, що існують у
суспільстві.
Причина відмінностей між першим і другим полягає, в першу чергу,
в артефактуальності як офіційних даних громадської думки, так і
результатів виборів.
Зокрема, на результати виборів значний вплив мають:
а) виборчі технології (дії, спрямовані на формування потрібного
стану електоральних настроїв);
б) маніпуляції (дії, спрямовані на викривлення існуючих
електоральних настроїв);
в) фальсифікації (дії, спрямовані на зміну результатів реального
волевиявлення).
Зазвичай наслідки фальсифікацій виборів є прихованими, про рівень
їх наявності та інтенсивності стверджують, як правило, базуючись на
висновках офіційних спостерігачів, об’єктивність яких легко поставити
під сумнів через політичну заангажованість. Тому дуже важливим є
дослідження, проведене М.Мягковим, П.К.Ордещуком, Д.Шакіним,
спрямоване на можливість виявлення свідчень підтасувань в офіційних
результатах виборів, зокрема на основі аналізу динаміки явки виборців
порівняно з попередніми голосуваннями у взаємозв'язку із кількістю
голосів, відданих за певних кандидатів2.
На адекватність результатів соціологічних досліджень, зокрема
досліджень громадської думки, навіть проведених у повній відповідності
до вимог збору й обробки даних, також впливає ряд чинників.
Насамперед так звана презумпція артефактуальності громадської думки,
що випливає з емпіричної основи науки, а саме – з її суб’єктивного
1
Яковенко Ю.И. Проблема артефакта в социологии (историко-теоретический анализ):
Дис... д-ра социол. наук: 22.00.01 / НАН Украины. – К., 1996. – 446 с.
2
Мягков М., Ордещук П., Шакін Д. Фальсифікації чи домисли: досвід виборів у Росії та
Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 2. – С. 116-155.
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компоненту. Артефакт при дослідженні громадської думки виникає тоді,
коли дослідницький процес породжує в об’єкті зміни, що не були
характерні йому до моменту взаємодії з інструментом пізнання. Тому
дані опитувань можуть містити трансформовані думки людей відносно
тих, які будуть реалізовані на виборчій дільниці. Крім взаємодії між
спостерігачем і об’єктом, яка опосередкована засобами спостереження,
існує самостійна взаємодія між засобами спостереження й об’єктом.
Тому після першої взаємодії об’єкт набирає деяких нових властивостей і
друга взаємодія буде відбуватися вже зі зміненим об’єктом1.
Іншими чинниками посилення артефактуальності зафіксованої
громадської думки є можлива нещирість респондента в силу різних
причин, свідоме оприлюднення некоректних результатів тощо. Так,
зокрема, науці відомий т.зв. парадокс Р. Лап’єра: існує розбіжність між
соціальними установками, що фіксуються у вербальних відповідях, і
реальною поведінкою індивідів.
Електоральний вибір часто детермінують і короткочасні фактори
впливу на електоральну поведінку, серед яких, передусім, можна
виділити:
а) використання ПР-технологій;
б) вплив ЗМІ;
в) застосування адміністративного ресурсу;
г) особистісний фактор політичного лідерства.
Використання консультування є стандартом проведення будь-яких
виборів. Під час організації виборчої кампанії використовують такі
виборчі
технології:
організаційно-політичні,
інформаційнокомунікативні, психолого-іміджмейкерські, а також опитувальні та інші
соціологічні технології, що поділяють на базові, пропагандистські,
прогнозові та поствиборчі дослідження та технології.
Певний вплив на волевиявлення виборців здійснює описана Е. НоельНойман так звана “спіраль замовчування”. Вона полягає в тому, що
люди, котрі відчувають, що їхня думка кардинально відрізняється від
думок більшості виборців, намагаються не демонструвати її. Одним із
наслідків "спіралі замовчування" є прагнення виборця під впливом
більшості також бути “серед переможців”. Дехто змінює свій вибір
безпосередньо в день голосування (Е. Ноель-Нойман вважає, що це
додає кандидату, який лідирує, 3-4% голосів). Тут спрацьовує ефект
“фургону з оркестром”, коли штучно збільшується (чи зменшується)
число голосів за кандидата під час оприлюднення в пресі результатів
опитувань2. Соціологи не дійшли спільного висновку щодо того, як
сильно рейтинги впливають на вибори. Зокрема, П. Шампань вважає, що
впливають досить сильно, тому пропонує публікацію рейтингів

1
Яковенко Ю.И. Проблема артефакта в социологии (историко-теоретический анализ):
Дис... д-ра социол. наук: 22.00.01 / НАН Украины. – К., 1996. – 446 с.
2
Ноэль-Нойман Э. Общественное мнение. Открытие спирали молчания: Пер. с нем. –
М.: Прогресс-Академия, 1996. – С. 351.
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заборонити . Другий належить О. Петрову та В. Полтораку, які
оцінюють вплив розташування у рейтингах на кінцевий результат у
межах 2-3%. Третій погляд представляє О. Вишняк, який слідом за
класиками американської електоральної соціології вважає, що “ефекту
фургону з оркестром” не існує2.
На думку В.Стоякіна, вартими уваги є всі три зазначені погляди,
оскільки публікація рейтингів викликає відповідні дії виборчих штабів.
Проте ці дії можуть бути скоріше тактичними і принципово змінити
стратегічне розташування сил навряд чи можуть. Але оскільки в Україні
рейтинг ряду політичних сил коливається близько до прохідного бар'єру,
то й одна десята відсотка може виявитися доленосною для проходження
в парламент3.
Маніпулювання рейтингами може бути більш або менш
технологічним: перенесення результатів опитування якоїсь групи
(наприклад, пенсіонерів) на весь масив, маніпулювання датою
опитування, спотворення у формулюваннях результату, підміна
запитання (“хто переможе?” замість ”за кого проголосуєте?”), відсоток
противника вказується від кількості опитаних, а “свій” – від тих, хто має
намір взяти участь у голосуванні і т.п. Часто застосовується
фальсифікація самого факту проведення дослідження. У таких випадках
замовники створюють свої власні служби, що складаються з 1-2 чоловік,
які не є професійними соціологами, тому засудження колег для них не
має принципового значення. Іноді створення віртуальних соціологічних
центрів є складовою частиною широкомасштабної кампанії, направленої
на дискредитацію певного суб’єкта політичної діяльності із залученням
“брудних” PR-технологій.
Аналіз президентських та парламентських виборів в Україні також
показує, що, крім стохастичних похибок моніторингових рейтингових
досліджень та методів прогнозування, на якість соціологічних даних
впливають і деякі систематичні похибки, зумовлені, в першу чергу,
рівнем щирості респондентів у передвиборчих опитуваннях. Тому
актуальною є розробка методики розрахунку поправочних коефіцієнтів.
В. Паніотто, після парламентських виборів 2002 р., стверджував, що
"частина респондентів вагається сповістити свою точку зору, яка не
збігається з домінуючою в певному регіоні, або якщо партії різко
критикуються владою. Проблема в тому, що дуже важко оцінити
заздалегідь, по яких же партіях буде спостерігатися розходження».
Серед причин артефактуальності передвиборчих рейтингів
В.Паніотто виділив насамперед такі:
відхилення у вибірці, коли не вистачає фінансових та часових
ресурсів на поїздки інтерв’юерів до далеких від транспортних мереж сіл;
неправильний розподіл тих, хто не визначився з вибором, частка яких
залежить від особливостей запитань респондентам;
1
2
3

Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра. – М.: Socio-logos, 1997. – С. 53.
Стоякін В. Процент “відкату” // День. – 2001. – 15 листопада. – С. 4.
Там само.
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динаміка переваг виборців, адже рейтинги партій істотно змінюються
в ході виборчої кампанії;
щирість відповідей респондентів, особливо при опитуваннях за
місцем проживання, коли частина респондентів приховує свою точку
зору, якщо вона не співпадає з домінуючою в даному регіоні чи якщо ці
партії різко критикуються владою1.
Оцінка розподілу відповідей тих, хто не визначився, є головною
підставою для вдалого прогнозу результатів виборів. Існують різні
підходи до вирішення цього завдання. Так, соціологи намагаються
врахувати соціально-демографічні характеристики тих, хто не
визначився, їхні соціальні орієнтації, будують статистичні моделі для
прогнозу поведінки таких людей.
Правильно діагностувати рівень нещирості респондентів важко. Так,
В.Паніотто тоді не запропонував стандартних методик і підходів до
діагностики. Пізніше
М. Міщенко з Центру ім. Разумкова та
Н. Харченко з КМІСу спробували використати метод таємного
анкетування, який потім застосували під час екзит-полів цих установ.
Окрім зменшення на 4% частки невизначених респондентів, дослідження
в регіональному розрізі показали, що застосування secret ballot дає
неоднаковий ефект у різних регіонах, оскільки в них діють різні чинники
нещирості респондентів: побоювання санкцій з боку влади, вплив
"спіралі замовчування"2. Для пізнання нещирості респондентів, окрім
техніки secret ballot, доцільно використовувати й інші методики, серед
яких заслуговують на увагу розроблені О.Вишняком, що спрямовані на:
а) виявлення різниці між часткою прихильників кандидатів за
допомогою рейтингу вибору і рейтингу кандидатів серед оточуючих;
б) виявлення прихованих виборців серед колег і знайомих, які
побоюються говорити, за кого голосуватимуть;
в) виявлення частки виборців, які заявляють, що голосуватимуть за
певного кандидата, але насправді цього роботи не збираються3.
Відмінності між рейтингами професійних соціологічних центрів
зумовлені:
а) помилками вибірки (плюс дизайн-ефект вибірки);
б) відмінностями в інструменті дослідження насамперед у списку
партій, що пропонуються респондентам, а також у формулюванні
питання про рейтинг;
в) різними періоди опитувань;

1

С. 4.

Паніотто В. Що можуть і чого не можуть соціологи // День. – 2002. – 30 травня. –

2
Мищенко М. Исследование влияния интервьюера на ответы респондента: результаты
методического эксперимента // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. – C. 129134; Большов Е., Харченко Н. Результаты эксперимента с техникой secret ballot в изучении
электорального поведения украинских граждан // http://www.analitik.org.ua/ukr/sociologypolitics/.
3
Вишняк О. Моніторингові дослідження і прогнози результатів виборів Президента:
методики врахування прихованих // Громадська думка. – 2005. – № 1.
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г) показниками, що порівнюються (відсоток до всіх тих, хто
відповів, хто визначився, або хто має намір прийти на вибори);
д) типом вибірки (квотна чи стохастична)1.
Невідповідність передвиборчих рейтингів провідних соціологічних
організацій та результатами, що отримали БЮТ та НУ на
парламентських виборах 2006 р., спричинили нові нападки на
вітчизняних соціологів.
В.Паніотто та В.Хмелько натомість зазначають, що в ході виборчої
кампанії 2006 р. у роботі професійних соціологів не було значних
помилок. Зокрема, три з чотирьох екзит-полів були проведені практично
ідеально. Соціологи також досить точно передбачили партії, що
подолали 3% бар’єр та динаміку рейтингів, хоч і не змогли точно
спрогнозувати розподіл голосів. Але наголошує вчений, це не є
наслідком непрофесійності українських соціологів, оскільки загальний
рівень розвитку соціології і соціальної психології у світі констатує
відсутність достатньо надійних теорій і моделей прогнозування
динаміки електоральних процесів і впливу різних факторів на процес
голосування. Тому соціологи значно успішніше можуть давати діагноз
теперішньої ситуації, ніж прогноз на майбутнє. Тому необхідно
продовжувати дослідження у даному напрямку2.
Щодо терміна „електоральна орієнтація” науковці не дійшли єдиної
думки стосовно уявлень про його сутність і чинники. Скоріше за все, це
пов’язано з тим, що немає консенсусу і з приводу визначення змісту
поняття „орієнтація”.
Т.Парсонс культурні орієнтації визначає як системи ідей або
вірувань, системи експресивних символів і системи ціннісних
орієнтацій, на які діючий „актор” спрямований. Ключовим елементом
культурних орієнтацій виступають цінності. Крім парсонівського
розуміння, поняття „орієнтації” вживають у наступних значеннях:
а) визначення свого положення в просторі;
б) сукупність дій суб'єкта, спрямованих на оцінку проблемної
ситуації, її вивчення та планування поведінки;
в) вміння розбиратися в навколишній дійсності, поінформованість
у будь-чому; спрямованість будь-якої діяльності в певному напрямку.
О. Каревіна зазначає, що в зарубіжній соціології виділяються два
напрямки вживання поняття орієнтація:
а) як синонім поняття установки (У. Томас, Ф. Знанецький, Дж.
Лопреато та ін.);
б) як діяльність суб’єкта, що орієнтується щодо певного об’єкта
(Т. Парсонс, М. Кон, К. Скулер та ін.).
Щодо соціальних орієнтацій виокремлюють три підходи їх
визначення:
а) спрямованість на набуття конкретного соціального становища;
1

Паниотто B. Рейтинги: реальные и иллюзорные различия // www.pravda.com.ua.
Хмелько В. Прокололися соціологи? Чи інтерпретатори їхніх даних? // Дзеркало
тижня. – 2006. – 8-14 квiтня.
2
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б) діяльність суб’єкта, що орієнтується щодо певного об’єкта, при
цьому різними дослідниками підкреслюються різні аспекти цього явища:
когнітивний, емоційний або поведінковий;
в) соціальна орієнтація в широкому аспекті: у зміст даного
конструкту, крім внутрішніх механізмів саморегуляції поведінки особи,
вкладається й фактор зовнішнього впливу з боку суспільства, окремих
соціальних спільнот тощо.
У соціологічній літературі останніх років поняття "соціальних
орієнтацій" використовується, здебільшого, як синонім понять
"преференції" ("переваги, що надаються особою") "очікування",
"схильність", "вибір" особи, "ставлення" (Ю.А. Левада, Й.Є. Дискін,
М.І. Лапін, В.Є. Хмелько, Дж. Росаті (J. Rosati), Дж. Гріда (J.Greed)
тощо)1.
Загалом можна сказати, що орієнтація передбачає низку наступних
моментів: 1) спрямованість на певний об’єкт (матеріальний чи
ідеальний); 2) знання про об’єкт; 3) ставлення до об’єкта; 4) готовність
діяти певним чином стосовно об’єкта спрямування2.
Г. Дилигенський визначає політичні орієнтації в ключі мертонівської
традиції як уявлення людей щодо відповідним їхнім потребам цілей
політичної діяльності й прийнятних для них засобів досягнення цих
цілей3.
На думку Д. П. Гаври і Н. В. Соколова, такий підхід, незважаючи на
евристичний потенціал, має недоліки, пов'язані з інтерпретацією
категорії "орієнтація". Розгляд орієнтації як уявлення на їхню думку
припустимо, але надто раціоналізує цей феномен та недостатньо фіксує
увагу на його вихідному семантичному змісті. Оцінне структурування
здійснюється слідом за змістовним або синфазно з ним, і може бути
інтерпретоване багатьма концепціями – веберівською з різними
способами легітимації – цілераціональним, ціннісно-раціональним,
традиційним або афективним, моделлю рівневої диспозиційної регуляції
В. Ядова, моделями теорії раціонального вибору. Оцінне структурування
є позиціюванням у межах здійснення вибору на основі: своє (близьке, що
заслуговує позитивного ставлення, підтримки, довіри тощо) або чуже,
вороже, небезпечне, неважливе. Тому недарма Ю.Левада до структури
громадської думки включає змістовне сприйняття "своє-чуже".
І саме на перетині координатних полів змістовного й оцінного
структурування виникає політична орієнтація.
Важливою характеристикою механізму формування орієнтації є його
принципова двофазність:
1
Каревіна О.В. Соціально-економічні орієнтації населення України на перехідному
етапі: динаміка та фактори формування: Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / НАН
України. — К., 1998. — С. 5-8.
2
Слюсаревський Н.М. Культурні орієнтації як об’єкт дослідження // Методологія,
теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць.
– Харків, 2005. – С. 187-192.
3
Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. – М.: Новая школа, 1996. –
С. 67-68.
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а) комунікативна взаємодія з простором реальних або віртуальних
ідеологічних дискурсів, структурування цього простору й первинна
ідентифікація реальних акторів політичного процесу;
б) позиціювання суб'єкта в рамках сформованої системи
координат.
Тому політичну орієнтацію Д. П. Гаврa і Н. В. Соколов визначають як
оціночно однозначну реакцію суб'єкта на змістовно визначений (як
правило, у термінах
політико-ідеологічних
вербальних
або
псевдовербальних
конструктів)
політичний
об'єкт,
здатний
функціонувати переважно в духовній формі1.
Отже, коли говоримо про ліву або праву політичну орієнтацію, про
орієнтацію демократичну чи ліберальну, маємо на увазі, що насправді
має місце об'єктне перетинання двох типів орієнтацій – на "об'єктідеологію" і "об'єкт-політичний фактор». Скажімо, націоналдемократична орієнтація – це не тільки ціннісний резонанс суб'єкта з
тезами про незалежність України, розвиток української духовності,
інтеграція у західноєвропейську цивілізацію тощо. Це ще й позитивна
оцінка конкретного політичного діяча, що заслуговує підтримки й довіри
– В.Чорновола, Л.Лук’яненка, В.Ющенка, Ю.Костенка, Г.Удовенка
тощо. Розуміння дуалізму об'єкта політичної орієнтації пояснює, чому
окремі ідеологічні конструкти, що мають зовні цілком істотний
мобілізаційний потенціал, не перетворюються в реальні орієнтації.
Таким чином, під електоральними орієнтаціями слід розуміти
систему ідей, цінностей, преференцій суб’єкта у політико-ідеологічній
сфері, що втілюється в оціночно-ідентифікаційній реакції на змістовно
визначений об’єкт електорального вибору, відповідно до якої суб’єкт
позиціонується стосовно процесів, що відбуваються в електоральному
просторі, та обирає певний спосіб дій.
Тобто, поняття електоральні орієнтації – це теоретичний конструкт,
який відображає існуючі в суспільстві настрої та пріоритети щодо
суб’єктів політичної боротьби (об'єктів електорального вибору).
Волевиявлення виборців не є адекватними електоральним
орієнтаціям. Джерелами артефактуальності результатів виборів є:
виборчі технології, маніпуляції та фальсифікації. Джерелами
артефактуальності громадської думки є спіраль замовчування, ефект
фургону з оркестром, парадокс Лап'єра, ефект інтерв’юера. Тому при
вивченні
електоральних
орієнтацій
врахування
поняття
„артефактуальності” є необхідним в усіх теоретичних та практичних
дослідженнях.

1
Гавра Д.П., Соколов Н.В. Исследование политических ориентаций // СОЦИС. – 1999.
– № 1. – С. 66-77.
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Єрмашов Т.В. (Київ)
АНТРОПОНІМІКОН ПРИІРПІННЯ:
РЕГІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ЯК ЗРІЗ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
НОМЕНОСИСТЕМИ
У статті висвітлюються питання етимології, словотвору та
розповсюдження різних категорій офіційних форм найменувань
українців – прізвищ. Для вивчення даної проблеми застосований
лінгвогеографічний метод.
Офіційні родинні найменування людей – прізвища – нині є однією з
найважливіших ланок загальносоціальної антропонімічної системи.
Всебічне вивчення прізвищ, їх виникнення, розвитку, територіального
поширення допомагає не лише краще пізнати рідну мову, а й
прослідкувати, наприклад, етнічні або соціальні процеси в суспільстві1.
У давні часи не існувало усталених державних норм ідентифікації
особи. Вживалися лише індивідуальні імена, зрідка, в разі потреби
додаткового розрізнення, доповнені відтопонімічною чи описовою
назвою (Грицько Залужний, Микола Павлів зять), патронімом (Ігор
Святославович) або прізвиськом (Іван Гаркавий, Максим Губа). З
розвитком економічно-господарських відносин зростала потреба в чіткій
юридичній ідентифікації їх учасників – представників вищих верств
феодального суспільства. Розгорнуті описові формули, що включали ряд
уточнюючих відомостей – про стан, професію, місце проживання,
стосунок до інших родичів тощо – більше не давали вичерпної
інформації про людину, тим більше – не могли стати незмінними
спадковими найменуваннями. Саме для оформлення юридичних дій
купівлі, подажу, успадкування маєтків чи земельних володінь й виникли
родові прізвища. Українські прізвища в сучасному їх розумінні
з’являються вперше лише в XIV-XVІ ст. Грамоти цих часів фіксують
найменування на кшталт: князь Иван Васильевич Чорторийський, пан
Іван Чорний, Андрей Михайлович Сангушковичъ Кашырский. Як бачимо,
спочатку таке найменування могло утворюватися й від прізвиська, проте
найпоширенішим їх типом стали утворення від назв населених пунктів
за допомогою суфіксів -ський, -цький, -зький. Як зазначає М. Худаш,
“назви представників феодальної верхівки на -ський, -цький, -зький,
особливо у XIV-XVІ ст., у більшості випадків – це назви за певним
населеним пунктом, що був місцем проживання князя і тому вважався
центром феодального володіння, а такі назви представників соціальних
1
Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ. – К., 1969. – 255 с.; Редько Ю.К. Сучасні
українські прізвища. – К., 1966. – 216 с.+2 карти; Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища.
– К., 1990. – 47 с.; Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000. – 752 с.; Ірпінь-97.
Телефонний довідник. – Ірпінь, 1996.
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низів та середніх станів у більшості прямо вказували на місце їхнього
походження”1. Річ в тім, що вільні міщани, які займались переважно
ремеслом чи торгівлею, були власниками будинків, належали до певних
цехів, платили державні податки, також потребували документальних
прізвищ. До кінця XVІІ ст. прізвища закріпились серед більшості
жителів українських міст. У селян цей процес тривав дещо довше: щоб
платити чинш або відробляти панщину, вистачало й імені та вуличного
прізвиська. Але 1764 р. на східноукраїнських землях було скасоване
гетьманство, 1781 р. – ліквідовано рештки давнього суспільнополітичного ладу, а західноукраїнськими територіями після розділу
Польщі (1772 р.) заволоділа Австро-Угорщина. З запровадженням
обов’язкової військової служби як у російській, так і в австрійській
арміях новобранців почали записувати на прізвище, утворене зазвичай
від вуличного прізвиська.
Після Зборівської угоди 1649 р. було укладено козацькі реєстри, які
дають сучасним дослідникам багатий антропонімічний матеріал.
Зокрема, поряд з прізвищами прізвиськового типу можна побачити
найменування на -ський, -цький, -зький та патроніми -ович, -евич тощо,
наприклад, в реєстрі Київського полку, в лавах якого перебувало багато
міщан та шляхти.
Розгляньмо детальніше способи творення українських прізвищ.
Найпоширенішою лексико-семантичною основою для них слугували:
1) імена; 2) назви місця проживання чи походження; 3) суто
індивідуальні фізичні, психічні та інші ознаки особи; 4) назви заняття чи
професії. Відіменні прізвища могли бути патронімного (від імені предкачоловіка) або, в разі, коли за відсутності чоловіка сім’ю очолювала мати,
матронімного типу: Горпинич, Маланчин. Серед патронімів
найчисельнішою є група, утворена від імені Іван – більше 130
прізвищевих форм, далі – по 50 форм від імен Григір, Михайло, Семен,
Степан, Федір, Яків; понад 20 – від Андрій, Василь, Гаврило, Данило,
Лука, Петро, Юрій та ін. Найменше прізвищ від рідко вживаних імен чи
антропонімів з малою кількістю варіантів: Антип, Самсон.
Прізвища за назвою місцевості (відтопонімні) теж мають значне
поширення. Вони або загально вказують на походження носія
(Полтавець, Поліщук), або називають конкретну місцевість, населений
пункт. Серед перших – і ті, що вказують національне походження
(Волох, Німченко, Шведа), і утворені від назв давніх племен і діалектних
груп (Бойко, Дуліба), й територіального походження (Волинський,
Задесенець, Подоляк), й загальні (Острівний, Підмогильний).
Друга група прізвищ може в деяких випадках чітко не
простежуватись через зміну назв поселень, проте здебільшого мають
чітку етимологію (Кульчицький, Охтирченко, Самборак).
Часто вживаними є прізвища за соціальною приналежністю чи родом
занять (професією), залишаючись або в незмінній формі, або набуваючи
1

Худаш М.Л. З історії української антропонімії. – К., 1972. – С. 120-121.
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патронімічних чи демінутивних суфіксів: Бондар, Войтенко, Возний,
Гетьман, Козачук, Мельниченко, Присяжний, Скляренко, Солдатенко,
Титаренко, Токар, Фігурний, Чумак тощо.
Цікавими з точки зору етимології є прізвища прізвиськового
походження, як прості, так і складені. Первісні прізвиська могли
вказувати на фізичні ознаки (Білоус, Головатий, Горбаль, Довгань),
особливості іміджу (Довгопол, Красноштан), на психічні властивості
(Бурчай, Гмиря, Журило, Мирош, Скорик, Стогній). Складені прізвиська,
такі, як Загубинога, Зачешигрива,Тягнирядно, Цідибрага, були характерні
для Запорізької Січі – дотепні січовики полюбляли “чіпляти” такі клички
новачкам.
Осібною групою стоять прізвища, утворені від числівників
(Півторак, Третяк), від скам’янілих дієслівних форм (Прощай, Явися),
від прислівників (Швидко), службових слів (Нехай), вигуків та
звуконаслідувальних слів (Фіть, Чик), а також з нез’ясованою
етимологією (Цюзь, Шутурма).
Для вивчення поширення різних лексико-семантичних груп прізвищ
був вибраний один з регіонів Київщини – Приірпіння. Територіально він
складається з кількох невеличких міст та селищ міського типу. Для
лінгвогеографічного дослідження ця територія цікава тим, що тут наявні
вихідці з усіх регіонів України, і, завдяки високій концентрації
населення, зручно простежити загальну антропонімічну картину.
Отже, серед прізвищ прикметникового типу знаходимо номени в
формі членних (повних) прикметників і дієприкметників із закінченням
у називному відмінку однини –ий (-ій) у чоловічих прізвищах та –а (-я) у
жіночих. Найчисельнішою тут є підгрупа відтопонімних прізвищ з
суфіксами –ськ, -цьк, -зьк. Також зустрічаються прізвища – членні
активні й пасивні дієприкметники (Мальований, Погорілий). Рідко
надибуємо прізвища у формі нечленних (коротких) прикметників і
дієприкметників (Глух, Куц).
Досить значну групу становлять прізвища-присвійні прикметники,
утворені за допомогою суфіксів –ів, -ов, -ев, -ин, -їн (Андрухів, Савчин,
Петров). Окрему підгрупу становлять матроніми з суфіксом –ишин
(-їшин): Павлишин, Ковалишин.
Серед прізвищ іменникового типу, представлених в регіоні,
найбільшою є підгрупа утворених лексико-семантичним способом, тобто
співзвучних з іменами й загальними назвами (Самсон, Горобець, Гриб,
Пиріг, Коваль, Зуб). Є утворені за допомогою патро- і матронімічних
суфіксів: -енк-о, -ук (-юк), -чук, -ак (-як), -чак, -ич, -евич, -ович:
Кіцманюк, Петрук, Миргородченко; за допомогою здрібнілих й
емотивних суфіксів: Іванюта, Дядюра, Ткачик, Братусь; атрибутивних
суфіксів: Горбань, Зубань, Бородач, Лисак; агентивних суфіксів:
Бурчило, Смішко, Прядун. Незначною групою репрезентовані прізвища,
утворені префіксальним способом, частіше зустрічаємо утворені
способом префіксально-суфіксальним (Безручко, Загірняк).
Кількісно значною є група прізвищ, утворених синтаксичноморфологічним способом: складанням іменникової й прикметникової,
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дієслівної, займенникової, числівникової основ: Твердохліб, Рябошапка,
Вовкодав, Тихолоз, Худолій. Серед складних прізвищ, утворених
синтаксичним способом, є підвид дієслова в формі наказового способу,
поєднаного з іменником, що виражає об’єкт дії (Вернигора, Тягнибок), та
така ж форма від неперехідного дієслова, поєднана з іменником, що
виражає суб’єкт (Гуляйвітер).
Завдяки високому рівню міграціїї населення до центрального регіону
в досліджуваній місцевості наявні також й українські прізвища
іншомовного походження, які становлять близько 2% від загальної
кількості (Врана, Миклош, Галібей, Свєнціцький тощо).
Звичайно, в короткому огляді неможливо дати повну картину бодай
навіть територіально незначного антропонімікону – це справа ще не
одного ґрунтовного дослідження. Та все ж ми маємо вивчати цю галузь,
що має величезне не лише наукове, а й соціальне значення, аби знати
свої родові корені, вміти відповісти на головне питання: “Хто ми? Чиї,
яких батьків діти?”. Інтегрувавши ономастику в українознавство, ми
зможемо вийти на якісно новий рівень досліджень, відкривши широкі
обрії науки.
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УКРАЇНА – ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ

Сніжко В.В. (Київ)
СЕМАНТИЧНІ ОБРАЗИ
ВЕЛИКОЇ КИЇВСЬКОЇ КНЯГИНІ ОЛЬГИ
ТА КИЇВСЬКОГО СОБОРУ СВЯТОЇ СОФІЇ
У статті автор висловлює ряд гіпотез і прагне відстежити їх,
скориставшись порівняльним аналізом (методика історичної психології)
та філософським осмисленням семантичних образів Великої київської
княгині Ольги та Київського собору Святої Софії.
Нині класична археологія і супутні з нею палеоантропологія та
палеонтологія (палеозоологія та палеоботаніка) увійшли в найкращий
для свого продуктивного розвитку термін. Сучасний рівень технічного
забезпечення є дуже досконалим. Усі розкопки – це в першу чергу
експеримент, тож він, як і кожна аналізуюча дія, потребує у я в и . Не
кожен експеримент, як і не кожен розкоп, завершується очікуваним і
бажаним. Чим більше заглиблюються в суходольну (вже й у підводну)
глибину, тим більш цікавіші й неочікувані речі зустрічають дослідники.
Їх вже вражають не лише датування віднайдених артефактів, а і їхнє
існування загалом. Нові факти потребують не лише констатації та
систематизації (а вони обов’язково присутні в кожному експерименті: в
к о ж н о м у ), а і ґрунтовного осмислення зустрітого й побаченого. Таке
осмислення обов’язково має бути поєднане з т.зв. "образовим баченням",
що часто не співпадає з ретельним дотриманням, "визначеного"
минулими знахідками стереотипу, а навпаки є дуже залежним від т.зв.
"нюху" (що називають ще інтуїцією). Ці організмені особливості
сприяють визначенню не лише того, "де шукати", а і визначенню того,
що "тут відбулося". А це не залежить безпосередньо чи опосередковано
від ієрархічної належності "шукачів".
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Сучасний український терен вже давно перетворився на той, у який
намагаються з кінця 20 ст. і нині перетворити східносередземноморський та
месопотамський, ведучи інтенсивні бомбардування суходолу сучасного
Лівану, Ізраїлю, Палестини і, особливо, Іраку. Наш терен, крім і першої і
другої світових і численних громадянських воєн із танками та
бомбардуваннями, що можна визнати локальними землетрусами відчув на
собі численних глибоких багаторазових оранок з допомогою великовагових
тракторів (які "вирівняли" кургани півдня України), меліорації із
масштабним затопленням, локальними підтопленнями тощо. Тож,
досліджуючи такий терен, далекий від "першотвореності", треба мати, крім
професійної затятості, ще й неабияку уяву, здібність мислити "образами".
Експериментом є і дослідження літературних (писаних першочергово,
проте може бути і мальованих) джерел, не лише їх уважне прочитання, а і
аналізування, співставлення та ще багато чого, що нині пропонує
дослідницька галузь – історична психологія. Її розробкою займаються
психологи. Приміром, порівнюючи зміст т.зв. гліфів собору Св. Софії
Київської із офіційними та літописними стереотипами або неофіційні
записи, віднайдені в таємних схованках Давнього Єгипту, із офіційними
записами на колонах та стінах гробниць.
“Географічні назви України пройшли складний шлях розвитку і
утворення. Значна їх частина успадкувала топонімічну систему цілого ряду
епох, починаючи від доісторичної (до писемної) і кінчаючи нашим періодом.
Упродовж тривалого історичного часу вони розвивалися в тісному зв’язку з
топонімією багатьох племен і народів Євразії, залишаючись у своїй основі
слов’янськими1.
Загальнослов’янська топонімія, яка є основою і давньоукраїнської, і
сучасної української, мала дуже широке поширення в Центральній та
Східній Європі. Такого значення мають топоніми від спільних назв лісових
рослин: береза, верба, дуб, іва, єль (ялина), клен, липа, малина, калина,
вільха, горобина, сосна, смерека, черемха; або риб: карась, линь, йорж,
окунь, осетер, щука; тварин: вовк і тур, тощо. Що є безсумнівним
свідченням щонайближчої спорідненості поміж мешканцями цього
важливого для загальноєвропейської ґенези регіону.
На великий жаль наша національна пам’ять, яка має бути відтвореною в
географічних назвах істотно свідомо порушена – лише в наш час вже двічі
було виконано масові перейменування населених пунктів України. Я ж знаю
такі, що лише за одне десятиліття 3-4 рази змінювали свої назви.
“Географічні назви, як ніщо інше, допомагають заглянути за обрії
затьмареної давнини, через них і для них побачити горизонт безхмарного
прийдешнього. Тому бережімо їх від зникнення”.2
Азовське море – дуже важливе природне водоймище в історії дуже
багатьох народів, які беруть початок з його терен, хоча й вони ц ь о г о поки
що "історично" і не усвідомлюють, як, приміром, скандинави. Різні погляди
на нього у різних народів засвідчено і в його назвах. Меоти і інди, які
населяли його узбережжя в античні часи, називали його Тамарунда – мати
моря; дехто вважає – годувальниця Чорного моря. Проте більш вірогідно, що
1
2

Янко М.Т. Топонімічний словник України: Словник-довідник. – К.: Знання, 1998.
Франко З. Хто ми? Звідки родом? – К., 1990.
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мова іде про значно змістовніше усвідомлення “матері моря” – Великої
Матері, покровительки вірогідно усіх вод або й народів, які проживали
навколо нього. Приміром С. Наливайко1 звертає увагу, що здавна кримські
таври поклонялися Діві-Артеміді, яка має всі архаїчні риси "матері-корови".
На теракотовій пластинці, знайденій 1946 р. у Херсонесі (біля Севастополя)
зображено жінку з головою корови (не слід примітизувати цей візуальний
символ, як образ "господарки худоби"). Там само знайдено монети із
зображенням на одному боці богині Діви, захисниці й покровительки
Херсонесу, а на другому – бика. Образ "матері-Корови" – великий образ
"Прародительки", бо поєднаний із сотворінням Всесвіту, безпосередньо із
утворенням
Молочного
(Чумацького)
Щляху,
що
ізасвідчує
образовомістична постать корови Замунь із “Книги Велеса".
Важливість тієї обставини, що Азовське та Чорне моря наближені одне
до другого географічно не обмежується лише цим. Чорне море за своїм
складом води, як вважають деякі фахівці, дуже наближене до складу крові
людини. Тож навіть відомі фантасти брати Стругацькі казали, що
прообразом моря-живого організму (в книзі "Соляріс") на Землі може
слугувати лише Чорне море. Проте навіть назва трохи дивна, бо усі, хто був
біля нього, бачили, що води його не є ч о р н и м и . Поза сумнівом, вони не є
й червоними, але ж в давньослов’янській мові червене і чорне дуже подібне.
Окрім того, у тюрків чорний колір (чорні клобуки) є пріоритетним, зокрема
царською ознакою (чорний оксамит), тож бо "чорний" або "царський", як,
приміром, і "царські скіфи" у геродотових "Історіях". Червоний колір у
багатьох давніх народів, т.зв. трипільці не є серед них винятком, є дуже
важливим у світосприйнятті, пригадаймо значення червоної охри чи
фарбованого одягу фінікійців.
Саме з Подунав’я починають свій доленосний шлях солоунські брати,
щоби символічно чи фактично продовжити справу, розпочату чи не
найближчим сподвижником Ісуса Андрієм, возведення цих теренів в
ідеологію правдивого ісусового богорозуміння. Бо ще з початку 3 ст., коли
розпочався Великий здвиг народів, який змінив устійнені суспільства (їхню
архаїчну ідеологію), комунікативні зв’язки, а Подунав’я опинилося в центрі
„мішанини” спричиненої войовничими об’єднаннями кочівників із сходу,
півночі та північного заходу. Проте усе устійнювалося і в 9 ст. значно
зміцнилися Великоморавське князівство та Болгарське царство. Особливо
важливим виглядає поразка болгарського війська 858р., опісля якого згодом
цар Борис був вимушений погодитись із візантійським православ’ям як
державною релігією, а самому хреститися в Михаїла, звернімо увагу, що це
християнське ім’я є дуже важливим в історії Давнього Києва. Тому і
здійснилася акція братів Кирила та Мефодія на прохання Ростислава,
правителя Великоморавської держави, до константинопольського
імператора Михайла ІІІ про надіслання духовних книг та вчителів.
Вважають, що давню слов’янську глаголицю отримав до своїх рук Кирило
863 р., коли брати із почтом учнів розпочали свій шлях з Константинополя
до Моравії н е о х р е щ у ю ч и , а лише „ б л а г о с л о в л я ю ч и ”
т а м т е ш н і х х р и с т и я н є р е т и к і в . За кілька століть до цього те
саме здійснював і їхній ідеологічний вчитель – апостол Андрій, не
1

Наливайко С. Таємниці розкриває санскрит. – К.: Просвіта, 2000.
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о х р е щ у ю ч и , а б л а г о с л о в л я ю ч и лише. Це є важливим
свідченням, що апостол здійснював свою акцію не у верхів’ях Дніпра та на
Київських горах, бо на початку 1 тисячоліття християн або їхніх єретиків ще
не було на Дніпрі, та ще й у Новгорода Великого серед тамтешніх „словен”:
фінів, вепсів та інших.
Усеєвропейська життєва артерія річка Дунай з найдавніших часів була
головною природною геополітично-цивілізаційною структурою і водною
транспортно-комунікативною магістраллю Європи. Значимість Дунаю в
певні періоди ґенези людства в цьому регіоні незрівнянно зростала або на
певний термін суттєво занепадала, проте він завжди існував як головна
визначальна артерія європейського організму. Болгарія – це давній
придунайський терен, його етнічна протослов’янськість і слов’янство
споріднені якнайщільніше із українством, як давньоукраїнським так і
найближчим в часі до нас. Навіть державотворчі процеси кінця 1 тисячоліття
дуже подібні. В Болгарії вони ініційовані в середовищі осідлого
геополітичного об’єднання автохтонів прибулою групою булгар* (чорних
клобуків) не слов’янського походження під орудою князя Аспаруха, згодом
це об’єднання утвердилося на Балканах як провідна на той час слов’янська
структура – Болгарське царство, що вдало протистояло і давало гідну відсіч
мондіалізму Візантійської імперії. На українському ж терені геополітична
структура – слов’янська держава Київська Русь, де осідлі автохтони із
протоболгарами під орудою нащадків балто-західнослов’янських прибульців
певний час продовжували гідне протистояння слов’ян імперській експансії
Візантії. Близько в часі постали і Великоморавська держава, Хорватське
королівство, а на теренах особливого для слов’ян геопсихічного регіону
Центральне Подунав’я – Мадярське королівство.
Недарма київська княгиня Ольга мала походження з терен Болгарії. Саме
в м. Філіппополі, майбутньому м. Пловдів довгий час столиці Болгарії, був
центр богомильства слов’янської версії однієї з течій Ісусового
християнства, що зародилося у Вірменії в 7 ст. В подальшому в Болгарії
набуло значного поширення богомильство – важлива духовна і геополітична
ідеологема, споріднена з місцевим природним богорозумінням та
правдивими ідеями Ісуса та його сподвижників, яке і Візантією і
католицьким Римом визнавалися "єрессю", а тому зазнавали гонінь.
Приміром, духові послідовники богомилів в Південній Франції катрани
відчули на собі дію перших т.зв. хрестових походів.
Імена київських князів Олега, Ігоря, Святослава і княгині Ольги існують
в історії, інтерпретованій та адаптованій для Російської імперії, немов би і
цілком очевидні, проте впадає в око якась по собі і невиразна обставина,
далебі виглядають вони такими постатями, які увібрали у себе і уособлюють
певні періоди, зокрема кожен із них не є постать-особа, а є постать-період.
Більше того, не період, який охоплюється терміном життя цієї постаті, а такі
події охоплюються, які відбувалися в інші часи і на інших теренах, проте
психологічно ці події можуть бути притаманними конкретній постаті, як
виразнику певних рис певного психотипу.
*
За одним із найпоширеніших історичних стереотипів це геополітичне об’єднання
вважають "волго-камською державою" з приналежністю до метаетнічного угруповання
тюркомовних народів.
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Наразі ці постаті можуть сприйматися лише як певні психоетнічні
стереотипові образи, створені в часи розвиненої Княжої доби щоби
засвідчити Світові державну свою історичність і в залежності від належності
до прихильності західноєвропейській духовій традиції чи південноєвропейській долучалися ті або інші “біографічні” подробиці, які в більшості
своїй і не відповідали тому що умовно визначається “історичною правдою”.
Після перебирання на себе Московським царством, Россійською імперією,
більшовицьким режимом СССР “правонаступництва Великого Києва” і
„всесвітньої величі Київської Русі” відбувалися суттєві коригування у
формуванні необхідних “історичних” стереотипів. Наразі ці стереотипи
утверджені у вихованні, в мистецтві, зокрема в духовій і матеріальній
культурі, навіть втілені в державній ідеології як атеїстичного так і
ідеалістичного штибів.
Чи потрібні сучасній Україні ці “історичні” стереотипи минулого? З
ними ж виросло не одне, а сотні поколінь, ці стереотипи увійшли в
свідомість, підсвідомість, як очевидне. І спробуйте лише обмовитись про
їхню недоречність в певних колах! Отримаєте в нагороду епітети, з яких
лише „зрадник” буде літературним.
Неприродну "історичність" стереотипу православно-візантійської величі
Києва першими відчули россійські науковці, політологи тощо в період
Перебудови
(1985-1991
рр.).
Тож
бо
щонайперше
згадали
П.П. В’яземського1, який відкрив давній, “справжній” слов’янський водний
шлях для громадян Россійської імперії, бо їм про нього і знати було
заборонено. П.П. В’яземський дослідив повідомлення європейських хронік
та свідоцтва скандинавських саг і "звернув увагу, що для мешканців
північних країн берега рік Одеру та Ельби (Лаби), заселені слов’янами,
слугували велелюдними торгівельними магістралями, які з’єднували береги
Балтики з Центральною Європою. Звідціля, із Чехії і Баварії, починається
шлях на південь Дунаєм – до сучасного Дьера на Рабі, звідкіля повернувши
на південно-захід, через Карінтію можливо було вийти до сучасного Трієсту
на Адріатиці, щоби через Венецію направити свій шлях до Риму, або,
продовжуючи спускатися Дунаєм, обрати один із двох шляхів, які
починалися від Бєлграда: на Ніш, Средець (Софію), Філіппополь (Пловдів)
та Андріанополь с т а р о ю “ Т р о я н о в о ю т р о п о ю ” "2 (підкр. моє –
В.С.), яка закінчувалася, а точніше починалася від давнього славетного міста
лелегів Трої або Трояні! До речі, Тіт Лівій свідчить, що і майбутній Трієст
заснували біженці-мігранти з Трої (Трояні).
В нинішньому часі українського ненаситного дослідництва, коли
відновлюється правдиве минуле, фахівці мають слушну можливість
зреалізувати два шляхи правдивого спогаду про минуле та спростувати
міфологеми россійської історіографії. Проте чи лише російської? Можливо
це сталося раніше? Нині можливо погодитися із тією гіпотезою, що увесь
комплекс, не відповідних дійсності міфологем „Кієвская Русь” було
створено свідомо, щоби таким великим історико-культурним „монолітом”
поховати правдивість розвитку суспільств на нинішньому українському
терені і виокремити як одноосібно правдиву ідеологему про спільність
1
2

Вяземський П.П. Две статьи. – Воронеж, 1893.
Никитин А. По следам Апостола Андрея // Наука и религия. – 1990. − № 9-12.
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походження та становлення деяких новітніх народів від єдиної
давньоруської
народності,
слов’яномовносвідомістного
суспільства
(надметаетнічної геополітичної структури). Засвідчивши „історичну
правдивість” цієї обставини через утвердження в світовій історіографії в
контексті світоглядно-теїстичної підлеглості православній Візантії, зокрема
антислов’янській геополітичній структурі. Тому „псковські легенди”, як
оригінальний витвір народної психології північних балтів, мордвинів та
фінів угромовних та інших дещо ослов’янених народів, які в подальшому
„наростили” на своєму духовому каркасі „історичного тіла”, в
Середньовіччі міцно утвердили побутову оповідку про „чудний плод
благоцвєтущій” із града Плєскова. Згодом який дійсно перетворився в
історичний канон „праматері всєх князєй русскіх”. І хоча цей культ, як
осучаснена (на той час) геопсихологічна версія найдавнішого всесвітнього
культу Великої Матері, було введено задля практичної значимості. Все ж
має він свою геополітичну тяглість із часів утвердження конкурентного
водного комунікативно-торгівельного (в супереч скандинаво-хозарському)
шляху та руського флоту. Проте в майбутньому п і д с т у п н і люди
перетворили саму ідею в „культ засновниці русской (россійської) держави
та русской (россійської) церкви”.
Правопис треба зберігати правдивий, тоді і не буде виникати
перетлумачень. Русь і зокрема русічі або руські люди чи руси тощо – назви
людності яка проживала на теренах сучасної України, зокрема в лісолуковій
її частини, а країна їхня на той період називалася Русь. За сучасного
вивчення історичного матеріалу реального існування набули Київська Русь,
Чорноморська Русь, спірною є Дунайська Русь. Усі ці назви мають
написання із одним “с”. Коли ж цією назвою почали користуватися в
Московському царстві, то почали використовувати два “с”, щоби
розрізнити, що русскіє – це не руські. Всесвітньо відомий совєцкий вчений
дослідник Л.Н. Гумільов навмисне плутає “руських” із “русскімі”, а тому,
зокрема, і втрачає здоровий глузд стосовно нашого, наразі українського
терену. Країна, ж в якій жили – автохтони із фіно-мордовської та фінопермської мовних груп у поєднанні із тюркомовною людністю, яку перед
об’єднанням представляла держава Хозарський каганат, у новому висліді
мала назву Россія, населення її наразі називається россіяни. Обов’язково два
“с” і в назві країни, і в назві краян, щоби відрізняти від Росії, країни, яка в
10-11 ст. ще існувала на Керченському півострові – це був головний терен
тогочасної Чорноморської Русі. Деякі дослідники вважають, що оце і була
підпора і фортеця тогочасних чорноморських морських розбишак, саме
через це Л. Диакон1 із чіткою переконаністю говорить про величезний флот,
який був аж ніяк не річковий, це не беруть до уваги пізніші історіографи.
Так от, саме морський флот напав на Візантію з боку Боспора
Кіммерійського, проте був розтрощений в 941 р. Слід зазначити, що район
саме Кіммерійського Боспору було свого часу аж занадто заселено. В
“Періплі понту Евксинського” та і Страбоном згадуються міста:
Пантікапей, Фанагорія, Кітей, Коркондама, Зефірій, Акра, Німфей усі вони
наразі під водою.

1

Диакон Лев. История. – М., 1988.

509

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

Багато россійських дослідників 19 ст. усе настирливіше звертало увагу
на ту обставину, що “Повєсть врємєнних лєт”, як і усі подальші літописні
писання, як і пізніші твори штибу “Книга Стєпєнная царського родословія,
содержащая історію, россійскую с начала ония до времен государя царя і
велікого князя Іоанна Васільєвича” (М., 1775 р.), від правдивої історії
далекі. Стосовно “Повєсті врємєнних лєт” це засвідчили і Бєстужев-Рюмін
К.Н., Шахматов А.А. та інші. Стосовно останньої, приміром, є
переконання1, що «початкові глави “Повєсті врємєнних лєт” виявляють
собою текст “Сказання про перших князів” доповнене сюжетами
найрізноманітнішого походження». Проте я переконаний, що і “Сказаніє…”
(або більш давня за часом сага) складена була гарним скальдом, який
сповідував слов’яно-балтський романтизм на історичну тему як певне
замовлення богословів і державників, які потребували ідеологічної
міфологеми. Тоді як пізніша ідеологема стосовно об’єднання усіх східних
слов’ян під гаслом “відновлення київської спадщини” повинна була мати
твердою саме оцю “Київську спадщину”. Мати її потрібно було хоча б у
вигляді такої собі записаної “відомою” постаттю із очевидної давнини. І її
мали… Справді писане, історичне джерело: ad fontes.
Історично ж тими носіями „ідеології” Давнього Києва щонайперше для
Московії були не кияни і не слов’яни давньоукраїнського терену. У
більшості своїй за таких носіїв правили до 1350 р. вихідці з новгородських
та білоруських земель, тобто носії безпосередньої ідеології балтів під
духовим впливом західних слов’ян, для яких взірцем була легенда про
“Київський стіл” і міфологізована харизма нащадків провідників київських
кланів князів-воїнів. Вони сприймали “на віру” як подарунок долі від
сильніших, „обігрітих небесною ласкою”, державну бюрократичну мову,
юридичне право “Руську Правду” тощо. Проте ті, кому вихідці із Білорусії,
Полоцька та Новгорода відтворювали ці ідеологічні програми не
усвідомлювали (хоча і мали генетичну справжню спадковість, як і їхні
супротивники) психічно усього того сакрального змісту “київські ідеології”,
бо не лише в Московії, а й у Великому князівстві Литовському немає і
натяку, приміром, на відтворення чи хоча б копіювання Софії Київської, а чи
Десятинної церкви (якщо вести мову про собори), або в іменах. Київське
князівство, приміром, навіть в особі княгині Ольги, а чи князя Володимира,
які демонстративно не користувалися іменами отриманими при хрещенні
(Єлєни та Васілія), а користувалися, як і усі їхні київські, чернігівські тощо
нащадки, слов’янськими іменами, як і їх близькі, челядь, військо.
Московські ж князі-царі – Івани (І, ІІ…) та Васіліі (І, ІІ…), згодом Дмітрії,
Боріс, Міхаїл, Алєксєй, Пьотр (І, ІІ…), Єкатєріна, Єлізавєта, жодного
Святослава, Мстислава, Всеволода або Володимира (окрім Ульянова).
„Московського придворного часів Івана швидше назвали би Теміром чи
Булгаком, аніж Володимиром, Глібом чи Всеволодом” – звертає увагу
Едвард Кінан.2
З усього пантеону “засновників” легендарної Київської Русі починаючи
від О(А)скольда і Діра, Олега, Ігора, Святослава, дітей Святослава,
закінчуючи Володимиром лише Ольга виписана досить реалістично,
1
2

Никитин А.А. Ольга? Елена? Эльга? // Наука и религия. – 1991. − № 11. – С. 20-23.
Кінан Е. Російські історичні міфи. – К.: Критика, 2001.
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звичайно, що не без пространних богословських екскурсів та чудових, як на
той час, літературно-романтичних описів. Це найактуальніше бажання
створити культ, офіційно сакралізований християнською православною
церквою, як “святої княгині Ольги”, подвижниці християнської ідеї у
вигляді в і з а н т і й с ь к о ї
ідеології
в
слов’янських
з е м л я х , а згодом і в ослов’янених (колонізованих) землях, “як праматері
всіх князів руських”. Це має свою тяглість від давнього архетипу
„богожінки” до Великої Богоматері через культ Жінки-Сонця Премудрості
Великої, тому ж центральною постаттю в соборі Софії Київській,
визначному центрі ідеології, як духово-мистецько-теїстичному храмі, є
жіноча постать – Оранта у давньослов’янському дохристиянському вітанні
Великого Неба. В народі на пересічному рівні вважалося, що це образ Ольги.
Уся “давньоруська” плутанина, зокрема літописне переплутування
розпочинається із “Повєсті врємєнних лєт”, до якої, на моє глибоке
переконання, треба ставитись як до оригінального художнього твору,
створеного на певне літературно-публіцистичне замовлення, поза
історіографією. Правдиві ж історичні факти, висвітлені на папері чи на
дереві, згинули разом з бібліотекою князя київського Ярослава. Із якої
врятувати змогли малу часточку, з якої згодом було скопійовано той давній
художній твір, який наразі має назву “Велесова Книга” чи “Книга Волоса” і
вірогідно, з того ж таки збереженого “Епосу давніх слов’ян” (назва
гіпотетична), було створено значно згодом “Слово о полку Ігоревім”. Крім
київськоруських та московитських переписувачів і россійських історіографів
доклали своїх “творчих” зусиль ще й “русскіє ісслєдоватєлі, начіная с
К.Н. Бєстужева-Рюміна…”, якому належить “момент” виникнення і
зникнення “Слово…” Усі літописи-сказання, житія існують як певний
сценарій готової п’єси-фону, яка готує центральне з’явлення постаті Великої
Мати Оріїв – Ольги. Проте уся історія Ольги, і з цим слід погодитись, – “це
історія Рюрика, та його спадкоємців: Олега, Ігора і Святослава, тобто історія
виникнення древнєрусскої держави та її взаємовідносин з іншими народами
– слов’янами, греками, скандинавами і тюрками. Це ще й історія
утвердження на русской землі християнства, формування дрєвнєрусской
культури – від писемності, градобудівництва, храмової архітектури,
ювелірної справи до державних інституцій, дипломатичної служби […] І все
оце вміщується всього в одне сторіччя – від з’явлення Рюрика на сторінках
літописів до смерті Святослава в 971 року.”1 Багато із чим і не є можливим
погодитись, зокрема починаючи “від з’явлення Рюрика” – це треба розуміти
як алегорію (“рюрік” – харцизяка), зокрема “від з’явлення харцизяк”, якими
на той час (9 ст.) були блукаючі найманці військовики вікінги-варяги, чи
скандинавські, чи західнослов’янсько-балтські. Хоча слід зауважити, що
правдивий скандинаво-західноєвропейський слід починається лише з
Київського князя Ярослава Володимировича, мати якого скандинавка
Рогнєда та дражина Ірина (шведська принцеса Інгігерда). Можливим є
нагадати, що законною дружиною київського князя Володимира
Святославовича була Анна, сестра Васілія ІІ візантійського імператора,
Рогнєду було Володимиром "прилучено" силою, тож бо за християнськими
законами Ярослав був позашлюбним дитям. В хрещенні князь Володимир
1

Кінан Е. Російські історичні міфи. – К.: Критика, 2001.
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отримав ім’я Василь, а Ярослав – Георгій. Тож бо Ярослав Мудрий – це
немов би і псевдонім князя Георгія Васильовича. Як на той час – звучить не
по слов’янськи, хоча для візантіє-московського боярського кола – досить
природньо.
Легендарна Ольга була сучасницею відомих візантійських імператорів
Льва ІV Мудрого (881-912) та його брата Александра (912-913), а
легендарний Ігор привів її до Києва “із града Плєскова” в 903 році, в
подальші ж часи з’явилися й доповнення-уточнення: немов з “Плєсковской
страни і от “вєсі Вибутской”. Сама ж зустріч Ігора з Ольгою – окремий
художньо-романтичний
т в і р , де вагомими символами
виступають ч о в е н т а п е р е в о з . Подальше життя в цьому творі її не є
виразним, воно висвітлюється із моменту смерті київського князя Ігора, яка
в літературно-художніх літописах перетворюється на увертюру до суворого
напучення нащадкам здійсненного Ольгою стосовно древлян, які немов би
вбили її чоловіка. Ця помста-повчання відбулося поетапно без аніякого
супротиву тих кого повчали: після двох малих винищень третє – п’ять тисяч
“лучших мужей” древлянських було у стилі найдавнішої еллінської
гекатомби чи за одіновою традицією винищено під стінами їхньої столиці
Іскоростеня під час тризни, яку рішуче заперечує християнська ідеологія в
усіх своїх інтерпретаціях. Далі наголошується, що через рік Ольга остаточно
винищила древлян, а тих що лишилися живими продала в рабство.
Слід зауважити, що лише з військових дій Олександра Македонського
елліни пізнали юдеїв, проте юдеї ж ще не звертали своєї уваги на іонян1. Вже
з часів селевкідової Сирії та птолемеєвого Єгипту вони відчули потребу
одне в одному: елліни освоїли Біблію у перекладі грецькою, юдеї
ознайомились із Платоном і Арістотелем. Від контакту цих різних
світоглядів виник гностицизм, як світовідчуттєва антисистема2. Від
зіткнення елліністичного світобачення із іранським сонцепоклонством у 3
ст. народилося маніхейство, яке відбуло масштабних гонінь майже в усій
тогочасній Ойкумені. Проте ідеї стикалися із сформованими світоглядними
системами породжуючи нові інколи навіть і негуманістичні за змістом. Нові
антисистеми народжувалися від зіткнень різних геопсихологічних
оригінальних осмислень світоустрою. Врешті-решт антисистема утворена в
9 ст. в контактній території поміж Візантією та мусульманським Світом з
часом як маніхейство психологічно ж переадаптувалося в богумильство та
утвердилось в Болгарському царстві. Ми вже трохи цього торкалися, бо ця
обставина важлива у відповідності до княгині Ольги, яка має своє
походження з терен Болгарії, тож і її приналежність до християнства не мала
ознак візантизму до певних обставин.
Київський собор Святої Софії, що є найвеличнішою культовою спорудою
в Східній Європі закладено «згідно "Повісті минулих літ" Нестора
(Чорноризця Феодосіївського монастиря Печерського) Ярославом Мудрим у
1037 р. на честь перемоги над печенігами. За новгородським літописом, його
закладено в 1017». Відповідно до новгородського уточнення не на честь
перемоги над печенігами. Далі за текстом дуже цікавого довідника3:
1
2
3

Тюменев А.И. Евреи в древности и в средние века. – Пг., 1922.
Николаев. В поисках за божеством. Очерки истории гностицизма. – СПб., 1913.
100 найвідоміших шедеврів України. – К.: Автограф, 2004. – 496 с.
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«Спільна думка істориків про те, що Київська Русь у всьому намагалася
наслідувати досягнення найбагатшої ранньосередньовчної держави Візантії,
стосується й історії Софійського собору в Києві. Найбільшим
християнським храмом того часу був Софійський собор у Константинополі,
збудований візантійським імператором Юстініаном у 532-537 рр. Його
розміри, досконалість архітектури та пишне оздоблення перевершили
легендарний Єрусалимський храм Соломона. І якщо можна погодитися з
думкою, що Ярослав Мудрий хотів створити храм Софії у Києві за
прикладом візантійських імператорів, то про пряме копіювання не може
бути й мови. Назва собору походить від грецького слова "софія" –
"мудрість"». Тож і характеристика київського князя Ярослава
Володимировича походить від "софія", то може він на грецький лад Ярослав
Софійський? Не можливо, бо буде виглядати на те, що є якась спорідненість
із Болгарським (що на Балканах) тереном. Столицею держави Болгарія є
саме м. Софія, проте цю назву воно перебрало на себе в 14 ст., а до того
існувало як Средєц, яке отримало на початку 9 ст., коли увійшло до складу
Болгарського царства, балкансько-дунайської слов’янської держави. Через
що воно отримало сучасну назву Софія, також відомо – ще в середині
першого тисячоліття у м. Сердіка (на той час), як і Візантії було побудовано
собор Святої Софії.
Цей собор частково зберігся і нині існує в Болгарській столиці. Він
зовсім не схожий ані з Констянтинопільським, ані з Київським, а нагадує
шатер булгарський чи мадярський. Чому Софія? Існує така собі софістика,
яка здатна словесно призводити до помилковості суджень, через їхню
неоднозначність. Софісти, як умовна течія елліністичних мислителів
середини 1 тисячоліття до н.д., обирали основою своїх осмислень людину з
усіма її недоречностями та неоднозначностями.
Ще з часу з’явлення майбутньої княгині київської – Ольги існує в
Давньому Києві дерев’яна культова споруда на честь Софії. Можливо,
мудрості, яка породжує віру, надію, любов, котрі сприяють ґенезі людства,
яке прагне гуманістичності свого розвитку, яке в Ісусовому світосприйнятті
втілюється в усвідомлення "не убий".
Нині відомо, що нащадки і спадкоємці величі давньоєгипетських
фараонів в гробницях своїх попередників стирали та іншим шляхом
знищували їхні зображення, тому знищено зображення легендарного
фараона Сеті його спадкоємцями, або фараона-жінки Хатшепсут, яка
здійснила видатний внесок у розвиток керованої нею протягом багатьох
років, держави. Чому так чинили? Стосовно останньої, певне через те, що
вона була жінкою, а керманичами держави – синами Неба чи Сонця мали
бути чоловіки.
На місці дерев’яного храму і без згадки про нього, було побудовано, як
писав Іларіон в "Слові про закон і благодать": "церкву дивну та славну всім
сусіднім країнам". А щоби помилки не відбулося із зовнішнім виглядом
собору, то навпроти головного вівтаря зображено самого князя серед рідних
із макетом собору в руках. І ще в соборі окрім головного віваря є південний,
присвячений святому Георгію, покровителю князя Ярослава, який в
хрещенні мав ім’я Георгія, як і данський хельг-конунг Рюрик, що також був
хрещеним (можливо з Аскольдом чи окремо) і мав ім’я Георгій. Сліди
останнього, тобто Рюрика-Георгія простежуються в регіоні легендарного
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Кітеж-града, це нині досліджують россійські науковці. Вже і визначивши
район його поховання на рівні царського і за ідеєю наближеного до
поховання давньоєгипетських фараонів.
Фрески ж південного вівтаря присвячені архангелу та архестратигу
Михаїлу, культовій постаті Давнього Київа. Принагідно пригадаймо, що
ім’ям Михаїл було поіменовано охрещенного болгарського царя Бориса. Що
найвірогідніше, близькою родичкою якого й була майбутня кнагиня Ольга і
образ його, як борця проти імперського мондіалізму Візантії та їхнього
споживацького використання ісусового богорозуміння. Та й Борис не таке
вже й чуже для Русі не лише через культ Бориса та Гліба, а й через
булгарське Борис-Барс та й Боян (не бо Ян) – справжні історичні постаті.
Таким чином південний та північний вівтарі символічно й демонструють
геополітичну в е р т и к а л ь , не "з варяг да в греки", а з слов’ян-дунайців
болгар Шляхом, започаткованим Ольгою Премудрою із символом
архангелом Михаїлом-Борисом, да і до варяг-західноєвропейців,
започаткованим Ярославом Мудрим із символом Георгієм-Рюриком.
В Соборі "ансамбль мозаїчних зображень високо у вівтарі, головним
серед яких є величний образ Богоматері – Оранти (заввишки 5,45 м). У
підборі кольорів – синє вбрання, тепле золоте тло – живописці досягли
надзвичайного ефекту в сприйманні її як добра й заступництва для всього
людства перед Богом". 1Ці два кольори (небесне й золотаве) відіграють у
візуально-символічному вираженні нашої давньої ідеології те саме, що в
даоській ідеології "ян – інь". Слід відзначити ту н е у в а г у до Оранти, як
унікального мистецького твору та як оригінального семантичного образа
ідеології нашого давнього суспільства, ця неувага склалася не в часи
більшовицького СССР (коли все нищилось фізично і паплюжилось духово),
а значно давніше.
Софізм проглядає з напису, що зроблено на золотому колі німбу навколо
голови Оранти: "М-Р О-У". Християнські теологи впевнені, що це означає
"Матір Бога", а слов’янофіли – "Матір Оріїв". Відомо, що сакральномистецький образ Богородиці Оранти склався під впливом македонської
династії у Візантії ще тоді, коли вона відчула вірмено-павлікіянського
впливу, проте згодом ще більше болгарського богумильства. В храмі Софії
Київської очевидним є різний ідеологічний підхід у формуванні загальної
духової атмосфери собору будівельниками та художниками. Надалі образ
Оранти стає дуже поширеним у правосланих храмах. Сам храм має подобу із
грузинськими культовими спорудами.
Вся увага в Соборі зосереджується на образі Оранти-Заступниці. Оранта
від молюся – зображення звернене до неба, до Бога, відоме з багатьох
богорозумінь і має давню традицію у землеробських культурах ще 5-3 тис.
до н.д., поступово перетворившись на образ християнської церкви. На
київському зображенні в о н а ще без хустини (покривала) в руках та
дитини. Тобто це ідеологічно давнє зображення перенесене майстрими до
християнського храму. Зображення вважалося "Заступницею" і народна
психологія утворила символ-оберіг – допоки є Оранта-Заступниця, є Київ –
мати міст р у с ь к и х , себто слов’янських, відповідно українських.
Закодованим є очевидно символічне зображення Ольги Премудрої.
1

100 найвідоміших шедеврів України. – К.: Автограф, 2004. – 496 с.
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Уся постать княгині Ольги в київській історії є суцільною алегорією,
починаючи із художньо-ліричних оригінальних оповідань романіста
Нестора, чорноризця Феодосієвого монастиря Печерського про молодого
перевізника через річку. Щонайбільше про життя і діяльність княгині Ольги
"історично" засвідчено в „Житии святой блаженной равноапостольной,
премудростию славной, великой княгини Ольги, нареченной во святом
крещении Елены, первой обратившейся от рускаго рода своим благочестием
к Богу, и о мужественном и о подвиге, и в Царствующем граде получила
святое крещение, и о смерти ее, и о перенесении многочудесных и
нетленных мощей ее, и отчасти похвала”1. Сама назва є готовим
стереотипом, що функціонує й нині. Як вважають россійські публіцисти
опис зустрічі князя Ігора із майбутньою своєю дружиною Ольгою є чи
найпершим записаним таким фрагментом та найкращим із історії
россійської художньої літератури.
Поза "досягненнями" россійської художньої літератури схематично
запишемо зміст – молодий майбутній державник Ігор насолоджуючись
життям в мисливстві один потрапляє в ситуацію, яка потребує переміни
берега, і йому в цьому допомагає молодий автохтон-перевізник, який
виявляється до того ще й вродливою дівчиною, якою бажає „непогордувати”
молодий гульвіса-зальотник. В усій оповідці відчутною є певна ідеологічна
направленість та символізм! Спробуємо долучитися до психоаналізу
семантики.
Автохтонка виявилася не лише чарівницею у розумінні дивовижних
чарів краси, а і чарівницею-віщункою*, яка в ньому розгледіла не лише
путнього чоловіка, а й майбутнього державника і що є найголовніше, вона
пояснила йому "щ о " він має робити надалі. Коли ж це н а д а л і постало
очевидним, певним, то він запросив її до „столу” не прислужницею, а
соправителькою. Князь був воїном, а княгиня духовнозаконодавчою особою.
За Ольгою посилали просити до „столу” не абикого, а хельгу (Олега віщого).
Князь Ігор в цьому „Житії…”, як і в інших описах ніде і ніколи не виступає
реальною і цілісною постаттю, його функція воювати проти древлян і
доводити їх до усвідомлення над ними зверхності княжої влади. Після
рішучого відсторонення Ігора стосунки із древлянським князем Малом
виявилися складними і недвозначними. Мал домагався, щоби Ольга після
перебрання на себе княжої влади врешті-решт погодилась на об'єднання
двох геополітичних структур в одну спільну і скріплення цього союзу
одруженням, вже не тільки по тим часам немолодих людей. Ольга ж навпаки
повела сильну антидревлянську політику. Проте виникає цілком очевидне
запитання, а хто ж то такі оті древляни? Існує стереотип сформований ще з
подачі віщого Нестора. Проте більшість дослідників ніколи не вірила цьому
стереотипу. То хто ж вони такі оті древляни (тобто поселенці серед лісу) чи
деревляни (які обирають собі для культу дерева)?! Нагадаю, що дубовий кіл

1
Книга Степенная царского родословия, содержащая историю российскую с начала
оныя до времен государя царя и великого князя Иоанна Васильевича. – М., 1775.
*
Подібні описи можливо прочитати й стосовно россійського царя Пєтра I Романова.
Зокрема про його “зустріч” з розбійницею-цілителькою Марією, у якої згодом було
шестеро дітей, а старший хлопчик вдивовиж був схожим на імператора російського.
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був важливим атрибутом у друїдів, священної касти у давніх кельтів. А от
києвицею називали лиху віщунку або чорну (злу) чаклунку.
Серед різних річок Одри, Лаби, Морави, Влтави побачила якось одна
віщунка-чарівниця – Лібуша – особливу річку і на тій річці вона місце певне
вказала де створено м і с т о б у д е і тим містом згодом виявилась Прага.
Себто „Вхід” (порог)– Лібуша сказала, що величне місто буде із „божою
благодаттю” на місці, де біля входу в гору чолов'яга стоятиме, – так і
сталося. А тепер беремо мапу і розглядаємо її по 50º північної широти від
Праги далі ідуть великі міста Краків, Львів, Київ, Харків. Продовживши своє
спостереження поза межі Європи, ми помітимо, що й м. Караганда, і,
зокрема, Сірий Клин, як і на т.зв. Далекому Сході Зелений Клин, від якого не
дуже то й длеко до м. Харбін, де найбільший на Сході храм Святої Софії
(Премудрості), природним чином географічно наближені усі поміж собою. В
Канаді ж на цій же широті знаходяться південні райони штатів Манітоба,
Саскачеван та Альберта. Ці яусі місця обжиті з своєї чи чужої волі
потомками слов’ян, зокрема, українцями.
Легендарні київські правителі Аскольд і Дір зазнали певного
вірменського впливу, і про це найочевидніше свідчить легенда про індських
братів, що її неодноразово згадує С. Наливайко. Ця обставина свідчить про
духовий зв'язок, бо він є реалістичним завдячуючи давній геопсихічній
спорідненості. Більше того, вірогідно, що говорячи про зносини часів
Давньоукраїнської Трипільської цивілізації із семітами інколи сприймають
за таких давніх вірмен. Бо саме вірмени можуть виглядати зовні схожими на
той "образ" семітів, що існує нині, зокрема на євреє-арабів, хоча мовна
спільнота включає дуже різноманітну групу народів. Саме з євреями
щонайщільніше безпосередньо контактували народи Надчорномор'я, а не із
сирійськими та іншими мовно-семітськими народами, від яких вони первонаперво були відокремлені південними малоазійськими горами.
З Вірменії і отримали означені вище київські легендарні князі
християнство, зокрема павлікіанство, і сповідував його звичайно Дір;
Оскольд-Аскольд (скальд) – складно „співав військових пісень”, себто був
воєначальником, полководцем. За походженням він не мав бути
скандинавом, як вважає “Книга Велеса”, говорячи зверхньо і, навіть,
зневажливо про декількох „аскольдів”, вірогідно початково "чужих"
західних слов'ян. Датують, що до 842 р. „скитський народ росів” грабував
Пафлагонію, а в 860 р. ледве не здолав спротив Константинополя – це
говорить в підтвердження павлікійських поглядів структури Аскольда-Діра
стосовно "ворожої" Візантії.
Нині не уникнути різних двомислень, які, за моїм переконанням,
навмисне відводять від правдивого, ну хоча б наближено-правдивого
зображення подій Середньовіччя на давньоукраїнському терені. Приміром,
мова в „Повісті минулих літ”, а з її подачі і надалі в інших „історичних
джерелах” іде про Вишгород, не про той який приблизно наразі знаходиться
від Києва на відстані сучасних 20 км. Бо, приміром, Давній Київ не
обмежувався Надріччям-Подолом та Горою-Верхнім (княжим) Києвом. Там,
де іде нині дорога на сучасний Вишгород було багато різноманітних
поселень, як біля, так і на самому Кирилівському узвишші, де приміром
існує храм Кирилівського монастиря, збудований в ХІІ ст., вважають, що це
здійснено за бажанням Марії Мстиславівни дружини князя Всеволода
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Ольговича і храм в ХІІ-ХІІІ ст. був місцем поховання князів династії
чернігівських Ольговичів1. Вважають, що в храмі поховано було і князя
Святослава Всеволодовича – одного з героїв „Слова о полку Ігоревім”.
Проте на Йорданському ручаї в цьому ж таки регіоні майбутній князь
Володимир Великий, коли йшов відвойовувати столицю своєї імперії,
створив плацдарм для штурму. Я говорю про деякі споруди, здійснені
значно пізніше легендарних часів Ольги, задля того, щоби нагадати, що
після хрещення у візантійське православ’я Володимиром Великим,
християнські храми будувалися обов’язково на місцях волхвинських
культових споруд, цегляні ж споруди згодом змінювали дерев’яні. Про терен
Дорогожичів я нагадав навмисне, бо він є не дуже, за тими давніми мірками,
і далеко від Подолу, хоча і трохи далі від Гори, захищений з двох боків
повноводними ручаями, які впадають в Почайну, а інша частина терену
Кирилівське узвишшя розташована також дуже зручно, а річка Сєтомль ще й
відгороджує славнозвісну Оболонь, де було найзручніше місце зустрічі
ворогів із Півночі, Сходу та Заходу. Зокрема саме ця місцина і могла бути
Вишгородом. Бо сучасний Вишгород для зверхньої ролі стосовно існуючого
Києва був занадто далеким. Він міг бути місцем вигнання тощо, а не
накидання волі Горі за підтримки Подолу-Пониззя-Поріччя.
Істотною обставиною є те, що княгиня Ольга із сином Святославом
(вихователем якого був Асмуд) перебувала саме у Вишгороді. Свенельд, був
прибульцем з Новгорода, північного колоніального форпосту слов’ян, а не зі
шведської Ладоги. Він був воєводою легендарного князя Ігора Старого.
Свенельд на утримування своєї дружини, та і себе особисто, мав з податку
від поліщуків говорячи сучасною термінологією. Ігор же мав з отриманого
загального податку платити данину, як місцевий зверхник, хозарам та ще й
утримувати особисте військо. А. Шахматов вважає, що через те, що
відкупившись від хозарського зверхництва, Ігор приймав своїм військом
участь в походах останніх, які фізично знекровили його військо і фінансово
звели нанівець, він поставив себе у несумісне із життям становище. Тоді, 944
р., Ігор іде в „Деревську землю”, яка платить данину Свенельду, щоб
розжитися грошима. Ця дія не сподобалась останньому і він здійснив
повстання. Зокрема відбулося зіткнення в якому Ігор був убитий
Мстиславом Лютим, сином Свенельда за версією А. Шахматова.
Слід обережно погодитись із Л. Гумільовим2, коли він робить висновок
про недолугість (це ж художня творчість, а не історична) Несторової версії
(я певен, що він лише її записав, а висловлена ж вона була цензорамизамовниками), яка свідчить про занадто велику пожадність Ігора. Це справді
абсурд, особливо якщо уявити, що останнього разу „латану свиту” здирати
він іде з невеликим загоном своїх спільників. Ми маємо тут справу із
змовою, т.зв. палацовим переворотом із наступною суттєвою зміною влади і
перебиранням усіх повноваг на себе. Зокрема виконавчої, військової та
духовної. Законодавчу перебирає на себе бувша соправителька княгиня
Ольга. Іноді закидають А. Шахматову, чому київські дружинники не
1
Зорин А.Д., Кутовой А.И., Розенберг В.А. Киев X–XIII веков. Карта-реконструкция. –
К.: Мистецтво, 1972.
2
Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. – СПб.: СЗКЭО
"Кристалл"; М.: АСТ, 2002. – 576 с. Серия "Вехи истории".
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помстилися вбивці свого зверхника або хоча б за винищення своїх
сподвижників – це перше і друге – як це рішилися на таку дію у Вишгороді
коли київські сили були вдвічі більшими аніж сили змовників. Помста
відбулася лише 975 р. коли почт Олега Святославовича вбив Мстислава
Лютого. Зауважу, що усе виглядатиме логічним і зрозумілим якщо
враховувати, що Вишгород – мікрорайон Києва, а не сучасне м. Вишгород
Київської області, сполучення з яким на той час не було таким
швидкоплинним, як нині, а княгиня Ольга і її сподвижники, вдало
використавши незадоволення Ігоревою поведінкою місцевого населення
(недотримання слова через зневагу та пільгового права підлеглих, а
деспотична узурпація, погордування і зверхність аніколи не були в повазі у
слов’ян і довго накопичувавшись врешті-решт призвели до зриву) та
військової дружини, особистісної гвардії, яка складалася із найманців,
своєчасно опанували ситуацією на Горі, бо ж прирічний Подол був
природним продовженням Вишеградського терену, центром якого була
Кирилівка (сучасна Кирилівська гора), на мою думку, хоча і роль
прадавнього Клова в київському становленні не є другорядною.
Після деякої паузи князем проголошується малолітній Святослав
майбутній Завойовник, регентша – Ольга Премудра, а безпосередню
виконавчу владу – воєвода Свенельд, батько Мстислава Лютого. Слід
зауважити, що і в текстах Літописних Зводів воєвода Свенельд виявляє лише
стабільність і певну виваженість. В наступні роки провідники
Давньоукраїнської влади (духовно-законодавча і судова – Ольга Премудра,
виконавчо-військова – Свенельд Ясномисл) до певної міри возвернули
Давню Україну на ш л я х, яким вона лише розпочинала рухатись до
чужинської узурпації. Міцно утверджуючись на цьому шляху матеріально й
ідеологічно. Повернення до ідеологічного та психоетнічного усвідомлення
слов’янського довкілля найочевидніше помітно в опануванні ділових
паперів лише слов’янськими іменами провідників та їх почту, зокрема
зауважу, що в середовищах західних та дунайських слов’ян традиція
використання винятково, на відміну від оточення, слов’янських імен була
незмінною.
Принагідно ще раз зауважити, що перше Болгарське царство, після
приходу князя Аспаруха в середині 7 ст. в Подунав’я, було визнано
Візантією в 681 р. і проіснувало до 1018 р., в ньому прибула одна із
тюркських гілок булгари (чорні клобуки) влилися в „слов’янське тло”
автохтонів і створили спільний болгарський етнос. Який мав постійну
протирічну візантійській самостійну політику і таке протиставлення
спричиняло військові конфлікти починаючи із першого вторгнення болгар у
Візантію 671-679 р. Вторгнення 811 р. візантійської армії в Болгарію та
розгром її болгарами, вірогідно спричинив переслідування павлікіан у
Візантії. 852-889 правління царя Бориса в Болгарії – часи посилення її
могутності і біля 865 р. прийняття візантійської версії християнства. В часи
ж правління Іоана І Цімісхія візантійського імператора відбулося
приєднання до Візантії 972 р. Північно-Східної Болгарії, а після падіння
Першого Болгарського царства в 1018 р. було накинуто до 1185 р.
візантійське панування над усією Болгарією. А в 872 р. відбулося знищення
руху павлікіан у Візантії. Нам відомі з пізніших літописів легендарні походи
на Константинополь Аскольда, Олега, Ігора, Святослава тощо. Проте відомі
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засвідчені історичними джерелами і, приміром, облога Константинополя
військами болгарського царя Симеона в серпні 913 р. та поразка візантійців
від болгар у битві під Ахелоєм 20 серпня 917 р. Ще є такі цікаві події на
цьому терені, як повстання 820-823 рр. у Візантії очолюване Фомою
Слов’янином, або перемога візантійців над повсталими слов’янами
Пелоппонесу і початок безпосередніх воєн із павлікіанами, 849 р., розгром
болгарами візантійців 22 червня 813 р. під Андріанополем.
На іншому ж терені „слов’янського довкілля” – перша половина 9 ст.
утворення Великоморавського князівства; правління 819-822 рр.
Великоморавського князя Моймира та активна боротьба проти експансії
Тевтонського королівства; правління 846-870 рр. князя Ростислава як
утвердження Великоморавської держави. Визнання 874 р. королем
Людовіком Німецьким незалежності Великоморавії і зміцнення його позицій
в часи правління князя Святополка. Особливо бурхливі події кінця 9 і
початку 10 ст. – розпад Великоморавської держави та утворення Чеської
держави князем Болеславом І, а в 955 р. перемога військ німецько-чеської
коаліції над мадярами на р. Лех. Утворення Давньопольської держави,
очолюваної князем Мешеком І і прийняття за його правління 966 року
християнства; за часів правління князя Болеслава І Хороброго було
завершено об’єднання в Польську державу 992-1025 рр. В 1013 р. цей князь
здійснив похід на Русь разом із печенігами. Проте вже за часів Мешко ІІ,
після поразки у війні із коаліційним військом Чехії, Русі і тогочасної
Німеччини, відбулася повна втрата земель захоплених Болеславом І
Хоробрим.
Ще на іншому терені „слов’янського довкілля” – повстання хорватів
проти влади франків (812-822 рр) під проводом князя Людевіта, а в часи
правління князя Тпримира (845-846 рр.) було здійснено звільнення від
східнофранкського (німецького) панування та об’єднання Хорватії, а 925 р.
відбулося утвердження західної гілки християнства як державної релігії та
проголошення князя Томислава королем Хорватії. Кінець 9 і початок 10
ст.ст. ознаменовано утворенням Мадярської держави засновником першої
династії Стефаном І Арпадом (997-1038 рр. – часи правління), який з 1001 р.
був королем Ішвантом І і увів в державі католицтво. В 1030 р. відбулося
вторгнення до Мадярії німецьких військ для відновлення німецького впливу,
як в часи Гейзи І, проте мадяри їх розгромили. Народне повстання скинуло
короля Петра і сприяло встановленню правління короля Андрія (Андраша).
Боротьбу київського князя Святослава Завойовника східному фізичного
тиску та духовному (ісламо-іудейського) впливу у вигляді ВолзькоКамського Булгару, Хозарського каганату, угрупувань ясів та касогів на
Північному Кавказі і врешті-решт падіння Хозарської держави (964-967 рр.),
в період 968-971 рр. військове протистояння та сутички Святослава із
Болгарами та Візантією на Балканах слід вважати як захист
давньоукраїнського та протослов’янського Терену від “чужої” ідеології.
Саме це і посприяло майбутньому масштабному утвердженню християнства
в Центральній та Південній Європі. 16 липня 1054 р. відбулася Схизма
(поділ) християнської церкви на католицьку та православну версію.
Мною фрагментарно наведено геополітичну картину певного регіону на
зламі тисячоліть на зламі тисячоліть, щоби читаючі могли хоча б приблизно
уявити ту складну природну ситуацію, в якій відбувалася генеза
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Давньоукраїнської держави в центрі Середньовіччя. Бо стереотипова
ідеологема, прилаштована россійською історіографією до Усесвітньої історії
та розтиражована в россійськомовносвідомому середовищі і поглиблена
запопадливою народною психологією, навіть наближено не відповідає
дійсності. Одразу зауважу, що в статті не прагну на вичерпну істину та
правдиву інформацію, а лише роблю спробу, обґрунтовану порівняльним
аналізом, змінити штучно виготовлені на замовлення і вже давно застарілі
стереотипові вигадки, проте переконаний, що „п р а в д и в о г о ,
історичного записання Життя не існує”.
Народна психологія та ідеологічна публіцистика навитворяли навколо
події-поїздки до Царграду багато різних „історичних домислень”, які є нині
історичним джерелом-каноном не лише для шкільних підручників.
З „Повісті минулих літ”: «У літо 6463 (955р.). Пішла Ольга в Греки і
прибула до Царьграду. Царем був тоді Костянтин, син Льва (Левка).
Прийшла до нього Ольга, і побачив її дивовижну красу і мудрість,
здивований був цар її розумом, розмовляв з нею і сказав їй: „Належить тобі з
нами в цьому місті царювати!” Вона ж зрозумівши його, відповіла:
„Язичниця я. Якщо ж хочеш мене хрестити, то хрести мене особисто; якщо
ж ні, то не хрещуся”. І хрестив її цар із патріархом. Будучи охрещеною,
раділа вона душею та тілом. І наставляв її патріарх у вірі, і сказав до неї:
„Благославенна ти в жонах руських, через те, що возлюбила світло, а тьму
полишила. Будуть благословляти тебе сини руські до кінця днів нащадків
твоїх [...] Дано було їй в хрещенні ім’я Єлєна (Олена), як і давній цариці,
матері Великого Костянтина. І поблагословивши, відпустив її патріарх.
Після хрещення покликав її до себе цар і сказав їй: “Хочу взяти тебе в
жони”. Вона ж відповіла: ”Як же бажаєш мене взяти, коли сам мене христив
та називав своєю дочкою? У християн такого звичаю не існує, ти сам це
знаєш!” І сказав цар: “Перехитрила ти мене, Ольга!” І дав їй багато дарунків,
золота й срібла, парчу […]. Ця Ольга прийшла до Києва і прислав до неї
грецький цар, говорячи: „Багато чим обдарував тебе. Ти ж обіцяла мені:
коли повернуся в Русь, багато надішлю різних дарів – рабів, віск, і шкіри, і
воїнів на допомогу?” Відповідала Ольга послам так: „Скажіть: якщо ти так
само постоїш у мене на Почайні, як я в Суду (бухта Золотий Ріг – В.С.), тоді
дам тобі”. І з цим послів відпустила…» Такий чудовий „мильний”
телесеріал, аж раптом виявляється, що їй не одного дня довелося очікувати,
щоби пропустили через гавань до імператора, зокрема не дуже то й був
прихильним до неї Візантій… Певне, що київська княгиня Ольга прибула до
Візантійського імператора та до Візантійського патріарха, не лише щоби
засвідчити свою вірнопідданість та приналежність до православної церкви
Візантійської патріархії, зрікаючись усяких інших духовних версій та
традицій в християнстві, хоча і це мало обов’язково бути, бо ж тоді не
відбулося б очікуваного самою княгинею.
З найдавніших часів “друге народження” та пов’язаний з ним ритуал
були широко розповсюджені, проте мали багато психоетнічних
відмінностей, часто зовсім не зрозумілих для іншого суспільства.
Найпоширенішим приводом факту другого народження було т.зв.
усиновлення – зокрема перебирання на себе зобов’язань та функцій батьків
людьми не причетними до безпосереднього народження дитини. В давні
часи дитинонародження не мало широкого поширення, бо мало достатньо
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біологічних перепон природного походження. В своїй масовості воно значно
поступалося сучасним масштабам, коли домінуючим на усіх рівнях
стереотипом є те, що кожна жінка ледве не зобов’язана народжувати, інакше
вона не жінка. А суспільна переконаність на всіх рівнях немов би ця функція
притаманна кожній жінці і кожна жінка без загрози своєму життю та
здоров’ю має природну потребу у народженні дитини, існує 100%.
Проте це далеко не так. Дійсно нинішній рівень наукових знань та
медичне обладнання сприяють багатьом жінкам подолати певну природну
перепону та всупереч біологічним можливостям народити дитину. Проте
дуже часто “примусово” народжені діти мають понижені імунні можливості
та ще потребують дуже уважного і обережного поводження в напрямку
мозкової діяльності і в більшості своїй через непомітні зовні внутрішні
проблеми.
Давньогрецький міф свідчить, що Геркулес був позашлюбною дитиною,
тому опинитися безпроблемно у спільноті богів він не міг, і впливовий
батько вимушений був умовити свою божественну дружину Геру визнати
Геркулеса своєю дитиною Для цього вона мала здійснити імітаційну дію, яка
символічно засвідчувала присутнім “народження” нею дитини. Діодом
Сицилійський наголошував на поширенні у середовищі тогочасних варварів
(неелліни) цього ритуалу задля усиновлення хлопчика. Про цю ж традицію в
Середньовіччі в Європі говорить Джеймс Дж. Фрезер1. Він свідчив, що цей
обряд набув великого поширення в Іспанії та у південних слов’ян. І, як
приклад, він наводить Болгарію. Крім того, наводячи приклад про виконання
цього обряду у турків в Боснії він узагальнює – «у турків усиновлення
складає повсякденне явище, а обряд складається в тому, що усиновлений має
бути пропущеним через сорочку усиновлювача; тому поняття
усиновлюваний по-турецьки позначується висловлюванням “пропустити
людину крізь сорочку”». Варіанти повторного “з’явлення на Світ божий” є
дуже різноманітними, проте це обов’язково спрощена імітація справжніх
пологів.
Чому я прискіпливо зостановився на епізодах із цього специфічного
ритуалу у близьких до нас народів? Та тому, що читаючи про нього і
тримаючи в голові усі “історичні” замальовки стосовно майбутніх давніх
провідників наших: Святослава I Завойовника та Ольги I Премудрішої,
переповнюєшся щастям і радістю за них обох. І, розумієш, що візантійські
історіографи так і не пішли на відверте витлумачування (та й надалі ніколи
не заперечували “літописних казок” із Київських пагорбів) тих подій, які
сталися під час перебування справді великої київської княгині, архонтиси
Ольги у імператора Візантії та його дружини Єлени. Вірогідно, що це не
лише через бажання не засвідчувати (як похабне вивішування простирадла
після першої післяшлюбної ночі) самого факту усиновлення, а виключно
святістю і значимістю виконуваного ритуалу.
Ритуалу усиновлення!
Після відвідання Царгороду та виконанням акту усиновлення Ольга
зайнялася визначальною геостратегічною зміною головної ідеологеми на
землях своїх. Вона відвідала місце злиття річок Пскови та Великої
установивши „за прикладом” апостола Андрія хреста в ознаменування
1

Фрезер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом Завете. – М.: Политиздат, 1989. – 542 с., ил.
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охрещення місцевості і з думкою про можливе місто на кшталт Києва,
можливо, що і столиці майбутньої. Про те, що направила Ольга тоді ж
грошей досить багато немовби на будівництво майбутнього псковського
храму є також значно пізнішим "літописним" домисленням. Грошей
потрібно було багато і людей не на храм – княгиня змінювала і
утверджувала н о в и й ш л я х з півдня на північ – дніпрово-даугавський,
який ставав конкурентноспроможним хозаро-норманському ВолгоВолховському. Ідею якого, певно, що після породичання серед усіх
художньо-словесних “витребеньок”, освячено Візантійськими зверхниками!
Значно змінювалась, як наслідок господарсько-комунікативна магістраль, а
відповідно геополітична та економічна політика регіону. Тобто відбувався
гігантський перерозподіл людських і матеріальних ресурсів. Я вважаю, що
деякі сучасні спадкоємці втраченого тоді зиску, ще й наразі підсвідомо не
спроможні того ані вибачити ані забути. Не менш важливою виявила себе
зміна й стосовно південного шляху – через Царське Чорне море, Босфор,
Дарданелли в Середземне море, значимість Дунайського (Істринського)
водного шляху зменшувалась.
Опис прийняття Костянтином VІІ Багрянородним, імператором
візантійським, княгині Київської Ольги виглядатиме, як правдива історична
подія лише, якщо нею скористатися, із книги Костянтина Багрянородного „О
церемоніях”. Цікавою ця подія є через те, що там досить детально описано
офіційні прийняття, які було здійснено в період перебування княгині в
гостях у імператора, його дружини Єлєни та сина-соправителя Романа ІІ.
Першою цікавою обставиною слід вважати, те, що про "хрещення" ніде не
згадано навіть й прозорим натяком. Друге це те, що головним дійством на
цих прийняттях, як це засвідчує безпосередній запис, було одарення
присутніх гостей грошима, цей ритуал наділяється особливою значимістю і
на моє переконання – цю традицію запозичено у давньоєгипетських
фараонів – дітей Бога. Я звернув увагу, що священик Григорій із ольгового
почту одарювався найменшою сумою грошей серед присутніх, як і першого
дня – 8 миліарисіїв, того часу як інші по 30-20-15-12, так і другого дня – 8
миліарисіїв на рівні рабинь (тобто служниць), яких одарювано по 6. Чому це
так? Аскетизм? Відомо, що візантійські священнослужителі не обмежували
себе в багатстві. А от прагнення підкреслити священику-єретику (богумилу)
своє ставлення до нього допоки він не „відгукнеться” на заклик „правдивого
християнства” візантійського православ’я в цих діях вбачається мною як
очевидне. Бо ж і Ольга приїхала, щоби показати своє визнання візантійської
зверхності, а щоби обламати її гоноровість, то і потримали з місяць на
кораблі поперед бухтою, в якій знаходилась головна гавань.
Проте це усе є лише цікавинками, а от визначним є те, що київська
княгиня Ольга візантійською імператорською родиною була прийнята майже
як рівна, проте поіменована як Ельга, а р х о н т и с с а Р о с і ї ! Як вважали
сучасники та, особливо, подальші дослідники, Ольгу приймали в палаці з
почестями, яких не надавали ані одній нехристиянській (варварській)
особині. Ольгу супроводжували шестеро її родичок-архонтес (княгинь),
племінник-анепсій (кровно-родинний племінник, зокрема син сестри чи
брата), який в церемоніалі прийняття посідав наступне місце опісля самої
Ольги. На урочистому обіді, коли розпорядник дійства ввів до
імператорської зали архонтес і вони простягнулися долілиць на підлозі

522

Україна – природа, екологія

перед імператором, архонтиса, схиливши трохи голову, сіла до
імператорського столу на тому самому місці, де стояла разом з іншими, за
статутом. Архонтами в часи Візантії величали правителів Криму, його
східної частини – Чорноморської Росії Ж.-П. Аріньок (французький історик)
наголошував на тому, що Ольгу приймали за чином „оперезаної патрикії”,
на який вона мала право лише у випадку, якщо б була свекрухою
„багрянородної” принцеси. З цього наразі можливо зробити висновок, що
Ольга визнаючи візантійську зверхність та вірність візантійської
християнської церкви (без болгарського богумильства) прагнула скріпити
усе це здійснивши якісь певні матримоніальні наміри, про які ми можемо
нині лише здогадуватись.
Чому я почав шукати підтверджень факту усиновлення княгинею
київською Ольгою майбутнього спадкоємця князя Святослава? Бо якась
визначна подія відбулась – це було поза сумнівом. Проте ж не друге
хрещення, бо на таку дурість піти патріарх церкви та християнські правителі
держави не могли. В той же час, тобто в 942 р. княгині Ользі вже було 52-53
роки. Якщо ж і до того у неї не було можливості народити, то в такому віці
позасумнівом, що і нині за штучного запліднення навряд чи хтось взявся це
зокрема здійснити. Також вражало більш ніж почесне посольство: шестеро
безпосередніх родичок, анепсій – найближчий родич високого рівня, він же
представник тих, від кого всиновлювали дитя (вірогідно, що кровно
близького царського болгарського роду), п’ятьох особистих представників
малолітнього Святослава! Тож відчутно, що справа була вельми пікантною,
відповідно вирішувалася в неофіційних і писемно не зареєстрованих (хоча,
вірогідно, якщо й було якесь свідчення, то воно кануло в Лєту, як і усі
абоненти „ярославової бібліотеки”) бесідах поміж Ольгою та імператрицею
Єлєною. Перебування Ольги відбувалося під патронатом Єлєни і
безпосередньо проживала вона на жіночій частині палацу. Офіційні ж
прийоми висловлювали назовні божественні затвердження домовленостей.
Що може для нетямущих бути схожим на хрещення? Усиновлення!..
Ніде Костянтин VІІ Багрянородний не називає Ольгу Єлєною, а лише
архонтисою Росії Ельгою. В літописах проходить та в подальших
россійських ідеологічних міфологемах утверджується стереотип про
прийняття
святого
хреста
з
під
руки
самого
патріарха
констянтинопільського і подальше його запроторення на Північ, на терена
майбутньої Россійської імперії, духовної і державної спадкоємниці
Візантійської імперії. Померла ж д а в н ь о у к р а ї н с ь к а к н я г и н я
О л ь г а І П р е м у д р а 11 липня 969 року. Зовсім мало зміг прожити без
неї її найперший сподвижник, з а с н о в н и к д а в н ь о у к р а ї н с ь к о г о
морського
козацтва,
легендарний
давньоукраїнський
полководець
Святослав
І
З а в о й о в н и к . Він загинув 971 року.

Проте вони залишили нам нову транспортно-комунікативну
транс’європейську водну магістраль, здійснили перерозподіл в
Центральній та Східній Європі геополітичних та економічних стосунків.
Велика княгиня Ольга підняла значимість міста на Дніпрі як нової
столиці, нової держави, потужного форпосту у просуванні слов’ян в
північному напрямку, перенісши геополітичний центр з Криму на рівень
“слов’янської вісі” на 50º.
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Від того, що х т о с ь не визнає чи визнає існування правдивості
давньослов’янської збірки "Книга Волоса/Велеса" чи тяглість
"трипільських" орнаментів у сучасному побуті українців чи
українськість або неукраїнськість криму і ще дуже багато іншого (проте
поза їхнім бажанням) уся ц я та ще значно більша частина "аргументів
та фактів" є невід’ємною складовою загальної етногенези с у ч а с н о ї
української нації!

Лавренчук І.І. (Київ)
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Стаття містить дослідницькі пошуки автора в царині
українознавства, де екологічна тема займає одне з визначних місць.
Автор переконаний, що давні традиції, пов’язані з природною
естетикою, мораллю мають бути відновлені на новому цивілізаційному
рівні.
Природа – це не тільки фізичні субстанції, матерія всесвіту; Природа
– це й Дух, що є джерелом, а визначає сутність Буття, характер та долю
кожної людини, а тим самим і її народу1.
Людство в захваті від досягнень науково-технічного прогресу накоїло
стільки лиха, і врешті-решт відчуло, що, створюючи навколо себе
дисгармонію, воно вже не може не хворіти. Високі темпи розвитку науки
і техніки, бурхливе зростання промислового виробництва, активне
втручання людини в природне середовище спричинило низку явищ, що
негативно позначились не лише на стані довкілля, а й на здоров’ї самої
людини. Активні та часом необґрунтовані дії людини щодо природного
середовища, прагнення якомога більше взяти від неї для задоволення
своїх потреб призвели до глобальної екологічної та психологічної кризи:
зникають класи, роди та види рослин і тварин, виснажуються надра
Землі, все частіші випадки неадекватної поведінки людини.
Взаємовідносини суспільства з природою ускладнюються одночасно зі
становленням цивілізаційного виміру життя людини. У ХХ ст.
посилення негативного впливу на навколишнє середовище сприяло
усвідомленню суспільством того, що воно може мати неконтрольовані
наслідки і нести загрозу людському буттю2.

1
Кононенко П.П. Українознавство: Підруч. для вищих навч. закладів. – К.: Міленіум,
2006. – С. 145.
2
Висоцька О.Є. Моральні цінності як основи взаємодії суспільства з природою: Дис. …
канд. філос. наук: 09.00.03 / Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ,
2002. – С. 8.

524

Україна – природа, екологія

Питання психоестетичного та екологічного стану нашої країни
належать до числа найактуальніших проблем у сучасній науці. До них на
сучасному етапі зверталися та звертаються багато відомих дослідників
таких, як Кононенко П.П., Сніжко В.В., Крисаченко В.С., Борейко В.Є.,
Бегека А.Д. Ще Г. Сковорода турбувався про охорону природи;
наприклад, щоб родила яблуня, потрібно "очистити гусень", відвести
"устремляющуюся на корень её урину и протчая"1.
Актуальним на сьогодні є визначити роль, значення і вплив природи
на людину, її фізичне і духовне здоров’я. Фундаментом естетичного та
екологічного виховання має стати національна художня спадщина,
родинні та загальнонародні традиції, звичаї, обряди, скарби
народнопісенної, поетичної та декоративно-ужиткової творчості,
художніх промислів. Рослинний світ України чітко характеризує
світогляд української нації. Українська флора згадується і має своєрідне
символічне значення у традиціях, звичаях та обрядах автохтонного
населення,
традиційних
орнаментах
рушників
та
килимів,
петриківському розписі, розмальовках стін та печей (що відомі ще з
часів Трипільської культури), у кольорах та оздобленні костюма,
плетенні вінка та в способах заквітчати коси, народній іграшці, писанці.
Знання, накопичені протягом тисячоліть, передавались у формі
народних традицій від одного покоління до іншого як колективний
суспільно-історичний досвід, система знань про природу, кодекс
моральних норм, який зобов’язує ставитися до природи, як святині.
Традиції, прикмети, легенди, повір’я не тільки розширювали
світобачення людини, а й вчили будувати стосунки з природою.
Священні дерева, діброви, гаї не можна було винищувати. Збір
лікарських трав проводився за спеціальними правилами. Народ
використовував понад 250 лікарських рослин, які в той же час і ретельно
оберігав, язичник за своєю природою ставав стихійним екологом. Ці
обмеження були засобом, що регулював споживання природних
ресурсів, ці «табу» були перешкодами на шляху жадібності. Язичництво
заключало в собі закон виживання, і їх традиції – спроба зберегти
нормальну психологію поведінки до навколишнього середовища.
Екологічні знання народу передавалися через казки, приказки,
поговірки. Все це було в легкій і зручній формі без особливого натиску.
Всі ці знання формувалися в світогляді (побутовій філософії) наших
предків на рівні підсвідомості, генотипу, тому відродити їх буде значно
легше, ніж впровадити щось нове. Популяризація екологічних народних
традицій і звичаїв неможлива без виховання любові до країни, природи,
до рідної мови.
Неповага до своїх традицій привела людину до екологічної та
психічної катастрофи. Київський князь Володимир утопив у Дніпрі
язичницькі ідоли, а з ними разом і багато мудрих язичницьких традицій.
1
Бегека А.Д. Нариси з історії охорони природи (від найдавніших часів до XIX
століття). – К., 1996. – С. 66.
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Потім – Петро І, жовтнева революція 1917 року, коли наші пращури
мали відрікатися від "старого світу", це ж руйнувало унікальні
гуманістичні етнічні та загальнолюдські цінності. Ті екологічні традиції,
які зберігала селянська громада, було зруйновано, висміяно, й
зневажено. В нашій країні, як частині СССР, масово нав’язувалась
«радянська культура». Фольклор українського села замінювався на грубі,
не прийнятні для українців частівки. Але головна причина руйнування
народних традицій – це комуністична ідеологія, що була спрямована на
знищення двох джерел обрядових традицій, – родини і релігії (природної
духовності). Це війна зі священиками, храмами, «священними гаями», і
як наслідок, неможливість передавати ці знання наступному поколінню.
Державна цензура не дозволяла друкувати праці про народні традиції,
які значно різнилися від комуністичних поглядів. Тому в наш час
важливо якомога більше застосовувати народні традиції в природоохороній пропаганді.
Філософія нашого народу, як і народна психологія, вміщувала в собі
уявлення про священні дерева. Деякі дерева вважалися тотемами, які
було заборонено не лише зрубувати, а й турбувати. До цих дерев
відносився горіх лісовий, терен, бук, бузина і дуб. Дуб часто виступає як
дерево Перуна, або як перше дерево на Землі, центр світобудови, на
якому тримаються небо, земля і пекло. Пізніше у 1529, 1566, 1588 роках
були прийняті Литовські статути, які певною мірою регламентували
природокористування. Але передусім, охороняли природні угіддя як
власність їхніх володарів. «Статутом встановлювались не тільки грошові
штрафи, а навіть смертна кара. Зокрема, артикул 15 визначає останню за
зрубане дерево в чужому володінні і при умові, якщо злочинця «поймали
с поличным с тем деревом»1.
У ставленні до дерев українці мали певний комплекс екологічних
традицій: при народженні дитини саджали дерево (найчастіше за
ближчих до наших днів – фруктове); при будівництві хати не вирубують
фруктові дерева, які там ростуть; біля криниці саджають калину або
вербу; коли хлопець іде до війська чи на іншу службу дівчина саджає на
краю села тополю.
Природа спонукає до психологічного замислення: що таке Я. Після
чого людина розуміє, що вона має душу (Дух або Серце): навіщо Я,
філософське осмислення, яке моє призначення, який сенс життя.
«Г.С.Сковорода був одним з перших вітчизняних філософів та діячів
освіти, хто підкреслював вплив навколишнього світу на виховання
молодої людини, її облагороджуючого впливу на формування
особистості. Мріючи про вдосконалення природи людини, суспільних
стосунків, він шукав ідеал у побудові довкілля, показував його красу і
гармонію, спільність і взаємозв'язок»2. В той час ще не було досліджено
належним чином значення природи з педагогічною метою.
1
Бегека А.Д. Нариси з історії охорони природи (від найдавніших часів до XIX
століття). – К., 1996. – С. 37.
2
Там само. – С. 65.
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Вчитель, викладач ВНЗ має бачити в класі, аудиторії перед собою не
кількість посудин, які необхідно наповнити інформацією, а гурт
особистостей, які намагаються пізнати, дослідити світ навколо себе:
свого села, району, міста, регіону – України! Їхнім посібником має бути
не тільки книжка чи комп’ютер, а й школа, ВНЗ, садиба, парк, річка, ліс,
– Карпати, степи Донбасу, плесо Дніпра, Зоряне Небо України. Вивчати
природознавство – це не формули і закони зубрити, а насамперед
формувати завдяки цим законам філософське ставлення до свого
довкілля. Природознавство має формувати екологічне виховання та
національний спосіб мислення українських дітей: пісенність, музичність,
працьовитість, глибокий ліризм, свободолюбство і душевний характер –
гуманістичність світобачення.
Необхідно вивчати історію природничих дисциплін: українських
вчених, винахідників, національних героїв. Виховувати не технарівроботів, а людяність, доброту, милосердя, повагу до знань, любов до
рідної землі, всього живого за формулою: «не заважай живому жити»1.
НДІ українознавства МОН України разом з філією “Гуцульщина”
розробили “Концепцію школи нової генерації – українську національну
школу-родину”2. «Мета якої виховати здорову, творчу, компетентну
особистість – громадянина України – носія національних цінностей,
загальнолюдських, наукових, філософських, релігійних надбань, яка
живе в гармонії з природою, сама з собою, вміє самовизначатися і
самореалізуватися»3. В системі національної освіти навчати – значить
передавати способи мислення, формувати вміння, аналізувати різні
ситуації, вибудовувати власну стратегію діяльності, вчити виживати. В
совєтській школі вивчався світ розчленовано, формувалось сприйняття
дійсності, відчуженої від родинного досвіду, національних традицій,
довкілля, дійсності, сформованої ідеологією. Для українців сприйняття
цілісного світу органічне й природне. Тому метод, на основі якого
формуються знання в українській національній школі спрямовані на
цілісність, єдність гармонійного злиття Людини, Космосу, що було
властиве народному світогляду, філософії, національному способу
мислення. Родинність як принцип розвитку дитини є одним з вихідних
положень Концепції, у якій особлива роль належить батькам.
Цією Концепцією зацікавилась Рада Європи, запропонувала провести
Європейський семінар (травень 1998 р.).
Екологічна свідомість – це вищий рівень психічного відтворення
природного й штучного середовища, усього духовного світу, розуміння
процесів своєї життєдіяльності. Ці питання сьогодні вивчає молода наука
– екологічна психологія – наука, що вивчає характер і особливості
психологічних впливів на людину з боку природного, соціального та
1
Кононенко М.П. Як вижити в сім’ї // Проблеми сімейного та статевого виховання
дітей і учнівської молоді: Наук.-метод. зб. / Відп. ред. Свириденко С.О. – К: ІСДО, 1995. –
С. 70.
2
Українознавство: Концепції, програми, документи – К., 1995. – С. 43.
3
Там само. – С. 57.
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антропогенного оточення, пов’язаних з цим психічних переживань,
внутрішніх станів людини та суспільства. «Сфера екологічної психології
– це не просто відображення оточення органами почуттів і не просто
ставлення до оточення, а вплив середовища, яке тягне за собою зміни
комплексного характеру – від емоцій і настрою до мотивів діяльності,
ціннісних орієнтирів, вчинків, віддачі переваг, волевиявлень»1.
Неможливо повноцінно вирішувати екологічні проблеми без
урахування такого фактора, як екологічне виховання дорослих, яке має
відбуватися через знання законів, та формування здорового способу
життя. Але дієвою стороною виховного процесу як індивідуума, так і
колективного підприємства має бути впровадження великих штрафів,
оскільки інстинкту «культура» в людині не закладено.
На сьогодні існує безліч різноманітних методик. Я хочу зупинитися
на вченні П.К. Іванова, який багато років свого життя прожив в Україні.
Він усвідомив, що корінь усіх бід людини – неправильні стосунки
Людини й Природи. Півсторіччя свого життя П.К. Іванов присвятив
практичному оздоровленню людей: їхньої свідомості, душі та тіла.
«Помирати всі вміють, треба жити навчитись» – стверджував він,
залишивши у спадщину людям 12 правил-заповідей природного
загартування, які були названі «Дєтка». А починаються вони такими
словами: «Ти сповнений бажання принести користь усьому народові.
Для цього ти постарайся бути здоровим…»2.
З 1991 р. молода відроджена держава, починаючи з Декларації про
незалежність, сформулювала розуміння значущості екологічних
проблем. Принципові положення щодо цього зафіксовані в:
1) Конституції України:
“Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної
рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, збереження
генофонду Українського народу є обов’язком держави (Стаття 16)”3;
“Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про
стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також
право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена
(Стаття 50)”4;
“Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, культурній
спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (Стаття 66)”5.
1

Скребец В.А.. Экологическая психология: Учеб. пособие. – К., 1998. – С. 3.
Бондарчук. В.Й. Духовне та фізичне оздоровлення учнівської та студентської молоді
природними силами за вченням учителя Іванова // Проблеми сімейного та статевого
виховання дітей і учнівської молоді: Наук.-метод. зб. / Відп. ред. Свириденко С.О. – К:
ІСДО, 1995. – С. 54-55.
3
Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р. – К., 1996. – С. 7.
4
Там само. – С. 21.
5
Там само. – С. 26.
2
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2) Законах та актах: “Про охорону навколишнього природного
середовища”; “Про тваринний світ”; “Про природозаповідний фонд”;
“Про охорону атмосферного повітря”; “Лісовий кодекс України”;
“Водний кодекс України”; “Земельний кодекс України”; “Кодекс
України про надра”.
3) Законах про рекреаційні зони; курортні, лікувально-оздоровчі зони
і зони з особливими умовами природокористування.
Дослідження і розробки заходів по збереженню природи України
проводять фахівці наукових інститутів НАН України: Екологія Карпат,
Гідробіології, Географії, Генетичної інженерії тощо.
Державна система екомоніторингу довкілля є інтегрованою
інформаційною системою, що здійснює збирання, збереження та
оброблення екологічної інформації для відомчої та комплексної оцінки і
прогнозу стану природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності;
вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних
соціальних, економічних та екологічних рішень на всіх рівнях державної
виконавчої влади; удосконалення відповідних законодавчих актів;
виконання зобов’язань Україною міжнародних екологічних угод,
програм, проектів, заходів1.
12 травня 1997 р. Кабінет Міністрів України постановою № 439
затвердив Концепцію (стратегію) збереження біологічного різноманіття
України, для втілення якої розроблено Національну програму дій на
1998-2015 рр.
Екологічна криза в Україні почала проявлятися ще з середини 50-х
років ХХ ст. Саме цей час можна умовно вважати за початок
безконтрольного періоду експлуатації природи, а отже, і її забруднення.
Щорічно у природний обіг вводилося близько 1,5 млрд тонн первинної
сировини. Це майже 30 т на кожного з нас. В результаті цього обсяг
накопичених відходів від добувної, енергетичної, металургійної та інших
галузей промисловості становить близько 15 млрд т. Набагато більше
потрапило у воду і повітря. Причина цьому – недостатньо
природоохоронних інституцій та застарілі екологонебезпечні промислові
технології. На додаток – найбільша у світі розораність земель...2
Хто ж вони, найбільші забруднювачі довкілля в Україні?
Скористаємося порівняльною таблицею “Викидів шкідливих речовин в
атмосферу стаціонарними джерелами” в галузях економіки в 1996 р.3
Галузі
електроенергетика
металургійна
вугільна

Викинуто в
тис. т
4785,4
1294,3
1106,9

1

%
32,6
27,0
23,1

Воронова А.Г. Навколишнє середовище та розвиток. – К., 1997. – С. 34.
Медико-екологічний атлас України. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 7.
Бутрим О., Федорищева А. Техногенно-екологічна ситуація в Україні та управління
рівнем її безпеки // Економіка України. – 1998. – № 5. – С. 15.
2
3
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нафто-газодобувна і
переробна
харчова
хімічна та нафтохімічна
будівництво
транспорт
сільське господарство
житлово-комунальне
господарство

225,6

4,7

112,2
99,1
79,3
52,8
51,4

2,3
2,1
1,7
1,1
1,1

51,0

1,1

В Україні респонденти протягом 1995 р. вважали проблему
забруднення довкілля далеко другорядною1. Чи змінилось подібне
ставлення за ці роки? Співробітники відділу Природи та психології
етносу, провівши анкетування серед керівників позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичних центрів 12 областей та м.
Києва (травень 2005 р.) та учнів старших класів з 15 областей,
Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, виявили, що рівень
знань проблем екології серед керівників становить 65%, а серед учнів
східного регіону – 64%, міста Києва – 54%. Висновок однозначний –
брак культури, тоді як українська культура має давню історію, якою
справжній українець може гордитися і сам намагатиметься бути таким,
як його предки. Археолог В. Хвойко у 1893 р. провів розкопки біля с.
Трипілля на Київщині, відкривши давню людську (для нас – українську!)
цивілізацію, яку й назвали трипільською культурою, центр якої –
с. Королево на Закарпатті.
Найбільше природне багатство України – чорноземи, з яких уже
зіпсовано 60 % і щорічно втрачаємо 100000 га родючих ґрунтів. На
території Київської, Житомирської, Чернігівської, Рівненської,
Черкаської,
Вінницької,
Чернівецької,
Івано-Франківської,
Кіровоградської, Тернопільської і Хмельницької областей є райони з
підвищеним вмістом радіоактивних речовин у ґрунті, хоча ґрунти мають
різні коефіцієнти переходу радіоактивних речовин у рослини.
Території екологічної біди й екологічної катастрофи займають
близько 7400 км2 площі України – це район 30-кілометрової зони ЧАЕС
та причорноморські регіони інтенсивного зрошення.
Надзвичайно забруднені території займають близько 61000 км2 –
райони
Придніпров’я,
Придністров’я,
Донбасу,
Східного
Причорномор’я, навколо ЧАЕС, у великих містах.
Дуже забруднені території – близько 116700 км2.
Забруднені території – близько 121200 км2. Ці території зосереджені
в районі ЧАЕС і Півдня України.

1
Малахов І. Масова екологічна свідомість у посттоталітарному суспільстві // Світ у
долонях. – 1996. – № 1. – С. 28.
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Помірно забруднені – 114800 та умовно чисті території – 49100 км2
знаходяться в Центральній, Західній і Східній частині України1.
Перед Природою всі люди рівні. Вона закликає до братства, просить
припинити чвари: “Схаменіться: усі на сім світі – і царята, і старчата –
Адамові діти”2. Природа своєю хаотичною красою виховує культуру й
любов. Тільки культурна людина здатна збагнути, що все це має бути
узгоджено, що природа – це не комора, якщо брати, то й віддавати; якщо
відпочивати, то й прибирати після себе. «Перед людством стоїть
нагальна проблема – навчитися розсудливо, обережно і обачливо
використовувати природні ресурси планети, бо від нього залежить його
майбутнє... Перспективи подальшого співрозвитку «людство-земля», на
погляд багатьох науковців, є загрозливим, проте негараздів ще можна
уникнути, розроблюючи і впроваджуючи нові еколого-економічні
програми»3.
Відділ природи та психології етносу НДІУ вважає, що систему
екологічної освіти та виховання можна представити як ряд послідовно
змінюваних та взаємопов’язаних етапів:
Перший етап: виховання любові до Природи, прагнення до
безпосереднього спілкування з нею;
Другий етап: озброєння знаннями про основні закономірності генези
Природи, складні еколого-адаптаційні та еволюційні взаємостосунки між
людиною та Природою, необхідність осмислення та врахування
вразливості її структури та обмежені можливості самовідновлення після
нанесеного людською діяльністю Природі збитку;
Третій етап: виховання екологічної культури, що включає в себе
формування професійної екологічної освіченості та прищеплення
відповідних умінь та навичок, формування екологічної свідомості та
передбачення, культури відчуттів, культури поведінки в природному
середовищі, екологічної культури праці та споживання «дарів» довкілля;
Четвертий етап: виховання громадянської відповідальності за стан
національного довкілля, як підсумок усієї діяльності по вихованню
любові до Природи і формуванню особистісної екологічної культури4.

1
Костенко Ю. Екологічна політика України: підходи та пріоритети // Світ у долонях. –
1997. – № 2. – С. 2.
2
Шевченко Т. Кобзар. – К.: Дніпро., 1974. – С. 195.
3
Сніжко В. Брама. – К., 2005. – С. 343.
4
Кононенко П.П., Сніжко В.В., Кононенко М.П. Україна: природа, людина, екологія:
Метод. посіб. – К.: Міленіум, 2005. – С. 7.
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УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИНАХ

Плаксенко М.Л. (Київ)
ПРИДНІСТРОВ’Я: МІЖНАРОДНА
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ТА ГЕОПОЛІТИЧНІ
ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ
У статті аналізується роль та вплив США й Європейського Союзу
на хід та процес урегулювання придністровського конфлікту.
Характеризується участь цих впливових міжнародних гравців у
переговорному процесі до оприлюднення українського плану
врегулювання і сучасний стан. Особливу увагу приділено аналізу участі
ЄС і США, які сьогодні мають статус спостерігачів в існуючому
форматі врегулювання даного конфлікту «5+2».
Конфлікт навколо невизнаної Придністровської Молдавської
Республіки (ПМР), що триває вже протягом 15 років, і досі залишається
неврегульованим, чим становить загрозу національній безпеці та
інтересам України та загальмовує процес інтеграції нашої держави до
європейських та євроатлантичних структур. До того ж, територією цієї
республіки проходять стратегічні транспортні й енергетичні коридори, з
ефективним функціонуванням яких пов’язана ще й економічна безпека
України. Після
оприлюднення українського плану врегулювання
придністровського конфлікту «До врегулювання – через демократію» в
квітні 2005 р., до процесу вирішення цієї проблеми долучилися як
спостерігачі представники Сполучених Штатів та Європейського Союзу,
що створило умови для скорішого та більш конструктивного
врегулювання зазначеного конфлікту.
Тема придністровського конфлікту знайшла певне висвітлення у
сучасній політичній думці України. У роботах Г.Перепелиці,
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О.Маначинського, статтях О.Сушко, Н.Беліцер, А.Марциновського,
В.Боєчко, С.Чалої. Проте аналізуючи наявний досвід з цього питання,
можна помітити різноманітність та диференційованість у підходах до
вирішення даного конфлікту, що є цілком природним, оскільки кожний
автор ставить свої власні оцінки та акценти.
У зазначеній статті автор за допомогою аналітичного,
дескриптивного та компаративістського методу аналізу має вирішити
наступні завдання:
проаналізувати роль США та ЄС у вирішенні придністровського
конфлікту;
охарактеризувати вплив цих міжнародних гравців на врегулювання
даного конфлікту та сучасний формат вирішення цієї проблеми;
висвітлити роль та перспективи Української держави як країнигаранта врегулювання придністровського конфлікту в контексті
сучасних геополітичних реалій.
Наукова новизна пропонованої статті полягає в аналізі нових реалій
та ролі таких впливових міжнародних гравців як США та ЄС як
спостерігачів у вирішенні придністровського конфлікту.
Останнє розширення НАТО та Європейського Союзу змінило
геополітичну карту Європи та наблизило придністровський конфлікт з
його викликами та загрозами безпеки до кордонів країн – членів цих
міжнародних організацій. У врегулюванні придністровського конфлікту
тепер зацікавлені не лише учасники конфлікту (Республіка Молдова та
Придністров’я) та гаранти його врегулювання (Україна, Росія, ОБСЄ), а
й Європейський Союз та США. Кожна зі сторін вбачає свої інтереси у
вирішенні цієї проблеми, проте інтереси США й ЄС збігаються –
нейтралізувати російський вплив на ситуацію в невизнаній
Придністровській Молдавській Республіці (ПМР) та відновити цілісність
Молдови. Зацікавленість Євросоюзу в стабільності та безпеці цього
регіону зрозуміла: після вступу у 2007 р. Румунії до ЄС, Молдова, на
території якої розташована невизнана Придністровська Молдавська
Республіка, виявиться сусідньою країною. США, перш за все, ставить
перед собою геополітичні завдання – впровадження безпеки та
стабільності в Чорноморському регіоні. Першорядне значення відіграє
тут енергетичний (нафтовий) чинник. США просувають свої війська з
метою встановлення контролю над нафтоносними регіонами Каспію та
Середньої Азії. Для цього планується (перші кроки вже зроблено)
розміщення американських військових баз на території Болгарії, Румунії,
Грузії, Азербайджану.
З початку політичного врегулювання придністровського конфлікту
Євросоюз намагався не втручатися в цей процес, проте з 2003 р. ЄС
запровадив низку заходів з метою врегулювання ситуації навколо
Придністров’я:
1. Лютий 2003 р. – ЄС ввів заборону на видачу віз лідерам
Придністров’я.
2. Березень 2003 р. – ЄС ініціював митні та прикордонні угоди і
виступив посередником переговорів між Україною і Молдовою.
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3. З весни 2003 р. Європейський Союз проводив внутрішні
обговорення питання щодо можливої провідної ролі ЄС у
постконфліктній миротворчій операції в Придністров’ї.
4. Протягом 2003 р. Спільною Конституційною Комісією ЄС
обговорювалася нова конституція для об’єднаної Молдови.
5. Листопад 2003 р. – верховний представник ЄС Хав’єр Солана
виступив з пропозицією до уряду Молдови не погоджуватися на так
званий
“Меморандум Козака” (російський план врегулювання
придністровського конфлікту, в основі якого лежить федералізація
Республіки Молдова).
6. Лютий 2004р. – ЄС поновив видачу віз лідерам придністровського
режиму.
7. З кінця 2003 р. до осені 2004 р. ЄС консультував Молдову та брав
участь у двосторонніх переговорах щодо Плану дій Молдова – ЄС у
рамках Європейської політики сусідства.
8. Серпень 2004 р. – заборона на видачу віз була відновлена,
включаючи конкретних лідерів Придністров’я, у лютому 2005 р. видача
віз була поновлена.
9. Березень 2005 р. – ЄС призначив спеціального представника в
Молдові.
10. Восени 2005р. була призначена делегація європейської комісії для
моніторингу ситуації у Молдові.
Ці ініціативи Європейського Союзу можна розглядати як добре
сплановану дворівневу стратегію:
1. ЄС поступово поставив себе як ключового зовнішнього гравця у
дипломатичних досягненнях щодо прийняття рішення стосовно
придністровського конфлікту та постконфліктного врегулювання, а
також унеможливив ігнорування поглядів ЄС у формуванні політики
вирішення цього питання.
2. ЄС намагається змінити економічні, політичні та соціальні
структури, які унеможливлюють вирішення цього “замороженого”
конфлікту більше десятиріччя, підвищуючи співпрацю з Кишиневом та
вживаючи заходів щодо запобігання контрабанди та нелегального
перевезення товарів.
Залучення Європейського Союзу до дипломатичних зусиль
урегулювання придністровського конфлікту проходило поступово, з
початку за запрошенням, пізніше – власними ініціативами ЄС. Перший
раз Євросоюз офіційно брав участь у процесі врегулювання під час
засідання Спільної Конституційної Комісії, що була створена за
пропозицією президента Молдова Вороніна у лютому 2003 р. Також
протягом 2003 р. кілька разів обговорювалася можлива участь
європейських сил оборони та безпеки у постконфліктній ситуації. Ці
пропозиції були розроблені Інститутом досліджень безпеки ЄС у Парижі
в травні 2003 р. та під час головування Голландії в ОБСЄ у липні 2003 р.
Найбільш помітним прикладом участі ЄС було втручання Верховного
Представника ЄС Солани у листопаді 2003 р., коли Євросоюз
пропонував президенту Молдови Вороніну не підтримувати меморандум
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Козака – російський план конституційного врегулювання. Цей план міг
надати Придністров’ю de facto право на конституційні зміни в Молдові
та залишити російську військову присутність на десятиріччя.
Призначивши голландського дипломата Адріана Якобіц де Серед
спеціальним представником у Молдові 23 березня 2005 р., ЄС поставив
перед ним наступні завдання:
посилити співпрацю та збільшити внесок ЄС у вирішення
придністровського конфлікту;
працювати над сприянням ЄС для остаточного врегулювання;
продовжувати розробляти та розвивати контакти з урядом Кишинева
та іншими внутрішніми гравцями та запропонувати європейські
консультації; та
допомагати у розвитку політики ЄС щодо Молдови та регіону
загалом, зокрема у запобіганні та вирішенні конфлікту1.
Проте існувала розбіжність між діями ЄС та риторикою стосовно
придністровського конфлікту. Офіційно Євросоюз підтримував
продовження існуючого на той час формату переговорного процесу,
тому стояв осторонь формальних переговорів. З одного боку, ЄС
публічно підкреслював значимість співпраці з Росією, проте з іншого
боку – опір меморандуму Козака – очевидний виклик російській
домінації в Придністров’ї та Молдові. Впровадження пропозицій ОБСЄ,
вивід російських військ з Придністров’я відповідно до рішень
стамбульського саміту 1999 р., мало б викликати в Євросоюзі образ
Російської Федерації як основного зовнішнього військового гравця у
Молдові.
ЄС неодноразово закликав обидві сторони конфлікту повернутися до
столу переговорів (маючи на увазі рівноправність Кишинева та
Тирасполя). Критики політики ЄС називали ці «подарунки»
необґрунтованою легітимністю невизнаного придністровського режиму,
проте ці дії розуміли як упередженість у бік Кишинева. Політика
Європейського Союзу на зміну основних економічних структур та
посилення відносин з Молдовою могла призвести до економічної
блокади Придністров’я з боку Молдови та України (повністю
підтриману ЄС). Цей курс дій, на думку єврочиновників, міг би
поліпшити економічну ситуацію в Молдові. Й справді, відповідно до
стандартів ЄС, політика євроспільноти доволі активна та агресивна, і є
важливим сприятливим фактором у розширенні зростання тріщини з
найбільшим сусідом та «стратегічним партнером» – Росією.
Відповідно до українського плану врегулювання придністровського
конфлікту, оприлюдненого 22 квітня 2005 р. на саміті країн-учасниць
ГУАМ у Кишиневі, до переговорного процесу навколо цієї проблеми
приєднались як спостерігачі представники США та Європейського
Союзу. На сьогодні можна сміливо говорити про те, що як США, так і
1
Marius Vahl. The Europeanisation of The Transnistria Conflict. // CEPS Policy Brief. –
2005. – May – № 73. // (retrieved from http://www.ceps.be).
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ЄС більш ніж активно підключилися до процесу придністровського
врегулювання (свідчення тому – обговорення українських ініціатив під
час засідання комісії Україна – НАТО, надання Молдові урядом США
21,7 млн доларів США на реалізацію програм щодо підтримки розвитку
принципів правової держави, демократії та громадянського суспільства,
участь спостерігачів у мирних переговорах та інше)1.
На сьогодні день відбулося лише чотири етапи переговорного
процесу з участю спостерігачів від США та ЄС (27-28 жовтня 2005 р.,
15-16 грудня 2005 р., 27-28 січня 2006р., 1-2 березня 2006 р.). Основні
питання стосувалися безпеки українсько-молдавського кордону,
оскільки Євросоюз матиме спільний кордон із Молдовою після того, як
до ЄС у 2007 р. приєднається Румунія. Тему боротьби з контрабандою на
кордоні між Україною та придністровською частиною молдавського
кордону Євросоюз порушував ще два роки тому. Проте конкретний
проект, що передбачав участь Єврокомісії у вирішенні цієї проблеми,
був підписаний 7 жовтня 2005 р. під назвою “Меморандум про надання
допомоги у питаннях стабілізації кордону між Україною та Республікою
Молдова”. Прийняття цього документа завершило політичний та
юридичний етапи Прикордонної місії Європейської Комісії.
1 грудня 2005 р. місія Євросоюзу розпочала моніторинг українськомолдавського кордону, розрахованого на два роки, після цього мандат
може бути продовжений. Фінансує моніторинг Євросоюз – у рамках
програми TACIS на ці цілі вже виділено 6 млн євро, в моніторингу
задіяні 69 митників та прикордонників з 16 країн ЄС, а також 50
спеціалістів з Молдови та України. В липні цього року європейська
комісія повідомила про поширення та поглиблення роботи місії з
надання допомоги прикордонній службі Молдови та України на
придністровській ділянці українсько-молдовського кордону, яка своєю
участю вже кардинально змінила ситуацію. За словами керівника
представництва єврокомісії в Україні Ієн Боуг, додаткові пости місії
будуть організовані в портах Одеси та Іллічівська. Ще один пост
передбачається створити в Кишиневі у зв’язку з наявністю проблем на
внутрішньому кордоні між Молдовою та Придністров’ям, що є скоріше
адміністративним. У найближчих планах місії – збільшити її чисельність
на 44 особи, після чого загальний склад «загону європейського
реагування» становитиме 96 осіб2.
Місії працюють по обидва боки українсько-молдовського державного
кордону, проводять тренінги на робочих місцях прикордонних служб
двох країн, передбачені також інвестиції, зокрема, у розвиток
відповідної прикордонної інфраструктури, забезпечення обладнання,
1
Рязанова М.Л. Придністровський конфлікт – зміни формату врегулювання //
Стратегічна панорама. – 2005. – № 2 – С. 83-89; Рязанова М.Л. Україна – регіональний
лідер: цілі, завдання, пріоритети // Україна: стратегічні пріоритети. Аналітичні оцінки // За
ред. О.С.Власюка. – К.: Знання України, 2005. – С. 555-562.
2
Михайлицький А. Контрабанді – стоп: Європейський акцент // Дзеркало тижня. – 2006.
– № 606. – 15-21 липня.
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консультації тощо. Це тристороння угода між Україною та Молдовою, з
одного боку, та Євросоюзом з іншого, і не передбачає участі
Придністров’я. Допомога надається виключно на рівні вирішення
питань, ініційованих з Києва чи Кишинева, які ставлять собі за мету
зробити прикордонні переходи відповідними рівню європейських
стандартів, що передбачає максимальне зменшення та оптимізацію
прикордонних процедур, зокрема, можливість організації спільних
пунктів прикордонного й митного огляду.
Для США головним завданням у контексті врегулювання
придністровського конфлікту та їх участі в переговорному процесі як
спостерігачів є виконання Російською Федерацією своїх стамбульських
зобов’язань від 1999 р. щодо виводу російських військ з території
Придністров’я – виконання цих зобов’язань створить умови для
ратифікації Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).
Проте Сполучені Штати також активно долучилися до методів
вирішення цієї проблеми, а саме – питання референдуму про
незалежність та самовизначення Придністров’я. Під час Міжнародної
конференції «Розв’язання замороженого конфлікту: правові аспекти
сепаратистської кризи в Молдові» Асоціація адвокатів штату Нью-Йорк
презентувала своє дослідження, на основі аналізу більш ніж 20 країн, де
існують конфлікти, у якому пропонує правовий спосіб вирішення
придністровського конфлікту. Цей документ дає дуже чіткі та
методологічно вивірені відповіді на більшість проблем, пов’язаних із
переговорним процесом із вирішення придністровського конфлікту.
Доповідь дає можливість вирішувати конкретні питання реінтеграції
Республіки Молдова в рамках сталої міжнародної практики, в рамках
того формату, який подають на сьогодні міжнародні організації та
міжнародне право. В цьому документі також можна знайти відповіді з
приводу інтерпретації питань власності за умов, коли Молдова не визнає
багато яких приватизаційних процесів, що пройшли в Придністров’ї.
Документ дає ясні й чіткі відповіді з погляду міжнародного права, не
даючи при цьому ніяких рекомендацій.
Взагалі Сполучені Штати неодноразово висловлювали своє негативне
ставлення щодо проведення референдуму про незалежність
Придністров’я. Так, під час засідання Постійної Ради ОБСЄ 18 липня у
Відні, Дж. Фінлі, офіційний представник США в ОБСЄ, заявила, що
референдум, про який нещодавно оголосила невизнана придністровська
Верховна Рада, не може бути сприйнятий всерйоз або розглядатися як
легітимне волевиявлення, до того ж жодна держава не визнає
придністровську владу законним урядом. Крім цього Вашингтон,
закликає Росію публічно заявити, як це зробили Сполучені Штати, що
Росія підтримує територіальну цілісність Молдови та що вона не визнає
законність референдуму. А також наполягають на тому, щоб Російська
Федерація в ролі «нейтрального посередника закликала придністровців

537

Збірник наукових праць НДІУ, том ХІV

відмінити цій провокаційний референдум та в дусі доброї волі зайнятися
пошуком врегулювання конфлікту»1.
Позиція Молдови щодо сприяння ЄС та США процесу врегулювання
придністровського конфлікту наступна: Кишинів впевнений, що це
залежить також від політичних процесів в Україні. Незважаючи на
декларацію проєвропейського курсу нової української адміністрації,
Київ і досі не відмінив заборону на в’їзд сепаратистським лідерам
Придністров’я, яка була запроваджена Євросоюзом та США. Більше
того, Україна надає свій повітряний простір для перетину його
російськими військовими літаками, що прямують до Придністров’я,
незважаючи на відсутність дозволу та митний контроль самої Республіки
Молдова. Це явний і вірогідний факт, що російські літаки ІЛ – 76
перевозять не лише пошту, як зазначає у російська преса. І тому дивує,
коли влада так званої «ПМР» категорично відмовляє міжнародним
місіям у перевірці придністровської зброї та запасів спорядження,
одночасно з цим, у самій Російській Федерації неодноразово
зазначалось, яким чином російські вантажні літаки використовувались
для нелегального транспортування з Близького Сходу великих партій
наркотиків.
Якщо ЄС та США зможуть вплинути на позицію України щодо двох
вищезазначених проблем, тоді ці дії матимуть неабиякий психологічний
вплив на внутрішню ситуацію в Придністров’ї, тим самим значно
зменшить владу сепаратистських лідерів, вважають у Кишиневі.
До того ж, молдавські аналітики зазначають, що Європейський Союз
та Сполучені Штати зможуть підвищити свою роль у процесі
врегулювання, якщо втрутяться як посередники та гаранти можливих
переговорів між центральною владою Кишинева та бізнесовою елітою
Тирасполя щодо найвразливішої проблеми – гарантії стосовно права
власності, можливості продовжувати свій бізнес у возз’єднаній
Республіці Молдова.
Паралельно, сподіваючись на підтримку ЄС та США, Молдова може
розробити програму компенсації можливих негативних наслідків
російської поведінки, у випадку виходу військ РФ з Тирасполя2
Звичайно, ні сепаратистський режим ПМР, ні позиція Росії в
Придністров’ї не є міцними. Молдова стала на шлях демократії і перші
ознаки консолідації та дозрівання політичної еліти Молдови, з одного
боку, та поява зацікавленості з боку ЄС та США, з іншого боку, можуть
сприяти врегулюванню конфлікту та встановлення першого позитивного
прецеденту на пострадянському просторі, заснованому на консенсусі

1
США посчитала незаконным планируемый референдум в Приднестровье. –
Распространено Бюро международных информационных программ Государственного
департамента США – http://usinfo.state.gov/russki/.
2
Oazu Nantoi. Transnistrian Conflict: What Could the European Union and the United States
of America Do? // http://www.ipp.md/public/comentarii/39/en/Transnistrian%20ConflictEU%20and%20SUA_Engl29.doc.
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трьох основних речей: оцінці, життєздатному рішенні та засобах
вирішення.
Необхідно також звернути увагу на Румунію, яка є другою точкою
опори США в Європі після Польщі, і намагається відігравати провідну
роль у Чорноморському регіоні, у тому числі й у врегулюванні
придністровського конфлікту. Після надбання Румунією членства в
НАТО, Бухарест помітно активізував свою політику в південно-східному
напрямку Європи. Плани Румунії великі та зачіпають інтереси сусідніх
країн щодо їх деяких територій, таких як Молдова (Бессарабія),
Угорщина (Трансільванія) та Україна (Північна Буковина).
Відносини між Румунією та Молдовою мають давню історію. З
першого дня незалежності Молдови (серпень 1991 р.) Румунія
проголосила курс на “винятковість та привілейованість” відносин “двох
румунських країн” і приступила до нарощування потенціалу й зусиль
щодо
формування
єдиного
економічного,
культурного,
загальноосвітнього, мовного та духовного простору з перспективою
об’єднання братніх держав. До того ж, для координації зовнішньої і
внутрішньої політики двох румунських країн та економічного зближення
з Бессарабією Румунія створила безліч міжвідомчих комітетів та
міжпарламентських комісій для ідентифікації законодавчої бази
Республіки Молдова та Румунії1.
Нещодавно Румунія оприлюднила свій план урегулювання
придністровського конфлікту – «Придністров’я – еволюція
замороженого конфлікту та перспективи врегулювання» – ініційований
депутатом румунського парламенту Адріаном Северіном та інститутом
“Овідіу Шинкай”. Автори цього документа рекомендують офіційним
представникам Румунії направити свої зусилля на “відокремлення
Придністров’я як території Республіки Молдова та встановлення там
режиму, аналогічному застосованому у провінції Косово”.
Цей статус планується зберегти впродовж перехідного періоду (на 57 років). Протягом цього часу передбачається проведення політики трьох
“Д”
–
демілітаризація,
демократизація
та
декриміналізація
Придністров’я. Документ передбачає особливу роль держав-сусідів,
зокрема, Російської Федерації й України, діяльність яких, на думку
А.Северіна, зможе забезпечити “елементи довіри, необхідні для
стабілізації анклаву”. Одночасно автори цього плану врегулювання
радять ініціювати процес, аналогічний кіпрському (згідно з цим
варіантом, Молдова як визнаний міжнародним співтовариством суб’єкт
може стати повноправним членом Європейського Союзу, а
Придністров’я на певний час залишитися з невизначеним статусом). Це
передбачає, що ЄС має обернути свою політику сусідства стосовно
Молдови в інтеграційну площину. Румунські політики вважають, що для
реалізації цієї пропозиції необхідна спеціальна стратегія, яка б дала
1
Зайченко
С.
США
и
НАТО
http://www.olvia.idknet.com/ol129-12-05.htm.
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змогу Республіці Молдова протягом 3-5 років приєднатися до
Євросоюзу. На їхню думку, це цілком можливо через те, що Молдова –
невелика країна й реформи можуть спиратися лише на політичну волю
при мінімумі необхідних ресурсів та часу. До того ж, відповідно до
румунського плану врегулювання придністровського конфлікту
“роз’єднання двох берегів Дністра” носитиме тимчасовий характер і не
передбачатиме як незалежності Придністров’я, так і об’єднання Румунії
та Молдови. Проте таке ствердження не є справедливим: відомо, що
Румунія у своїх стратегічних планах має наміри возз’єднати “дві
румунські країни”. Проте це не відповідає інтересам України, оскільки
традиційно ми розглядаємо Молдову як сферу української зацікавленості
в контексті регіонального лідерства нашої держави, СДВ, ГУАМ1.
У цьому контексті треба також зазначити, що 6 березня цього року в
Києві відбулася презентація „Тристороннього плану розв’язання
придністровської
проблеми”,
представленого
Інститутом
ЄвроАтлантичного співробітництва, Центром миру, конверсії та
зовнішньої політики України (Україна), Центром запобігання конфліктів
та раннього попередження (Румунія) й Інститутом громадської політики
(Республіка Молдова). Цей план, що є ініціативою неурядових
організацій трьох країн, більшою частиною збігається з румунським
планом урегулювання. На думку авторів проекту, в основі вирішення
конфлікту має бути той самий принцип “трьох Д” – демілітаризація,
декриміналізація і демократизація. Перший етап передбачає виведення
російських військ та миротворців, другий – роззброєння силових
структур Придністров’я. До того ж,
автори пропонують навіть
розширити існуючий формат переговорів за рахунок підключення до
нього Румунії, а статус ЄС та США підвищити до повноцінного,
трансформуючи тим самим формат “5+2” у “7”. І ще одне нововведення
запропонованого плану – підтримка процесу врегулювання
міжнародними гарантіями безпеки за допомогою засобів тіснішого
співробітництва Республіки Молдова з НАТО. Зокрема, пропонується
включити придністровське питання до порядку денного діалогу НАТО –
РФ. Для Парламентської Асамблеї НАТО – підтримати та підтвердити
нещодавній документ, підписаний міністрами закордонних справ усіх 26
країн – членів НАТО, що підкреслює потребу у відновленні та
завершенні в стислі терміни виведення російських військ та озброєння з
території Молдови. Той факт, що Молдова розширює свої відносини з
НАТО та отримує все більшу допомогу в перспективі майбутнього
вступу до Альянсу є основою стабільного та постійного вирішення
проблем безпеки Молдови; пропонується покінчити з нейтральним
статусом Молдови, вступивши до НАТО2.
1
Институт «Овидиу Шинкай» из Румынии предлагает «Отсоединить Приднестровье от
Республики Молдова» // http://politicom.moldova.org/stiri/rus/4397/.
2
Тристоронній план розв’язання придністровської проблеми. Регіональне партнерство
заради спільних взаємозобов’язуючих підходів. Аналітична доповідь. – К.; Кишинів;
Бухарест, січень 2006 // (http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/9832Round Table.doc).
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Отже, аналізуючи роль Європейського Союзу та США у
врегулюванні придністровського конфлікту, необхідно відзначити їх
зростаючу активність у цьому процесі й у Чорноморському регіоні
загалом. Цьому передувало нещодавнє розширення НАТО та
Європейського Союзу, що змінило геополітичну карту Європи та
наблизило територію придністровського конфлікту з його існуючими та
потенційними загрозами, до територій країн – членів цих організацій.
Для ЄС головним є питання безпеки кордону між майбутнім його
членом Румунією та Молдовою, для США – геополітичне протистояння
з Росією, спрямоване на обмеження її впливу в Чорноморському регіоні.
Зростаюча роль Європейського Союзу вже дала глибокий поштовх
перспективам та формі остаточного врегулювання даного конфлікту. Поперше, після того, як ЄС надав згоду Молдові на майбутнє членство в
цій організації, Кишинів навряд чи прийме будь-яке рішення без певної
підтримки Євросоюзу, що, в свою чергу, надає Брюсселю de facto право
на будь-які пропозиції щодо конституційного врегулювання
придністровського конфлікту. По-друге, цілком зрозуміло, що ЄС стане
найбільш домінуючим зовнішнім гравцем у постконфліктній ситуації,
якою б вона не була.
Подальше та глибше залучення впливових міжнародних гравців, що
має на меті мирне та життєздатне вирішення придністровської проблеми,
принесе безпосередню користь досягненню результатів. Згода ЄС та
США щодо участі в переговорах (у статусі спостерігачів) та Місія ЄС з
надання допомоги Молдові та Україні в питаннях кордону, стали
першими кроками, які практично засвідчили процес інтернаціоналізації
придністровської кризи та активізації інтересу міжнародних та
європейських структур до цієї проблеми. Підвищення ролі ЄС та США
або її трансформація в активне посередництво може надати нового
імпульсу та результативності переговорному процесу, призвести до
конструктивнішого вирішення проблеми навколо Придністров’я.
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УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Ключковська І.М. (Львів)
УКРАЇНА – ДІАСПОРА:
НОВИЙ ФОРМАТ СТОСУНКІВ
У статті досліджуються проблеми української діаспори. Автор
переконана, що стосунки України та її діаспори мають реалізовуватися
в новому форматі, враховуючи реалії ХХІ ст.
Необхідність співпраці України й діаспори та залучення світового
українства для розбудови Української держави й утвердження її
позитивного образу в світі сьогодні вже ні в кого не викликає жодного
сумніву. Президент України Віктор Ющенко переконаний у потребі
поглиблення співпраці з українською діаспорою. Про це він
неодноразово заявляв та, зокрема, підтвердив у ході розмови з
представниками української громади Польщі в час зустрічі президентів
країн з нагоди вшанування пам’яті українців, які були винищені
польськими шовіністами в селі Павлокома. Президент Ющенко закликав
їх до активнішої співпраці, зазначивши, що така діяльність є одним із
елементів євроінтеграційної політики, підкресливши тим самим, що
стратегія співпраці з громадянами в діаспорі має базуватися на
постулаті: діаспора – це не лише форма існування громад, а й важливий
політичний та економічний інструмент впливу у країнах проживання.
Враховуючи зміни політики країни, спрямованої на розвиток
демократії та утвердження суспільних і моральних цінностей, стосунки
України та діаспори мають розвиватися в новому форматі, виходячи з
того, що, по суті, діаспора будує свою Україну поза межами самої
України, накопичуючи значний потенціал у всіх сферах: політиці,
економіці, культурі, праві, виконуючи функцію своєрідних форпостів
України за кордоном. За статистикою лише у США понад 20%
американців українського походження мають вищу освіту, займають
високі місця у суспільній ієрархії і так можуть успішно впливати на
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політичні процеси. 3 мільйони представників західної діаспори задіяні в
різних високопрофесійних сферах діяльності – у бізнесі, політиці, освіті,
науці, є активними й авторитетними громадянами в своїх країнах
проживання і здатні формувати суспільну думку, позитивний образ
нашої держави у закордонні, рекламувати її, бути не лише партнером
України, а й виконувати певні її представницькі функції.
Не завадить згадати в цьому контексті про голосування 9 березня
2006 р. Сенатом США за прийняття законопроекту, що скасовує дію
поправки Джексона-Веніка. Схвалений документ не лише відкриває для
України режим цивілізованих торговельних відносин, знімає
дискримінаційні санкції та обмеження, а й має вагоме політичне
значення. Слід нагадати, що для цієї мети за ініціативою Н. МакКонелл,
президента Фундації Україна-США, та за сприяння організації
«Українська Федерація Америки», головою якої є З. Черник, була
створена коаліція, куди ввійшло 250 організацій, що сприяли відміні
поправки. Окрім цього, вищеназвана організація активно контактує з
американськими конгресменами та сенаторами, інформує їх про важливі
події в нашій державі, сприяє підтримці України, зміцненню її ролі на
світовій арені. Отже, для розбудови демократичної заможної України та
для усталення її позитивного образу необхідна синергія, яку можна
досягти, поєднуючи капітал знань та можливостей українських громад
як в Україні, так і поза її межами1.
Стосунки України та закордонного українства на сьогоднішні
розвиваються в двох напрямах – по вертикалі та горизонталі. В першому
вони реалізуються як наукові дослідження широкого діапазону,
охоплюючи різні галузі – історію, культуру, мистецтво, вивчаючи
діаспору як явище, а також глибинні міграційні процеси, становлення,
формування та структурування українських громад. За словами відомого
історика Л. Винара, президента Українського історичного товариства,
голови Світової Наукової Ради при СКУ, такі дослідження мають
проводитися в контексті національної науки та культури, оскільки
діаспора є інтегральною частиною українського соціуму. Студії можуть
бути особливо ефективними за умови спільної праці науковців діаспори
та України, адже мова йде не лише про поєднання інтелектуального
двостороннього ресурсу, а й про прагматичне використання багатої
джерельної бази, зокрема архівних матеріалів, розпорошених по країнах
проживання наших співвітчизників. Наведемо лише приклад такої
співпраці, за якою криється самовіддана робота сподвижників
української справи. Голова Нижнєкамської міської національнокультурної автономії «Українське товариство «Вербиченька» республіки
Татарстан Є. Савченко віднайшов архівні документи про перебування
М. Грушевського в Казані від 3 вересня 1915 р. по 9 вересня 1916 р., де
він перебував на засланні після свого арешту. Вважалося, що ці
1
Розумний М.О. Світове українство як фактор національної стратегії розвитку //
«Український соціум» / Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: Знання
України, 2005. – С. 322-324.
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документальні дані втрачені. Є. Савенко привіз копії документів, що
становлять значний інтерес для дослідників життя та діяльності
видатного українця, до музею М.С. Грушевського у Львові і передав їх
для користування. Завдяки спільним зусиллям українців Татарстану і
владних структур Української держави у вересні 2006 р. відбулося
урочисте
відкриття
меморіальної
таблиці
про
перебування
М. Грушевського в Казані.
Не менш важливим для співпраці України та її діаспори є розвиток
взаємин по горизонталі. Адже українські громади сьогодні не існують у
їх первісному вигляді. У їх середовищі відбуваються значні
трансформаційні процеси, зумовлені різними чинниками, зокрема
асиміляційними. За роки незалежності нашої держави виникло також
нове явище – східна діаспора, яка почала розвиватися після розвалу
радянської імперії, проте перебуває лише на стадії активного
структурування і потребує особливої уваги й підтримки з боку своєї
історичної батьківщини. Народилася й нова проблема четвертої хвилі
еміграції з мільйонами наших співвітчизників, якими практично не
займається держава, завдання якої частково перебрала на себе церква,
слугуючи тим осередком, навколо якого гуртуються заробітчани. З
одного боку, спостерігаємо відтік потужних інтелектуальних сил з
України, що за висловом Г.Удовенка, народного депутата України, який
тривалий час очолював Комітет з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради, може перетворити
країну в «зону стихійного лиха». З іншого боку, О. Воловина, професор,
президент Informed Decisions Inc. (США), провівши детальний
статистичний аналіз, робить висновок про те, що потік четвертої хвилі
позитивно впливає на функціонування українських громад, зокрема у
США, та є активним фактором зменшення асиміляційних процесів серед
українства.
Новий час ставить перед суспільством нові завдання, що потребують
вивчення, осмислення, вирішення і, нарешті, реальних конкретних
кроків. Формальний характер взаємин України та діаспори, який
характеризував усі роки незалежності, має змінитися на дієвий.
Одновекторність цих стосунків (від діаспори до України) – на
двовекторність. І нарешті, держава мусить зайняти активну дієву
позицію у ставленні до наших співвітчизників, насамперед, розробивши
концепцію співпраці, програму, як конкретну її реалізацію з належним
фінансовим забезпеченням. Адже дотепер держава фактично усувалася
від виконання своїх обов’язків, залишивши лише красиву оболонку у
вигляді проведення помпезних форумів з фактичним вихолощенням
змістової компоненти взаємин. Проте, перші кроки в нашій державі вже
зроблені у цьому напрямку: минулого року вперше за історію
незалежності при Міністерстві закордонних справ України створено
Управління зв’язків із закордонним українством. Окрім цього, великі
надії покладаються на Державну програму “Закордонне українство” на
період до 2010 р. Це досить вагомий і солідний документ, у якому
передбачено чимало важливих і цікавих заходів. Однак на наше глибоке
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переконання, співпраця з діаспорою повинна носити не одноразовий, а
системний та концептуальний характер.
У нашому суспільстві панує думка, що не варто в діапазоні питань,
пов’язаних з діаспорою, надто покладатися на державу, щораз частіше
звучать звинувачення в надмірному етатизмі. Очевидно такий погляд
зумовлений попереднім сумним досвідом. Проте вважаємо, що держава
не має усуватися від цього кола питань, більше того, слід
використовувати
потужний
накопичений
капітал
знань
та
інтелектуальний потенціал світового українства для розвитку власної
держави, утвердження її у міжнародній спільноті, зрештою так, як це
робиться в цілому світі. Сьогодні багато країн вже розробило механізми
різностороннього співробітництва з власними діаспорами, стимулюючи
в такий спосіб процеси культурної, політичної, наукової та бізнесової
інтеграції. Результатом і наслідком таких інтеграційних взаємодій є
виникнення цілісності, що має нову якість та сутність. У процесі
взаємодії відбувається формування інтересів, цілей, що усвідомлюються
як спільні для цієї цілісності.
Як відомо, існує «стратегія розвитку» японського етносу,
китайського, циганського та ін. Кожна ця стратегія працює на
відтворення в умовах, що постійно змінюються внаслідок історичних
обставин унікального етносу – японського, китайського, циганського.
Еволюційна стратегія розвитку єврейського етносу, наприклад, базується
на засадах генетичної і культурної сегрегації єврейської громади від
неєврейського світу; підтримки у членів єврейської громади
переконаності у своїй обраності; інтелектуальному захисті доктрин і
ідеологій іудаїзму та єврейських теорій антисемітизму тощо.
Результатом цієї стратегії стало утворення єврейського суперетносу з
унікальними характеристиками: лояльність і відданість «народу
Ізраїлю», як глобальній єврейській релігійно-етнічній спільності;
високий ступінь етнічної ідентифікації; високий рівень згуртованості,
координування і погодженості між єврейськими громадами; менталітет
«обраності» єврейського народу; моральний партикуляризм, що
виражається у відомій фразі: «добре те, що добре для євреїв»; всебічна
підтримка держави Ізраїль і лобіювання його інтересів у всіх країнах
єврейської діаспори. Це, безумовно, сприяло консолідації єврейських
громад у країнах проживання і призводить до того, що євреї США,
Канади, Великобританії та інших країн їдуть з родинами в Ізраїль попри
те, що там точиться безперервна війна, що Ізраїль фактично є фронтовою
зоною в ізраїльсько-палестинському конфлікті.
Високий рівень національної свідомості китайців зумовлений такими
чинниками як нерозривний зв’язок між національною свідомістю і
традиційними цінностями китайців, однорідним складом населення
Китаю. Для всіх китайців, де б вони не жили, головне – це батьківщина
та необхідність працювати для її процвітання.
Наведемо не зовсім типовий, але дуже показовий приклад активного
залучення китайської діаспори для розвитку своєї історичної
батьківщини Китаю, який зумів використати всі чинники впливу, у тому
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числі і своїх співвітчизників за кордоном. Так китайська діаспора вклала
мільярди американських доларів інвестицій в економіку КНР, а це 7080% усіх іноземних інвестицій, які походять переважно з Гонконгу,
Тайваню і Сінгапуру, де китайські підприємці створюють компанії та
здійснюють фінансові вливання у свою батьківщину. Адже зовнішня
економічна політика Китаю може бути охарактеризована економічною
інтервенцією в Південно-Східну Азію. Китайська діаспора контролює
економіку Індонезії мало не на 90%, Таїланду – на 75%, Малайзії – на
50-60%. То виникає питання, чи Україна є такою сильною і
самодостатньою, що не потребує залучення потенційних зовнішніх
факторів для власного розвитку? Відкидати роль держави у становленні
та поступі взаємин із закордонним українством не можна. Як засвідчує
світова практика, майже всі країни виділяють бюджетні кошти для
реалізації своїх програм з діаспорами:
Франція
Азербайджан

Литва

Румунія

Угорська
республіка
Федеративна
республіка
Німеччина
Словацька
Республіка

Управління у справах французів за
кордоном та іноземців у Франції при МЗС
У міністерствах і відомствах створено
спеціальні
структурні
підрозділи,
відповідний сектор діє в Адміністрації
президента
При уряді Литви діє Департамент
національних менших та литовців за
межами держави. Діє Програма з підтримки
культурної
та
освітньої
діяльності
литовських громад за кордоном
Департамент румунів звідусіль при
Міністерстві громадської інформації.
У складі всіх інших міністерств і урядових
відомств гуманітарного блоку утворено
підрозділи з питань зовнішніх зв’язків,
складовою яких є самостійні служби
Відомство
угорців
підпорядковане
Прем’єр-міністрові УР
Структура при МЗС Німеччини, культурні
відділи чи відділи роботи з німецькою
меншиною при представництвах ҐетеІнституту
Генеральна Рада закордонних словаків

Республіка
Болгарія
Польща

Державне агентство для роботи з
болгарами за кордоном при Раді Міністрів
Верхня палата польського парламенту –
Сенат

Російська
Федерація

Департамент прав людини та роботи зі
співвітчизниками за кордоном при МЗС,
інших міністерствах та відомствах та відділ
в Адміністрації президента
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Виділяються
бюджетні кошти
Бюджетні кошти

У 2001 р. на
реалізацію
програми
з
державного
бюджету
було
виділено 390 тис.
дол. США
Бюджетні кошти.
У 2003 р. виділено
441 тис. дол.

Бюджетні кошти.
Бюджетні кошти

Бюджетні кошти.
У 2001 р. – 16,5
млн.
словацьких
крон (343.750 дол.
США)
Бюджетні кошти
Бюджетні кошти.
У 2003 р. – 45,5
млн злотих (11 млн
дол.)
Бюджетні кошти
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Фінансової підтримки особливо потребують громади східної
діаспори. Аналізуючи соціальні аспекти четвертої хвилі еміграції,
проблеми структурування та вростання в чужий ґрунт, С. Бабенко з
республіки Башкортостан виділяє ряд факторів, що не сприяють
збереженню етнічної ідентичності українцями Росії і приводять до їх
посиленої асиміляції в чужорідному середовищі, де відбувається їх
соціалізація, звертаючи увагу, зокрема, на «майже повну відсутність
піклування про збереження української мови та культури, етнічної
самосвідомості українців Росії з боку керівництва України».
М. Філіпова, голова Томської регіональної громадської організації
«Джерело», говорить про функціонування українських класів у
Заозерній школі №16 міста Томська, про викладання української мови,
розробку програми викладання мови, літератури та фольклору як
профільних предметів слов’янського відділення школи, проводить
порівняння з такими ж класами з польською мовою викладання, які
мають потужну фінансову підтримку з боку Польщі у вигляді щорічного
навчально-методичного та матеріального забезпечення, організацією
дитячих таборів, курсів підвищення кваліфікації польськомовних
учителів та ін. Українські класи не витримують конкуренції, що
приводить до перманентного відтоку дітей і скорочення контингенту. На
жаль, це типові приклади, що засвідчують про бездіяльність держави, до
втрати її авторитету в українському зарубіжному середовищі.
У своїх стосунках з українством у світі Україна може використати
позитивний досвід співпраці інших країн, які розцінюють свою діаспору
як потужний політичний інструмент впливу у країнах проживання та
застосовувати найбільш конструктивні й дієві прояви цього досвіду у
власній стратегії співпраці. В Угорщині, наприклад, кожного року
відбувається постійно діюча нарада представників уряду, Кабінету
міністрів, керівників державних структур та представників найбільших
угорських національних товариств за кордоном. На таких нарадах
обговорюються правові питання, вносяться пропозиції для поправок
нормативно-законодавчої бази, розробляються механізми співпраці з
діаспорою.
Вважаючи, що роль держави у питанні стосунків з українською
діаспорою є незаперечною, слід також наголосити на значенні
громадських організацій, які фактично впродовж останнього десятиріччя
поклали на себе її обов’язки, забезпечуючи координацію діяльності
структур в Україні і поза нею, розробку програми співпраці, сприяли
консолідації світового українства. Зокрема слід сказати про діяльність
Української Всесвітньої Координаційної Ради, організації, відкритої для
співпраці та контактів. Адже цей період припав на початок розвитку і
формування громадянського суспільства в Україні, яке, будучи ознакою
зрілого демократичного суспільства, немає альтернативи, «а для самої
діаспори такий стан речей є єдиноможливим і природним: адже тільки
добровільні і самоврядні організації можуть підтримувати національну
ідентичність на чужині, що вони роблять з успіхом вже протягом
століття». Проте в Україні ще досі немає усвідомлення з боку держави
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необхідності тісної співпраці з громадськими організаціями, важливості
їх ролі, ігноруючи той факт, що вже саме термінологічне визначення
концепту «громадянське суспільство» передбачає найбільш активну
частину загального соціуму, яка може активно впливати на
державотворчі та суспільні процеси1. При всій значущості громадських
організацій і їх виключно вагомій ролі в розвитку стосунків з
українським світовим зарубіжжям не можемо погодитися з тезою про те,
що «об’єднавчим центром для українців зарубіжжя та історичної
батьківщини може бути тільки громадська структура, та аж ніяк не
державне відомство чи міністерство». Вважаємо, що для позитивного
результату співпраці з діаспорою необхідним є поєднання зусиль
державних і громадських структур та створення спільного
координаційного центру. Лише біном держави і громадських організацій
дасть можливість охопити весь спектр взаємин з самою діаспорою й
країнами її проживання, і лише результативність цих взаємин буде
оптимумом для розробки та реалізації стратегії співпраці України та
світового українства.
У цьому контексті не можна не враховувати ще одного дуже
важливого чинника – роль церкви як консолідуючого фактора світового
українства, яка впродовж десятиліть була осердям, навколо якого
гуртувались українці, духовною опікувалася, була гарантом і
виразником української традиції. Ці завдання церква виконує і сьогодні.
Проте за висловом о. О. Сапунка, ліценціата Папського Східного
Інституту, пасторального координатора для українців греко-католиків у
Італії, церква не має брати на себе функції держави або бути її
альтернативною сублімацією. Церква має тільки співпрацювати з нею,
дбаючи про духовний вимір людини. Лише коли така взаємодія церкви і
держави буде, ми зможемо говорити про значний крок вперед,
стверджує о. Сапунко2.
Отже, стосунки України та її діаспори в нових умовах розвитку
нашого суспільства мають реалізовуватися в новому форматі, базуючись
на засадах двовекторності, при узгодженості дій державних структур,
неурядових громадських організацій та церкви з усвідомленням
виключно важливого значення консолідації світового українства як
потужного фактора впливу з метою розвитку нашої держави та
утвердження її позитивного образу в світі.

1
Барков В.Ю., Розова Т.В. Формування громадянського суспільства в Україні //
«Український соціум» / Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: Знання
України, 2005. – С. 614-682.
2
Сапунко О. Роль церкви у збереженні духовних, моральних та національних
вартостей українського соціуму // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у
міжнародній спільноті: Тези доповіді Першої міжнародної конференції. – Львів: НУ
«Львівська політехніка», 2006. – С. 122-123.
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РЕЦЕНЗІЇ

Федоренко О.А. (Київ)
СТАНОВЛЕННЯ ФЕНОМЕНА ЛЮДИНИ
(роздуми над книгою В. Сніжка «Шлях»)
У статті розкрито проблемні аспекти гіпотези В.Сніжка про
становлення
людини
як
неповторного
антропогенного
і
соціокультурного феномена. Зазначено характерні особливості
окреслених у книзі «Шлях»1 ключових періодів становлення автохтонної
людності на терені України.
П'ятнадцять років існування України як незалежної держави є
достатнім часовим періодом для аналізу явищ і подій на її території в
історичній ретроспективі
та на початку ІІІ тисячоліття. Термін
існування нашої держави співпадає з часом утворення та діяльності
Науково-дослідного інституту українознавства, який є провідним
дослідницьким закладом, що вивчає Україну, виходячи з концептуальної
позиції її бачення як цілісного об’єкта, унікального природнотериторіального комплексу, інтегративного феномена території і
людності як соціокультурної реальності.
Протягом п’ятнадцяти років незалежності наукові співробітники
НДІУ опублікували різноманітні українознавчі матеріали стосовно
бачення України окремого і специфічного географічно-політичного
регіону світу. На початку ХХІ ст. українознавство на основі концепції
НДІУ утверджується як системна і багатогранна наука, яка вивчає ідейні
та культурні здобутки українського світу.
Життя, щастя, духовність, фольклорні традиції – цінності, органічні
для українців та універсальні для людства. Нині, незважаючи на складні
соціальні обставини, українці відкривають глибинні пласти історикокультурної спадщини найкращої у власному розумінні країни – України.
Унікальність терену нашої держави зумовлена різноманітністю
1

Сніжко В. Природний міт для українців. – К.: НДІУ, 2006. – Кн. І: Шлях. – 448 с.
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складових її соціоприродних частин, а також впливом абіотичних і
біологічних ознак на формування людності автохтонного етносу.
Майбутнє України і всієї світової цивілізації залежить від
можливості, бажання і прагнення людських спільнот змінити нинішні
обставини використання природних ресурсів.
У світовій і українській науковій думці є найрізноманітніші праці,
автори
яких
дають
характеристику
процесів
застосування
ресурсозберігаючих технологій у соціально-економічній сфері,
окреслюють проблемні питання щодо правильного впровадження в
економіку досягнень інформатики і телекомунікацій.
Завдяки таким знанням людство може використовувати
відновлювальні джерела енергії, розуміти причини кліматичних та
екологічних змін планетарного масштабу, отримувати корисну
інформацію стосовно раціонального споживання ресурсів.
Однією з найкращих наукових праць про взаємодію людини і
природи є книга вченого, який має своєрідне розуміння світу – «Шлях»,
автор якої, В. Сніжко, намагається розгадати таємниці світового
простору, аналізуючи сприйняття людиною навколишнього світу через
призму філософських категорій «добра» і «зла».
В. Сніжко простежує процес еволюції людини, виходячи із
осмислення такої проблеми: як і коли виникла планета Земля та які
обставини сприяли її виникненню. Людина, на думку вченого,
надзвичайно складний біопсихологічний механізм, усі процеси
функціонування якого взаємопов’язані і врівноважені з природою.
У книзі «Шлях» вплив людини на довкілля розглядається як
безмежний процес думки, як сукупність мільйонів біохімічних реакцій,
що відбуваються в клітинах головного мозку. Тому людство, з погляду
автора, у нинішній час перебуває в стані інтенсивної та глобальної
антропологічної кризи внаслідок безперешкодного використання
елементів природи.
Вчений сприймає сучасну планетарну кризу як трансформаційну, як
проміжний етап переходу світової цивілізації до нової «екологічної»
ідеології планети. Цей перехід з одного рівня загального розвитку на
інший аргументується тим, що людина ще не досить реалізувала ресурси
свого мозку, особливо його можливості інтелектуального осмислення
дійсності.
Такий проміжний етап є підготовкою до встановлення нової системи
і структури отримання людиною інформації про стан природи, її
подальшої реалізації в процесі еволюції планети, Сонячної системи,
Всесвіту. Розглянувши аспекти взаємозв’язку Сонячної системи і
планети Земля як складових Всесвіту (з окремо функціонуючими та
еволюціонуючими структурами), автор книги висловлює гіпотезу про
становлення феномена людини.
Головною ідеєю цієї гіпотези є думка про те, що виникнення людини
є закономірним результатом розвитку небіологічних, а згодом
біологічних форм життя. Автор припускає, що зародження людини було
наслідком еволюції пролюдських форм приматів, що виявилася у двох
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таких етапах: макроеволюція (утворення видів з істот, які мають
однаковий генофонд та виявляються адаптованішими до існуючих умов
довкілля); мікроеволюція (зміна генофонду на видовому популяційному
рівні внаслідок мутацій та виникнення специфічного підвиду чи
трансформації існуючого виду в процесі природного відбору).
Сучасна біологічна наукова думка в Україні і світі стверджує, що
популяції, у яких статеве розмноження має тенденцію до більшого
генетичного розмаїття, легше адаптується до змін довкілля.
Виходячи з цього твердження, автор «Шляху» визначає у становленні
людини такі важливі обставини:
протолюдина виникає як мутантна варіація в середовищі
приматоподібних форм ссавців, у якої в процесі адаптації до існуючого
довкілля змінилася анатомо-морфологічна будова організму й уся
функціональна діяльність;
протолюдські спільноти інтенсивно обживали найрізноманітніші
місцевості планети завдяки своїй будові тіла і вдосконалювались у
межах своїх теренів;
розвиток протолюдських форм був постійним процесом виникнення
в існуючій популяції мутантної варіації, а існуюча консервативна
варіація продовжувала життя в генетично закрапленому вигляді, а
згодом опинялася в стані зникнення або деградації.
Аналізуючи загальновідомі наукові факти, В. Сніжко розглядає
трансформацію протолюдини в сучасну людину розумну як процес
використання умов природи на певному рівні, який співвідноситься з
реаліями і прикладами сучасного цивілізаційного життя. Виділяються
такі три рівні:
первісне життя в природі (існування протягом певного часу
споріднених з людиною приматних форм, а саме «лісової» людини в
лісах Індонезії і Малайзії, «снігової» людини в горах Гімалаїв і ТяньШаню, «сасквача» в Північній Америці);
співіснування з природним середовищем (збереження обставин життя
на рівні давньої людини в лісах Бразилії, Канади, Африки, Калімантану,
Мадагаскару);
соціально-культурне життя цивілізаційних спільнот, які пройшли у
своєму розвитку періоди неолітичної революції, високорозвинутих
землеробських культур, давніх і середньовічних держав, великих
географічних відкриттів;
двох світових воєн, феноменальних наукових досягнень і технічних
розробок.
Таким чином, розглядаючи ці еволюційні рівні, автор простежує
комплексний процес трансформації протолюдини як процес зміни
побудови її тіла відповідно до специфіки розвитку кори головного мозку
і формування внаслідок цього оригінальних рис її поведінкової
діяльності.
Ґрунтуючись на розкритому у книзі «Шлях» фактологічному
матеріалі, можна виокремити важливі періоди у процесі походження
людини.
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Вихідним періодом є виокремлення з середовища приматоподібних
форм приблизно тридцять мільйонів років тому пропліопітека, ротовий
апарат якого вже мав ознаки, відмінні від аналогічного у найдавніших
людиноподібних мавп. Ця мутантна варіація не відповідала загальним
особливостям побудови тогочасних прадавніх приматів, оскільки не
мала великих ікл та різців, була безхвостою, проте у неї були дуже
чутливі руки, примітивне прямоходіння, невелике волосяне покриття
тіла.
Найбільше кісткових залишків пропліопітека знайдено археологами в
Єгипті насамперед у Файюмській пустелі поблизу колишньої дельти
давнього Нілу. В дельті прадавнього Нілу за первісних часів було багато
істот, аналогічних крабам і ракам, молюсків, а більшість рослин з
їстівними плодами росли уздовж водойм.
Протолюдина, завдячуючи довготривалій генезі поміж водою і
суходолом, вдосконалила прямоходіння та набула достатньо досвіду
використання різноманітних допоміжних засобів, як, наприклад, каміння
для розтрощення молюсків чи панцирів крабів. Спадкоємною формою
від пропліопітека у такій специфічній функціональній діяльності був
рамапітек, який не відрізнявся від сучасних йому людиноподібних мавп
ні силою, ні швидкістю пересування чи спритністю, проте мав зародки
розуму.
Рамапітек існував декілька мільйонів років у районі сучасної Східної
Африки у напівводяному стані, а згодом після довготривалої посухи, що
відбулася через порушення циркуляції атмосфери, змушений був
перейти до саванної території.
Довготривале перебування рамапітека в суходольному стані навколо
невеликих водойм, де було багато молюсків, риби, а на берегах багато
плодових дерев, сприяло закріпленню певних «людських» особливостей
протолюдини. Основною з них, на думку автора «Шляху», була
«всеїдність», тобто споживання різноманітної їжі, що обумовлювало
трансформаційні біохімічні зміни в організмі і сприяло формуванню
навичок досконалого пристосування до різних умов довкілля.
Отже, В. Сніжко вважає, що людиноподібні мавпи і гомініди – це
різні модифікаційні варіації приматів.
У процесі еволюції здатність людиноподібних мавп до еволюції
мозку залишилася на примітивному рівні. Варіація, формами якої були
пропліопітек і рамапітек, мала ознаку, яка була відсутня у форм
людиноподібної варіації.
Протолюдська варіація мала здатність аналізувати інформацію про
умови свого терену існування, а будова тіла і пряме ходіння на двох
ногах, вільне використання рук, форма черепа з початковою
диференціацією мозку сприяли закріпленню сформованих навичок.
Втілення в життя результатів аналізу первинної інформації
обумовило трансформацію цієї варіації гомінідів у Східній Африці
приблизно 3,8 млн років тому у пралюдину. Найсуттєвішою особливістю
її еволюції була диференціація кори головного мозку, що значною мірою
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впливало на мову, тобто на здатність аналізувати і передавати
інформацію.
Еволюційний розвиток найрізноманітніших пралюдських варіацій з
найрізноманітнішими підвидовими антропологічними варіантами
відбувався в процесі жорстких конкурентних стосунків на природному
просторі. Домінуюче становище отримала варіація, більш досконала у
напрямку прискорення еволюційних процесів мозку і більш адаптована
до осмисленого освоєння різних теренів та використання матеріалів
природи.
Приблизно 40 тис. років тому починається становлення людини
сучасного антропологічного типу, яка могла не лише сприймати
інформацію, а й передавати здобуті й осмислені до певного рівня
навички, спілкуючись один з одним.
Саме розумову діяльність людини, тобто її осмислену адаптацію до
різноманітних природних умов, автор вважає її головною функцією як
неповторного феномена Природи.
Виходячи з цієї тези, В. Сніжко спростовує провідні до останніх років
у наукових колах різних країн погляди щодо походження людини і
сучасних мавп від одного безпосереднього предка на підставі їхньої
поведінкової і морфолого-анатомічної подібності. Він, як один з
провідних в Україні і світі вчених-біологів, стверджує, що людина не є
мавпоподібною істотою, оскільки зовнішня подібність не є головною
ознакою спорідненості.
В. Сніжко зазначає, що серед тварин є види, які мають внутрішню і
набагато глибшу біологічну спорідненість з людиною, зокрема, пацюки,
що мають хвороби, майже аналогічні деяким хворобам людини, або
свині, нервові клітини яких є сировиною для виготовлення багатьох
складних ліків для мозку, нервової системи та інших внутрішніх систем
людини.
Саме сукупність в організмі людини різноманітних як зовнішніх
морфологічних, так і внутрішніх фізіологічних і біохімічних
особливостей,
обумовила
її
становлення
як
неповторного
антропологічного та соціоприродного феномена.
Таким чином, подання розширеної інформації про виникнення
людини у контексті загальноземних процесів розвитку життя, дає
можливість охарактеризувати її становлення як виняткового для Планети
феномена, а також вказати, що людина не є випадковий мутант чи
генетичний вид, який відійшов від органічного природного стану, – а
унікальне явище еволюції земних форм життя.
Проте українознавча монографія «Шлях» є теоретичним та
фактологічним матеріалом про розвиток людини у двох вимірах. Автор
розглядає аспекти формування загальних засад розвитку людства і
формування психоетнічних моделей життя людських спільнот на
окремих природних теренах.
Наріжним каменем гіпотези В. Сніжка є думка про ґенезу людини як
планетарного феномена у двох центрах. Один з них – територія
нинішньої Східної Африки, характерними рисами якої були високі
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плюсові температури і велика кількість різноманітних плодів у
місцевостях рідколісся і лукового різнотрав’я. Другий – територія Азії,
характерними рисами якої були низька температура і наявність у великій
кількості їжі тваринного походження.
Становлення людини на різних територіях вчений оцінює як
важливий етап ґенези антропоїдів до первісної людини. Тому що саме на
цьому етапі відбувається прискорення розвитку правої півкулі мозку, яка
відповідає за образно-мистецьку діяльність і лівої півкулі мозку, яка
відповідає за логіко-понятійну діяльність.
Автор стверджує, що в процесі становлення людини в первісні часи
відбулося зародження двох архетипів: «людина – рослина» і «людина –
тварина», представники яких належали до однієї генетичної варіації.
Цей стрибок у загальній ґенезі планети був обумовлений активною
діяльністю мозку, що є одним із феноменальних явищ, які
виокремлюють людину як унікальний результат біологічної еволюції.
Також важливою особливістю адаптативної ґенези людства була поява
різноманітних груп і підгруп крові, що сприяло переходу людини від
стану пристосування до природи до активного використання її ресурсів.
В. Сніжко розглядає перехід від природної еволюції людини до
культурної еволюції в контексті протистояння двох різновидів людини,
зокрема неандертальців, які мали дослідницьке бачення дійсності, що
виявлялося у використанні лікарських трав і кам’яних знарядь, і сапієнс,
які мали образно-творче бачення дійсності, що виявлялося у малюнках
на стінах печер, різьбленні на кістках, орнаментуванні фігурок.
Ґрунтуючись на результатах археологічних і антропологічних
досліджень вчений висловлює думку про те, що внаслідок поєднання
окремих представників цих різновидів, відбулося виникнення
«третього», який згодом усунув із земного простору два попередні.
В. Сніжко обґрунтовує свої висновки насамперед на дослідженнях
радянського антрополога О. Герасимова, які свідчать про подібність рис
неандертальців, залишки яких знайдено в Криму, до морфологічних
ознак сучасної людини, зокрема до сучасних жителів України. Ця думка
є дискусійною, але вона є центристською стосовно двох течій світової
наукової думки, представники однієї з них «моногеністи» вважали, що
людина є результатом розвитку однієї генетичної варіації, а інші
«полігеністи» вважали, що первісна людина виникла в процесі
поєднання двох чи кількох генетичних варіацій, внаслідок чого ставили
різні людські раси у належність до різних біологічних різновидів.
Незважаючи на ці суперечливі позиції на основі думок В. Сніжка
можна зробити логічний висновок, що мозок, кров, праця як важлива
біологічна функція соціокультурної еволюції є потужними чинниками
становлення людини як неповторного феномена життя планети.
Книга В. Сніжка «Шлях» – це унікальне дослідження складного
комплексу антропологічних та соціально-психологічних проблем, які
аналізуються з позицій українознавчої методології. З одного боку, у
книзі запропонована теорія походження людини, яка є альтернативною
до трудової теорії антропогенезу, але, з іншого боку, запропонована
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оригінальна теорія, яка є альтернативною до теорій російських і
європейських науковців, навіть до теорій деяких українських вчених
стосовно походження української етнічної спільноти.
Розглядаючи оригінальну ґенезу еволюційного розвитку людності на
терені України вчений окреслює особливості її ключових періодів у
контексті поступальних змін у ґенезі всього людства. Він ґрунтується на
загальноприйнятому науковому переконанні, що кожний винахід
духовного чи матеріального надходження має конкретний центр свого
виникнення і вже з нього за законами дифузії розповсюджується на інші
території.
У контексті українознавчої науки простеження процесу становлення і
феноменального розвитку українства як оригінальної форми автохтонної
людності є важливим для розуміння чинників, що впливали на
формування особливого типу світосприйняття українців, їхнього
образного і символічного мислення, їхніх фізіолого-біохімічних та
анатомо-морфологічних особливостей тілобудови, господарських,
побутових і культурних традицій.
Постановці цієї проблеми і присвячено книгу «Шлях», автор якої
розглядає ключові періоди у становленні української автохтонної
людності з позицій спростування існуючих у науковій і політичній думці
стереотипів стосовно загального впливу на соціокультурний розвиток
людства давньоєгипетської, грецької і римської цивілізацій, виключного
впливу варязьких завойовників і Візантії на становлення військовополітичних і світоглядних засад давньоукраїнської Київської держави,
виокремлення українців начебто від «єдиної давньоруської народності».
У книзі виділяються три ключові періоди: культура Кукрек, що
існувала у VІІ – V тисячоліттях до н.е. на сучасних теренах Криму,
Приазов’я, степового Причорномор’я; Трипільська цивілізація, що
існувала у V-ІІІ тисячоліттях до н.е. на сучасних теренах центральної
частини України; держава київських князів (ІХ –ХІІІ ст.).
Перший період співпадає з часом «неолітичної революції», тобто
переходом людських спільнот від привласнюючих форм господарства
(мисливство, збиральництво, рибальство) до відтворюючих.
Знайдені археологами на Східному узбережжі Криму та західній
частині Азовського моря залишки найдавніших поселень культури
Кукрек, свідчать про те, що вона була одним із найдавніших
землеробських центрів Світу. На місцях її поселень були виявлені різні
землеробські знаряддя, наприклад, жниварські ножі, мотики, камені для
розтирання зерна.
Виникла ця культура на базі людського субстрату, який складали
автохтони-рибалки, культом обожнення яких, на думку автора книги
«Шлях», були зернові рослини, зокрема пшениця-однозернянка, яка в
дикому вигляді і нині існує в Кримських горах.
В. Сніжко вважає, що найважливішим фактом кукрекської
археологічної культури є психологічний аспект розвитку людності тієї
доби – формування творчої землеробської свідомості, що стає
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визначальною рисою у становленні прадавніх архетипових підвалин
«людина – рослина».
Водний катаклізм завдав катастрофічної шкоди культурі Кукрек,
людність якої змушена була мігрувати на нинішні терени Подунав’я і
Придністров’я, а згодом центральної частини України. Здобутки цієї
культури знайшли яскраве виявлення у культурних елементах
трипільської археологічної культури, які у подальшому проявлялися в
українській міфології й орнаменталістиці.
Другий «трипільський» період можна охарактеризувати як важливий
етап формування доісторичного етнічного субстрату на основі усної
безособової культури і безпосереднього зв’язку з природою, а також
форм його самосвідомості, пов’язаних із землеробським способом
господарства.
Період Київської держави – це вже етап консолідації населення на
основі писемної та уособленої культури, що виявлялося опосередковано
у соціально-політичних і господарських відносинах. Від цього часу
простежується, за писемними пам’ятками, інтегративна тяглість ознак
культури, мови, господарства й антропологічного типу, до населення
сучасної України.
Отже, окреслені ключові періоди можна умовно визначити як:
«ментальний», «світоглядний», «культурно-політичний».
Загальними особливостями цих періодів було становлення людності
навколо великих водойм і в подальшому її освоєння великих просторів
суходолу, а також розпад існуючої людності внаслідок природного
катаклізму, адаптації різних груп людей до певних теренів, вторгнення
іноземних спільнот.
Специфічною особливістю «ментального» періоду було вироблення
спільнотами людей навичок пристосування до змін природного довкілля
та формування усталених способів виробництва. Природні умови
території впливали як на формування предметно-практичної та духовної
діяльності людини, так і на осягнення нею дійсності через явища
довкілля.
У трипільські часи, тобто за доби енеоліту (V-ІІІ тис. до н.е.), була
сформована доісторична субстратна основа українського етносу.
Розглядаючи високі здобутки землеробства, гончарства, будівництва
жител представників трипільської культури, не можна не враховувати
два важливі факти, які зафіксовані в сучасній науковій думці.
Ці факти певною мірою є основами обґрунтування різних наукових
позицій. Суть одного факту полягає в тому, що результати
археологічних і антропологічних досліджень свідчать про неспівпадіння
ознак населення трипільської культури з особливостями народів
індоєвропейської мовної спільноти. Інший факт – це припинення
існування трипільської культури після виснаження ґрунтового простору
і вторгнення скотарських спільнот, що відповідає тезі В. Сніжка про
поєднання двох архетипних спільнот: «людина – тварина» і «людина –
рослина».
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Започаткована у ІІІ тисячолітті до н.е. самотрансформація
автохтонної спільноти стала визначальною обставиною, що обумовила
сприйняття нею та успадкування в субстратній формі здобутків
різноманітних спільнот на терені України.
Основною особливістю розвитку автохтонної людності в «культурнополітичний» період було формування колективної ідентичності, а саме
племінної, релігійної та державної, що знайшло відображення у
фіксованих писемних текстах.
Ці джерела можна поділити на дві великі групи: «ментально-побутові
та релігійні» («Велесова Книга», «Слово о полку Ігоревім», «Слово про
закон, благодать, істину» Іларіона); «політико-правові» («Літопис
Аскольда», «Повість минулих літ», «Руська Правда»). Цінність таких
джерел для українознавчої науки полягає в тому, що в них у час
створення давньоукраїнської Київської держави закріплювалися
глибинні
традиції
символіко-міфологічного
осмислення
світу
автохтонами українського терену, пропонувалися певні та своєрідні
засоби і способи збереження ними власних культурних цінностей,
утвердження державної влади, дотримання важливих норм у моральноетичних і правових відносинах.
Проаналізувавши зміст книги В. Сніжка «Шлях» доцільно зробити
висновки, важливі для розвитку українознавства, як науки, що базується
на системному підході та виваженості теоретичних положень. Виходячи
з розуміння того, що українознавство є наукою про Україну як природну
і соціокультурну цілісність, можна зробити наступні висновки:
аспекти авторської теорії походження людини (зародження
протолюдини навколо великих водойм, формування двох архетипних
спільнот: «людина-тварина» і «людина – рослина», становлення людини
як закономірного антропогенного результату розвитку життя на планеті)
співвідносяться з ключовими періодами становлення автохтонної
людності на українському терені (виникнення археологічної культури
Кукрек навколо великих водойм, якими були тогочасні озера на місці
нинішніх Чорного й Азовського морів; розвиток трипільської
археологічної культури на суходільному просторі між ріками Дунай,
Дністер, Дніпро, що завершився її дезінтеграцією у ІІІ тисячолітті до н.
е. та поєднанням двох архетипових спільнот, тобто скотарської «людина
– тварина» і землеробської «людина – рослина»; становлення людності в
період Київської держави як цілісної культурно-цивілізаційної
спільноти);
у книзі застосовуються природничий та генетичний підходи до
виявлення специфіки автохтонної української людності як спільноти, що
належить до загальносвітової цивілізації, так і своєрідного носія
культури, ментальних та світоглядних уявлень;
парадигма осмислення процесу становлення автохтонної людності на
українському
терені
базується
на
розумінні
етнічного
системноутворюючого чинника як основного;
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автор через призму осмислення явищ праісторичних часів звертає
увагу на проблеми сучасного етапу світової цивілізації насамперед на
проблеми збереження ресурсного потенціалу природи.
Слід також відзначити, що інтеграція українознавчих знань у книзі
«Шлях» та інших подібних наукових виданнях на початку ХХІ ст..,
випливає з необхідності зрозуміти після 15 років незалежності держави
системну специфіку культурно-соціальних процесів на території України
від давніх часів до сьогодення.
Проблема розвитку українознавства – не тільки проблема вивчення
минулого України, а й її майбутнього. Українознавство на сьогодні
утверджується як системна наука, що вивчає історичні та культурні
факти становлення й розвитку світового українства, розкриває
світоглядні підвалини становлення України як інтегративної цілісності в
європейській та світовій цивілізації.
Виявлення в контексті українознавчої науки культурно-специфічних
особливостей світовідчуття та світопізнання автохтонної спільноти, є
найголовнішим чинником формування мислення і патріотичних поглядів
українця як людини, представника своєї нації і громадянина держави.
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вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства.
Коваль Михайло Володимирович – здобувач Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича.
Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор,
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