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НА ПОШАНУ ЯРОСЛАВА
СТЕПАНОВИЧА КАЛАКУРИ

Кононенко П.П. (Київ)
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ЯРОСЛАВА
КАЛАКУРИ ЯК ПОДВИЖНИЦТВО
В ІМ’Я РОЗКВІТУ УКРАЇНИ
У статті висвітлюється життєвий шлях і творчий доробок
Я.С. Калакури. Автор переконаний, що Я.С. Калакура у своїх працях
досліджує дуже важливі для українознавства історіографічні та
джерелознавчі питання, без розв’язання яких воно не спроможне успішно
розвиватися.
Українознавство, як інтегрована система наукових знань про Україну і
українців, та історія, як наука про зародження, розвиток і життєдіяльність у
часі та просторі того чи іншого народу, країни або людства і світу загалом,
мають спільну основу – історичну пам’ять, спільні джерельні свідчення,
багато в чому ідентичні методи пізнання. Історична пам’ять – не лише
фіксує, передає від покоління відомості про ті чи інші події, факти, явища,
але й сплітає їх у цілісне мереживо знань про них. На історичній пам’яті
вибудовуються різні науки як суспільні, так і природничо-технічні.
Особлива місія українознавства полягає в тому, що воно синтезує всю
сукупність знань, які стосуються етносу українців, території їхнього
розселення і побутування, мови, культури, вірувань, побуту, обрядів,
звичаїв, господарського, політичного і духовного життя, формування
української нації, державно-правових відносин, її інтелектуальних надбань,
міжнародних зв’язків, і формує якісно нову цілісність – науку самопізнання
українського народу. Пріоритетним принципом цієї науки є історизм, який
вимагає, щоб кожен концентр українознавства досліджував свій об’єкт через
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призму того як він виник, які основні етапи в процесі свого розвитку
пройшов, а відтак ким або чим він став сьогодні та які його перспективи.
Українознавство та історія акумулюють у собі найбільше багатство
народу, нації – це їх досвід взаємодії з іншими народами та націями, із
зовнішньою природою і оточенням, це нагромаджена всіма попередніми і
сучасним поколінням людська мудрість. Ось чому в українознавстві
пріоритетне місце займає історичний досвід – ця невичерпна криниця
інтелектуальних і духовних надбань української нації, історичних уроків,
осмислення яких і врахування їх на практиці застерігає від повторення
помилок. Спираючись на методи історичного та логічного пізнання,
українознавство здійснює своєрідне сортування надбаного досвіду,
виокремлення в ньому всього позитивного, що заслуговує критичного
засвоєння, творчого використання і примноження, а також і негативного, що
має стати застереженням для уникнення помилок минулого.
Дуже важливо пам’ятати, що минуле не відмирає механічно, а продовжує
жити, що в ньому приховується значно більше, ніж лежить на поверхні,
насамперед, це провідні тенденції та закономірності суспільного розвитку,
цеглини для побудови майбутнього. Сучасність – це той перехідний рубікон,
у якому закладені досвід минулого і енергетика завтрашнього, його ідеал.
Носієм цієї органічної цілісності досвіду є суспільна свідомість, у тому числі
й національна, а її віддзеркаленням виступає українознавство. Саме воно,
спираючись на свій потужний історіософський та методологічний
компонент, веде пошук відповідей на фундаментальні питання, котрі
поставали і постають перед кожним народом, на кожному новому етапі його
розвитку, а саме: хто ми такі, звідки ми, чого ми хочемо, що ми для цього
маємо знати, що маємо робити, на кого можемо покладати надію? Якраз у
пошуку відповідей на ці питання закладений інтелектуальний процес
самопізнання народом, нацією своєї власної сутності, свого минулого, свого
місця і ролі в сучасному глобалізованому світі, свого покликання та
історичної місії в перспективі.
Все це висуває до числа актуальних проблем українознавства
опрацювання його теоретико-методологічних засад, освітніх, пізнавальних і
світоглядно-виховних функцій. Ці ключові проблеми впродовж багатьох
років перебувають у полі підвищеного зацікавлення доктора історичних
наук, заслуженого професора Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, провідного наукового співробітника Науково-дослідного
інституту українознавства, академіка АН Вищої школи України Ярослава
Степановича Калакури. Відрадно, що він належить до тих, хто стояв біля
витоків створення в Шевченковому університеті українознавчого інституту,
а відтак брав безпосередню участь у його трансформації в самостійну
науково-дослідну та навчально-методичну установу Міністерства освіти і
науки України, є незмінним членом ученої ради. Впродовж 15 років
проф. Я. Калакура плідно співпрацює в нашому колективі, був учасником
усіх міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і науковопрактичних конференцій, конгресів та симпозіумів, які проводив Інститут,
виступав на них з науковими доповідями; він регулярно публікується в
журналі “Українознавство”, в інститутському науковому збірнику, здійснює
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керівництво аспірантами та консультує докторантів, читає лекції на
українознавчих семінарах. Він блискуче поєднує природній хист
талановитого педагога, лектора і допитливого дослідника. Загалом перу
вченого належить майже 350 наукових, науково-популярних праць,
навчальних підручників та посібників. Серед них на особливу увагу
заслуговують “Історія української і зарубіжної культури” (1999, 2000, 2002,
2004), “Архівознавство” (1998, 2002), “Історичне джерелознавство” (2002).
Та чи не найбільшою популярністю в середовищі українознавців
користується його авторський курс лекцій “Українська історіографія” (2004,
2007).
У цьому році Ярославу Степановичу виповнюється 70 років від дня
народження та 50 років його учительської, науково-педагогічної та
громадської діяльності на ниві українознавства. Життєвий і творчий шлях
ученого – типовий для його ровесників, хоч і не позбавлений певних
особливостей. Він народився 24 вересня 1937 р. у простій, але
високодуховній родині галицьких селян на Підгаєччині, тоді ще
Тернопільського воєводства в складі Другої Речіпосполитої. Його дитинство
і шкільні роки співпали з усіма труднощами, породженими Другою світовою
війною, повоєнним лихоліттям, насадженням у цьому краї тоталітарного
режиму. Закінчивши семирічку, чотирнадцятирічний підліток подався до
педагогічного училища в Станіславі (нині Івано-Франківськ), згодом
переведеного до Коломиї. Рік його закінчення і початок учителювання в с.
Нижній Вербіж тоді Печеніжинського району на Прикарпатті для
вісімнадцятирічного юнака був затьмарений передчасною смертю тата
Степана Івановича. Вищу освіту на історичному факультеті Чернівецького
державного університету довелося здобувати заочно, поєднуючи навчання з
педагогічною та комсомольською роботою. В аспірантурі Київського
державного університету ім. Т.Г.Шевченка теж навчався заочно, працюючи
викладачем Івано-Франківського педагогічного інституту. Його науковим
керівником був знаний на той час історик, людина великого життєвого
досвіду, високої моралі і патріотичного духу, свідомий українець Іван
Іванович Шевченко, в
якого майбутній українознавець багато чому
навчився. Завдяки йому він познайомився з багатьма авторитетними
вченими Києва, зокрема М.Марченком, П.Гудзенком, К.Гуслистим,
П.Яцківим та ін.
Серйозним випробуванням для молодого науковця, школою його
громадянського змужніння стала робота у відділі науки і навчальних
закладів ЦК Компартії України, на посаді помічника секретаря ЦК. Однак
його принципова позиція в багатьох питаннях щодо трактування української
історії, оцінки її діячів виявилась не до вподоби тодішньому ідеологу КПУ
В.Маланчуку. Звинувативши Я.Калакуру в “націонал-комунізмі”, він наполіг
на його звільненні з партійної роботи, а через деякий час і з посади
заступника директора Інституту підвищення кваліфікації викладачів
суспільних наук при Київському державному університеті ім. Т.Г Шевченка.
Однак це не зламало дослідника і він всеціло зосередився на науковопедагогічній роботі в університеті, а після зняття В.Маланчука з посади
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секретаря ЦК КПУ успішно захистив докторську дисертацію, став
професором.
Інтелектуальний потенціал, організаторський талант та висока культура
Я.Калакури розкрилися у 1980–1990-х рр., коли він працював проректором з
навчальної роботи університету, директором Інституту суспільних наук, а
відтак завідувачем кафедри архівознавства та спеціальних галузей
історичної науки. Це був переломний рубіж як у долі України, здобуття нею
суверенітету та незалежності, так і в житті історика. Він був у числі перших
пострадянських суспільствознавців, хто дистанціювався від партійнокласової методології історичної науки, хто самокритично переглянув свої
праці, відійшов від компартійних ідеологем, долучився до наукового
переосмислення української історіографії, відродження її національних
традицій та соборності, збагачення знань про Україну та українців. Цій
благородній меті він присвятив свій інтелект, талант, свою велику
працелюбність. У його науковому доробку пріоритетне місце посіли ключові
проблеми українознавства, його теорії, методології, історії, історіографії,
джерельної бази.
Науковий доробок Я.С. Калакури охоплює теоретико-методологічні та
історіософські проблеми українознавства як інтегрованої і цілісної системи
знань про Україну та українство з акцентом на його нерозривних зв’язках з
історичною наукою і її надбаннями. Кожен концентр українознавства:
український етнос, нація, мова, українська земля, українська держава,
духовність та ін. мають власну історію, але вони можуть бути всесторонньо
пізнаними і дослідженими, з’ясованими, синтезованими та інтегрованими в
українознавство лише історично, на основі методології історизму і за
допомогою комплексу методів, включаючи й історичні. Науковець
висвітлює дуже важливі для українознавства історіографічні та
джерелознавчі питання, без розв’язання яких воно не спроможне успішно
розвиватися. Джерела для українознавця – все одно, що цеглини для
будівельника. Без них неможливо вибудувати ґрунтовну, струнку і широку
систему знань про Україну та українство, надати їм довершеності та
універсальності.
Освітнім
та
світоглядно-виховним
функціям
українознавства, ролі історичних знань і спадщини видатних істориків у
реалізації цих функцій присвячений третій розділ. Обґрунтовуючи
необхідність безперервності та наступності національної історичної освіти в
освітянській системі, автор переконливо доводить, що вона покликана
сформувати історичну свідомість, культуру історичного мислення,
світосприйняття, забезпечити українське бачення не тільки своєї, але й
світової історії, історії зарубіжних країн.
Читачів його праць вражає і приваблює навіть кількість створеного
великим трудівником Ярославом Степановичем Калакурою, гідна
захоплення та наслідування й широта і глибина інтересів талановитого
вченого. А разом з тим – надзвичайно яскрава і постановкою проблем, й
новизною їх бачення та розуміння, а головне – якістю дослідження та
інтерпретації освітлюваних питань, як правило, навіть коли й традиційних,
то не менш дискусійних. Автор принципово налаштований на реалізацію
свого часу слушно сказаного М.Рильським: «Нове нового прагне слова»!
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Я.С.Калакура вдається до розгляду найактуальніших питань теоретикометодологічних та історіософських засад українознавства. І це не тільки
відповідально, а здебільшого й по-науковому мужньо, бо стара імперська
система залишила нам, за її нашіптуванням, «вчення вічне, бо єдино
правильне», а насправді в основі своїй подібне до паперових квітів: на
вигляд – буяння барв, по суті – мертве. Достатньо нагадати: в інтересах
імперії було вигадано формулу: в СРСР «сформувалася нова історична
спільність людей – радянський народ», – тому виходило, що є
анахронізмами не лише націє(народо)знавчі дослідження, а й самі нації, їхні
держави, мови, культури і, природно, їх майбутні перспективи.
Світова історія знає, як творилися «нові народи» в старих азійських та
європейських імперіях; радянські історіографи воліли не тільки забувати, а й
цинічно деформувати навіть відому правду. Наслідком цього українці
позбавлялися не лише історичної науки самопізнання (у даному разі
українознавства та його різних напрямків та сфер), а й власне історії.
Виходило по горезвісному українофобу М.Каткову чи В.Бєлінському:
«Україна ніколи не мала власної історії, ніколи не була окремою
державою… Ніколи не було української мови, та й справжніх самих
українців…»
Ярослав Степанович енергійний полеміст і по стилю. Але важливо, що
він є ерудованим фахівцем, котрий пам’ятає і зарубіжну історію, і на рівні
документів – археографії, археології, антропології, культурології, даних
соціально-економічних і природничо-технічних галузей знань – історію своєї
Батьківщини. Тому сміливо стає на прю із зачумленими антинауковою
ідеологією та фразеологією догматиками й невідпорно доводить істинні
наукові цінності.
Спочатку хотілося вдатися до наявних яскравих в його працях доказів і
новизни та фундаментальності ідей та думок, і глибини та афористичності
стилю. Та читаючи розвідки «Історичні засади українознавства як науки і
навчальної дисципліни», «Методологічний інструментарій українознавця»,
«Періодизація як дослідницький метод в українознавстві», «Мова як об’єкт
та інструмент історичного
дослідження», «Історизм української
національної ідеї», інші, зрозумів: те є неможливим, бо доведеться цитувати
мало не весь текст, а водночас звертатися до цитування й уже
хрестоматійних видань Я.С.Калакури «Історія української і зарубіжної
культури» (в чотирьох виданнях!), «Архівознавство» (у двох виданнях),
«Історичне джерелознавство», «Українська історіографія» (2004, 2007 рр.
видань), які стали настільними книгами і науковців, і педагогів.
Я.С.Калакура вже постановкою питань методології спонукав авторитетні
наукові колективи аналізувати їх і трактувати по-сучасному. Нагадаємо:
свого часу Т.Шевченко на схилі свого життя не тільки створив «Букваря», а
й працював над створенням лічби (арифметики, математики) і географії,
космології і історії народу. Шляхом комплексного, системного методу
дослідження та висвітлення найголовніших проблем іде й Я.С.Калакура, чим
відроджує найавторитетніші традиції українознавства та історії класичних
періодів та світочів вітчизняної науки. Критика віджилого завжди необхідна.
Але вона ефективна лише тоді, коли за нею стоїть ідеал, висока мета.
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Поєднанням аналізу і обґрунтуванням вагомості розкриття позитивного
досвіду іде й автор книги.

На жаль, в Україні досі не перевелися прихильники «чистої науки»: чистої
від джерел і фактів; від правдивого, всебічного й об’єктивного висвітлення
процесів життя суспільних верств і визначних історичних діячів; від аналізу
реальних тенденцій і наслідків розвитку суспільства, ролі у ньому наукової,
освітньої, творчої інтелігенції. Звідси – апріорність і поверховість суджень,
необґрунтованість оцінок і висновків, часом – затхла прихильність «щасливому
минулому» в СРСР або в інших – авторитарного режиму країнах. Наука не дає
альтернативи рутині і відсталості, дійсно науково виважених програм розвитку
людини й держави, села і міста, матеріальної й духової та духовної культури.
Творчість Я.С.Калакури переконливо доводить, що хай в протиріччях, але
рухається до демократії й національно-державного суверенітету наша
республіка; до вершин і глибин, синтезу емоцій і інтелекту наша освіта й наука і
завдяки тому, що ми повертаємося до єдності фундаментальної і прикладної
науки завдяки відродженню українознавства – науки пізнання й самопізнання,
патріотизму, гуманізму й істинних любові, совісті й честі.
У всьому тому – значний внесок академіка Ярослава Степановича Калакури –
шанованого і в Україні, і в народів зарубіжжя вченого-новатора, педагога,
схильного до реформаторства на позитивно-перспективній основі, винятково
інтелігентної людини.

Фігурний Ю.С., Ярошинський О.Б. (Київ)
ЯРОСЛАВ КАЛАКУРА – ВИДАТНИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ УЧЕНИЙ
(до 70-річчя з дня народження)
У статті досліджується життєвий і творчий шлях доктора
історичних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України,
відомого
українознавця,
історіографа,
джерелознавця
Ярослава
Степановича Калакури. Автори переконані, що вивчаючи науковий доробок
Я.С.Калакури, ми не тільки поглиблюємо і покращуємо власні знання про
нашу Батьківщину, а й тим самим сприяємо розбудові Української
Самостійної Соборної Держави. Співавтори також виносять на розсуд
читачів бібліографічний покажчик українознавчих праць ювіляра.
Добро і зло, героїзм і зрадництво, великодушність і підлість – вічні
категорії людського буття і небуття у всі часи і епохи. Дитина народжується
безгрішною, але потоптавши ряст у цьому грішному світі, вона як губка
вбирає в себе весь позитив і негатив навколишнього середовища. Кожен із
нас у дитинстві мріє про подвиги, перемоги й успіх, але життя невблаганно
диктує свої правила гри. Хтось стає героєм, хтось – зрадником, а хтось –
самим собою. Головне – бути на своєму місці, фахово виконувати свою
роботу і стати професіоналом у своїй справі, тому що саме завдяки фахівцям
існує і розвивається цивілізація Homo Sapiens!
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Одним із таких професіоналів і є доктор історичних наук, заслужений
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
академік Академії наук вищої школи України, видатний український вчений,
відомий українознавець, історіограф, джерелознавець, провідний науковий
співробітник відділу історичних та теоретико-методологічних проблем
українознавства НДІУ МОН України – Ярослав Степанович Калакура,
семидесятилітній ювілей якого ми з радістю пошановуємо.
Наш ювіляр народився 24 вересня 1937 р. в селі Рудники, Підгаєцького
повіту Тернопільського воєводства. Це були українські землі, які на той час
входили до складу Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.). Його батьки –
Февронія Лук’янівна та Степан Іванович Калакура після одруження
поселилися на хуторі Зузанівка біля села Рудники, де придбали хату, півтора
гектара землі та розпочали на ній господарювати. Проте в особистому житті
їм спочатку не щастило. Перші двоє дітей молодого подружжя померли, і
лише з народженням в 1927 р. первістка Михайла, а через десять років і
Ярослава, сімейне щастя оселилося в їх хаті.
Ярослав Степанович із синівською відданістю згадує про свою родину і
ті часи: «Я народився в одній із пересічних хліборобських родин у Галичині,
доля яких у часи Авcтро-Угорщини та Польщі блискуче відтворена в творах
Івана Франка, Василя Стефаника, Ольги Кобилянської та ін. Мої батьки не
мали великих маєтностей, не закінчували високих шкіл, але були поселянськи мудрими, освіченими і свідомими українцями. З дитинства вони
прищепили мені високі християнські чесноти, інтерес до знань, любов до
праці, почуття українськості. Тато, Степан Іванович, окрім української, знав
польську і німецьку мови, з молодих літ був активістом юнацького січового
руху, членом Просвіти, учасником аматорської самодіяльності, у роки
Першої світової війни він потрапив у полон до росіян і був депортований аж
до Тобольська, а в міжвоєнний період кілька разів арештовувався польською
дефензивою, пізнав що таке Береза Картузька. Пригадується як тато, часом
мама, Февронія Лук’янівна, або старший брат Михайло вечорами при свічці
чи гасовій лампі читали твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, історичні
оповідання, українські газети про героїку українського козацтва, визвольний
рух. У пам’яті закарбувалися і фрагменти власних вражень від злодіянь
гітлерівського окупаційного режиму, від нескореної боротьби українських
підпільників за волю України, від так званих соціалістичних перетворень
повоєнних літ. Попри всі життєві негаразди, ідеологічне зомбування, якого
зазнав у школі, педучилищі, а відтак і в університеті, почуття любові до
України, національна свідомість, підвищений інтерес до української історії
ніколи не згасали, хоча й зазнавали деформацій»1.
Ще при народженні свого другого сина Степан Калакура довго думав, яке
дати йому ім’я, і, врешті-решт, вирішив назвати Ярославом, на честь
славетного великого князя Київської Русі-України Ярослава Мудрого.
Батько як крізь воду дивився: це ім’я не тільки стало своєрідним оберегом
1
Калакура Я. Українознавство в моєму житті // Калакура Я.С. Історичні засади
українознавства. – К., 2007 – С. 377.

12

На пошану Ярослава Степановича Калакури

для новонародженого, але і дороговказом на все життя. Ярослав зростав
уважною, слухняною, працелюбною і допитливою дитиною, допомагав по
господарству батькам. Він рано навчився читати, дуже добре навчавсь у
семирічній школі (1944-1951 рр.) у с. Гнильче Підгаєцького району та
закінчив її з похвальною грамотою.
Після закінчення школи, чотирнадцятилітній юнак у 1951 р. вступив до
Станіславського (тепер це Івано-Франківськ) педагогічного училища, яке в
наступному 1952 р. було переведене до міста Коломиї – сакрального й
адміністративного центру Гуцульщини. Навчаючись в училищі за фахом
початкова освіта, юнак закохався в історію.
Цьому захопленню посприяли як педагоги так і старожитності
Гуцульщини, музеї, пам’ятки старовини, місця, пов’язані з Олексою
Довбушем. Ярослав успішно закінчив педучилище і здобув спеціальність –
учитель початкових класів, старший піонервожатий. З серпня 1955 по
жовтень 1956 рр. він працює вчителем початкових класів, історії,
малювання, старшим піонервожатим у семирічній школі у селі Нижній
Вербіж Печеніжинського району Станіславської області – так розпочалася
педагогічна й трудова діяльність нашого ювіляра. Юнак мріяв продовжити
навчання і здобути вищу освіту, проте нагла смерть батька в 1955 р. стала
цьому на заваді. Тому і мусив Ярослав навчатися лише заочно на
історичному факультеті Чернівецького державного університету (1957-1963)
і працювати на комсомольській роботі. Так з жовтня 1956 р. по червень
1957 р. він працював завідувачем відділу шкільної молоді у
Печеніжинському райкомі ЛКСМУ Станіславської області, а з червня 1957
по жовтень 1961 рр. – спочатку інструктором, потім заступником завідувача
відділу і нарешті завідувачем відділу Станіславського (з 1961 р.) ІваноФранківського обкому ЛКСМУ, а вже з жовтня 1961 р. по листопад 1964 р. –
першим секретарем Коломийського міському ЛКСМУ. В 1962-1965 рр. він
був депутатом Коломийської міської ради. У 1963 р. Ярослав Степанович
захистив дипломну роботу, присвячену історії молодіжного руху на
Коломийщині і розвитку творчої активності молоді та закінчив навчання у
Державному університеті (м.Чернівці), де отримав спеціальність – історик,
викладач історії.
З листопада 1964 р. по листопад 1969 р. Я.Калакура працює в ІваноФранківському педагогічному інституті (старший викладач, доцент (1970),
секретар парткому) і паралельно, заочно навчається в аспірантурі у
Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка (1964-1968) на
кафедрі історії КПРС, де його науковим керівником був професор
І.І. Шевченко. У 1968 р. Ярослав Калакура успішно захистив кандидатську
дисертацію на тему «Комуністична партія України в боротьбі за втілення і
дальший розвиток ленінських принципів соціалістичного змагання (19591965 рр.)».
В 1969 р. у житті Ярослава Степановича відбуваються кардинальні зміни.
Він переїжджає із Прикарпаття (де вперше покохав чарівну і розумну
дівчину Марію Пальчинську, а доля поєднала їхні серця навіки, де у 1964 р.
народився їх первісток – Віктор, а ще через п’ять років у 1969 – син Олег) до
Наддніпрянщини, до стародавнього і завжди юного Києва. З листопада
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1969 р. по жовтень 1972 р. Я.Калакура працював у Центральному Комітеті
Комуністичної партії України, спочатку інструктором у відділі науки і
навчальних закладів, потім завідувачем секторів вузів, а наостанок –
помічником секретаря ЦК КПУ Ф.Д. Овчаренка. Якщо хтось думає, що для
Ярослава Калакури ця робота була легкою, то він помиляється. Хрущовська
відлига вже давно скінчилася, розпочинався брежнєвський застій, а людині
проукраїнській, якою, безумовно був, є і буде завжди Ярослав Степанович,
було в ті часи дуже важко. З цього приводу надамо слово ювіляру: «Скажу,
як на прощі, далеко не завжди і не в усьому мені вдавалося бути таким, яким
уявляється в ідеалі український історик, патріот. Не раз доводилося
підлаштовуватися під обставини, часом не витримував докорів за своє
“західняцьке” походження, пасував перед цькуванням за “ідейні збочення”,
але ніколи не розчаровувався в Україні, в українській нації, не втрачав віри в
торжество національної ідеї, у відновлення української незалежності.
Працюючи в апараті ЦК КП України, намагався відвести вогонь критики і
переслідувань щодо відомих істориків Ф.Шевченка, О.Апанович,
М.Брайчевського, Р.Іванової, Ю.Пінчука, Я.Дзири та ін. Тепер, із висоти
сьогодення стає очевидним, що можна було зробити більше, в тому числі й
на посаді проректора з навчальної роботи Київського державного
університету ім. Т.Г.Шевченка. Близькими мені є роздуми Дмитра Павличка
про позицію патріотично налаштованих українців, включених у радянську
систему і лояльно настроєних до неї, які, займаючи ті чи інші посади,
намагалися чесно і самовіддано працювати для українського народу і не
переставали мріяти про суверенну Україну, але добре розуміли, що “вона не
впаде з неба, не народиться в Америці чи десь у Європі. Вона може постати
лише з тієї нашої, пригнобленої нації, вона може вирости тільки з нашої
землі” (Літературна Україна, 2007, 17 травня, с. 7)»1.
Така українська наснаженість і професійна діяльність Ярослава Калакури
щодо захисту української історичної науки не подобалася багатьом
посіпакам тоталітарного режиму. Нагадаємо читачам, що саме Я.Калакура
був причетний до підготовки доповідної записки на ім’я тогочасного
Першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста «Про перегляд ставлення до
спадщини М.Грушевського і М.Яворського». Зокрема, у ній зазначалося , що
«праці Грушевського містять великий фактичний матеріал з історії України і
мають певну наукову цінність». Завдяки цій записці, з ЦК КПУ до Інституту
історії АН УРСР надійшло доручення розглянути питання про перевидання з
розгорнутими коментарями деяких праць М.Грушевського, а саме з історії
Київської Русі, Визвольної війни українського народу і деяких його
археографічних досліджень2.
Ф.Д.Овчаренко і Я.С.Калакура були справжніми «білими воронами»
серед
безпринципних
грифів-падальників
тогочасної
партійної
номенклатури ЦК КПУ. І розплата з їх боку не забарилася – вже на другий
1
Калакура Я. Українознавство в моєму житті // Калакура Я.С. Історичні засади
українознавства. – К., 2007 – С. 378-379.
2
Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 25, спр. 364,
арк. 7-8.
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день після зняття Ф. Овчаренка, як зазначалося в документі: «за нечітку
позицію в здійсненні національної політики, недостатню відсіч проявам
українського буржуазного націоналізму та загравання з творчою і науковою
інтелігенцією» та обрання головним ідеологом ЦК КПУ В. Маланчука (його
справжнє прізвище – Мельман), Ярослава Калакуру було звільнено з роботи.
Взагалі, тема Маланчук і Україна заслуговує окремого, фундаментального
дослідження. Зазначимо лише, що він не тільки попсував життя Я.Калакурі,
але і не дозолив стати директором Інституту археології іншому нашому
ювіляру – В.Барану.
З жовтня 1972 р. Я.Калакура починає працювати в Київському
державному університеті ім. Т.Г.Шевченка. Його робота в КДУ протягом 35
років стала для ювіляра джерелом натхнення і творчої наснаги фахового
вченого-історика. Розпочав він свою трудову діяльність на посаді заступника
директора Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук із
наукової роботи. Окрім адміністративної роботи, Ярослав Калакура
продовжує і наукову діяльність. У 1976 р. побачили світ його монографія
«Комуністична партія України в боротьбі за розв’язання завдань будівництва
комунізму. Історіографічний нарис», і вона мала стати основою докторської
дисертації. Проте не так сталося як гадалося. Попри схвальні рецензії
фахівців, В.Маланчуку не сподобалося те, що автор недостатньо критикував
український буржуазний націоналізм, книгу П. Шелеста «Україна наша
Радянська» тощо. Саме з подачі В. Маланчука Я. Калакуру змусили
написати заяву про звільнення за «власним бажанням». Вже працюючи
доцентом цього Інституту і попри шалений тиск і переслідування
маланчуківських посіпак, Я.Калакура продовжує роботу над докторською
дисертацією. Але лише після зняття В.Маланчука з посади секретаря ЦК
КПУ (1979 р.), у 1980 р. Я.Калакура захистив докторську дисертацію на тему
«Комунистическая партия Украины в условиях развитого социализма.
Историография», а у 1982 р. став професором.
З квітня 1981 р. по по жовтень 1989 р. Ярослав Калакура був
проректором з навчальної роботи КДУ, директором Університетського
Інституту суспільних наук.
З жовтня 1989 р. по листопад 1994 р. він працює на посаді професора
кафедри історії гуманітарних факультетів, а з листопада 1993 р. по листопад
2002 рр. є завідувачем кафедри архівознавства та спеціальних галузей
історичних наук, а вже з листопада 2002 р. і по цей день – є професором цієї
кафедри.
Ми хочемо наголосити, що тільки з відновленням у серпні 1991 р.
Української держави, науковий і організаторський потенціал Я.Калакури
розкрився повною мірою. Тільки зараз, в умовах незалежної України, вчений
має можливість реалізувати свої творчі плани і задуми. Минуле залишилося
в минулому, а сучасні реалії потребують від вітчизняних вчених,
насамперед, професіоналізму і патріотизму. Ми хочемо знову надати слово
ювіляру: «Багатьом колишнім радянським історикам, особливо історикам
партії, в т.ч. й мені, часом дорікають, з одного боку, за «прислужування»
комуністичній системі, а з другого боку, за «перефарбування» в умовах
незалежності. У Біблії сказано: не судіть і несуджені будете. Та було б
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дивним, якби після розпаду радянської імперії, краху комуністичної
ідеології, відновлення державної незалежності України, її національного
відродження, розгортання демократичних перетворень, розширення доступу
до джерел, історики продовжували б чіплятися за збанкрутілі схеми і
штампи. До того ж, кожен історик є, насамперед, громадянином України, і
він покликаний виконувати свій громадянський обов’язок – служити
Україні»1. На наш погляд, краще і не напишеш!
Саме тому ювіляр наголошує: «Ось чому в нових умовах національнодержавного відродження України, відновлення і розбудови Української
незалежної держави намагався максимально зосередитися на тих питаннях
історії України, української історіографії, джерелознавства, архівної справи,
українознавства загалом, про які в радянські часи було заборонено навіть
думати. Історичний вимір потрібен не лише для аналізу минулого і
винесення з нього повчальних уроків, але й для осмислення доленосних
подій сучасності»2.
Ярослав Калакура взяв участь у розробленні принципово нової
навчальної програми з історії України, створенні нового покоління
навчальних посібників та хрестоматій, посібника “Історія української та
зарубіжної культури”, який витримав п’ять видань (1999, 2000, 2002, 2004,
2006). Учений започаткував в університеті цілком нові лекційні курси:
“Джерела з історії української державності”, “Джерела з історії українського
руху опору”, до яких уперше були залучені документальні матеріали про
Українську революцію і державотворчий процес у 1917-1920 рр., про
спротив експорту та насадженню більшовицького режиму в Україні,
проведенню насильницької колективізації, про масові репресії і голодомор
як засіб помсти українцям за опір владі, про діяльність Організації
українських націоналістів, нескореність Української повстанської армії,
дисидентський і правозахисний рух. Він відновив в університеті
започаткований у часи хрущовської “відлиги” професором М.І.Марченком
нормативний курс “Українська історіографія” і надав йому якісно нове
обличчя як цілісної системи знань з історії української соборної історичної
думки від найдавніших часів до початку ХХІ ст. На його основі історик
опублікував змістовний посібник “Українська історіографія” (2004, 2007),
рекомендований Міністерством освіти і науки для історичних
спеціальностей ВНЗ України. Ця книга містить стислий виклад авторських
лекцій з української історіографії, прочитаних студентам історичного
факультету КНУ імені Тараса Шевченка. В ній з’ясовуються поняття
предмета і завдання української історіографії, її джерела та місця в структурі
історичної науки, обґрунтовується наукова періодизація зародження і
розвитку знань з історії України. Головну увагу приділено характеристиці
витоків і особливостей розвитку української історичної думки, її розвитку в
княжу добу, в козацько-гетьманські часи, в період перебування українських
земель у межах Російської та Австро-Угорської імперій, а також у часи
1
2

Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К., 2004. – С. 5-6.
Калакура Я.С. Українознавство в моєму житті… – С. 379.
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визвольних змагань за відновлення і зміцнення державної незалежності
України. Також у книзі простежується внесок в українську історичну науку
провідних істориків, наукових осередків та інституцій не тільки материкової
України, а й української діаспори. Розвиток української історіографії
розглядається на тлі європейської історичної науки1.
Важливе місце в науковому доробку Я.С.Калакури займають
джерелознавчі, археографічні та архівознавчі студії. В 1998 р. побачив світ
підготовлений із його участю унікальний посібник “Джерелознавство історії
України”, в 2002 р. було видано створені під його керівництвом національні
підручники “Історичне джерелознавство” та “Архівознавство” (1998, 2002).
Він співавтор “Нарисів історії архівної справи в Україні”, “Енциклопедії
архівознавства” та інших праць.
Нам приємно писати про те, що саме Ярослав Степанович Калакура був
одним із не багатьох, хто ще на світанку української незалежності зрозумів
важливість для нашої Батьківщини українознавства – інтегративної систему
наукових знань про Україну, українців і світове українство у просторі та
часі. Спочатку він на громадських засадах допомагав створювати і
розбудовувати Інститут українознавства Київського національного
університету імені Тараса Шевченка (з червня 2000 р. – Науково-дослідний
інститут українознавства МОН України), а вже з листопада 1996 р. і по цей
день працює за сумісництвом провідним науковим співробітником відділу
історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства, де
спеціалізується в питаннях теорії, історії, історіографії та джерелознавства
українознавчої науки.
З цього приводу надамо слово ювіляру: «Я пишаюся тим, що більша
половина мого життя, в якому були злети і падіння, радість і болісні удари,
пов’язана з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,
а останні 15 років маю безпосередню причетність до діяльності провідної
українознавчої установи – Науково-дослідного інституту українознавства,
очолюваного авторитетним ученим і патріотом, людиною великого розуму і
щирого серця – Петром Петровичем Кононенком. Він зумів сконсолідувати
творчий колектив справжніх сподвижників науки про Україну та українство,
докладаючи усіх зусиль, щоб вона стала невід’ємною і пріоритетною
частиною навчально-виховного процесу всіх ланок освіти. Для мене
українознавство – це не тільки інтегрована і цілісна система знань про
українську людність, український етнос, про українську націю, про
історичне покликання нашого народу, наука про його самопізнання і
самовизначення, але й частина мого життя, моїх помислів, мого
внутрішнього світу. Це потужний ідейний і духовний чинник
самоствердження
українців,
усвідомлення
їх
ідентичності,
це
інтелектуальний спосіб осмислення національної ідеї, могутній чинник
формування національної та державницької свідомості. На моє глибоке
переконання, українознавець – це не кабінетний учений, байдужий до
суспільних процесів, а борець, людина, яка не просто має відповідні знання,
1
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а ділиться ними, вносить їх у суспільну свідомість, акумулює і поєднує в
собі високий інтелект, професіоналізм, християнську моральність, щиру
любов до України, національний патріотизм. Живим носієм таких цінностей
є директор Науково-дослідного інституту українознавства академік Петро
Петрович Кононенко»1.
За більш як десятилітній період активної праці на посаді штатного
працівника НДІУ, Я.Калакура окрім плідної наукової роботи є незмінним
членом ученої ради Інституту, редколегії часопису “Українознавство”,
науковим керівником аспірантів та консультантом докторантів і пошукачів.
Широкий діапазон суто українознавчих студій науковця, число яких сягає
півсотні, а їх тематика охоплює ключові проблеми історії, теорії та
методології українознавства як інтегрованої системи наукових знань і
навчальної дисципліни про Україну та українців, її пізнавальні та
світоглядно-виховні
функції.
Він
обґрунтував
сучасне
бачення
методологічного інструментарію українознавця, який включає правила
дослідження, методи та засоби наукового пізнання. Я.С.Калакурі належить
важлива роль у опрацюванні науково-понятійного апарату українознавства,
наукової періодизації його зародження, становлення та розвитку. Особливу
увагу він приділяє пошуку, виявленню, дослідженню і введенню до
наукового обігу джерельних свідчень про розвиток українознавства і його
роль в утвердженні національної ідентичності українців, реалізації
національної ідеї та історичної місії України, бере активну участь у
підготовці та перепідготовці фахівців з українознавства, систематично
виступає з українознавчими лекціями.
У 2007 р. побачила світ книга Я.Калакури «Історичні засади
українознавства». У ній уміщено наукові статті та дискурси, доповіді на
наукових конференціях, присвячені актуальним теоретико-методологічним,
історіософським та дидактично-методичним проблемам історії і практики
українознавства як інтегрованої системи наукових знань про Україну та
українство. Особлива увага звернута на історичні засади українознавства,
його джерельну та історіографічну базу, на пізнавально-світоглядні функції
та методологічний інструментарій українознавця. Також у ній висвітлюється
роль українознавства в самопізнанні українського народу, утвердженні його
ідентичності, осягненні національної ідеї та історичної місії українців.
Завершуючи книгу у післямові автор наголошує: «Як фаховий історик, я
добре знаю, що доля далеко не завжди була милосердною до України та
українців. Жоден народ у Європі не зазнав таких масштабних фізичних,
духовних і моральних нищень і приниження, такої тотальної
денаціоналізації та катастрофічних втрат, як український. Але ні
багатовікове колоніальне гноблення, ні численні спустошливі війни, ні
масові репресії, голодомори, депортації, ні чорнобильська трагедія не
скорили українську націю. Вона з гідністю витримала всі випробування,
встала з колін, випростувалася, відновила свою державу, рішуче виступає
проти будь-яких нових спроб повернути її в рабство. І на цьому тернистому
1
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шляху незамінним стимулом завжди виступали історична пам’ять, нескорена
національна ідея, приклад предків, божа благодать. Великий українець
Михайло Грушевський наголошував, що суспільство, яке “має віру в себе,
мусить мати і відвагу глянути на неприкрашену правду свого минулого, щоб
зачерпнути в ній не зневіру, а силу”. Ось чому така велика роль
українознавства як науки і навчальної дисципліни, котра виступає синтезом
історичного досвіду минулого, способом об’єктивного аналізу сучасності і
засобом наукового прогнозу майбутнього. Як справедливо наголошує
фундатор сучасного українознавства П.П.Кононенко, воно застерігає від
деформації української пам’яті та свідомості, душі та психіки,
світосприйняття й світорозуміння, філософії життя (Кононенко П.П.
Українознавство, К., 2006, с. 7). Книга дійшла кінця, але далеко не завершені
українознавчі студії, не вичерпана актуальна і широка тема історичних засад
українознавства, осмислення повчальних уроків історії як учительки життя,
за словами Геродота, як способу політичного думання, за визначенням Івана
Франка, очищення історичної науки від догм, стереотипів і спотворень. З
Божою благодаттю і допомогою продовжимо цю благородну справу разом з
читачами»1
Розповідаючи про ювіляра ми не можемо оминути увагою деякі аспекти його
міжнародної діяльності. Так у 70–80-х рр. XX ст. Я.Калакура прочитав курс
лекцій у Лейпцігському університеті (тодішня НДР), а також у вищих
навчальних закладах Куби, Югославії, Чехословаччини та Болгарії.
Ярослав Степанович Калакура є академіком Академії наук вищої школи
України, членом Українського історичного товариства. На його рахунку близько
350 наукових, науково-популярних і публіцистичних праць, підручників та
навчально-методичних посібників, в тому числі понад 70 індивідуальних і
колективних монографій і біля 250 статей. Під його керівництвом та
консультуванням підготовлено і захищено 12 докторських та 35 кандидатських
дисертацій. Він нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ-го ступеня (2002),
Почесною грамотою Верховної Ради УРСР (1987), рядом медалей, удостоєний
звань Заслуженого працівника вищої школи УРСР (1984), Відмінника народної
освіти україни (1997), знаків Антона Макаренка (1987) і Петра Могили (2007), є
лауреатом нагороди Ярослава Мудрого АНВШ (2002) та премії імені Василя
Веретеннікова (2000) і має статус заслуженого професора Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Декілька слів ми хочемо сказати і про сім’ю ювіляра. Його кохана і любляча
дружина Марія Михайлівна – відомий вчений, педагог, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки, професор, завідувач кафедри в університеті
«Україна». Старший син Віктор – кандидат юридичних наук, доцент кафедри
міжнародного приватного і митного права Інституту міжнародних відносин КНУ
імені Тараса Шевченка. Молодший син Олег – кандидат історичних наук,
фахівець у галузі етнології, працює старшим науковим співробітником Інституту
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ України.
Також ми хочемо представити читачам бібліографічний покажчик
українознавчих праць Я.С. Калакури.

1
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Краснодемська І.Й. (Київ)
ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ
ТА ІСТОРІОСОФСЬКИХ ЗАСАД
УКРАЇНОЗНАВСТВА В НАУКОВОМУ ДОРОБКУ
ЯРОСЛАВА КАЛАКУРИ
У статті аналізується внесок вченого-українознавця, доктора
історичних наук, професора Ярослава Степановича Калакури в розроблення
теоретико-методологічних та історіософських основ українознавства.
Українознавство є важливим чинником пізнання буття українського
народу, його самотворення, розкриття творчого потенціалу і досвіду. Як
форма знання воно з’являється одночасно з появою українського етносу,
творення ним суспільного життя, а як наукова система знань про Україну і
світове українство, воно поєднує пізнання цих компонентів суспільного
життя і виступає лише на межі ХІХ-ХХ ст.
Процес розвитку українознавства як інтегративної форми знання значною
мірою залежав від синтезу здобутків наукової думки та відбувався у
контексті фундаментальної дослідницької роботи визначних учених:
М.Максимовича, М.Грушевського, В.Вернадського, В. і Д. Дорошенків,
С.Єфремова, Д.Багалія та ін. Системного характеру воно набуває при
поєднанні знань гуманітарних і природничих наук, що інтенсивно
відбувалося під впливом революційних подій на початку ХХ ст. в Україні, у
добу УНР, Гетьманату, Директорії. На жаль, через згортання політики
українізації, з кінця 20-х рр. ХХ ст. розвиток українознавства був
перерваний і воно опинилося під фактичною забороною. В добу
тоталітаризму системних досліджень життя українського народу майже не
велося. І лише якоюсь мірою цю прогалину заповнювавли українознавці
діаспори. Ще до кінця не сформувавшись, наука відставала від потреб
розвитку українського народу, в ім’я якого вона і вибудовувалась.
Оскільки до 90-х рр. ХХ ст. в Україні фактично не проводилося
серйозних системних досліджень, то і розробок теорії й методології науки
самопізнання українського народу майже не було. Але в даному контексті
назвемо праці, у яких все ж таки було зроблено спроби визначити теоретикометодологічні засади етнічного самопізнання та самотворення народу. Це
дослідження І.Франка “Що таке поступ”, “Найновіші напрямки в
народознавстві”; М.Грушевського “Развитие украинских изучений в ХІХ в. и
раскрытие в них основных вопросов украиноведения», «Історія УкраїниРуси”; Д.Дорошенка “Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку
ХХ ст. та її досягнення”, “Огляд української історіографії”; С.Єфремова
“Українознавство”;
Д.Багалія
“Нарис
української
історіографії”;
С.Рудницького “Українська справа зі становища політичної географії”,
“Основи землезнання України” та “Огляд національної території України”;
О.Бочковського “Вступ до націології”; Ю.Липи “Призначення України”;
Ф.Сушицького “Принципи українознавства” і “Методи українознавства”,
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його ж у співавторстві з О.Дорошкевичем “Материалы по вопросу о
преподавании предмета украиноведения в учебных заведениях»;
Є.Маланюка “Малоросійство”, “Нариси з історії нашої культури” та “Книга
спостережень”; М.Семчишина “Тисяча років української культури”;
Ю.Лавріненка “Розстріляне відродження”; “Українська суспільно-політична
думка в 20 столітті. У 3-х томах” / Упоряд. Т.Гунчак і Р.Сольчаник та
С.Шелухіна “Назва Україна” тощо.
Із здобуттям Україною своєї незалежності в 1991 р. почався новий,
особливий етап розвитку українознавства, коли воно відновлюється як
цілісна наукова система, яка покликана стати фундаментом національного
відродження. В січні 1992 р. розгортає свою наукову діяльність
новостворений Інститут українознавства при Київському університеті ім.
Тараса Шевченка (з 2000 р. – Науково-дослідний інститут українознавства
Міністерства освіти і науки України), мета його – вихід українознавства на
новий, більш якісний рівень. З огляду на це, актуальними і пріоритетними в
роботі колективу інституту, очолюваного проф. П.Кононенком, стають
дослідження історичних, теоретико-методологічних засад українознавства, а
також освітніх, пізнавальних і світоглядних функцій науки самопізнання і
самотворення.
Серед сучасних дослідників, які розробляли і розробляють ті чи інші
питання теорії й методології українознавства, назвемо академіків
П.Кононенка,
В.Смолія,
О.Пріцака,
Г.Філіпчука,
А.Жуковського,
чл.-кор. НАН України В.Барана, В.Солдатенка, професорів Т.Гунчака,
Д.Штогрина, Л.Винара, Є.Федоренка, В.Крисаченка, В.Шевченка,
Я.Калакуру, доцентів Т.Усатенко, Т.Горбань. Саме вони запропонували нові
концептуальні підходи до з’ясування питань теорії й методології науки.
Зокрема, у розробленні її концепції, періодизації1; визначенні предмета й
об’єкта українознавства як цілісної синтетичної науки, його змісту;
структури і функцій2; закономірностей, методів і принципів3; національної

1
Кононенко П.П. Українознавство третього тисячоліття // Українознавство. – 2001. –
Число 1. – С. 4-9; Його ж. Українознавство: проблеми методології // Українознавство. – 2002. –
Число 4. – С. 3-5; Його ж. Українознавство – наука самопізнання українського народу //
Українознавство. – 2002. – Число 1-2. – С. 22-29; Його ж. Концепція українознавства //
Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 85-87; Його ж. Періодизація українознавства //
Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 54-56 та ін.
2
Токар Л.К. Актуальні питання теорії та методології українознавства // Українознавство. –
2002. – Число 1-2. – С. 36-43; Його ж. Об’єкт і предмет українознавства // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2003. – Т. І. – С. 121-135; Його ж.
Зміст українознавства: системно-функціональний підхід до структурування знань // Збірник
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. IV. – С. 24-32; та
ін.
3
Калакура Я.С. Методологічний інструментарій українознавця // Українознавство. – № 1. –
2003. – С. 76-79; Його ж. Методи українознавчого дослідження // Українознавство. – 2006. –
№ 2. – С. 85-92; Його ж. Історичний антропологізм як методологічний принцип українознавства
// Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІ. –
С. 52-61 та ін.
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ідеї в осмисленні сутності українознавства1; місця і ролі українознавства в
системі наук і навчальних дисциплін2 тощо.
Ключові проблеми українознавства, його теорії, методології, історії,
історіографії та джерелознавства посідають чільне місце в науковому
доробку доктора історичних наук, професора Ярослава Степановича
Калакури, який з часу заснування плідно працює в НДІУ МОНУ на посаді
провідного наукового співробітника відділу історичних і теоретикометодологічних проблем українознавства. У своїй статті зупинимося на тих
дослідженнях ученого, у яких розглядаються теоретико-методологічні та
історіософські проблеми українознавства як інтегрованої і цілісної системи
знань про Україну та українство. Їм вчений присвятив ряд розвідок у
журналі “Українознавство”, Збірнику наукових праць НДІУ, у доповідях на
наукових конференціях, конгресах, круглих столах, симпозіумах та наукових
читаннях.
Наукове пізнання відрізняється від буденного своєю системністю та
послідовністю як у процесі пошуку нових знань, так і в процесі
упорядкування наявного і знайденого знання. Будь-яке наукове дослідження
хоч і носить індивідуальний характер, але до нього існують деякі загальні
методологічні підходи. Сутність методологічного апарату дослідження
визначається сучасним розумінням методології як вчення про структуру,
логіку, організацію, методи, засоби та форми наукового пізнання.
Досліджуючи теоретичні та методологічні основи українознавства,
Я.Калакура насамперед з’ясовує, яким “методологічним інструментарієм”
мають користуватися науковці в українознавчих розробках, визначає зміст
цього поняття, структуру, характеризує основні його компоненти.
Методологічний інструментарій українознавця він розглядає як
взаємопов’язаний, органічно цілісний комплекс трьох основних
компонентів: принципів (правил) дослідження; методів (прийомів,
способів) пізнання і допоміжних або спеціальних засобів дослідження
(оргтехніка, інформаційні технології, обчислювальна техніка тощо)3 і
докладно зупиняється на характеристиці кожного з них. Так, під
принципами (правилами) українознавчого дослідження вчений розуміє
1
Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – К.: МАУП, 2006. –
356 с.; Токар Л.К. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження нації //
Українознавство. – 2002. – Число 4. – С. 50-54; Калакура Я.С. Національна ідея очима
українознавця (до 70-річчя Леоніда Токаря) // Українознавство. – 2004. – Число 1-2. – С. 161163; Його ж. “Народ без ідеї, що храм без Бога”. Національна ідея як українознавча проблема //
Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 74-79 та ін.
2
Кононенко П.П. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі //
Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 6-16; Калакура Я.С. Історичні засади українознавства як
науки і навчальної дисципліни // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства. – К., 2003. – Т. 1. – С. 322-331; Токар Л.К. Національна ідея як внутрішня
сутність і самовираження нації // Українознавство. – 2002. – Число 4. – С. 50-54; Його ж.
Українознавство в розвитку національної освіти та виховання // Українознавство. – 2003. –
Число 1 (6). – С. 173-176; Його ж. Українознавство в системі наук і навчальних дисциплін //
Українознавство. – 2003. – Число 2-3. – С. 46-49 та ін.
3
Калакура Я.С. Методологічний інструментарій українознавця // Українознавство. – 2003. –
№ 1. – С. 76.
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“емпірично вироблені, науково-осмислені і практично усталені
найважливіші правила пізнання, дотримання яких закладає гарантії
глибокого вивчення і правдивого висвітлення тієї чи іншої проблеми, явища,
події тощо”1. До найважливіших із них він відносить принципи: історизму –
висвітлення минулого в його історичному контексті; системності – в основі
лежить розгляд об’єктів як систем, цей метод є універсальним для багатьох
наук і пріоритетним в українознавстві, орієнтує дослідження на розкриття
цілісності об’єкта, на виявлення різних типів зв’язків у ньому та зведення їх
у єдину комплексну теоретичну картину; об’єктивності – об’єктивний
аналіз суспільних процесів, розвитку знань про них; всебічності –
різнобічний підхід до українознавчого питання, з усіх сторін; наступності
(спадкоємності) – зв’язок між явищами в процесі їх розвитку, здатність
продовжувати дослідження попередників; світоглядності – ґрунтується на
християнській етиці, моралі, духовних цінностях українського народу, його
традиціях, звичаях, обрядах. Я.Калакура докладно зупиняється на цих
правилах, показує на прикладах, як саме вони застосовуються в
українознавчих дослідженнях.
У методології науки особливе місце займають методи (з грец. «шлях»,
«спосіб дослідження»), за допомогою яких отримують нові знання. Вибір
методів наукового дослідження дуже важливий, оскільки значною мірою
визначає майбутній успіх дослідження. Існує велика кількість наукових
методів: теоретичних, експериментальних, загальнонаукових та методів
окремих наук. До основних дослідницьких методів українознавства вчений
відносить: методи аналізу і синтезу, системно-структурного і проблемнофункціонального підходу, логічний, історико-хронологічний, історикоситуаційний, порівняльний, ретроспективний, біографічний, методи
конкретно-соціологічних
досліджень,
типологізації,
класифікації,
періодизації, наукометрії, контентаналізу та ін.2
Методи аналізу і синтезу є головними методами наукового пізнання.
Аналіз (від грец. «розкладання», «розчленування») і синтез (від грец.
«з’єднання», «складання», «сполучення») дають змогу, з одного боку,
поглиблено дослідити кожен елемент системи, джерела кожного
структурного елемента окремо, а з іншого боку, синтезувати одержані
відомості, сформувати системні знання про об’єкт як цілісне явище. У
реальному мисленні людини аналіз і синтез взаємопов’язані, відповідно
можемо говорити і про аналітико-синтетичний характер мислення
українознавця.
Важливими є системно-структурний і функціональний види аналізу,
направлені на розв’язання певної проблемної ситуації, що передбачає вибір
із багатьох варіантів найбільш оптимального, зосередження уваги на
головному. Системно-структурний метод дослідження включає в себе
розгляд будь-яких об’єктів як складних утворень з певною структурою,
пізнання особливостей структури об’єкта, виявлення законів структурних
1

Там само. – С. 76.
Калакура Я.С. Методи українознавчих досліджень // Українознавство. – 2006. – № 2. –
С. 91.
2
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відношень і зовнішніх зв’язків, формулювання цих законів не тільки в
якісному, а й у кількісному вигляді, знаходження системоутворюючих
чинників, об’єктивних законів, які зумовлюють перехід від якостей
елементів до якісно нових особливостей цілісної системи. Про системність
процесів та явищ можна говорити лише за умови єдності їх внутрішніх та
зовнішніх зв’язків. Система не є ізольованою, вона взаємодіє з іншими, які
за певних умов утворюють нові, більш складні системи.
Системний аналіз має загальний, міждисциплінарний характер і може
відноситися до утворення, розвитку, функціонування, синтезу будь-яких
систем.
Логічний метод пізнання базується на законах логіки, включає способи
доведення або заперечення достовірності тих чи інших положень, висновків,
доведення їх істинності або хибності. Логіка пізнання має відтворювати
об’єктивну логіку руху, розвитку історичного процесу.
Оскільки домінуючими в українознавстві є історичні знання, історичні
джерела, провідну роль серед дослідницьких методів відіграють історикохронологічний та історико-ситуаційний методи. Вони допомагають
досліднику розкрити конкретні умови розвитку і певні явища чи процеси в їх
історичній послідовності, проходження певних стадій, фаз, періодів тощо.
Біографічний метод передбачає (на основі опрацювання автобіографій,
щоденників, споминів, листування) аналіз життєвого та творчого шляху тієї
чи іншої особи, допомагає виявити найхарактерніші риси покоління, яке
вона представляє.
Максимально інтенсифікувати роботу науковця, підвищити її
ефективність допомагають новітні інформаційні технології, персональний
комп’ютер, оргтехніка, використання мережі Інтернет.
Методи мають загальну онтологічну та гносеологічну основу, утворюючи
деяку цілісність. Саме їх єдність характеризує специфічність і цілісність
наукового пізнання. Тому для більш ефективного здійснення
українознавчого дослідження застосовують одночасно взаємопов’язаний
набір різноманітних методів.
Розглядаючи суть історичних основ українознавства, Я.Калакура
розкриває взаємозв’язок історії й українознавства, їх світоглядно-виховні
функції й доводить пріоритетність принципу історизму та історичних
методів пізнання, специфіку їх функціонування в українознавчих
дослідженнях. Принцип історизму вимагає розглядати всі предмети та явища
в їх історичному виникненні і становленні, а також через призму історичних
перспектив їх розвитку, через генетичний зв’язок з іншими явищами та
предметами дійсності.
Вчений зупиняється на 5 основних положеннях, за допомогою яких
можна зрозуміти зміст поняття історичних основ українознавства і
взаємодію історії й українознавства в сучасному науковому та освітньовиховному процесі. «По-перше, українознавство як комплексна наукова
система знань про Україну, про українство має власну історію. Історія є
складовим компонентом, або одним з концентрів українознавства…; подруге, … українознавство, спираючись на здобутки істориків, правників,
політологів та ін., не тільки синтезує їх трактування державотворчих
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тенденцій українського народу, але й на підставі принципу історизму надає
їм системного характеру, розглядає їх у контексті світових державобудівних
процесів… Історичний підхід дозволяє українознавству досліджувати
державотворчий процес в Україні як безперервний, а український народ як
історичний і державобудівний»1. Докладно історик зупиняється на
третьому положенні – історизмі як принципі українознавства, яке пронизує
всі галузі українознавства й є основним, домінуючим в українознавчому
дослідженні. Не можна не погодитись і з четвертим твердженням ученого
про використання в українознавстві як загальнонаукових, так і
міждисциплінарних методів, оскільки українознавство як інтегративна
система наукових знань, спирається на доробок різних гуманітарних і
природничих наук. А тому методи аналізу і синтезу, історикохронологічний, джерелознавчий, порівняльний, ретроспективний та інші
методи пізнання, властиві насамперед історичній науці, тісно пов’язані між
собою і комплексне їх застосування дає змогу успішно і результативно
розв’язати поставлену проблему в будь-якому українознавчому дослідженні.
Історик переконливо доводить п’яту тезу про взаємодоповнення і
взаємозбагачення українознавства й історії, органічний взаємозв’язок
викладання цих дисциплін у всіх ланках освіти. Ці дві науки акумулюють у
собі найбільше багатство народу, нації – це їх досвід взаємодії з іншими
народами та націями, із зовнішнім світом. Він говорить, що “саме
органічний зв’язок і взаємозумовленість історії та українознавства
дозволяють повною мірою зреалізувати їх аксеологічну, тобто світоглядновиховну функцію... І без українознавчої історії та історизму в
українознавстві, поставлених на рейки державної підтримки, неможливо
сформувати національний характер, почуття національного патріотизму, а
саме з ними пов’язане відчуття приналежності до української нації, до
українського громадянства, гордості за свою державу”2.
Українознавство є наукою про людей, їхній світогляд, багатогранний
духовний світ, ідеали, цінності. Нині центральне місце в дослідженнях
проблем самопізнання, самотворення займає людина. Її характер,
ментальність, душа, психологія і т.д.
Останнім часом інтерес науковців до комплексного дослідження проблем
людини як найбільшої цінності значно зріс. І саме тому, наголошує
Я.Калакура, одним із ключових принципів українознавства поряд з іншими є
принцип історичного антропологізму. Він орієнтує на домінування в
українознавчих дослідженнях людинознавчого підходу. Минулий і сучасний
досвід українознавців засвідчує, що тільки повернення обличчям до людини
в часі й просторі спроможне актуалізувати світоглядно-виховну функцію
досліджень, поглибити гуманістичну сутність українознавства3.
1
Калакура Я.С. Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни //
Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 20-25.
2
Там само. – С. 23-24.
3
Калакура Я.С. Історичний антропологізм як методологічний принцип українознавства //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІ. –
С. 60.
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Вчений з’ясовує суть самого поняття “історичний антропологізм”,
еволюцію його розвитку, а також дає сучасне розуміння цього поняття,
обґрунтовує необхідність дедалі повнішого його дотримання в
українознавчих дослідженнях як чинника соціального значення. Подаючи
стислу схему розвитку української антропології, історик доводить його
тяглість і давню традицію, що і дає підстави розглядати принцип
історичного антропологізму як такий, що має глибоке укорінення в
українознавстві1. Саме «антропоцентризм покликаний стати пріоритетною
рисою, методологічним правилом українознавства, оскільки в його епіцентрі
знаходиться людина як носій найвищих цінностей, традицій, національного
духу і ментальності»2. Основоположниками його були в українській
світоглядній думці Г.Сковорода, Т.Шевченко, І.Франко, П.Юркевич,
В.Винниченко, Є.Маланюк, Ю.Липа та ін. Вони розкривали сутність людини
як феномена природи, культури, який здатний бути активним та
життєдіяльним суб’єктом творення українського буття. Я.Калакура
продовжує цю історіософську традицію своїх попередників і показує як
реалізується даний принцип у сучасному українознавстві на прикладі
досліджень ментальності українського народу.
Проаналізувавши творчий доробок науковців НДІУ, його директора
проф. П.Кононенка, вчений засвідчує дедалі повнішу реалізацію ними
принципу історичного антропологізму.
Людина не може створити і пізнати себе, реалізуватися без мови. Саме
вона є універсальною формою вираження людського буття і мислення,
мірою розвитку людини, народу і забезпечує єдність, функціонування і
розвиток національного організму в просторовому та часовому вимірах.
Мова – то серце народу: гине мова – гине й народ. І.Огієнко писав “...Мова –
це найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого
психічного я... І поки живе мова – житиме народ, як національність. Не
стане мови – не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж
дужчим народом...”3
Мова – один із важливих інструментів наукового пізнання. Вона впливає
на сприйняття реальності, її наукове осмислення, ставлення до неї як до
свого народу, його історії, культури, держави, є атрибутом національної
свідомості.
Говорячи про наукове осмислення мови як об’єкта історичного пізнання,
одного з його методологічних інструментаріїв, Я.Калакура акцентує увагу на
джерельному значенні мови і методів лінгвістики в ньому, ролі історичної
свідомості в розширенні українського мовного простору4.
Своїми науковими дослідженнями М.Максимович, О.Потебня,
П.Житецький,
І.Франко,
М.Грушевський,
Ю.Шевельов
доводять
1

Там само. – С. 54.
Там само. – С. 55-56.
Огієнко І. Історія української літературної мови / Упоряд., автор передмови і комент.
М.С.Тимошик. – 2-е вид., випр. – К.: Наша культура і наука, 2004. – С. 15.
4
Калакура Я.С. Мова як об’єкт та інструмент історичного дослідження // Українознавство.
– 2005. – Число 4. – С. 96-101.
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необхідність розглядати історію української мови синхронно з розвитком
етносу, нації, держави.

Витоки історичних знань у часі співпадають із зародженням комунікативної
функції мови. За її допомогою осмислюються найважливіші історичні події,
факти, явища та процеси. Я.Калакура зазначає, що “спільна мова, як менш-більш
однаковий погляд на власну історію, – пріоритетні критерії ідентичності нації, її
цілісності”1.
Найдавнішими історичними і мовними джерелами є писемні пам’ятки, що
дійшли до нас. І глибше, повніше, об’єктивніше з’ясувати їх природу можливо
при залученні методів лінгвістики до їх дослідження.
Слово – не лише синтез, а й джерело самосвідомості народу. Книги, як писав
І.Франко, “морська глибина. Хто в них пірне аж до дна – той, хоч і труду мав
досить, дивнії перли виносить”2.
Століттями людство шукало взаємозв’язок між словом і свідомістю. Мова
існує не тільки в людському суспільстві, від якого вона походить, а й у
свідомості членів цього суспільства, реалізуючись в усній та писемній формах. У
мові відображається уявлення народу про світ, про життя, тому й самий світ
людина пізнає через мову. Мова має усвідомлюватися як матеріал для створення
культурних цінностей та як генетичний код нації3. Вона має поєднувати минуле і
сучасне народу, спрямовувати вектор розвитку в майбутнє. У мові фіксуються
певні традиційні настанови та орієнтири суспільства, які передаються із
покоління в покоління. Національна мовотворчість іде шляхом нарощування
мовних засобів вираження. Розширення меж пізнання об’єктивного світу
етносом у процесі свого розвитку спонукає до пошуку нових мовних форм
відтворення для нових понять образів.
Видатний український вчений-мовознавець О.Потебня одним із перших дав
глибокий і всебічний аналіз проблеми взаємозв’язку мислення, світогляду та
поведінки людей від прийнятих форм слововживання, від природи і характеру
мови, якою вони висловлюють свої думки та почуття. Він показав, що мислення
формується за допомогою мови, на її основі, розкрив зв’язок мови не тільки з
мисленням, а й з психікою загалом. Характерною особливістю дослідницької
практики вченого є історичний підхід до дослідження питань співвідношення
мислення і мови.
Таким чином, і логіка мислення, і менталітет народу змінюється з переходом
від однієї мови до іншої, а значить – мова виступає одним із чинників
формування етнічної самосвідомості людини.
У статті “Історизм національної історичної ідеї” Я.Калакура розглядає
національну ідею як потужну духовну силу самопізнання українського народу,
засіб осмислення його історичної місії з позицій історизму, який орієнтує на
аналіз її з погляду зародження, формування й утвердження в суспільній
свідомості, світогляді, культурі, з’ясування особливостей на кожному
історичному етапі.
Вчений, спираючись на чинну періодизацію української історії, досліджує на
цьому тлі національну ідею і виокремлює 8 основних періодів її розвитку та

1
2
3

Там само. – С. 101.
Франко І. Строфи // Зібрання творів у 50-и т. – К.: Наукова думка, 1976. – Т. 2. – С. 202.
Різниченко О. Складівниця української мови. – Одеса: Скайбук, 2003. – С. 163.
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зупиняється на особливостях, об’єктивних і суб’єктивних труднощах,
характерних кожному з них:
1. Зародження української національної ідеї в Княжу добу (Київська Русь,
Галицько-Волинська і Литовсько-Руська держави).
2. Козацько-гетьманські часи (XVI-XVIII ст.).
3. Кінець XVIII – перша пол. ХІХ ст.
4. Із середини ХІХ ст. – остання чверть ХІХ ст.
5. Остання чверть ХІХ ст. – початок ХХ ст.
6. 20-ті – початок 30-х років ХХ ст.
7. Із середини 30-х – до другої пол. 80-х рр. ХХ ст. (з 3 підперіодами).
8. З кінця 80-х рр. ХХ ст. – до сьогодення1.
Історик приходить до висновку про безперервність, наступність,
спадкоємність і тяглість націєтворчого процесу, нескореність української ідеї. На
основі періодизації виробляються й застосовуються досконаліші методи
дослідження її генези, об’єктивного оцінювання ролі і значення національної ідеї
для формування свідомості і світогляду українців, реалізації їхньої історичної
місії2.
Націю, яка має свою ідею, побороти неможливо. Однак живучість
національної ідеї, як і будь-якої ідеї загалом, зумовлена її здатністю
змінюватися. Будучи інтегральним феноменом, національна ідея в різні періоди
життя нації актуалізує різні свої складники, виносячи їх на передній край
національного буття, і поповнюється новими складниками.
Отже, у своїх працях з теоретико-методологічних та історіософських
проблем українознавства Я. С. Калакура досліджує методи і принципи
українознавства, його історичні засади, мову як об’єкт та інструмент історичного
пізнання, історизм української національної ідеї. В них дослідник показує
нерозривний зв’язок інтегрованої і цілісної системи знань про Україну й
український народ з історичною наукою та її досягненнями і наголошує, що
лише історично, на основі методології історизму та за допомогою комплексу
методів, включаючи й історичні, можна повно, всебічно та об’єктивно пізнати
всі складові (концентри) українознавства.
Кожну подію, явище, факт Я.С. Калакура розглядає в оптиці філігранно
плеканої ним українознавчої методології, пильно аналізуючи всі проміжні ланки,
які спричинили до постання того або іншого концепту. На відміну від багатьох
інших, він не захоплюється ліричними відступами, не перетворює дослідження в
якусь подобу есеїстики, він завжди по академічному коректний і навдивовиж
переконливий. Свідченням тому і є його наукові дослідження, про які йшлося
вище, але не лише вони. Слухаючи його виступи на наукових семінарах і
конференціях, переконуєшся, що перед нами репрезентант вцілілої, незважаючи
на всі десятиліття більшовицького терору, школи В.Антоновича,
М.Грушевського, Д.Дорошенка, яка над усе цінувала чесність наукового факту
та аналітичність, сумлінність його інтерпретації.
Тож вітаючи Ярослава Степановича зі славним ювілеєм, щиро зичимо йому,
аби його творчий неспокій, з якого з’являються такі ґрунтовні дослідження,
тривав ще багато і багато років.
1
Калакура Я.С. Історизм української національної ідеї // Україна: національна ідея: Зб. – К.,
2003. – С. 34-41.
2
Там само. – С. 41.
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Латиш Ю.В. (Київ)
ІСТОРІОГРАФІЧНІ СТУДІЇ ПРОФЕСОРА
ЯРОСЛАВА КАЛАКУРИ
У статті аналізуються історіографічні студії Я.С. Калакури. Автор
переконаний, що досягнення історика заслужено оцінені науковим світом,
який по праву вважає його одним із провідних історіографів сучасної
України, фундатором потужної історіографічної школи.
Ярослав Степанович Калакура – доктор історичних наук, заслужений
професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
провідний
науковий
співробітник
Науково-дослідного
інституту
українознавства належить до найвідоміших українських історіографів
сучасності. Його перу належить близько 350 наукових, науково-популярних,
публіцистичних навчально-методичних праць, підручників і посібників.
Поряд із конкретно-історичними, джерелознавчими, архівознавчими
працями велика питома вага (більше половини) належить студіям,
присвяченим проблемній та загальній історіографії. За нашими
підрахунками, у доробку Я.С. Калакури майже 200 історіографічних
публікацій, підсумковими серед яких є два видання “Української
історіографії” (К.: Генеза, 2004, 2007).
Життєвому і творчому шляху Я.С. Калакури, аналізу його окремих
досліджень присвячено немало статей, рецензій, оглядів1, однак вони
недостатньо висвітлюють процес формування, становлення та еволюції
історіографічних та методологічних поглядів історика, його перехід від
проблемно-тематичної до загальної історіографії та внесок у розроблення
теоретико-методологічних
засад
історіографічних
студій.
Метою
пропонованої статті є часткове заповнення цих прогалин, виокремлення
основних етапів історіографічного доробку вченого і з’ясування місця
кожного з них у збагаченні знань про розвиток української історичної науки.
Особлива увага приділена історіографічним дослідженням Я.С. Калакури в
умовах незалежності України, коли відбулася його методологічна
переорієнтація і по-справжньому розкрився інтелектуальний потенціал та
дослідницький талант науковця. Актуальність цієї статті зумовлюється й
тим, що вона має підсумково-аналітичний характер і присвячується 70-річчю
від дня народження історика та 40-річчю його історіографічних студій.
1
Див.: Корольов Б.І. Зоряний час професора Я.С. Калакури // Освіта. – 2002. – № 45. – С. 7;
Ковальчук О. Калакура Ярослав Степанович // Українські історики ХХ століття. Бібліогр.
довідн. – К.; Львів, 2003. – С. 126-127; Клапчук С.М. Калакура Ярослав Степанович //
Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1834–
2004): Минуле й сьогодення. – К., 2004. – С. 208; Панченко В.О. Ключ до скарбниці історії //
Науковий світ. – 2005. – № 4. – С. 26-27; Матейко Р.М. Книга, створена розумом і серцем //
Бористен. – 2005. – № 8. – С. 3-4; Куделко С.М. Для усіх, хто захоплюється українською
історією, наукою та культурою // Харківський історіографічний збірник. – Харків, 2006. –
Вип. 8. – С. 240-242 та ін.
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Оглядаючи творчий шлях Я.С. Калакури, аналізуючи його науковий
доробок, неважко виокремити два різних періоди: радянський і
пострадянський, у кожному з яких простежуються певні підперіоди з
відповідними особливостями та специфікою. Інтерес до історіографії
майбутній вчений виявив, навчаючись заочно на історичному факультеті
Чернівецького державного університету (1957–1963 рр.). Тодішні професори
і доценти університету М.О. Ліщенко, І.А. Гриценко, В.К. Литвинов,
К.Г. Ципко, Д.М. Щербина та ін. у своїх лекціях приділяли велику увагу
історіографії, орієнтували студентів на обов’язковість історіографічних
оглядів у контрольних та курсових роботах. Не випадково дипломна робота
Я.С. Калакури, присвячена історії молодіжного руху на Коломийщині і
розвитку творчої активності молоді, мала досить обширний огляд джерел та
літератури.
Важливу роль у становленні майбутнього історіографа відіграли
аспірантура кафедри історії КПРС у Київському державному університеті
ім. Т. Шевченка (1964–1968 рр.), його науковий керівник проф.
І.І. Шевченко, спілкування з професорами М.І. Марченком, М.А. Рубачем,
А.К.Буциком, В.П. Столяренком та ін. І хоч кандидатська дисертація
Я.С. Калакури присвячувалась актуальній для того часу історії
соціалістичного
змагання1,
рецензенти
проф.
М.О. Буцько,
доц. Г.М. Кривошея, офіційні опоненти проф. П.П. Гудзенко та
доц. Г.Ф. Марискевич відзначали кваліфіковано підготовлений огляд
історіографії проблеми. Очевидно це, а також переїзд у 1969 р. Ярослава
Степановича до Києва, його робота у відділі науки і навчальних закладів ЦК
КП України, а відтак в Інституті підвищення кваліфікації викладачів
суспільних наук при Київському університеті, спілкування зі знаними тоді
історіографами Ф.П. Шевченком, М.І. Марченком, В.А. Дядиченком,
А.В. Санцевичем, М.Я. Варшавчиком, П.М. Шморгуном та ін. остаточно
утвердили його вибір: дослідження історіографії історії Компартії України.
Значною мірою ця проблема мала замовний характер, оскільки тематика
дисертаційних робіт у той час планувалась і координувалась зверху, а
історико-партійна наука виокремлювалась в окремий престижний розділ
історії.
Вже перші історіографічні публікації Я.С. Калакури в збірнику
“Історіографічні дослідження” на сторінках “Українського історичного
журналу”, московських журналів “История СРСР”, “Вопросы истории
КПРС” та ін.2 привернули до себе увагу аналітичним характером, відходом
1
Див.: Калакура Я.С. Комуністична партія України в боротьбі за втілення і дальший
розвиток ленінських принципів соціалістичного змагання (1959–1965 рр.): Дис. ... канд. іст.
наук. – К., 1968.
2
Калакура Я.С. Питання організаційно-партійної роботи КП України в післявоєнний період
у працях радянських істориків // Український історичний журнал. – 1971. – № 10; Його ж.
Висвітлення радянською історіографією діяльності Комуністичної партії України в галузі
культурного будівництва у післявоєнний період // Історіографічні дослідження в Українській
РСР. – К., 1972. – Вип. 5; Його ж. Розвиток історико-партійної науки на Україні в період між
ХХІІІ і ХХІV з’їздами КПРС // Наукові праці з історії КПРС. – К., 1972. – Вип. 56; Його ж.
Колхозное крестьянство и сельское хозяйство УССР в украинской советской историографии
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від традиційної тоді бібліографічної й описової манери викладу
історіографічного матеріалу. Однак їх науковий рівень знижувався
пануючим у тодішній науці партійно-класовим підходом, надмірною
ідеологізацією історичних досліджень. Незважаючи на це, автор порушував
важливі питання методики і методології історіографії, її зв’язку з
сучасністю1. В 1976 р. побачила світ його монографія2, що мала стати
основою докторської дисертації. Більшість рецензентів відзначали її високий
фаховий рівень з погляду історіографії. Зокрема, В.О. Романцов
підкреслював, що автор дав періодизацію історико-партійних досліджень,
сформував таблицю про їх динаміку і тематичну спрямованість, провів
значну роботу по систематизації літератури не тільки з історіографії
Компартії України, а й розглянув деякі недостатньо розроблені або
дискусійні питання в конкретно-історичному плані, намагався відстежити
новизну праць істориків у порівнянні з попередниками, вступив у дискусію з
деякими дослідниками3.
Однак у закритих рецензіях, підготовлених за завданням тодішнього
секретаря ЦК КПУ В. Маланчука, була піддана остракізму за “ідейні
збочення” і “недостатню критику українського буржуазного націоналізму”
книги П. Шелеста “Україна наша Радянська”. Тому захист дисертації
відбувся вже після звільнення Маланчука, у жовтні 1980 р.4 Сам Ярослав
Степанович досить самокритично оцінює свій історіографічний доробок
періоду “брежнєвщини”, коли історична наука остаточно перетворилася в
служницю правлячого режиму, а історіографія втратила свої наукові функції.
Проте набутий у ці роки досвід, помножений на осмислення ролі
національних традицій української історіографії та її надбань у діаспорі, дав
змогу історику рішуче розірвати зі старою методологією і по-новому
розгорнути історіографічні студії в умовах незалежної України.
Розглядаючи другий, пострадянський період історіографічних студій
Я.С. Калакури, слід зазначити, що він не тільки переглянув методологічні
засади, а й перейшов від проблемно-тематичної історіографії до загальної.
Цьому сприяла як принципово нова історіографічна ситуація, утвердження
нової парадигми української історіографії, так і його педагогічна діяльність,
пов’язана з освоєнням нових лекційних курсів по кафедрі архівознавства та
спеціальних галузей історичної науки, а саме: “Загальна історіографія”
(1945–1975) // Вопросы истории. – 1975. – № 7 (у співавт.); Його ж. Борьба партии за ускорение
научно-технического прогресса в промышленности в условиях развитого социализма //
Вопросы истории КПСС. – 1976. – № 4 та ін.
1
Див.: Калакура Я.С. Историко-партийная наука и актуальные вопросы современности. –
К., 1974; Його ж. История КПСС и современность // Методологические проблемы историкопартийной науки. – К., 1976; Його ж. Советская историография о возрастании руководящей
роли КПСС в условиях развитого социализма. – К., 1979 та ін.
2
Див.: Калакура Я.С. Комуністична партія України в боротьбі за розв’язання завдань
будівництва комунізму. Історіографічний нарис. – К., 1976.
3
Романцов В.О. [Рец. на кн.: Калакура Я.С. Комуністична партія України в боротьбі за
розв’язання завдань будівництва комунізму. Історіографічний нарис] // Український історичний
журнал. – 1977. – № 4. – С. 140-142.
4
Див.: Калакура Я.С. Коммунистическая партия Украины в условиях развитого социализма.
Историография: Дис. ... докт. ист. наук. – К., 1980.
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(зародження й основні етапи розвитку світової історичної науки та
історіософії) та “Українська історіографія”1. Опрацювання цих курсів, їх
читання супроводжувалося дослідженням і публікацією численних розвідок,
присвячених теорії, історії та методології історіографії, національним
традиціям української історичної думки, її періодизації. Поряд з науковими
поглядами, у дослідженні української історіографії проявилася чітка
громадянська позиція вченого, його вболівання за долю української
держави2.
Серед основних проблем, що знайшли відображення в історіографічному
доробку Я.С. Калакури, можна виділити наступні: 1) з’ясування теоретикометодологічних засад української історіографії, розробка її категоріальнопонятійного апарату, наукової періодизації; 2) дослідження внеску
провідних істориків у збагачення української історіографії; 3) розгляд
історіографії окремих періодів і визначних подій української історії.
Я.С. Калакура трактує українську історіографію як спеціальну галузь
історичних знань про історію зародження і розвиток історичної думки
українців, як безперервний і тривалий процес формування української
історичної науки, історичної свідомості і культури українського суспільства.
Вона розглядається як національний компонент світової історичної думки.
До основних завдань української історіографії дослідник відносить такі:
з’ясування її витоків, виявлення провідних тенденцій і закономірностей її
розвитку, виокремлення внеску у збагачення історичних знань визначних
українських істориків та наукових осередків, інститутів, їх друкованих
органів3.
Значний внесок зробив Я.С. Калакура у розробку понятійнотермінологічного апарату історіографії, її методологію та періодизацію4. До
методологічного інструментарію історіографа автор відносить три основних
компоненти: а) принципи (правила) дослідження; б) методи (прийоми,
способи) пізнання; в) засоби (спеціальні або допоміжні) дослідження:
оргтехніка, обчислювальна, комп’ютерна та фото-фонотехніка. З’ясовуючи
значення періодизації, вчений розглядає її як один із дослідницьких методів
історіографічного пізнання, який передбачає систему процедур, прийомів і
способів, спрямованих на виділення в історіографічному процесі найбільш
важливих епох, періодів, етапів за спільними ознаками і критеріями. При
цьому автор розрізняє періодизацію власне історіографії і періодизацію
1
Див.: Калакура Я.С. Історіографія історії України. Програма, тематика семінарів,
методичні рекомендації. – К., 1998.
2
Див.: Калакура Я.С. Українська історіографія в контексті національної державності //
Вісник Академії праці. – К., 2002. – № 2; Його ж. Українська історична думка на тлі
національної ідеї // Микола Плав’юк. Україна – життя моє. У 3 т. – К., 2002. – Т. 3.; Його ж.
Історизм української національної ідеї // Україна: національна ідея. – К., 2003. – С. 34-40.
3
Калакура Я.С. Українська історіографія: Курс лекцій. – К., 2004. – С. 4-5.
4
Див.: Калакура Я.С. Теоретико-методологічні засади української історіографії (за працями
професора Любомира Винара) // На службі Кліо. Наук. зб. – К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж;
Львів, 2000; Його ж. Українська історіографія в структурі історичної науки // Спеціальні
історичні дисципліни. Питання теорії і методики. – К., 2001. – Ч. 5; Його ж. Українська
історіографія: теоретико-методологічні засади та основні етапи розвитку // Історичний журнал.
– 2003. – № 1. – С. 98-106.

35

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

історичної науки. На його думку, українська історіографія, як компонент
історичної науки, почала складатися з кінця ХVІІІ ст., але виокремилась у її
спеціальну галузь на рубежі ХІХ–ХХ ст. Натомість витоки української
історичної думки, а відтак і науки сягають у глибоку давнину. В її розвитку
на шляху трансформації знань у історичну науку вчений окреслив 8
основних періодів:
перший період української історичної думки пов’язаний з Княжою добою
(Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Руська держава),
коли мислителі та літописці зафіксували і виклали найважливіші історичні
події в хронологічній послідовності;
другий період охоплює козацько-гетьманські часи і пов’язаний з
діяльністю Острозької та Києво-Могилянської академій, вершиною
історичної думки цього періоду стали літописи Самовидця, Г. Граб’янки та
С. Величка;
третій період (ІІ пол. ХVІІІ – початок ХІХ ст.) дав перших українських
професійних істориків (С. Лукомський, П. Симоновський, В. Рубан,
В.Ломиковський, О.Шафонський, Яків і Олександр Марковичі, Д.БантишКаменський, автор “Історії Русів” та ін.) і заклав основи української
історичної науки;
четвертий період (середина ХІХ ст.) представлений працями істориків,
які утвердили науковість і заклали національні традиції української
історіографії (М. Максимович, М. Костомаров, П. Куліш) і пов’язаний з
творчістю Т. Шевченка1;
п’ятий період (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст. студії В.Антоновича,
М.Грушевського, І.Франка) остаточно утвердив українську національну
історичну науку поза межами російської та польської історіографій. Його
вершиною стала Українська революція 1917–1920 рр.;
шостий період (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) характеризується тим, що
в умовах втрати української державності, інерція Української революції ще
на деякий час забезпечила розвиток національної історіографії, але основні її
осередки поступово зосереджуються не в Україні, а в діаспорі. В УСРР
розгорнувся процес ідеологізації науки ;
сьомий період (середина 30-х – ІІ пол. 80-х рр. ХХ ст.) характеризується,
за влучним висловом Я.С. Калакури, “двоколісністю” розвитку української
історичної науки: на материковій Україні та в діаспорі, ідеологічним
протистоянням обох течій;
восьмий (сучасний) період започаткований на рубежі 80–90-х рр. і
пов’язаний, головним чином, з відновленням незалежності України та
поверненням історичній науці її природних функцій.
Ця періодизація, попри певну умовність, на сьогодні дістала загальне
визнання у вітчизняній історіографії і з деякими модифікаціями
використовується переважною більшістю істориків.

1
Див.: Калакура Я.С. Спадщина Тараса Шевченка як історіографічне джерело // Вісник
Київського університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 1997. – Вип. 35.

36

На пошану Ярослава Степановича Калакури

Я.С. Калакура зробив глибокий аналіз розвитку української історіографії
в різні часи, особливо це стосується ХХ ст. Його працям притаманний
детальний розгляд історіографічної ситуації, історичних умов, у яких
доводилося працювати дослідникам. Це обумовлено ще й тим, що Ярослав
Степанович особисто добре обізнаний з механізмом партійного керівництва
історичною наукою, що дало можливість висвітлити ті сторінки політичної
історії, які підчас важко збагнути людині, незнайомій з ідеологічною
ситуацією тоталітарної доби. В цьому контексті важливе значення мають
думки та висновки вченого щодо періодів хрущовської “відлиги” та
брежнєвського “застою” в українській історіографії. Загалом цілому
позитивно оцінюючи значення “відлиги” для української історичної науки,
Я.С. Калакура відзначив і її негативні риси, що виявлялися у створенні
міфів, зокрема про “спільну колиску” братніх народів, одвічну боротьбу
українського народу за “возз’єднання з Московською державою” тощо1.
Історик виокремив позитивний вплив на розвиток тогочасної історичної
думки українського шістдесятництва, дисидентського і правозахисного руху:
під впливом ідей шістдесятників національно свідомі історики (О. Апанович,
М. Брайчевський, Я. Дзира, В. Голобуцький, О. Компан, М. Марченко та ін.)
робили спроби переглянути ідеологічні міфологеми, накинуті царизмом та
більшовицько-сталінською історіографією на український історичний
процес, відновити історичну правду, активізувати дослідження заборонених
тем і проблем.
У розвитку історичної думки в Україні брежнєвських часів Я.С. Калакура
виділяє два умовних періоди: до та після увільнення першого секретаря ЦК
КПУ П. Шелеста. Останній, набагато реакційніший, він пов’язує з
розгортанням політичних репресій проти інакомислячих, з діяльністю
секретаря ЦК КПУ з ідеології В. Маланчука (“новітнього Валуєва”,
“безкомпромісного борця проти українського націоналізму”), що
супроводжувалася тотальною русифікацію суспільного життя та історичної
науки в УРСР, боротьбою з будь-якими проявами національної свідомості.
Відмітна риса історіографічних студій Я.С.Калакури полягає в тому, що
українську національну історіографію він трактує як цілісність не тільки в
межах материкової України, а й діаспори. Учений одним з перших в Україні
розпочав дослідження та популяризацію історичного надбання української
діаспори. Аналізуючи спадщину українських істориків-емігрантів, він
дійшов висновку, що завдяки їхнім працям вдалося зберегти і примножити
національні традиції української історіографії, продовжити об’єктивний
аналіз історії України на основі доступних джерел, використанням модерних
методик досліджень, західних історіософських ідей насамперед
постпозитивізму, соціологічної історії, конструктивізму, неоромантизму,
постмодерну тощо. Я.С. Калакура присвятив низку досліджень діяльності
Українського історичного товариства та його друкованого органу – журналу
“Український історик”, завдяки яким і їх лідеру Любомиру Винару
1
Калакура Я.С. Міфологізація української історії в добу хрущовської “відлиги” //
Історичний журнал. – 2004. – № 8. – С. 36-41.
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сформувалася така галузь знань як грушевськознавство1. Він наголошує на
важливій ролі грушевськознавства в українській історіографії, яке
інтегрувало зусилля істориків, архівістів, літературознавців, філософів,
політологів, правників, соціологів, представників інших галузей знань на
глибоке і системне дослідження спадщини Великого Українця. Розвиток
цього напряму засвідчив, що на Заході знайшли продовження наукові
традиції історичної школи М. Грушевського. Водночас історіограф зазначив,
що розвиток української історичної думки в діаспорі ускладнювався її
надмірною політизацією з боку націоналістичних інституцій та їх видань,
часом далеко не науковою полемікою між прихильниками різних політичних
орієнтацій. Одним з найголовніших підсумків діаспорної історіографії 1960–
1980-х рр., на думку Я.С. Калакури, є те, що вона знайшла власну нішу в
європейській і світовій історичній науці як історична україністика – у
багатьох університетах Європи та Північної Америки були започатковані
лекційні курси з історії України, історики української діаспори зробили
важливий крок для утвердження історії України у світовій історіографії для
її неупередженого осмислення, підготували грунт для трансформації
радянської історіографії.
Стосовно сучасного стану української історичної науки Я.С. Калакура
висунув оригінальну і, на перший погляд, дещо суперечливу тезу про
соборність українських істориків2. Це поняття, на його думку, є похідним від
соборності України і світового українства. Історик розглядає соборність
національної історіографії як такий стан, коли в єдиний потік зливаються
провідні течії і напрями історичної думки, консолідуються її представники
навколо високих ідеалів української національної та державницької ідеї з
метою глибокого, об’єктивного, всебічного та правдивого дослідження і
висвітлення історії України, коли солідаризуються і акумулюються здобутки
різних поколінь української історіографії, синтезуються їхні наукові праці.
Погоджуючись з суттю думки Ярослава Степановича, слід було б зауважити,
що соборність української історіографії не означає її штучної уніфікації,
ідейної одноманітності. Соборність не має нічого спільного з поверненням
до концепції про “єдино вірну” або “єдино правдиву” історію, створення
нових історичних міфологем тощо. На наш погляд, дух соборності,
притаманний періоду відродження національних традицій української
історіографії в міру входження України до європейської спільноти, має
супроводжуватися конкуренцією історичних шкіл та напрямів, незалежних
від політичної кон’юнктури.

1
Калакура Я.С. “Український історик” і розвиток національної історіографічної школи //
Українознавство і розбудова незалежної України. – К., 1993; Його ж. Вклад “Українського
історика” в розвиток національної історіографічної школи // Український історик. – 1994. – № 14; Його ж. Історіографічний доробок української діаспори (70–80 рр. ХХ ст.) // Історіографічна
спадщина науки історії України (погляд з кінця ХХ ст.). – Глухів, 1996; Його ж. Новітні студії з
грушевськознавства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство – К., 2001. – Вип. 4.
2
Див.: Калакура Я.С. Українські історики на шляху до соборності національної
історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. –
К., 2001. – Вип. 54.
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Загалом аналіз сучасної історіографічної ситуації в Україні, зроблений
Я.С. Калакурою, виважений і досить об’єктивний. Він вдало осягнув головну
проблему більшої частини пострадянських істориків – їхню методологічну
розгубленість та невизначеність, яка призвела до того, що на тлі формальної
критики марксистської методології у працях багатьох науковців збереглися
застарілі підходи, кон’юнктурно пристосовані до націонал-державницької
риторики. Разом з тим, дослідник детально простежив поступову
методологічну переорієтацію пострадянських істориків України, дедалі
повніше засвоєння надбань зарубіжної історіографії1.
Чільне місце в працях Ярослава Степановича з української історіографії
приділено діяльності науково-дослідних установ: академічних інститутів
історії України, археології, української археографії та джерелознавства,
українознавчим осередкам, історичним журналам, а також розвитку
історичної думки у вищих навчальних закладах, особливо у Київському,
Львівському, Харківському, Одеському, Чернівецькому та інших
університетах. Ці дискурси наповнені конкретним історіографічним
матеріалом про провідних істориків України, їхні праці, підготовку фахівців
з історії, навчально-методичних посібників.
Важливим напрямом досліджень Я.С. Калакури є опрацювання
проблемно-тематичної історіографії вузлових подій та періодів української
історії. З-під його пера вийшли статті, у яких розкривався ступінь
дослідженості таких тем як історія Галицько-Волинського князівства,
становлення держави Б. Хмельницького, Українська революція 1917–
1920-х рр., Акт злуки УНР та ЗУНР, голодомор 1932–1933 рр. тощо2. Вони
стали першим підсумком дослідження тем, які радянська історіографія
замовчувала або вдавалася до спотворень і фальсифікацій.
Окремого розгляду заслуговує низка праць Я.С. Калакури з історіографії
українознавства3. Вони свідчать, що вчений досить активно долучився до
опрацювання теоретичних, методологічних джерелознавчих та історичних
засад українознавства, яке він трактує як інтегровану систему знань про
1
Калакура Я.С. Відродження традицій української національної історіографії // Історична
наука на порозі ХХІ ст.: підсумки та перспективи. – Харків, 1995; Його ж. Відродження
національних традицій української історіографії (90-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.) // Наукові записки.
Історичний факультет, Центр українознавства. – К., 2004. – Т. VІІ.
2
Див.: Калакура Я.С. Голод 1932–1933 рр. на Україні очима істориків // Політика і час. –
1991. – № 1; Його ж. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького: українська
історіографія 40–60-х років // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний
персонаж. – К., 1996; Його ж. Новітня історіографія державотворчої діяльності Центральної
ради // Центральна рада і український державотворчий процес. – К., 1997. – Ч. 1; Його ж.
Новітня історіографія Злуки УНР та ЗУНР // Українська соборність: ідея, досвід, проблеми. –
К., 1999 (у співавт.); Його ж. Новітня історіографія Галицько-Волинської держави // Галич і
Галицька земля в українському державотворенні. – Івано-Франківськ, 1999; Його ж.
Самостійницька концепція ІV Універсалу в українській історіографії // Історія України:
маловідомі імена, події, факти. – К., 1999. – Вип. 5.
3
Див.: Калакура Я.С. Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства // Вісник
Київського університету. Українознавство. – К., 1997. – Вип. 2; Його ж. Історіографічні
джерела українознавства першої половини ХХ ст. // Україна, українці, українознавство. –
К., 1999. – Ч. 1; Його ж. Історичні засади українознавства як науки і навчальної дисципліни //
Українознавець. – Львів, 2006. – Ч. 1 та ін.
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Україну й українство. Застосувавши умовно термін “історіографія” до
українознавства, дослідник простежив процес зародження й основні етапи
розвитку та нагромадження цих знань у межах таких концентрів: як
український етнос, нація, держава; Україна – територія, природа; Україна –
мова, культура, релігія, ментальність; Україна і світ. Червоною ниткою через
ці праці проходить думка про пріоритетне місце історичного компонента,
включаючи джерела і методи історичного пізнання в українознавстві.
Отже, до свого 70-річного ювілею Ярослав Степанович Калакура
підійшов з вагомим науковим доробком у галузі історіографії, її теорії,
методології та практики. Досягнення історика заслужено оцінені науковим
світом, який по праву вважає його одним із провідних історіографів сучасної
України, фундатором потужної історіографічної школи в Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка. Його інтелект,
відданість науці, великий життєвий досвід та науково-педагогічний хист,
активна громадянська позиція та патріотизм є добрим прикладом для
молодої генерації істориків, надихають їх на продовження дослідницьких
пошуків на ниві української історіографії. Самому ж ювіляру побажаємо
творчого довголіття, здоров’я і сил для створення нових праць.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Калакура Я.С. (Київ)
ЗАПОЧАТКУВАННЯ НАУКОВИХ
ОСНОВ УКРАЇНОЗНАВСТВА
(на зламі ХVІІІ–ХІХ ст.)
У статті аналізується процес визрівання й утвердження наукових засад
українознавства як цілісної системи знань про Україну, її окремішність і
самобутність. Серед його домінуючих чинників виокремлено національне
пробудження і початок національно-культурного відродження, формування
української еліти, розвиток освіти насамперед університетської, перехід
від фіксації подій і фактів до їх причинно-наслідкового пояснення та аналізу.
Знаковим за своєю вагою і значенням у започаткуванні наукових засад
українознавства, його виокремленні з-під впливу російської та польської
народознавчої науки є рубіж ХVІІІ-ХІХ ст. Дієвий чинник визрівання
наукових знань про Україну та українців пов’язаний з новою хвилею
українського визвольного руху, початком національно-культурного
відродження, заснуванням і діяльністю університетів, формуванням нової
генерації українських інтелектуалів. Наукове осмислення цього процесу
належить до важливих і актуальних завдань сучасного українознавства,
оскільки дає змогу глибше з’ясувати ґенезу формування системи знань про
Україну й українознавство, простежити наступність, спадкоємність та
значення його головних рубежів, виокремити повчальний досвід для
сьогодення. Наявні праці1 ще не дають цілісного уявлення про цей процес,
1
Марченко М.І. Українська історіографія (з давніх часів до середини ХІХ ст.). – К., 1959;
Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. –
К., 1996; Кравченко В.В. Нариси української історіографії епохи національного відродження
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особливо про початковий етап визрівання наукових підвалин синтезу знань
про Україну. Часткове заповнення цієї прогалини є метою пропонованої
статті, з акцентом на роль у ньому української історіографії.
Хоч витоки і зародження українознавства сягають у глибоку давнину, у
княжі і козацькі часи, його інституалізація як науки пов’язана з рубежем
ХVІІІ-ХІХ ст., коли на базі розпорошених відомостей про історію
українського народу, його походження, етнічну територію, мову, культуру,
традиції, звичаї, вірування започатковується їх систематизація,
вибудовується конструкція цілісності, робляться спроби пояснити події,
встановити причини і наслідки, показати їх значення. Саме в такий спосіб
закладалися цеглини у науковий фундамент майбутньої комплексної науки.
Процес синтезу наявних знань не міг оминути аналіз надбань галузевих
відомостей про різні сфери життєдіяльності українців у часовому і
просторовому вимірах. Він відбувався в контексті розвитку європейської
науки, на ґрунті ідей просвітництва і романтизму, але в силу конкретноісторичних особливостей України проходив суперечливо і непослідовно,
оскільки співпав з імперською добою української історії, коли після
ліквідації Гетьманщини (1764), зруйнування Запорізької Січі (1775) і
полково-сотенного устрою України, а також після поділів Польщі більшість
українських земель опинилася у складі двох імперій: Російської та
Австрійської (згодом Австро-Угорської). Імперські режими жорстоко
переслідували і чинили відчайдушний спротив будь-яким національним
рухам, стримували розвиток культури “неісторичних” націй, що й викликало
посилення українського спротиву російському царизму, австрійському
цісаризму, ідеям панрусизму та теорії офіційної народності, асиміляторській
політиці імперій.
По обох берегах Дніпра пробуджувалася українська нація, розгортався
національно-визвольний рух. У 1818 р. у Полтаві була заснована масонська
ложа “Любов до істини” (І.Котляревський, В.Лукашевич, М.Тарновський та
ін.), а через рік – таємне “Товариство визволення України”, члени якого
укладають ”Катехізис автономіста”. Згодом у Києві була створена “Ложа
об’єднаних слов’ян”, а в Тульчині в 1821 р. розгорнуло діяльність “Південне
товариство” майбутніх декабристів, програмний документ якого “Руська
правда” відстоював ідею ліквідації самодержавства та кріпосництва,
проголошення демократичної республіки. Невдовзі до нього приєдналося
“Товариство з’єднаних слов’ян” з осередком у Новоград-Волинському, яке
відстоювало гасло національної рівноправності. Логічним продовженням
цих об’єднань стала діяльність “Кирило-Мефодіївського братства” (18461847 рр.).
Потужний вплив на українське пробудження мала літературно-художня
творчість Івана Котляревського (1769-1838), Григорія Квітки-Основ’яненка
(1778-1843) та Тараса Шевченка (1814-1861) – зачинателів нової української
(друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.). – Харків, 1996; Колесник І.І. Українська
історіографія (ХVІІІ – початок ХІХ століття). – К., 2002; Калакура Я.С. Українська
історіографія. – К., 2004; Кононенко П.П. Українознавство. – К., 2006; Дзира І.Я. Козацьке
літописання 30–80-х рр. ХVІІІ ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти. – К., 2006 та ін.
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літератури. Написані народною українською мовою, їхні твори були
пронизані духом козацької волелюбності, незалежності, національної
самобутності, сповнені ідеалами гуманності, суспільної справедливості.
Особливо могутній вплив на розвиток національно-визвольного руху, на
формування української національної ідеї та українознавства справляла
творчість Тараса Шевченка, його народно-демократична історіософія,
діяльність кирило-мефодіївців, громадівський рух, сподвижницька місія
Михайла Максимовича, Миколи Гоголя, а згодом Миколи Костомарова,
Пантелеймона Куліша, Михайла Драгоманова, Володимира Антоновича та
інших українолюбів і патріотів.
Вирішальну роль у становленні наукових засад українознавства відіграли
представники українства у Львівському, Харківському і Київському
університетах, які виступили потужними осередками розвитку освіти, науки
і культури, підготовки української інтелігенції. Традиції козацького
літописання, зародження нової української літератури з чіткими рисами
національної самобутності доповнилися появою “Історії Русів” з її
концепцією окремішності українського народу, що справила колосальний
вплив на розвиток історичних знань, на становлення національної
історіографії. В потужне річище знань про Україну вливалися надбання
молодої західноукраїнської інтелігенції насамперед діячів “Руської трійці”.
Отже, головним чинником визрівання наукових засад українознавства
стало українське національно-культурне і духовне відродження, яке
розгорнулося з кінця ХVІІІ і тривало впродовж ХІХ ст. На цьому етапі
українського буття пробуджувалася національна свідомість народу,
активізувалося національно-духовне життя, викристалізувалася його
національна ідея. Особливість українського відродження полягала в тому,
що після ліквідації Гетьманщини і знищення Запорізької Січі, інкорпорації
українського Правобережжя почалося тотальне насадження імперських
порядків, російщення краю. За таких умов провідна верства українського
суспільства – козацька старшина, її еліта, значна частина української шляхти
виступили за повернення до гетьманських традицій, за відновлення
автономного статусу України. Саме нащадки гетьманів і полковників,
українські інтелектуали, у тому числі носії і творці історичних знань, збирачі
та аматори старовини, антиквари, літератори, учителі, частина духовенства
очолили рух за національне відродження. Усі ці процеси потужно впливали
на збагачення знань про український народ, його історію, культуру, звичаї,
закладали наукові основи українознавства. Відродження стало суспільним
викликом українознавству, розвиток якого благотворно впливав на
утвердження ідентичності лівобережного та правобережного українства,
відчуття соборності, стимулював ріст національної свідомості, прискорював
утвердження української національно-культурної самобутності. Осторонь
цього процесу не залишалися українці Галичини, Буковини і Закарпаття.
Виходячи із запропонованої І.І.Колісник періодизації українського
відродження в контексті історіографії, з виділенням початкового, або так
званого реставраційного періоду, що охоплює 80-ті роки ХVІІІ ст. – першу
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чверть ХІХ ст.1, можна поширити цю періодизацію на розвиток
українознавства загалом. Власне, вже перша третина ХІХ ст. помітно
позначилася на визріванні національних і наукових засад усіх галузей знань
про Україну та українців: історичних, географічних, етнографічних,
лінгвістичних та ін. На цьому етапі відстоювалася “реставрація” самої ідеї
козацького устрою і вольностей, розгортався рух за відновлення автономії
України, а разом з ним зростав інтерес до культурно-духовної спадщини
українського народу.
Ідея українського автономізму, що панувала в козацькому літописанні, в
усній народній творчості, дістала подальший розвиток у творах історичного
змісту кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., які дедалі виразніше набували
наукового характеру і національного забарвлення. Поспіль за козацькими
літописами, творами С.Мишецького, В.Рубана, О.Безбородька, О.Рігельмана,
працями з географії та статистики постає необхідність створення повної
історії України на наукових засадах. За реалізацію цього завдання взялися
брати Яків та Олександр Марковичі – онуки автора “Щоденника” Якова
Андрійовича Марковича. Старший з них Яків (1776-1804) освіту здобув у
пансіоні Московського університету, був добре обізнаний із
західноєвропейською філософською та історичною літературою, з працями
Й.Г. Гердера “Ідея філософії історії людства”, Бюффона (Ж.Луї Леклерка)
“Натуральна історія” та ін. Ще в 1798 р. у Петербурзі вийшла перша частина
його “Записок про Малоросію, її жителів та виробництва” (рос. мовою), що
була по суті першою спробою викласти не стільки військово-політичні події,
скільки громадсько-суспільні процеси, внутрішнє життя українського
народу. Новиною було і те, що конкретно-історичний матеріал викладався не
за хронологією, а за проблемно-тематичним принципом. Праця складалася з
шести розділів, кожен з яких присвячувався певній проблемі. Так, у
першому розділі висвітлювалася найдавніша історія України2. Автор вважав
Малоросію “колискою росів”, а до їх предків відносив сарматів та скіфів.
Події він довів до часів Ярослава, назвавши його Першим, і мав намір
продовжити висвітлення історії в наступній частині. Другий розділ
присвячувався історії суспільного устрою Малоросії – України. Київська
Княжа доба, часи від Олега до Володимира трактувалися як давній період
“малоросійської історії”, як єдиної області, що називається тепер
“Малоросією”, яка в ХІ ст. була поділена на три князівства: Київське,
Чернігівське та Сіверське. Назву “Мала Росія” автор ув’язував з Литовською
добою, аби в такий спосіб відрізняти її від Великої Росії. Етнонім “Україна”
він застосовував до земель на берегах Дніпра, які С.Баторій закріпив за
козаками, і які були українськими. Далі, – вказував Я.Маркович, – у часи
Петра І Малоросія була поділена на 10 полків і 20 повітів, але цей устрій
скасувала Катерина ІІ. Слово “козак” він вважав татарським і перекладав
його як “легкоозброєний вартовий”. Українці, на його думку, походять від
козаків.
1

Колесник І.І. Українська історіографія.... – С. 217.
Офіційна російська історіографія послуговувалась терміном “Малоросія”, а вживання
поняття “Україна” було заборонене.
2
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Українознавчий характер мав третій розділ праці Я.Марковича, у якому
було подано географічний опис України, її клімат, землю, промисли, річки,
ліси. Головним заняттям українців він вважав землеробство. Всю територію
Малоросії автор поділив на три смуги: північну, південну і середню,
визначив їх межі. Для південної частини між Острогом, Дніпром і Ворсклою
він використовує назву “Україна”, або “Степ”, “Поле”, а її мешканців
називає українцями чи степовиками. Українознавчий зміст властивий і
четвертому розділу, що містить етнографічну характеристику українців.
Виходячи з ідей просвітництва, з концепцій Монтеск’є, Бюффона, Гердера та
ін. про вплив середовища на характер народу і посилаючись на свідчення
іноземців, Я.Маркович наділяє українців такими рисами й епітетами як
поважність, відкритість, мужність, хоробрість, сміливість, великодушність,
безкорисливість, моторність, лагідність і доброта. Навіть у мові українців він
вбачав прикмети душі її творців і вплив щасливого клімату. Українська
мова, за його словами, – це мова любові, ніжна, приємна, сповнена
патетичних висловлювань. Описавши обряди і звичаї українців, їхній одяг,
Я.Маркович вперше в історико-етнографічній науці визначив основні три
типи українського характеру залежно від географічних і природничокліматичних умов, від особливостей трудової діяльності.
У п’ятому розділі подано перелік річок і назв основних поселень та
селищ уздовж них, а в шостому розділі названі мінерали, знайдені в Україні,
у т.ч. самим автором. Отже, “Записки про Малоросію” започаткували якісно
новий етап розвитку історичних та етнографічних знань про Україну й
українців як цілісності. Для них, поряд з описовістю, характерний науковий
підхід, виділення проблем, аргументація положень, акцент на суспільногромадянських аспектах. На “Записках…” відбився український
патріотичний дух початків національного відродження, зростання
національної свідомості, ідея любові до батьківщини. Важко утриматись, аби
не процитувати слова Я.Марковича з посвяти Д.Трощинському, які свого
часу навів О.Лазаревський: “Я насмілився зобразити її (Україну – Я.К.) не
пензлем історика чи фізика, а як юний син, що присвячує перший досвід
своїх пізнань і почуттів матері-країні своїй”1.
Залучення
до
історичних
творів
природничо-географічних,
етнографічних та інших матеріалів – ознака інституціалізації
українознавства, як інтегруючої системи різних галузевих знань про Україну
й українців. Прикладом українознавчого підходу може служити праця
Опанаса Шафонського (1740-1811) – українського лікаря та історика,
уродженця Чернігівщини, вихованця університетів у Галле і Лейпцигу, – під
назвою “Чернігівського намісництва топографічний опис з коротким
географічним та історичним описом Малої Росії, з частин якої це
намісництво складено”. Вона складається з двох частин: перша містить цінні
відомості про географію та історію України, а друга – про правову систему,
звичаї, побут, населення, розвиток господарства на Лівобережжі насамперед
1
Див.: Лазаревский А. Прежние изыскания малорусской старины // Киевская старина. –
1984. – № 12. – С. 362.
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на Чернігівщині. Якщо не брати до уваги маловірогідну думку
О.Шафонського, що ґрунтувалася на поглядах російського історика
В.Татищева про кавказьке походження українського козацтва (українські
“черкеси”), то фактичний матеріал про антропологічний тип українців,
побут, одяг, звичаї суттєво збагатив відомості про минулу і тогочасну
Україну.
Для українознавчих студій початку і І пол. ХІХ ст. важливе значення
мали опубліковані Топографічні описання інших намісництв: Київського,
Новгород-Сіверського та Харківського, цінність яких як у стислих нарисах
історії краю, так і в статистичних відомостях про склад населення,
продуктивні сили, ґрунти, річки, ставки, про міста і великі поселення. Вони
послужили джерельною базою для написання українознавчих праць,
стимулювали появу нових дослідників, серед яких виділялася постать
Василя Ломиковського (1778-1845) – етнографа, історика та агронома,
нащадка гетьмана Д.Апостола. Після виходу з військової служби він жив на
своєму хуторі “Трудолюб” у Миргородському повіті, колекціонував
старожитності, вивчав народну творчість, уклав збірник українських дум
(1806), опрацював рідкісні матеріали і факти для створення повної історії
України, які, на жаль, тільки наприкінці ХІХ ст. були опубліковані
О.Лазаревським під назвою “Словарь малороссийской старины”.
Серед інших імен українознавців окремого розгляду заслуговують
принаймні три: Олександр Маркович, Дмитро Бантиш-Каменський та
Максим Берлинський, дослідження яких помітно вплинули на науковість і
цілісність знань про Україну. Збагаченню українознавства сприяли ґрунтовні
студії Олександра Марковича (1790-1865) – молодшого брата Якова
Марковича. Він належить до першого покоління студентів Харківського
університету, був повітовим суддею в Глухові, предводителем дворянства,
активним поборником скасування кріпацтва. Його проект звільнення селян з
правом викупу землі, на думку М.Марченка був близьким до аграрної
програми декабристів1. Свої історичні студії О.Маркович2 розпочав з
вивчення родинного архіву свого діда Якова – наказного Лубенського
полковника, генерального підскарбія. Він упорядкував і видав у двох томах
“Щоденні записки генерального підскарбія Я.Марковича”. Основною
працею О.Марковича є “Описания Малоросії”, яка, на жаль, не була
завершена й опублікована. Автор задумав її як продовження братової
“Записки про Малоросію”. Дотримуючись тієї ж історичної схеми, він
описав географічне розташування України, її природу, шляхи, навів цікаві
статистичні відомості. Багато уваги було приділено етнографічній
характеристиці українського народу. Як додаток до цієї праці О.Маркович
написав історико-літературний твір “Малоросійське весілля”. Більшість
дослідників спадщини О.Марковича звертають увагу на трактування ним
історії українського дворянства. На основі історичного та статистичного
матеріалу автор розкрив процес закріпачення селянства і шляхи збагачення
1

Див.: Марченко М.І. Українська історіографія… – С. 133-134.
З ХІХ-го ст. прилуцька лінія Марковичів стала називатися Маркевичами, до якої належав
історик Микола Маркевич (1804-1860).
2
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дворянства, становлення великого поміщицького землеволодіння. Ці висліди
історика, очевидно, і підвели його до закономірного висновку про
необхідність ліквідації кріпосництва.
Другою, не менш важливою, постаттю в українознавстві І пол. ХІХ ст.
був Дмитро Бантиш-Каменський (1828-1850) – син Миколи БантишаКаменського. Він народився в Москві, вчився там в університеті, служив у
Колегії закордонних справ. Поворотним рубежем і в його долі, і в
становленні як дослідника української історії стала майже десятирічна праця
в Києві на посаді управителя канцелярії військового губернатора князя
М.Рєпніна, який співчував українському автономістському руху, обстоював
майнові інтереси козацтва. Власне, за його дорученням Д.БантишКаменський приступив до створення «Історії Малої Росії». Він зібрав і
систематизував документальні та інші джерела, підготував джерельне
дослідження, яке побачило світ уже після його смерті під назвою “Джерела
малоросійської історії” (1858-1859). Основна ж його праця «Історія Малої
Росії» з часів приєднання її до Російської держави за Олексія Михайловича
до відміни гетьманства” вийшла 1822 р., а згодом двічі перевидавалась. Вона
складалася з 4 частин і хронологічно була ширшою, ніж про це йшлося в її
назві, оскільки давався виклад української історії від найдавніших часів до
ліквідації полково-сотенного устрою України. Правда, Княжа доба
висвітлювалася дуже стисло, навіть схематично. Автору належить чи не
перша спроба дати періодизацію історії України, яка виявилася в розподілі
матеріалу за частинами (книгами). Перший період охоплював події від
найдавніших часів до Переяславської ради 1654 р. Події другого періоду
доводилися до обрання гетьманом І.Мазепи. Нарешті, третій період – від
І.Мазепи до ліквідації Гетьманщини.
Ряд дослідників спадщини Д.Бантиш-Каменського схильний вважати, що
“Історія Малої Росії” була своєрідною реакцією на появу перших томів
“Истории государства Российского” М.Карамзіна, оскільки офіційний
російський історик фактично проігнорував Україну як окремішність, її
історія приписувалась імперії. Не була випадковою компромісна формула
автора, викладена у вступі першого видання, за якою первісна історія
Малоросії тісно поєднувалася з “отечественной”, тобто російською, а потім,
після відторгнення Литвою і Польщею вона подавалась окремо. Фактично
цією формулою визнавався автономізм української історії, починаючи з
ХІІІ ст. до ліквідації Гетьманщини. Однак уже в другому виданні книги,
присвяченій катові українського народу Миколі І, історія Малоросії
представлялась як частина загальноросійської. Це свідчило про еволюцію
його поглядів у бік методології монархічного абсолютизму М.Карамзіна, про
запозичення у нього оцінок і трактувань подій та осіб насамперед щодо
Княжої доби, яка трактувалась як спільна сторінка Великоросії та Малоросії.
Суперечливими були погляди історика на українське козацтво. Провідне
місце він відводив реєстровим козакам, а до запорожців ставився вороже,
розглядав їх як розбійників. Визвольну війну під проводом
Б.Хмельницького, героїзм повстанців автор пов’язував насамперед з
намаганням українців звільнитися від католицького поневолення з боку
Польщі. Угода України з Московською державою 1654 р. оцінювалась як
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“повернення” цієї землі Російській державі, якій вона, мовляв, колись
належала. Ідеєю вірнопідданства проникнуті майже всі сторінки української
історії ХVІІІ ст., навіть образ І.Мазепи подано як вірного помічника Петра І,
особливо у військових справах, однак виступ гетьмана на боці Карла ХII
різко засуджується. Автор вважав за справедливе жорстокий і кривавий
погром Батурина, знищення населення Лебедина, зруйнування Запорізької
Січі. Суперечливість і непослідовність поглядів Д.Бантиша-Каменського
виявилась і в його оцінках післямазепинської доби. З одного боку, він
виправдовував обмеження прав Гетьманщини, створення Малоросійської
колегії, а з другого боку, – виявляв симпатії автономістичним прагненням
козацької старшини, зокрема діяльності П.Полуботка.
Підсумовуючи сказане про історичні погляди Д.Бантиш-Каменського та
його місце в українознавстві, слід наголосити, що вони об’єктивно
зумовлювалися суспільно-політичною атмосферою Російської імперії І пол. і
середини ХІХ ст., віддзеркалювали великодержавну ідеологію російської
дворянської історіографії. Разом з тим, у його творчості були завуальовані
автономістські ідеї української суспільної думки, а найбільша заслуга
історика в тому, що він виявив і систематизував чималу кількість невідомих
історичних джерел, архівних документів, вибудував скелет цілісної історії
України, хоча й у контексті російської історіографії. Його “Історія Малої
Росії” справила помітний вплив не тільки на розвиток українознавчої думки,
а й на формування історичної свідомості тогочасного суспільства.
Важливі для українознавства напрацювання належали Максиму
Берлинському (1764-1848) – українському археологу, історику, одному з
перших і безпосередніх дослідників історії Києва. Після закінчення
Київської академії він викладав в Учительській семінарії в Петербурзі, а з
1788 р. працював у Києві в Головному народному училищі. Молодому
педагогу судилося продовжити задум П.Могили і стати одним із піонерів
української археології. Він ретельно вивчав старожитності Київського
дитинця (Кремля), руїни Десятинної церкви, князівських палаців,
Федорівського, Дмитрівського та Андріївського монастирів. Окрім того, він
опрацював давньоукраїнські літописи і польські хроніки, деякі архівні
документи, надав нового трактування. Все це й послужило фундаментом
його “Історії Києва” (1800)1, яка подавалася як у контексті всієї української,
так і частково польської та російської історії. Праця складалася з двох
частин: перша присвячувалась історії Києва, а друга – подавала
археологічний опис міста. Ідеалом для М.Берлинського було козацьке
самоврядування, традиції магдебурзького права, гетьманської автономії.
Його погляди можна віднести до консервативно-ліберального напряму. До
наукових засад “Історії Києва”, окрім порівняно широкої джерельної бази,
можна віднести періодизацію історії Києва.
Цінність твору М.Берлинського і в тому, що в ньому Київ постає як
державницький і духовний центр України не тільки в Княжу добу, але й у
1
Берлинський М.Ф. Історія міста Києва. – К., 1991 (Книга вийшла на основі примірника
цензора, виявленого в 1970 р. в Бібліотеці ім. Салтикова Щедріна в Санкт-Петербурзі).
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XVII-XVIII ст. Тут варто зауважити, що термін Україна у книзі
використовувався рідко, частіше Малоросія, а ще частіше Росія, під яким
автор розумів і Великоросію, і Україну, і Білорусь. Росія – це і Київська
держава, і Україна у складі Великого князівства Литовського. Великоросів,
малоросів та білорусів він називав росіянами. Для нього всі східні слов’яни –
одна нація – росіяни. Додамо, що М.Берлинському належать також
«Короткий опис Києва», опублікований 1820 р., та підручник “История
российская для употребления юношеству” (1800).
Започатковану М.Берлинським традицію києвознавства як компонента
українознавства підтримав у І пол. ХІХ ст. Микола Закревський (1805-1871)
– історик, фольклорист, етнограф, археолог, вихованець Київської вищої
гімназії і Дерптського університету. Він автор “Нарису історії міста Києва”
(1836) та “Літопису і опису м.Києва” (1858). Остання в 1868 р. була
опублікована в Москві під назвою “Описание Киева” і відзначена
Уваровською премією. Історичні погляди М.Закревського мало чим
відрізнялися від концептуальних засад тогочасної російської історіографії.
Однак не дивлячись на ряд неточностей і фактичних помилок, зокрема щодо
часу заснування Києва, твердження про “перенесення” столиці з Києва до
Володимира-на-Клязьмі та ін., праця М.Закревського, як і М.Берлинського,
не втратила історіографічної та джерельної цінності.
Підвищений інтерес до історії супроводжувався вивченням народної
творчості, фольклору, народних звичаїв, обрядів, традицій. В Україну
проникали ідеї німецького просвітителя Йоганна Гердера (1744-1803) про
самобутність і неповторність кожної нації, які віддзеркалює традиційна
народна культура. Творцем, носієм і берегинею української народної
культури, що живила високу культуру і мистецтво, було селянство, його
передова верства, котра тягнулася до знань, освіти і духовності. Одним із
піонерів дослідження українського фольклору насамперед пісень був князь
Микола Цертелєв (1790-1869), який, незважаючи на грузинське походження
та російське виховання, пройнявся долею України, захопився її піснями. Він
зібрав і в 1819 р. опублікував у Петербурзі унікальну збірку “Опит собрания
старинніх малороссийских песней”, у вступі до якої наголосив, що ці пісні
відбивають геній і дух народу, його чисту мораль, якою завжди славились
українці. М.Цертелєву належить також запис на Полтавщині українських
дум, у тому числі про Визвольну війну українського народу під проводом
Б.Хмельницького, та публікація їх. Згодом цю благородну справу збирання
та дослідження українського фольклору продовжать М.Максимович,
О.Бодянський та інші українознавці. Зокрема, М.Максимовичу належать три
збірки українських народних пісень: “Малоросійські пісні” (1827),
“Українські народні пісні” (1834) та “Збірник українських пісень” (1849).
О.Бодянський, порівнюючи
українські та російські пісні в
своїй
кандидатській дисертації, дійшов до наступного висновку: ”Яка велика
різниця існує між Північчю і Півднем і наскільки різні народи там живуть”1.
Вагомий внесок у дослідження української народної творчості і старовини
1

Цит. за: Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991. – С. 206.
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насамперед козаччини, належав професору Харківського університету
Ізмаїлу Срезневському (1812-1880). Він заснував видання альманаху
“Запорожская старина” (1833-1838), у шести книгах якого були оприлюднені
поетичні, пісенні та публіцистичні твори, присвячені запорізькому козацтву.
Йому належить також велика збірка українських народних пісень “Собрание
памятников украинской народной поэзии”.
Студії народної творчості неминуче привели дослідників до вивчення
особливостей і неповторності української народної мови, до перетворення її
в мову широкого спілкування, освіти, культури і науки. В 1818 р. появилася
“Граматика малороссийского наречия” – одна з перших друкованих
граматик української мови, підготовлена Олексієм Павловським. Вона
підтвердила фонетичну та морфологічну окремішність і унікальність
української мови, її природну відмінність від російської та інших
слов’янських мов. У 1823 р. Іван Войцехович оприлюднив складений ним
український словник.
Вершиною руху народних будителів та першим українознавчим
осередком у Галичині І пол. ХІХ ст. була “Руська трійця” – громадськокультурне і наукове українське товариство національно-демократичного
спрямування, яке представляло передову інтелігенцію та студентську молодь
Львівського університету. Його очолили Маркіян Шашкевич (1811-1843),
Іван Вагилевич (1811-1866) та Яків Головацький (1814-1888). Збираючи і
досліджуючи українську старовинну, усну і пісенну творчість свого народу,
оцінюючи її з позицій західноєвропейського просвітництва та романтизму,
діячі “Руської трійці” брали за приклад ідеологів українського відродження
Наддніпрянської України, прагнули шляхом піднесення освітнього рівня
історичної та національної свідомості західних українців підготувати їх до
входження в коло вільних та культурних націй Європи.
З діяльністю “Руської трійці” пов’язаний такі напрями досліджень як
народознавство та етнографія. Праці Я.Головацького “Велика Хорватія або
Галицько-Карпатська Русь”, “Мандрівка по Галицькій та Угорській Русі”,
статті І.Вагилевича про гуцулів, бойків та лемків розширили історичні
уявлення українського народу про свою розмаїтість. Досліджуючи його
історичне минуле, вони особливу увагу звертали на традиції Княжої доби, на
організацію політичного життя в Київській та Галицько-Волинській
державах, його зв’язок з козацько-гетьманськими часами. Їх твори
проникнуті гордістю за державну могутність і славу Київської Русі, пам’ятки
її культури. Вони залучили багато унікальних джерел, зокрема статути
Володимира Великого та Ярослава Мудрого, грамоти, листи, здійснили
переклад польською мовою “Літопису Нестора”, україномовне видання
“Слова о полку Ігоревім”. У середині 50-х рр. Я.Головацький опублікував
“Хрестоматію церковнослов’янську і давньоруську” (1854).
Найбільший інтерес діячі “Руської трійці” виявляли до Національновизвольної війни під проводом Б.Хмельницького. М.Шашкевич підготував
для альманаху “Зоря” життєпис гетьмана, а Я.Головацький опрацював
“Львівський літопис” як важливе джерело з історії козацько-гетьманської
доби. Ряд творів на історико-етнографічну тематику був оприлюднений у
альманахах “Русалка Дністрова” та “Вінок русинам на обжинки”. В опорі на
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історичну минувшину українського народу провідники “Руської трійці”
виробили програмні засади українського національного руху з урахуванням
революційних подій у Європі 40-х рр. ХІХ ст. Особливий інтерес з цієї точки
зору представляє стаття Я.Головацького “Становище русинів у Галичині”
(1846). Велику історико-етнографічну цінність має його праця “Народні
пісні Галицької і Угорської Русі” у чотирьох книгах, яку він завершив у
Вільно, де працював у Археографічній комісії1.
Загалом з “Руською трійцею”, діячі якої підтримували особисті і творчі
контакти з подвижниками української історичної науки О.Бодянським,
М.Максимовичем, І.Срезневським, з російськими, чеськими, словацькими,
сербськими, хорватськими, польськими ученими, пов’язаний важливий етап
розвитку історичної думки не тільки в Галичині, а й в Україні загалом.
Знаковою подією в розвитку українознавства, якісно новим явищем в
утвердженні національної історіографії стало створення “Історії Русів” –
найвизначнішого історично-літературного твору початку ХІХ ст., авторство
якого досі не вдалося встановити. Існує багато припущень і гіпотез щодо
цього. Називаються прізвища Г.Кониського2, Г.Полетики, О.Безбородька,
М.Репніна, А.Худорби та ін., тобто найбільш освічених на той час осіб,
здатних створити твір з історії України з національним забарвленням.
“Історії Русів” судилося стати найпопулярнішим українознавчим твором на
ціле століття, справити найглибший вплив на формування історичної і
національної свідомості українського народу, на виховання багатьох
поколінь українознавців насамперед істориків. Впродовж кількох десятиріч
твір поширювався в рукописних варіантах, один з його списків під назвою
“История Русов или Малой России” був виявлений у 1828 р. при
інвентаризації бібліотеки в м. Гриневі на Стародубщині й став активно
копіюватись та розповсюджуватись. Завдяки старанням А.Ханенка та
видавця О.Бодянського в 1846 р. “Історія Русів” була опублікована в
“Чтениях Общества истории и древностей российских”, а згодом вийшла
окремою книгою3.
Не вдаючись до докладного аналізу твору, зазначимо, що він
структурований логікою і хронологією викладу подій української історії,
умовно охоплює два періоди: до татарської навали і по ординську добу, у
якій, у свою чергу, простежуються два етапи: литовський і козацькогетьманський. Праця відкривається короткою передмовою, а далі йде
суцільний текст “Історії Русів, або Малої Росії”.
З огляду мети нашого дискурсу підкреслимо лише провідну ідею і нові
підходи автора до вузлових проблем історії українського народу, його долі.
Червоною ниткою проходить думка про безперервність процесу розвитку
1
Під впливом М.Погодіна Я.Головацький перейшов на москвофільські позиції, що й
зумовило його виїзд зі Львова.
2
На виданій у Москві 1846 р. “Истории Русов или Малой России” зазначалося, що це твір
Георгія Кониського – архієпископа Білоруського. Цю приписку зробив О.Бодянський, як
видавець.
3
У 1991 р. “Історія Русів” вийшла у перекладі І.Драча з передмовою В.Шевчука. Цитати
подаються за цим виданням. До того, в 1956 р. твір був виданий у перекладі Б.Давиденка в НьюЙорку з вступною статтею О.Оглоблина.
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русів, тобто українців, їхню боротьбу проти іноземних поневолювачів,
відстоюється ідея історичного, природно-морального і культурного права
кожного народу, у т.ч. й українського на окремішнє державно-політичне,
культурне і національне життя. Ця ідея виводиться з конкретно-історичного
матеріалу України від найдавніших часів до 1769 р. При цьому головна увага
зосереджена на національно-визвольній війні українського народу під
проводом Б.Хмельницького, зроблено наголос
на автономності
Гетьманщини. В уста І.Мазепи вкладена наступна фраза: “Відомо ж бо, що
колись були ми те, що тепер московці: уряд, первинність і сама назва од нас
до них перейшло”1. Елементи науковості твору простежуються не тільки в
широкій джерельній базі, в залученні деяких архівних документів, а й у
критичному ставленні до джерел.
Отже, для українознавства рубіж ХVІІІ – ХІХ ст. – важлива віха
започаткування наукових засад українознавства як синтезу знань з історії,
етнографії та культури українського народу. Праці Якова та Олександра
Марковичів, Опанаса Шафонського, Василя Лемиковського, Дмитра
Бантиша-Каменського, Максима Берлинського тощо значно збагатили
джерельну базу українознавства, розширили проблематику досліджень,
викристалізували їх народознавчий характер, спряли утвердженню в
суспільній свідомості самобутності українського народу, особливостей його
культури. Зрослий інтерес до історико-народознавчих та етнографічних
досліджень яскраво продемонструвала діяльність “Руської трійці”, її
літературно-публіцистичні та наукові альманахи. Варто підкреслити, що в
українознавчих студіях галичан поряд з домінуванням місцевої
проблематики дедалі ширше відображення діставали загальноукраїнські
теми: Київська Русь і козацько-гетьманська доба.
На спрямованості українознавчих праць, які носили здебільшого
історико-етнографічний характер, відбилася ідеї романтизму, українського
відродження, визрівання її національної забарвленості, але вони зазнали й
потужного впливу великодержавницьких концепцій монархічної російської
історіографії. І все ж дедалі виразніше заявляла про себе концепція
окремішності і самобутності українського народу, про що засвідчила
“Історія Русів”, як одна з найвидатніших пам’яток українознавства цієї доби.
Поряд з “Енеїдою” І.Котляревського, творами Т.Шевченка “Історія Русів”
справила колосальний вплив на українське відродження, на ріст
національної свідомості. “Історії Русів” судилося започаткувати новий підхід
до розуміння минувшини українського народу з позицій національної
свідомості та європейського контексту. Вона, за образним порівнянням
Валерія Шевчука, прорубувала вікно українцям у їх темниці, відкрила очі,
аби побачити світло правди, відчути себе нацією. Все це засвідчило
зародження принципово нових явищ в українознавчій думці, відіграло
рубіжну роль у переході від висвітлення окремих питань українського буття
до створення узагальнюючих праць про Україну.

1

Історія Русів. – К., 1991. – С. 259.
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Гомотюк О.Є. (Тернопіль)
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВЛЕННЯ
НАУКОВИХ ЗАСАД УКРАЇНОЗНАВСТВА
(90-ті роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.)
У статті осмислюються методологічні підходи до історії розвитку
українознавства. Аналізуються теоретичні здобутки українознавства 90-их
рр. ХІХ ст. – першої третини ХХ ст.
Сучасний етап розбудови Української держави, звільнення від
ідеологічних нашарувань минулого, диктує потребу в науковому осмисленні
українського буття. Здобутки, досвід українознавства в умовах його
інституціоналізації на зламі століть, а з іншого боку, знищення тоталітарним
режимом дають змогу винести повчальні уроки для сьогодення. Відповісти
на питання сучасності українознавство буде спроможне при критичному
використанні досвіду, консолідації сил материкової України та діаспори,
пошуку нової парадигми досліджень, підготовки нової генерації дослідників.
Але історія зародження, становлення і розвитку наукового українознавства,
у тому числі в означений період, залишається не дослідженою. Є
актуальною проблема осмислення методологічних підходів до історії
розвитку українознавства.
Як засвідчує аналіз сучасних теоретико-методологічних публікацій,
відсутня єдина точка зору на історіософські підстави українознавчої науки.
Сучасна методологічна ситуація – складне за змістом і формами вияву
явище, яке характеризується різноманітними, подекуди протилежними
підходами до вивчення історичного процесу, розбіжності між якими
зумовлені відмінностями у світогляді дослідників і осягненні та розумінні
ними історичного світу, умовами їх соціального та індивідуального буття,
змінами соціально-політичної, культурологічної ситуації в світі. Процес
триває і розвивається. Тим паче, що лише окремі розвідки (В. Баранівського,
Я. Калакури, П. Кононенка, Л. Токаря, В. Шевченка) акцентують свою увагу
на методологічних питаннях в українознавстві1.
1
Кононенко П. Українознавство: предмет, завдання, історія, методологія // Українознавство.
Наук. зб. – К., 1997. – С. 3-20; Кононенко П. Українознавство: проблеми методології //
Українознавство. – 2002. – Число 1. – С. 3-5; Токар Л. Українознавство: становлення та
проблеми розвитку наукової системи // Українознавство. Наук. зб. – К., 1997. – С. 24-29;
Токар Л. Об’єкт і предмет українознавства // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 25-34;
Токар Л. Актуальні питання теорії та методології українознавства як науки // Українознавство –
наука самопізнання українського народу: Матеріали щорічної Міжнар. наук.-практ. конф. – К.,
2001. – С. 24-28; Калакура Я. Історичні засади українознавства як науки і навчальної
дисципліни // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 20-25; Калакура Я. Історичний
антропологізм як методологічний принцип українознавства // Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІІІ. – С. 52-55; Шевченко В.
Філософсько-світоглядні складники методології українознавства // Збірник наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 22-27; Шевченко В.
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Окреслення методологічних засад дослідження становлення наукових
засад українознавства потребує аналізу його теоретичних здобутків 90-их рр.
ХІХ ст. – першої третини ХХ ст. та об’єктивної картини сучасних
історіософських надбань, що можуть бути ключем для розуміння розвитку
українознавства як науки у визначений період.
За умов імперської Росії науковий доробок окремих учених, наукових
товариств
у
галузі
українознавства
не
давав
можливості
інституціоналізувати його як навчальну дисципліну в університетах України,
що сприяло б концептуальному удосконаленню українознавства, розвитку
теоретико-методологічних засад. Лише в Галичині з 1894 р. зусиллями
М. Грушевського читався окремий курс української історії у
загальнослов’янському руслі, а в системі НТШ проходила підготовка
талановитих кадрів науковців. Згодом у Львівському та Чернівецькому
університетах були засновані українські кафедри. Український зміст лекцій
О. Потебні, М. Халанського, Д. Багалія, В. Антоновича, Д. Яворницького,
М. Костомарова, В. Іконникова, М. Грушевського, М. Сумцова, В. Перетца
та ін. був винятком із загальноросійського правила. Тому зі зміною
політичної ситуації на початку ХХ ст.. чітко окреслювалось завдання
запровадження українознавчих дисциплін як навчальних у Харківському,
Київському, Одеському університетах. Трансформація українознавства „з
речі у собі” у „річ для себе”, тобто в суспільно-визнане явище, у компонент
державної політики стало можливим завдяки Українській революції 1917–
1921 рр. і завершилась у 20-х роках, у добу національного відродження
ХХ ст. Виникнення ВУАН, як логічного продовжувача традицій наукових
товариств, УНТ, НТШ, у 1918 р. розпочало системний і цілісний розгляд
українознавства. Нові структури і підрозділи поклали в основу своєї
діяльності українознавство як методологію, філософію національного
відродження. Розвиток революційних подій 1917 – 1921 рр. позитивно
вплинув на формування державницького напряму, що прийшов на зміну
народницькому. Велику місію по відношенню до українознавства виконали
діаспорні науковці, які розвивали його різні компоненти, формували нові
знання про Україну та українців, відчуваючи вплив західноєвропейських
тенденцій.
Логічне і повноцінне продовження традицій кінця ХІХ – ХХ ст.,
легалізація українознавства як науки, конституювання його як системи
знань, як дисципліни, як професії відбулось у незалежній Україні. Сьогодні
триває процес оформлення теоретико-світоглядних складників методології
українознавства. У рамках Науково-дослідного інституту українознавства
МОН України, Інституту українознавства ім. І.П. Крип’якевича НАН

Українознавство як філософія // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 84-91; Баранівський В.
Філософсько-методологічні засади українознавства // Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІ. – С. 26-36; Печеранський І. До питання
про методологію українознавчих досліджень // Збірник наукових праць Науково-дослідного
інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІ. – С. 61-67; Науковий інструментарій
українознавства // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 85-92 та ін.
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України, Центру українознавства КНУ ім. Т. Шевченка розробляються
концептуальні основи українознавства.
У рамках НДІ українознавства МОН України дано обґрунтування
українознавства як науки і навчальної дисципліни, як системи наукових
інтегративних знань про український народ, Україну і світове українство як
цілісність, як геополітичну реальність. Автори проекту «Українознавство
(стандарт навчального інтегративного курсу)» вперше в українській науці
розкрили зміст українознавства як інтегративного та цілісного знання про
Україну та українців1. Сама наука, її методологічна конструкція розуміється
і розвивається як методологія загальнонаукового пошуку у сфері
самопізнання й самотворення, і як окрема синтетична та навчальна
дисципліна. Українознавство сьогодні надає перевагу міждисциплінарному
способу пізнання. Сучасний українознавець Л. Токар підкреслює, що між
процесом пізнання і самопізнання не можна допускати розриву. Діалектика
пізнання полягає в тому, що природну сутність цілого можна пізнати лише в
усій повноті її складників. Тільки синтез властивостей, рис тощо розкриває
їх природну сутність2. П. Кононенко підкреслює, що українознавство
покладає аналіз явищ не лише в порівнянні, а й у з’ясуванні зсередини, не
відчужено, раціонально, а „людиномірно”, ціннісно-орієнтовано3.
Зміни на межі ХХ-ХХІ століть знаходять відображення в тенденції
переходу від філософських систем позитивізму до постпозитивізму, від
кантіанства до неокантіанства, від модерну до постмодерну. Саме в
сучасному філософському постмодерні авторка бачить методологічне
підґрунтя дослідження розвитку українознавства у 90-ті роки ХІХ ст. –
першій третині ХХ ст.
Термін постмодерн утворений із словосполучення „пост” (після) і „модо”
(саме зараз). Німецький дослідник В.Вельш трактує постмодерн як стан
радикальної плюральності, а постмодернізм – як його концепцію4.
Виникнення постмодерну пов’язуємо з 50-ми роками ХХ ст., а його
становлення як феномену західної культури – з початком 80-х років.
Постмодерн як етап розвитку суспільства пов’язаний з руйнуванням
непримиренного соціального протистояння, з падінням ідеологічних,
національних, релігійних бар’єрів, з епохою інформаційного суспільства.
Разом з тим для постмодерну характерна рівнозначність усіх сфер соціальної
життєдіяльності (економіки, політики, права, культури та ін.); лібералізм,
відмова від євроцентризму5.
Постмодерн на філософському рівні є важливим для багатьох
гуманітарних наук, у тому числі українознавства. Як зазначають відомі
українські філософи В.Лук’янець і О.Соболь, модерне мислення набуває
1
Українознавство (стандарт навчального інтегративного курсу) // Освіта. – 1994. – 7
вересня. – С. 4.
2
Токар Л. Актуальні питання теорії та методології українознавства як науки //
Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали щорічної Міжнар. наук.практ. конф. – К., 2001. – С. 25.
3
Кононенко П. Українознавство. – К., 1994. – 320 с.
4
Welsch W. Unsere postmoderne Moderne. – Weinheim, 1987. – S. 4.
5
Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. – М., 2003. – С. 292.
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тепер не тільки європейського, а й „загальнопланетарного поширення
насамперед тому, що дає нам сучасні відповіді на одвічні екзистенційнофілософські питання”1. Доктор філософських наук, професор В.Баранівський
підкреслює, що „... в сучасному філософському постмодерні українознавство
знаходить своє методологічне підґрунтя та підтримку”2. Поділяючи цю
думку, все ж варто висловити декілька міркувань з приводу застосування
філософії постмодерну в методологічному підґрунті українознавства.
Спробуємо систематизувати новітні погляди на постмодерн і
спроектувати їх значення для дослідження, пов’язаного з утвердженням
наукових засад українознавства. Сучасне наукознавство розглядає
постмодерн як своєрідне заперечення, як виклик модерну3. Зарубіжний
дослідник Д.Кліпінчер концептуально визначає співвідношення модерну з
постмодерном „...як сферу ідей, стилів та понять, до яких постмодерн
повернувся, запозичивши їх, і трансформувавши, водночас критикуючи ті
його аспекти, які він визнав за потрібне трансформувати або відкинути”4.
Постмодерн не визнає монометодології, він наголошує на
поліметодології в дослідженні; відстоює плюралізм і толерантність у
ставленні до попередників; орієнтує на подолання тривалого домінування у
філософському мисленні раціоналізму (панування розуму) і монізму, який
бере за основу всього існуючого одне начало – матерію або дух.
„Постмодерністи проголошують, – зауважують українські філософи
А.Бичко, І.Бичко та В.Табачковський, – що вони „занурюють світ” у зовсім
інший „стазіс” (грец. – стояння, нерухомість), у якому розум звільняється від
претензії на тотальне панування”5. Розмірковуючи над сутністю проблеми
раціоналізму, авторитету особистості, німецький постмодерніст Х.-Гадамер
зазначав, що авторитет особистості має своєю кінцевою основою зовсім не
акт підпорядкування і відречення від розуму, а акт визнання й усвідомлення
того, що ця особистість перевершує над розумом і гостротою суджень. З цим
пов’язано те, що ніхто не набуває авторитету просто так, його потрібно
завоювати6. „Законодавчому розуму”, який завжди намагався завоювати
монопольне право на істину в останній інстанції, в тому числі у добу
радянського тоталітаризму, протистоїть у філософському постмодерні
„інтерпретуючий розум”, що прагне лише брати участь у діалозі, у
дискусіях. Для нього характерні різноманітність інтерпретацій,
співіснування конкуруючих знань, поглядів, парадигм. „Інтерпретуючий”
розум не припускає будь-яких меж для емансипаторської політики7.

1

Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн: Навч. посіб. – К., 1998. – С. 12.
Баранівський В.Ф. Філософсько-методологічні засади українознавства // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – С. 26.
3
Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. – К., 2001. – С. 300.
4
Кліпінгер Д. Модернізм (modernism) // Енциклопедія постмодернізму / За ред. Чарлаза
Е.Вінквіста та Віктора Е.Тейлора. Перекл. з англ. Віктор Шовкун. – К.: Основи, 2001. – С. 37.
5
Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. – К., 2001. – С. 310.
6
Гадамер Х.-Г. Истина и метод. – М., 1988. – С. 333.
7
Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн: Навч. посіб. – К., 1998. – С. 289290.
2
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З позицій „пануючого розуму”, „законодавчого розуму” діють усі
тоталітарні режими стосовно підкорених народів, які з точки зору модерну,
були відсталими і такими, що не заслуговували на увагу. З позицій
постмодерну такі народи, навпаки, потребують уваги і захисту1. На мою
думку, така позиція постмодерну стала однією з відправних точок такого
висновку польського філософа П.Козловського: „Поняття постмодерну
містить у собі момент визволення, позаяк воно спроможне вивести за межі
одержимості модерну”2. Навіть така парадигма постмодерну заслуговує
вивищення на філософському п’єдесталі ХХІ ст. і може слугувати
філософським підґрунтям досліджуваної проблеми становлення і розвитку
українознавства.
Постмодерн негативно оцінив стадіальний, формаційний підхід до
історії, протиставив йому теорію локальних цивілізацій, за якою локальна
цивілізація – це масштабне складноорганізоване утворення, включене в
світове ціле найбезпосереднішим чином і робить істотний вплив на це ціле3.
Постмодерн виходить з того, що в історії людства не існує єдиного процесу,
є історія виникнення, розвитку і занепаду в окремих локальних цивілізаціях.
Постмодерна теорія локальних цивілізацій відкриває додаткові можливості
для поглибленого дослідження історії зародження і розвитку
українознавства.
Цивілізаційний підхід стосується культурної парадигми постмодерну, яка
сповідує ідею толерантного, взаємозбагачувального інформаційного діалогу
культур. На місце суперництва, а той заборон епохи модерну, приходить
синтез, що діє як дзеркало, у якому кожна національна культура бачить себе
у всій своїй величі і з усіма своїми недоліками4. Більше того, постмодерна
теорія, наголошуючи на ґрунтовнішій порівняно з минулим ролі культури у
формуванні сучасного суспільства, виступає проти „культурного
імперіалізму”5. Це особливо актуалізує роль українознавства як носія
історичної місії українського народу, виразника духовного коду нації у
гуманітаризації сучасного суспільства, акцентує увагу на його
консолідуючій, виховній функціях.
Погляди модерну на те, що історія є грандіозним лінійним шляхом
сходження людства до однозначної визначеної мети розкололи людство на
так звані „масові суспільства”, захоплені полярними, тоталітарними
комуністичним, нацистським і фашистським режимами. „Постмодернізм є
реакцією на негативні, трагічні наслідки модерністського шляху до

1
Шаповалов В.Ф. Основы философии современности. К итогам ХХ века. Курс лекций. – М.,
1998. – С. 123.
2
Козловський П. Постмодерна культура // Краснодембський З. На постмодерністських
роздоріжжях. Перекл. з польської Р.Харчук. – К., 2000. – С. 234.
3
Шаповалов В.Ф. Основы философии современности. К итогам ХХ века. Курс лекций. – М.,
1998. – С. 33.
4
Петров И. Глобализация как феномен эпохи постмодерна // Международная жизнь. –
2003. – № 9-19. – С. 215.
5
Козловець М., Самардак М. Майбутнє філософії: постмодерністський дискурс //
Філософська думка. – 2005. – № 3. – С. 150.
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тоталітаризму”, зауважує В.Баранівський1. В Україні, яку було втягнуто у
означений період у „масове суспільство”, запанувала від 20–30-х рр.
найжорстокіша в світі тоталітарно-комуно-радянська система. З огляду на
це, зрозумілішими стають мотиви більшовицького наступу на
українознавство та знищення його творців. В основу цього нищівного
наступу була покладена задумана В.Леніним і довершена Й.Сталіним
всеохоплююча тоталітарна система партійно-державної філософії у формі
діалектичного та історичного матеріалізму.
Постмодерн відмовляється від беззастережної віри в гранднаративи
модерну. Гранднаративи – це величні оповідання про Всесвіт, про людство,
про його майбутнє, про вищі цінності, заради здійснення яких сучасникам
відповідного періоду жодні жертви не здаються надмірними. В період
модерну пропагувалася віра в добре відомі гранднаративи про те, що
попереду нас очікує „світле майбутнє”, про яке марили Р.Декарт, І. Кант,
Г.Гегель, К.Маркс; життя підконтрольне не природі та Богу, а Людині; розум
– це наймогутніший засіб для розв’язання проблем, з якими зіштовхується
людство тощо2. У досліджуваний період широко рекламували пропаганду
гранднаративів більшовики, а їх реалізація призвела до голодоморів 19211922 рр., 1932-1933 рр., які мали антиукраїнську спрямованість.
У порівнянні з модерном постмодерн радикально змінює ставлення до
минулого, до традиційного, „несучасного” – воно не відкидається, а
органічно входить до складу сучасності, займаючи в ній гідне місце3. При
цьому французький дослідник Ж.-П.Сартр зауважував, що ми не можем
змінити минулого, але ми завжди можемо надати йому іншого
продовження4. На нашу думку, у сучасних умовах варто б повніше
застосувати все позитивне, набуте в культурно-національному відродженні
20-х рр. Зрозуміло, з урахуванням нинішньої ситуації, без переслідувань і
репресій провідників національного розвитку, недопускання до владних
крісел українофобів.
У постмодерний методологічний арсенал входить і історичний
антропологізм, що має одне з ключових значень у зміцненні філософської
основи як пропонованого дослідження, так і українознавства загалом.
Українознавство, маючи давні антропологічні традиції5, завдяки
геополітичним і культурним зв’язкам України й українства зі світовим
процесом утвердилось і розвивається як носій найвищих цінностей,
традицій, національного духу і ментальності. Як зазначає відомий дослідник
Я. Калакура, для кожного українознавця має стати обов’язковим правило
максимально “залюднювати” свої праці, виходячи з того, що саме людині
1
Баранівський В.Ф. Філософсько-методологічні засади українознавства // Збірник наукових
праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІ. – С. 26.
2
Лук’янець В. Наука в інтер’єрі постмодерну // Філософська думка. – 2005. – № 1. – С. 7.
3
Шаповалов В.Ф. Основы философии современности. К итогам ХХ века. Курс лекций. – М.,
1998. – С. 121.
4
Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії. – К., 2001. – С. 11.
5
Калакура Я. Історичний антропологізм як методологічний принцип українознавства //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. XІІІ. –
С. 52-55.
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відведена ключова роль у суспільному житті та інтелектуальному процесі.
Крім того, йдеться про заглиблення в особливості кожної соціальної групи та
її представників, тобто в мікроісторію, з’ясування психології суспільної
поведінки, соціокультурних орієнтирів, уявлень та емоцій людей1.
У нашому дослідженні принцип історичного антропологізму
застосований при студіюванні українознавчих джерел, особливо в процесі
використання джерел літературного походження. Головний виклик
постмодерну спрямований проти уявлення про історичну реальність і про
об’єкт історичного пізнання, що склалися в добу класичної філософії. Йому
притаманне нове тлумачення історичної реальності не як чогось зовнішнього
щодо суб’єкта, що пізнає, а як того, що конструюється мовною та
дискурсовною практикою. Мова розглядається не як простий засіб
відображення та комунікації, а як головний смислопороджувальний фактор,
що детермінує мислення й дію2.
Можна солідаризуватися з думкою Я. Калакури, що частина дослідників
все ще сприймає джерела, як колодязь, з якого механічно можна черпати
факти, ігноруючи сам комунікативний процес зв’язку сучасника з минулим у
ході пізнання джерел, про своєрідний діалог поколінь. Дослідник має
спрямовувати “промені світла на затемнені, замовчувані або й просто
невідомі події, явища, процеси, закодовані в джерелах...”3 Для цього дуже
важливо залучати, що певною мірою й робиться в нашому дослідженні,
“нетрадиційні” джерела: усну народну творчість, міфи, казки, обрядові пісні,
літературні тексти та ін., які утаємничили багато прихованих свідчень про
духовний світ і поведінку людей.
Співзвучним історичному антропологізму є ментальність українського
народу, яка акумулює єдність найхарактерніших ознак національної
свідомості, інтелекту та розуму, що проявляються в характері мислення і
світобачення, способі поведінки і психології дій, у культурі, традиціях і
звичаях українців4. Ментальність сучасної людини включає особливий тип
постмодерної чуттєвості, “інтуїтивне мислення” з притаманними йому
образністю, метафоричністю, асоціативністю5. Прихильники історичного
антропологізму вбачають у його реалізації реакцію дослідників на
багаторічне насильницьке відлучення від пошуку “живої” історичної
людини, реакцію на вимушене конструювання “нової”, нерідко схематично
“мертвої”, що швидше нагадує соціального “робота” чи “манекен”.
Стрижнем антропологічного підходу вважають психологізм – адже
сутність людини становить її інтелектуально-психічне начало. Відомий
дослідник О.Удод з приводу цього зауважує, що методи психоісторії
найбільш важливі і суттєві для сучасної української історіографії, бо саме
1

Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. – К., 2004. – С. 54.
Ящук. Т.І. Філософія історії: Курс лекцій. Навч. посіб. – К.: Либідь, 2004. – С. 187.
3
Калакура Я. Історичний антропологізм як методологічний принцип українознавства //
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. XІІІ. –
С. 56.
4
Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України. – К., 2004.
5
Удовика Л. Людина епохи постмодерну і право // Підприємство, господарство і право. –
2005. – № 7. – С. 31.
2
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вона, мабуть, найдовше була ізольована від гуманістичної методології. Як
справедливо вважає автор, однобокість марксистської історіографії призвела
до того, що з історичних досліджень були викинуті такі явища, як
ментальність, національний характер та багато інших психічних факторів,
що досить часто вирішальним чином впливали на хід самої історії1.
Українознавче дослідження може бути за умови дотримання певних
методологічних принципів або правил. Головні з них називає фундатор
сучасного українознавства П.Кононенко: системність, історизм, науковість
та інтегративність знань2.
Системність, системний підхід передбачає виділення певного
системоутворюючого параметра, що обумовлює пошук сукупності
елементів, мережу зв’язків і відносин – її структуру. Як нам здається,
“системоутворюючим параметром” у нашому випадку виступає
українознавство як цілісна система наукових інтегративних знань про
Україну й світове українство, як цілісність, як геополітична реальність, що
розвивається в цілісності простору і часу. “Сукупність елементів” складають
концентри українознавства. Обов’язковим для системного підходу є
вирішення проблем визначення властивостей цілого на основі властивостей
елементів, а також властивостей елементів на основі характеристик цілого.
Український дослідник С.Дровозюк зауважує, що принцип системності
враховує багатофакторність історичного та історіографічного процесів і
орієнтує на комплексне осмислення історичних знань3.
У дослідженні процесу становлення й утвердження українознавства як
науки у період 90-х рр. ХІХ ст. – першої третини ХХ ст. принцип
системності є пріоритетним. Оскільки уже визначення об’єкта
українознавчих студій як феномену українства, закономірності, досвід,
уроки його етно-, націє-, державотворення, матеріального і духовного життя
передбачає системність аналізу. Цей принцип спонукає вивчати здобутки
інтелектуальної думки українознавців, головні віхи становлення
українознавства в означений період з позицій єдності його усіх компонентів
(історичного, філологічного, етнологічного, правничого, економічного та ін.)
Всі разом вони синтезують цілісну систему знань про Україну та
український народ. Зауважимо, що на шляхах дотримання цього принципу
можна збагнути наскрізні проблеми окремих галузей знань про Україну та
українців, що стосуються етногенезу, становлення нації, державотворення,
ролі еліти у суспільстві, світогляду людей певної епохи тощо. Розгляд явищ,
процесів під різними кутами зору лише збагачує саме знання про українство,
яке по своїй природі є багатогранним. Системний підхід був визначальним і
при характеристиці українознавчого доробку окремих українознавців у
материковій Україні та діаспорі.
Слід підкреслити, що в процесі ґенези українознавства проходило
опрацювання правил та методів відповідних досліджень. Наукова
1

Удод О. Про психоісторичний підхід до історії // Бористен. – 2000. – № 3. – С. 12.
Кононенко П. Українознавство. – К., 1994. – С. 19.
Дровозюк С.І. Національно-культурне та духовне життя українського селянства у 20–30-x
рр. XX століття: історіографічний нарис. – Вінниця, 2005. – С. 11.
2
3
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лабораторія М. Максимовича, М. Костомарова, П. Куліша, В. Антоновича,
М. Драгоманова, О. Потебні та ін. стала прикладом системно-цілісного
підходу до українського буття, що вимагає єдності аналізу й синтезу.
Власне, становлення самого українознавства відбувалося в умовах, коли в
Європі, зокрема у Франції, поширювалася методологія історичного синтезу.
Так, перебування в Парижі протягом 1887 – 1905 рр. стало хорошою
науковою школою для видатного етнографа й антрополога Ф. Вовка.
Вчений, даючи настанови у розділі „Від редакції” або (Дещо про теперішній
стан і завдання української етнології) у першому томі „Матеріалів
українсько-руської етнології” (1899) щодо методологічного інструментарію,
наголошував, що перший етап наукового пізнання фактів, пов’язаний із
нагромадженням матеріалу, вимагав системності та науковості1. Новизною
його роздумів стало врахування комплексу відомостей про кожний народ з
його
анатомічними,
фізіологічними,
етнічними
відмінностями,
виокремленням особливостей розвитку культури та побуту2. Д. Дорошенко,
конспектуючи основний зміст „Історії України-Руси” на початку 1900-х
років зрозумів, що дуже важливим є твердження М. Грушевського про
цілісність історичного процесу, який проходить у контексті соціальних та
культурних відносин3. В унісон звучить думка Д. Багалія, що „Історія
України-Руси” стала синтезом усього історичного процесу українського
життя від найдавніших часів до початку ХVІІ ст.4 Саме на початку ХХ ст.
позитивістська
історіографія
відкрила бачення багатофакторності
суспільного розвитку, впливу багатьох чинників на явища, події. Наукова
школа М. Грушевського та І. Франка стала квінтесенцією принципу
системності, який набув з ІІ пол. ХХ ст. характеру універсального правила
для більшості наук.
У методологічному орієнтирі українознавця основоположне місце
посідає принцип історизму – “принцип наукового пізнання, який розглядає
всі процеси суспільного життя в закономірному логічному розвитку
фіксовано в історичному часі та просторі”5. Принцип історизму, по-перше,
застерігає від змішування фактів, подій, явищ, які відбулися чи
відбуваються, а розташовувати їх визначено до місця та у певній
послідовності історичного часу. По-друге, цей методологічний орієнтир
виключає можливість проведення історичних паралелей, особливо тих, що
стосуються історичних осіб різних епох та історичних подій різних етапів
розвитку суспільства. По-третє, цей принцип заперечує можливість і
стверджує неможливість механічного повернення в минуле, гарантує

1
Вовк Ф. Від редакції (Дещо про теперішній стан і завдання української етнології) //
Матеріали українсько-руської етнології. – Львів, 1899. – С. VІ.
2
Там само.
3
Дорошенко Д. М.С. Грушевський. Історія України-Руси. 1. 2. Уваги і замітки (1900-ті роки)
// Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ф. 318, од. зб. 21,
арк. 1.
4
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ф. 1,
од. зб. 45070, арк. 10.
5
Бондаренко Г. Історичне пізнання: питання теорії і практики. – Рівне, 1998. – С. 205.
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незворотність історичного процесу та його пізнання1. По-четверте, історизм
є засобом правильного об’єктивного відображення дійсності2. По-п’яте,
історизм передбачає конкретність дослідження будь-якого явища, процесу в
зв’язку з історичними обставинами, диктуючи їх розгляд у контексті
суспільно-політичного тла, духовної культури, економічних та релігійних
процесів.
Варто підкреслити, що цей принцип почав утверджуватися в творчому
доробку
М. Максимовича,
М. Костомарова,
В. Антоновича,
М. Грушевського, І. Франка, І. Крип’якевича, Д. Дорошенка та інших
основоположників українознавства. До правил першочергової ваги автор
відносить слова І. Франка щодо історичного компонента українознавства –
історик є людиною свого часу, свого народу, вихований на власних
традиціях і почуттях. Особливо актуально звучить теза І. Франка, що поступ
історичного знання перебуває у постійній еволюції відповідно до розвитку
науки та суспільства3. На шляхах застосування хронологічного, історичного
підходів М. Грушевський, як і інші українознавці, дали зразок глибокого
аналізу проблем етногенезу українського народу, головних віх його
державотворення. З огляду на важливість величезного досвіду
українознавчої науки кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. є потреба його
творчого застосування у нинішніх умовах.
Отже, принцип історизму послужив нам дороговказом для того, щоб усі
факти, особи та історичні джерела розглядалися з урахуванням місця і часу в
історичному просторі. Важливо зазначити, що принцип історизму – це і
послідовний історичний підхід до суспільних явищ, подій, процесів у житті
українського народу. Послуговуючись цим правилом пізнання, розглядаючи
розвиток українознавства крізь призму виокремлення його в структурі
науки, інституціоналізацію в системі наукових та навчальних осередків,
розквіт у період 20-х років, а згодом і трагічний фінал стало можливим
відслідкувати приріст знань на кожному етапі, виокремити найважливіші
тенденції та закономірності, простежити динаміку, кількісні та якісні зміни у
теоретичній та практичній роботі з організації українознавчої науки як
системи знань про Україну та українців.
Обов’язковим правилом українознавчого, як і іншого дослідження, є
об’єктивність. Крок за кроком шляхом розвитку українознавчих знань в
системі наукових та освітніх інституцій розвивалася його наукова
лабораторія. Шліфувалося ставлення до джерела, його достовірності. Як
підкреслював І. Франко, метою літературної критики є два рівні творчої
лабораторії. Перший пов’язаний із об’єктивністю змісту зі збереженням
мови та форми. Вищий ступінь критики презентує критичний огляд фактів,
тенденцій, основних думок, окремих деталей4. Особливий вишкіл
1

Там само. – С. 109.
Мельник Л.Г. Розвиток наукового пізнання історії. – К., 1983. – С. 90.
Франко І. Мислі о еволюції в історії людськості // Франко І. Зібр. тв. у 50-ти т. – Т. 45. –
С. 76-77, 79.
4
Франко І. В справі нарису історії українсько-руської літератури (З приводу рецензії) в
газеті „Рада”. Лист Івана Франка до редактора газети „Рада”. 13. 07. 1910. зі Львова до Києва //
2
3
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джерелознавчий аналіз отримав у рамках археографічних комісій, Академії
наук тощо.
Важливим є правильне співвідношення об’єктивного та суб’єктивного в
процесі пізнання. Саме І. Франко наголошував, що суб’єктивний фактор
буде відігравати і відіграє регуляторну функцію в українознавстві. Цей
процес не буде завершений без етапу інтерпретації фактів із ілюстрацією
позиції самого автора – представника певних суспільних прошарків1. Це
враховано при аналізі наукового доробку українознавців. Принцип дав
можливість об’єктивно виділити роль українознавчих осередків у розвитку
українознавства.
Об’єктивність у нашому випадку, це і критичний розбір інформації про
процеси, які відбувалися у науці та суспільстві. Вибір оптимальної формули,
отриманої шляхом співставлення різних точок зору – найвірніший спосіб
отримання об’єктивної інформації про історію українознавства. У цьому
ключі слід враховувати думки представників „опозиційного” табору, що не
вписуються в українознавчу нішу. Особливий наголос слід зробити при
дослідженні інформації з історії розвитку українознавства в умовах т.зв.
„українізації”, ідеологізації національної науки та утвердження сталінського
режиму. Уникнути суб’єктивізму тут допомагає принцип науковості.
Науковість як принцип є найбільш цілеспрямованим, планомірним,
організованим та озброєним логіко-гносеологічними засобами процес.
Принцип науковості орієнтує нас на підвищену увагу до наукової
методології, високої культури пізнання, фахового розгляду досліджуваних
проблем.
У тісному зв’язку з попередніми знаходиться принцип всебічності, що
має важливе значення для українознавчих досліджень. До розгляду процесу
становлення українознавчої науки слід підходити, враховуючи всі грані
українського буття: соціальну, політичну, економічну, духовну, етнічну,
правничу, міжнародну. І. Франко наголошував, що пізнати народ – то
значить пізнати людей, які проживають 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”2. В унісон звучать слова
М. Грушевського, що метою науки є пізнання економічного, культурного,
духовного і т.д. стану українства3.
Всебічний
розгляд внеску українознавчих центрів, окремих
українознавців у вивчення різних концентрів українського буття дає
можливість отримати наукову формулу розвитку українознавства. При
цьому враховуються не тільки внутрішні, а й зовнішні чинники. У межах

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ф. 318, спр. 8520,
арк. 1-2.
1
Там само.
2
Франко І. Найновіші напрямки в народознавстві // Зібр. тв. У 50-и тт. – Т. 45. – С. 254.
3
Грушевський М. Справа українських кафедр і наші наукові потреби // Твори у 50-ти т. –
Львів, 2002. – Т. 1. – С. 461.
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кожного компонента розглядаються всі течії, акцентується увага на різних
видах джерельного арсеналу дослідження.
Предметом особливої уваги є принцип наступності. Процеси, явища,
події розглядаються в хронологічній послідовності, що є основою тяглості
історичного досвіду, передачі від покоління до покоління матеріальних,
соціальних і духовних вартостей. Поступове і неперервне нагромадження
знань, коли кожен новий результат органічно поєднується з попередніми,
логічно “вписується” в загальну систему, прискорення наукового розвитку,
посилення динамізму у сфері наукової діяльності, що знаходить
відображення у кількісних параметрах наукових досліджень, поглиблення їх
впливу на практику – є головними рисами наступності. Особливу роль
відіграє цей принцип у дослідженні історії українознавства. Він дає
можливість простежити внесок освітнього чи наукового осередку в
розбудову українознавства, відзначити приріст знань на кожному етапі
становлення та утвердження науки, збагнути логіку її розвитку.
Досліджувані об’єкти українознавчої діяльності – НТШ, УНТ, Академія наук
тощо логічно продовжували справи своїх попередників – університетських
центрів, численних наукових товариств. М. Максимович, П. Куліш,
М. Драгоманов, В. Антонович, І. Франко, Леся Українка, Ф. Вовк закладали
основні цеглини в концепцію українознавства. І. Франко, розглядаючи науку
про мову, бачив її як історичну, оскільки вона „показує нам певні явища в їх
природному розвої і вчить розуміти пізніші з давніших, зложених з
поєдинчих”1. М. Грушевський, творчо синтезуючи досвід попередників,
виступив фундатором наукового українознавства. Українознавство 1917–
1920-х рр., залучаючи цивілізаційні здобутки, рухалося вперед у науці
самопізнання українства, збагачуючи досвід минулих поколінь, зберігаючи
концепцію синтезу знань про Україну та українців, залучаючи до цього нові
генерації науковців.
З іншого боку, сучасні науковці продовжують справу, розпочату
дослідниками кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. та їх спадкоємцями. Однак
наступність не є сліпим наслідуванням минулого, його консервуванням.
Наступність передбачає, з одного боку, врахування всього позитивного у
поєднанні з новаторством у постановці і вирішення завдань українознавства,
породжених самим життям, з іншого – сміливе і відверте визнання й
урахування помилок і прорахунків минулого.
У методологічному інструментарії українознавця ключове місце посідає
принцип інтегративності знань. На філософському рівні категорія
інтегративності визначається як “сторона процесу розвитку, зв’язана з
об’єднанням у ціле раніше різнорідних частин й елементів”2. Властивості
об’єкта як цілісної системи визначаються не тільки і не стільки додаванням
властивостей його окремих елементів, скільки властивостями його
структури, особливими інтегративними зв’язками розглядуваного об’єкта.
Методологічне значення цієї категорії у певній спрямованості
1
Франко І. Михайло Петрович Старицький // Франко І. Зібр. тв. У 50-ти т. – К., 1982. –
Т. 33. – С. 231.
2
Интеграция // Философский энциклопедический словарь. – 2 изд. – М., 1989. – С. 215.
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дослідницького мислення на те, що процеси інтегративності можуть мати
місце як у рамках уже складеної системи – у цьому випадку вони ведуть до
підвищення рівня її цілісності й організованості, так і при виникненні нової
системи з раніше незв’язаних елементів. Окремі частини інтегрованого
цілого можуть мати різні ступені автономії. У ході інтегративних процесів у
системі збільшується обсяг і інтенсивність взаємозв’язків і взаємодій між
елементами1.
Ведучи мову про це, маємо на увазі українознавство як ціле, як систему
наукових знань та її концентри, не як окремі предмети, а елементи універсальної
цілісності. Авторка бачить українознавство як синтез компонентів, як наукову
систему інтегративних знань про самопізнання та самотворення українського
народу. Українознавство, як засвідчує його досвід, не підміняє окремих галузей
знань, лише інтегрує їх українознавчий зміст, створюючи нове знання, яке має,
до речі, великі інтегруючі потужності впливу на українське суспільство.
Слід виокремити і світоглядний принцип українознавства, який унікально
впливає на українську молодь, що є креативною, будівничою частиною соціуму.
Національно-культурне, національно-державне відродження неможливі без
укорінення в свідомість загалу національних, духовних цінностей, які
нагромаджувалися віками в суспільстві. Власне, українознавство виступає
носієм історичної місії українського народу, виразником його національної ідеї,
ґрунтуючись на засадах християнської моралі, традицій українства. Про
світоглядність українознавства слід пам’ятати при гуманітаризації сучасного
освітнього простору, який має тенденцію викривлення на користь прикладних
дисциплін.
У методологічному арсеналі особливе місце посідають методи, застосування
яких стало визначальною умовою одержання нових знань. На чільному місці
дослідження історії розвитку українознавства, як і будь-якого іншого процесу,
виступає метод аналізу. Для аналізу притаманне своєрідне розчленування
об’єкта пізнання з метою детальнішого вивчення кожного елементу зокрема.
Особливе місце у цьому процесі відводиться критичному розбору джерела,
виокремленню достовірної інформації. Лише в такому випадку українознавство
як наука не буде слугувати наперед визначеним схемам чи моделям, а
об’єктивному пізнанню українського народу. Взірцевий приклад лабораторії
цього методу, що полягав у „критичному розборі і зіставленні різних джерел,
з’ясуванні на їх підставі конкретних чинників, які впливали на той чи інший
перебіг подій”, показано М. Грушевським2.
У дослідженні процесу становлення українознавства найважливішою є
інформація опублікованих та неопублікованих джерел, що дає можливість на
підставі об’єктивного аналізу реконструювати етапи, головні сходинки у
розбудові українознавства. З урахуванням результатів, їх співставленням із
доробком українознавців, наявною літературою, на основі синтезу інформації
можна відслідкувати основні тенденції розвитку тогочасної науки, мати
інтегральне бачення досліджуваних процесів.
Одним із найпоширеніших методів сучасної науки є проблемний. Це
пов’язано з тим, що будь-яке дослідження має відповідні завдання, які
1

Там само.
Зашкільняк Л. Історична теорія в науковій творчості М. Грушевського // Український
історик (Нью-Йорк; Торонто; К.; Львів; Париж). – 1999. – Число 2-4 (141-143). – С. 30-55.
2
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потребують вирішення. Дуже часто існують суперечливі підходи до трактування
подій, фактів. Аналогічна ситуація в дослідженні історії українознавства.
Чимало питань етно-, націє-, державотворення вирішувалася у різний час порізному. Для отримання об’єктивної інформації передбачено перехід від
відомого до невідомого, від незнання предмета до його пізнання,
багатоваріантність шляхів вирішення завдання.
У процесі пізнання історії розвитку українознавства протягом 90-х рр. ХІХ
ст. – першої третини ХХ ст. важливе місце відводиться логічному методу.
Закони логіки допомагають довести або заперечити окремі висновки щодо
розбудови українознавства. Тандем логічного та історичного, тобто реальне
співвідношення між розвитком знання про предмет та самим процесом дає змогу
спроектувати значення університетських, наукових осередків як центрів
розвитку українознавчої думки, виокремити роль НТШ, УНТ, Української
академії наук у злеті українознавства.
Українознавство належить до наук, котра асоціюється з Людиною
насамперед українцем, з його історією ідей, світоглядних стереотипів, що
визначають поведінку в суспільстві. З огляду на таку ситуацію, біографічний
метод належить до важливих дослідницьких прийомів українознавчих студій. До
речі, в українознавстві І. Франка можна вважати засновником історичного
біографізму1. Тому особливу увагу слід приділити внеску науковцівукраїнознавців у приріст знань про Україну та українців. Допомагає виконати це
завдання вивчення джерел особового походження: щоденників, автобіографій,
епістолярію, мемуарів тощо. Нарешті, через осмислення життя і творчості
відомих постатей українського народу можна пізнати сутність і самого народу,
його національну своєрідність та сенс буття.
Для дослідження становлення наукових засад українознавства варто
скористатися методами історико-порівняльного, історико-типологічного аналізу
(особливо при окресленні головних напрямів та внеску освітніх і наукових
інституцій у розбудову наукових засад українознавства); методами
математичного аналізу з метою опрацювання великого масиву періодики;
монографічно-дедуктивним методом для виявлення загальних закономірностей
через вивчення окремих етапів у розвитку українознавства; спеціальні історичні
методи: хронологічний, синхронний, дихронний (періодизації) застосовуються
для структуризації розвитку науки українознавства; історичне моделювання
допоможе зрозуміти роль українознавства в сучасному державотворенні.
Важливими є й допоміжні засоби наукового пізнання. Електронна мережа
науково-довідкової інформації, система Internet значно посилює ефективність
наукового дослідження.
Отже, у методологічний інструментарій дослідження історії розвитку
наукового українознавства в означений період входить філософський
постмодерн, домінуючий орієнтир сучасної гуманітарної науки; методологічні
принципи історичного антропологізму, системності, історизму, об’єктивності,
наступності, науковості, всебічності, інтегративності та світоглядності знань;
методи пізнання, за допомогою яких теоретичні принципи переходять у
площину реальності, стають теорією і практикою, що працюють.

1
Гомотюк О. Українознавчі дослідження І. Франка // Українознавство. – 2003. – Число 2-3
(7-8). – С. 215.
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Токар Л.К. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО В ПЕРІОД ПОБУДОВИ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
Стаття присвячена аналізу стану, особливостей та проблем розвитку
українознавства в період побудови незалежної Української держави.
Подається оцінка внеску українознавців у розроблення історичних та
теоретико-методологічних проблем українознавства як синтетичної
наукової дисципліни в останньому 10-літті ХХ ст. і на поч. ХХІ ст.
Кожен період розвитку українознавства, як і життя народу, має свої
особливості. Про деякі з них вже йшлося раніше. Коли ж спробувати
визначити його специфіку в останньому десятилітті ХХ і на поч. ХХІ ст., то
першим у характеристиці процесу мали б виділити те, що це був початок не
тільки в теоретичному осмисленні, а й у практичному застосуванні нового
підходу у визначенні мети і характеру розвитку українознавства як єдиної
системи наукових інтегративних знань, як синтетичної науки, метою
якої мало стати цілісне пізнання, самопізнання й самотворення
українського народу.
Розроблення й застосування нового підходу було продиктоване
об’єктивними причинами: український народ уперше в своїй історії мав
діяти не як виконавець чиєїсь волі, а як повноправний суб’єкт творення і в
матеріальній, і в духовній сферах життя і, відповідно, як головний чинник
розроблення та реалізації внутрішньої й зовнішньої політики власної
держави. А за таких обставин поставали цілком логічні запитання: наскільки
народ та його провідники готові до дії в новій якості? Чи володіють вони для
цього необхідними знаннями, навичками та вміннями? Якщо ж ні, то що
необхідно невідкладно зробити для виправлення ситуації? Що це були аж
ніяк не риторичні запитання свідчить і та відверта фраза, яку ми почули на
поч. 90-х рр. з вуст тодішнього прем’єр-міністра України Л.Кучми: «Я не
знаю, яку державу ми будуємо».
На жаль, і по шістнаднадцяти роках незалежності запитання про характер
держави, яку ми будуємо, все ще залишається без відповіді. Його і в 2007 р.,
правда в дещо модифікованому вигляді, можна прочитати на бігбордах
Києва. «Яка країна нам потрібна?» – запитує хтось із сучасних менеджерів
нашого життя. І, як видно з усього, уявлення членів спільноти про омріяну
країну вже надто різняться аж до взаємозаперечення.
Тож, не випадково українознавство як науку про цілісне пізнання
України й українського народу, його природо-соціальний феномен та
історичне покликання ми починаємо активно осмислювати тільки з кінця
ХХ ст. І головну причину тому слід шукати в характері самого життя
народу, неналагодженості його системних і цілеспрямованих досліджень, і в
нерозробленості питань історії, теорії та методології науки і, відповідно,
практичного застосування її здобутків.
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Соціальне ж замовлення (потреба) в таких знаннях, що все більш чітко
стало проявлятися наприкінці ХХ ст., реалізувалося переважно на рівні
інтуїції окремих дослідників-ентузіастів.
І тільки в 90-х роках ХХ ст., після проголошення політичної незалежності
України ця робота починає набувати більш цілеспрямованих і системних
форм.
Уже перші роки існування України в статусі самостійної держави
показали, що проблема її реальної, а не декларативної незалежності
закорінена не стільки в політичній волі, бажанні чи небажанні чинників
влади, політичних партій і провідників, проголошенні гасел тощо, скільки –
в світогляді, самосвідомості й ментальності народу, його спроможності
самоідентифікувати себе як народ самобутній, силу самодостатню.
А сутнісні зміни в них, то справа не стільки мітингів, гасел, декларацій і
навіть урядових постанов, скільки тривалої й копіткої роботи по
формуванню власної (національної) системи творення матеріального і
духовного життя і, в першу чергу, розвитку свідомості, національної
культури, науки, освіти, виховання.
Саме так, «національної» і не тому, що все те, що ми бачили і бачимо в
інших, що пропонували і пропонують інші народи було й є гіршим, а тому,
що тільки національне може і має адекватно відтворювати нашу природосоціальну сутність, сприяти її розвитку і самореалізації українського народу
й, відповідно, здійсненню його національних інтересів.
Логічно, що від часу проголошення незалежності, пізнання й
самопізнання народу, закономірностей і механізмів формування його
світогляду, ментальності, потреби самоідентифікації враз переходять із
площини загальнонаукової, чисто споглядальної, у практичну. Необхідно
було віднайти відповіді як на питання злоби дня, так і на перспективу.
Гостру потребу якісних змін у суспільному житті, як і завжди, першими
відчули представники української інтелігенції. І це було цілком закономірно.
В умовах, коли тільки починали формуватися національна держава і влада,
їх структури були зайняті вирішенням переважно політичних проблем. Тож
не випадково в сфері духовній цю відповідальну місію бере на себе
українська громадськість.
Перші організаційні кроки в цьому напрямку були зроблені ще
наприкінці 80-х рр. зусиллями науково-педагогічної громадськості
філологічного факультету Київського університету ім. Тараса Шевченка,
деканом якого тоді був професор Петро Кононенко. З його ініціативи тут
були закладені основи нового науково-освітнього центру, громадського
об’єднання – Асоціація «Інститут українознавства», метою якої стало
розроблення якісно нової стратегії розвитку науки самопізнання й
самотворення народу в умовах незалежності. Мотивація такого кроку
диктувалася самим життям. В країні (тоді ще Радянському Союзі), не
дивлячись на всі зусилля горбачовської «перебудови» (а може, і через її
неадекватність), продовжували посилюватися деструктивні тенденції. СРСР
наближався до повного свого розпаду. Українська спільнота перебувала в
стані ідейного бродіння. У всьому відчувалася якась невпевненість, втрата
враз зрозумілої та єдиної перспективи. Криза політичної системи
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продовжувала деформувати й світоглядну перспективу. Тож перед
українською спільнотою і, в першу чергу, перед її інтелігенцією
невідворотно поставали питання: як діяти, як жити далі?
Про напрямки й характер пошуків відповідей на них у цей час, до певної
міри, можуть свідчити й основні положення Статуту Асоціації «Інститут
українознавства», офіційна реєстрація якого відбулася в березні 1991 р.1
Асоціація, підкреслювалося в цьому документі, створюється з метою
ефективного використання творчого потенціалу вчених і спеціалістів
наукових, освітніх та інших закладів у сприянні процесам державотворення
шляхом більш оптимального використання людського потенціалу.
Завданнями асоціації визначалися:
проведення зусиллями вітчизняних та зарубіжних фахівців комплексних
досліджень з проблем українознавства, з метою впровадження їх результатів
у системи освіти, науки, культури, державного будівництва;
взаємодія з державними установами, партіями та позапартійними
громадськими організаціями України, які сприяють відновленню та
розвитку українознавства, співробітництву з українськими громадами
всього світу;
проведення міжнародних науково-теоретичних і прикладних акцій
(конгресів, симпозіумів, конференцій, зустрічей тощо) з проблем
українознавства, здійснення взаємообмінів делегаціями вчених-дослідників,
навчання і стажування українських фахівців за рубежем та іноземних учених
в Україні, участь у проектах, здійснюваних зарубіжними спорідненими
організаціями як на державному (міжнародному) рівні, так і приватними
фондами, по вивченню політичної, соціокультурної, екологічної ситуації в
різних регіонах світу.
При цьому особливо наголошувалось, що Асоціація – громадська
організація, яка діє в інтересах українського народу, через співпрацю з
національно-патріотичними демократичними організаціями, партіями
державницького спрямування. А також те, що Асоціація не служить жодній
партії чи партійній групі, а працює на благо всього українського народу й
Української держави, на мир, злагоду, соціальну та національну єдність
українського суспільства і що в цьому зв’язку вона бере не себе:
надання інтелектуальної і матеріальної підтримки цільовим науковим
дослідженням з питань українознавства, заохочення персонального внеску
(насамперед молодих учених) у розробку його проблематики через
заснування іменних стипендій Асоціації;
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;
видання
науково-публіцистичного
громадсько-політичного
журналу,
монографічних праць, оглядів за матеріалами здійснюваних Асоціацією
досліджень, збірників наукових праць спільно з зарубіжними партнерами та

1
Науково-дослідний інститут українознавства. Довідник до 10-річчя діяльності. – К., 2002.
– С. 22-32.
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зацікавленими організаціями, іншої друкованої продукції, цільове використання
в інтересах Асоціації періодичних видань, теле- і радіоефіру в Україні і за
рубежем, з метою формування сприятливої для цілей Асоціації громадської
думки та ментальності;
забезпечення координації та підтримки діяльності українських громад в
Україні та діаспорі, участь у загальнодержавних і громадських заходах, що
сприяють реалізації української національної ідеї, утвердженню української
національної держави, зростанню її могутності та міжнародного авторитету як
передумов забезпечення духовного і фізичного здоров’я українського народу;
проведення освітньої та виховної роботи серед юнацтва і молоді, створення
та організацію діяльності дитячих і молодіжних підрозділів Асоціації: товариств,
шкіл, інших навчальних закладів, таборів, підтримка їхньої діяльності;
створення спільних з закордонними партнерами підприємств, фондів,
програм, збір та обробку економічної, наукової, екологічної інформації, її
використання з метою здійснення статутних завдань Асоціації;
проведення наукової, освітньої та дослідницької роботи, видавничої
діяльністі, виробництво кіно-, телефільмів, радіопрограм тощо;
дослідження історії України, відновлення історичної правди, популяризація
героїчного минулого, участь у духовному, політичному, культурному й
економічному житті України;
організація
і
проведення
наукових,
фольклорно-етнографічних,
літературознавчих, археологічних експедицій, конференцій, семінарів,
присвячених вивченню і розвитку духовних традицій українського народу;
сприяння збереженню пам'яток історії та культури, пропаганда культурних
здобутків і досягнень української нації, проведення культурно-просвітницьких
заходів, виставок майстрів, концентрів;
проведення разом з державними установами заходів природоохоронного
характеру та ефективних форм захисту довкілля;
сприяння законодавчому забезпеченню визнання та утвердження авторитету і
престижу українського народу, розробці та розвитку його правової, економічної,
організаційно-управлінської бази тощо.
Це було важливе, можна сказати знакове починання не лише в розвитку
українознавства, а й у розвитку всіх складових національної гуманітарної науки,
освіти, виховання, культури, оскільки визначало не тільки смисл, а й підстави їх
подальшого розвитку. Проте з часом ставало все більш зрозумілим і не тільки
ініціаторам створення Асоціації, а й більш широкій громадськості, що масштаби
і гострота етносоціальних проблем, з якими тепер матиме справу українська
спільнота, потребуватимуть постійних глибоко професійних наукових
досліджень і що чекати їх розв’язання тільки від політиків було б не лише не
виправданим, а й, як підтверджують події останніх років, небезпечним. Ось чому
відразу ж по затвердженню Статуту Асоціації розпочинається наполеглива й
копітка робота по створенню на її основі державного Інституту українознавства.
4 листопада 1991 р. за поданням Голови Асоціації «Інститут українознавства»
проф. Кононенка П.П. Вчена рада Київського державного університету ім.
Тараса Шевченка приймає ухвалу: 1. Вважати за доцільне створення Інституту
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українознавства при Київському університеті. 2. Доручити ректору підготувати і
видати відповідний наказ до 31 грудня 1991 року1.
На жаль, ця ухвала в указаний термін так і не була виконана. І, як покаже
подальший розвиток подій, те було не випадковим.
Тоді наукова громадськість, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів м.
Києва зібралися на установчу конференцію, на якій обрали організаційний
комітет по створенню Інституту українознавства і доручили його голові проф.
Кононенку П.П. зробити належне подання безпосередньо до Міністерства вищої
і середньої спеціальної освіти України.
Як наслідок, у січні 24.01.1992 р. Міністерство вищої і середньої спеціальної
освіти видало наказ про створення при Київському державному університеті
Інституту українознавства як самостійного навчально-наукового підрозділу2.
І від цього часу Інститут українознавства при Київському університеті ім.
Тараса Шевченка своїм прикладом, змістом і характером діяльності все
виразніше виступає і як неформальний організатор та координатор всієї наукової
і педагогічної українознавчої роботи як в Україні, так і за кордоном. Невдовзі
заклади подібного типу принаймні за формою, створюються в АН України (Ін-т
українознавства ім. І.Крип’якевича), Ін-т українознавства при Прикарпатському
університеті ім. Василя Стефаника, Ін-т народознавства АН (м. Львів). З часом
починають діяти філії Ін-ту українознавства в Закарпатті («Гуцульщина») та в
Криму, а з 2000 р. – Центр українознавства при Київському національному
університеті та близько двох десятків кафедр українознавства при педагогічних
університетах України.
Що ця справа була не випадковим явищем, не витвором окремих мрійників
чи плодом фантазій одинаків, а проблемою першочергової державної ваги,
свідчить і ряд державних та громадсько-політичних актів того часу, у яких
відтворено пробудження розуміння ролі та значення українознавства і створених
для його розвитку інституцій. З ряду причин у центрі подій та рішень на цьому
відрізку часу перебував Інститут українознавства при Київському університеті
ім. Тараса Шевченка (з 21 червня 2000 р. НДІУ МОН України).
Невдовзі після його заснування напрямками і завданнями діяльності закладу
зацікавилася комісія з питань народної освіти і науки Верховної Ради України.
На своєму засіданні (7.02.1992 р.) Комісія заслухала питання «Про Інститут
українознавства при Київському університеті ім. Тараса Шевченка».
За наслідками слухань, серед іншого, Комісія визнала: 1) що «створення
Інституту українознавства як самостійного навчально-наукового закладу…
відповідає інтересам Української держави»;
2) вважати доцільним «введення в систему обов’язкових шкільних і
вузівських предметів «українознавство»; 3) рекомендувала ректору університету
(акад. В.В.Скопенко) і Міністру освіти (акад. П.М.Таланчук) надати Інституту
необхідну допомогу3.
Згодом (6.06.1992 р.) ця ж комісія уже разом з комісією по міжнародних
зв’язках Верховної Ради України розглянули питання «Про діяльність Інституту
українознавства в сфері міжнародних зв’язків». У підсумку було відзначено
1
Науково-дослідний інститут українознавства. Довідник до 10-річчя діяльності. – К., 2002.
– С. 32-33.
2
Там само. – С. 33.
3
Там само. – С. 37-38.
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велику і плідну роботу Інституту в координації діяльності українознавчих
освітніх і наукових центрів не лише в Україні, а й за кордоном. І знову (в який
уже раз) була звернута увага управлінських чиновників на необхідність
сприяння та надання допомоги колективу Інституту в розгортанні його роботи.
5 листопада 1992 р., розглянувши поданий Інститутом українознавства
проект наукової програми «Українознавство», яка була присвячена дослідженню
проблем розбудови Української держави, і мала бути покладена в основу
розвитку освіти, науки, культури і державного управління, комісія з питань
народної освіти і науки Верховної Ради України в листі до Голови Національної
Ради України з питань науки та технологій відзначає, що «Інститут
українознавства має стати центром по координації всіх наукових сил в нашій
державі і за рубежем, які працюють в зазначеному напрямку. Комісія вважає, що
програма, запропонована Інститутом, відповідає сучасним вимогам
державотворення, її варто підтримати і створити умови для втілення в життя».
Від часу свого заснування і в планах, і в програмах діяльності Інституту були
чітко визначені два головні її напрями: науковий і освітній. Це зафіксовано і
документально. Після наказу Міністерства освіти України про створення
Інституту як «самостійного навчально-наукового підрозділу з І-го кварталу 1992
р.», було видано ще один наказ «Про організацію в Інституті українознавства
факультету підвищення кваліфікації викладачів та фахівців української мови й
літератури, народознавства та української мови як іноземної» (27.Х.1992 р.).
Через систему перепідготовки кадрів (постійно діючі курси) пройшло понад
800 чол. А з 1997 р. була розпочата робота (на громадських засадах) факультету
українознавства Інституту, на якому вчителі й викладачі з вищою освітою
отримали другу вищу освіту за спеціальністю «українознавство».
Зміст і напрями роботи Інституту знайшли своє визнання і в офіційних
документах двох Президентів України. Так, у вітанні першого всенародно
обраного Президента України Л.М.Кравчука учасникам Міжнародної
конференції «Роль вищих навчальних закладів (інституцій) в розвитку
українознавства» (1992 р.), зокрема, відзначалося, що розроблення теоретичних,
організаційних засад українознавства та впровадження його як політики і
філософії нашої молодої держави в систему освіти, науки, культури, мистецтва,
родинного виховання буде сприяти дальшому поступу творення українського
суспільства на засадах правди, добра і справедливості». І в зверненні його
наступника Президента України Л.Д.Кучми до колективу Інституту з нагоди 5річчя заснування (1997 р.), українознавство визначалося як «вагомий чинник
духовності нашого народу, дієвий рушій його національної визначеності,
гідності і самосвідомості», і те, що робота колективу Інституту підготувала
плідний грунт «для введення українознавства до базового змісту освіти,
піднесення патріотичного виховання громадян України»1.
Тож, і по суті, і за формальними проявами були всі підстави вважати, що
діяльність колективу Інституту українознавства відбувалася в інтересах
українського народу і його держави, відповідно до потреб формування якісно
нової державної політики в галузі науки, освіти, виховання.
У контексті такого бачення українознавчої справи та її оцінок на
громадському та державному рівнях явно дисонуючими і на перший погляд

1

Там само. – С. 44-45, 55-56.
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незрозумілими постають деякі «наукові» публікації та заяви окремих чиновників
того часу1.
І при всій значимості зробленого колективом Інституту, як і іншими науковоосвітніми закладами України, ставало зрозумілим, що це був лише початок
масштабної, складної, підчас суперечливої, аж до конфліктності, роботи, яку ще
належало здійснити у формуванні науки самопізнання українського народу на
якісно нових засадах та впровадження її здобутків у суспільне та державне життя
народу.
Уже на тому етапі складнощі, з якими довелося мати справу українознавцям,
можна було згрупувати за такими напрямками:
по-перше, необхідно було невідкладно обґрунтувати (науково довести)
правомірність включення в науковий вжиток не тільки терміна, а й самої
наукової дисципліни «українознавство», які уособлювали б його як
самодостатню галузь знань. Це було тим необхідніше, оскільки багатьом, у т.ч. і
в науковому середовищі, все ще було незрозумілим, а що ж у цьому випадку
буде з історією, археологією, археографією України, українським мово-,
культурознавством тощо;
по-друге, переконати, що українознавство – це не якась нова додаткова
галузь знань до тих, що вже були в науково-педагогічному вжитку, і не заміна
того, з чим науковці, педагоги і вихователі уже мали справу протягом багатьох
попередніх років і тим більше не прозаїчне дублювання, а нова якість уже
набутих і тих, що будуть набуті знань, більш високий синтетичний їх рівень;
по-третє, необхідно було виважено, зрозуміло й переконливо довести всю
безпідставність заперечення українознавства з політичних міркувань, у яких
обмежувалося право народу на розвиток науки самопізнання рівнем фольклору,
етнології, народознавства тощо. Що творення нової якості українознавчих знань
відповідає національним інтересам українського народу.
На жаль, спроби протидії на вказаних напрямах не припинялися впродовж
усього зазначеного періоду. З більшою або меншою потугою вони відчутні і на
поч. ХХІ ст.
Залежне минуле в розвитку народу не пройшло безслідно й для формування
науки його самопізнання. Для декого українознавство й сьогодні все ще
залишається на рівні елементів фольклору, етнології та народознавства,
побутових звичаїв, обрядів, традицій; для інших – до коротких історичних
оглядів, довідок з краєзнавства та народознавства. При цьому такі параметри
включаються і до навчальних програм у школах та вищих навчальних закладах.
До того ж усе це нерідко подається всього лиш як незначний компонент у
вивченні світової історії.
Прикро, але таке народознавство було й залишається мало поєднанням з
розвитком українського народу як цілого, з вирішенням важливих і невідкладних
проблем його розвитку. Воно, як і раніше зорієнтоване, в кращому разі, на його
галузеві, регіональні складники, або ж на далеке минуле, полишаючи поза
увагою наше сьогодення і майбутнє, а відтак цілісний характер самого об’єкта
пізнання.
І хоч це може видатися для когось дивним, але головна проблема України та
її народу сьогодні не тільки і не стільки в сферах соціально-економічній,
юридичній і навіть не в політичній (розбалансованості соціальних відносин,
1

Освіта України. – 1999. – 17 березня; Столиця. – 1999. – 25-30 листопада.
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політичних незгодах, занепаді економіки, господарювання, відсутності кредитів,
інвестицій, хороших законів тощо). Це все важливі складники розвитку, але не з
них починається піднесення. Нам і після 16 років незалежності все ще не
вистачає головного – бачення і розуміння цілісності процесу розвитку, а отже,
перспектив та твердості у виборі власного його шляху. І чи не найбільш
неприємним у цей час постає той факт, що немало наших провідників, політиків,
управлінців та й науковців виявилися не готовими до сприйняття й реалізації
нового концептуального підходу в самопізнанні народу, а відтак і в забезпеченні
його самотворення на основі нової методології. Більше того, були й ті, хто
категорично заперечував такі новації.
Той, хто вивчає історію сучасного українознавства, пам’ятає як, у ІІ пол. 90-х
рр. ХХ ст. була зроблена «концептуально виражена» в пресі спроба організувати
дискусію не стільки з проблем розвитку українознавства, його місця та ролі в
системі наук про людину й український народ (що було б цілком логічним),
скільки з метою створення негативного стереотипу в сприйнятті інтегративного
українознавства серед науковців і громадськості. Уже одні заголовки публікацій
тих часів указують саме на такий їх характер, антиукраїнознавчу спрямованість.
Пригадаймо лише такі з них, як: «Обережно: «українознавство», «Ще раз про
українознавство в лапках і без лапок» тощо1. І чи не найприкрішим у всьому
цьому було те, що ініціаторами й координаторами своєрідного походу проти
українознавства виступили представники все того ж національного (?)
університету імені Тараса Шевченка на чолі з його ректором.
І все ж справа не в тому, хто були і чим керувалися автори тих публікацій (те
особисте), а в самій суті та логіці прецеденту, коли українці починають
виступати як опоненти своєї українськості. Осмислюючи таке дійство з підстав
сьогодення, приходиш до висновку, що будувалися вони не стільки на
науковому, скільки на психологічному й політичному підґрунті. Уже самі
застереження висловлені у цих публікаціях мали, створити певну ауру й відразу,
налаштувати читачів в антиукраїнознавчому дусі.
Хтось може зауважити: дійсно, було таке, але з ким не трапляється. Від
помилок ніхто не застрахований. То чи варто старе ворушити? На що можна
було б відповісти: по-перше, не таке воно вже й «старе», а, по-друге, справа не в
особистостях, а в тенденції. А то вже явище, яке діє в часі та просторі. Бо не
можна не помічати тих непоодиноких намагань знову й знову увійти в ту ж
колію, яку проклали автори тих публікацій або бути мовчазним її прихильником.
Тож головне – першопричина прецеденту. Уже на початку 90-х років стало
зрозумілим, що гуманітарна наука, побудована на засадах старої методології, в
усіх її структурних проявах, була неспроможною дати відповідь на конкретні й
злободенні питання розвитку українського народу в його якісно новій іпостасі. І
це було логічно: питання – куди й як іти українському народу, тепер як
господарю власної долі, залишались без відповіді, головним чином, тому, що
перебували за межами (можливостями) старої науки. Підтвердженням цьому
1
Освіта України. – 1999. – 17 березня; Столиця. – 1999. – 25-30 листопада; Кресіна І.
Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. – К., 1998; Попов Н. Философия
и методология научно-медицинского познания. – К., 2000. – Ч. І; Інститут українознавства ім.
Крип’якевича НАН України: наукова діяльність, структура, працівники. – Львів, 2001; Кресін О.
Проблеми толерантності при викладанні історії України // Сприяння поширенню толерантності
в полі етнічному суспільстві. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 2002.
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стали й ті ідейно-політичні та духовні блукання від простих громадян до
політиків і державців першої руки, якими були позначені не тільки 90-ті роки
ХХ, а й початок ХХІ ст.
Ми й нині все ще не можемо чітко собі сказати, чого хочемо, який суспільнополітичний устрій, яку державу і на яких засадах маємо будувати, яка роль у
всьому цьому національної ідеї й національних інтересів, єдності національного
й соціального? І те невипадково.
У 90-х р. ми стали свідками своєрідного апофеозу не лише у відкиданні
ідеології старого режиму, а й проповіді «нової» на той час політики
«деідеологізації», за якою принаймні на словах, заперечувалася будь-яка
ідеологія як чинник суспільного розвитку.
Не дивно, що й науковці, навіть ті з них, хто хотів би щось відповісти по суті
існуючих проблем, розгубилися, не були готовими до цього.
Та це тільки посилювало переконання, що ні ідеологія союзної держави, ні
політика «деідеологізації» в новій Україні не могли бути тим підґрунтям, на
якому можна було б віднайти адекватні відповіді на питання перспектив нашого
розвитку.
Ситуація вимагала посилення пошуків, розроблення нових концептуальних
підходів у розвитку науки самопізнання українського народу.
І не випадково саме на період 90-х рр. припадає формування наукових
колективів та інституцій, які ставили перед собою завдання: по-перше,
розробити якісно нову методологію наукового пошуку в самопізнанні й
самотворенні народу; по-друге, спрямувати цей пошук у русло творення цілісної
синтетичної науки про український народ і його країну; і, по-третє,
запропонувати конкретний інструментарій ефективного й невідкладного
впровадження результатів наукових досліджень у всі галузі суспільного й
державного життя.
Усе це відразу ж поставило перед українознавцями багато невідкладних
завдань: з чого починати, як діяти? Одночасно з творенням основ науки
самопізнання (розробленням її концепції, формуванням джерельної бази,
дослідженням історичних, історіософських та теоретико-методологічних засад
українознавства) необхідно було здійснити велику за обсягом і змістом роботу з
організаційного забезпечення наукових досліджень. А це вимагало осмислення
та визначення основних напрямів і пріоритетів у роботі українознавців, а саме:
розроблення концепцій українознавства як системи наукових інтегративних
знань, як синтетичної науки і навчальної дисципліни про цілісне пізнання
(самопізнання) українського народу; формування джерельної бази; дослідження
закономірностей зародження та історії розвитку (періодизації) науки,
формування її теорії та методології; забезпечення єдності всіх потоків
українознавчої думки та скоординованості дій українознавчих центрів як в
Україні, так і за її межами; створення чіткої системи поширення та
впровадження результатів українознавчих досліджень у галузі науки, освіти,
культури, суспільні та державотворчі процеси; формування нового покоління
кадрів українознавців (науковців, освітян, працівників культури, сфери
управління суспільними та державотворчими процесами); впровадження в
системи наукових (ВАК) і освітніх (державних) стандартів українознавства як
профілюючої дисципліни й спеціальності тощо.
Визначальними положеннями концепції українознавства, яка активно
розробляється в 90-х рр. ХХ ст. в Інституті українознавства при Київському
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державному університеті ім. Тараса Шевченка під керівництвом проф.
П.Кононенка, стали концепти:
інтеграція знань про ціле – визначальна тенденція розвитку науки
самопізнання кінця ХХ – поч. ХХІ ст.;
диференціація й інтеграція – двоєдиний метод процесу пізнання і
самопізнання народу;
самопізнання й самотворення народу не може бути адекватним, якщо воно
обмежене лише окремими сферами його діяльності, й відповідно, галузями наук.
Воно неодмінно має здійснюватися всякий раз на все більш високому рівні:
пізнання України й українства як цілого, явища самобутнього, сили
самодостатньої;
українознавство має справу з такого роду знаннями, які проливають світло на
саму сутність України й українства, їх історичну місію, місце і роль у світовому
цивілізаційному розвитку, а з обставин кінця ХХ – поч. ХХІ ст. ще й на
вирішення таких невідкладних завдань, як розбудова власної держави, вихід із
затяжного кризового стану нашої економіки, політичного й особливо духовного
життя, включення українського народу у світовий цивілізаційний процес не
лише як споживача, а й як повноправного творця загальнолюдських цінностей.
Показовим у реалізації цієї концепції може стати феномен і доробок
Інституту українознавства при Національному університеті ім. Тараса Шевченка
(з червня 2000 р. НДІУ МОН України). Саме тут уперше в Україні завдяки
зусиллям провідних вчених-гуманітаіїв, відомих дослідників-українознавців,
професорів: П.Кононенка, В.Крисаченка, Я.Калакури, М.Дробнохода, І.Бичка,
С.Єрмоленко, О.Таланчук, А.Погрібного, В.Погребенника, О.Семашка,
Г.Філіпчука, чл.-кор-ів НАН України В.Барана, В.Солдатенка, доцентів
Т.Кононенка, Л.Токара, В.Сніжка, С.Наливайка, Т. Усатенко та представників
сучасного зарубіжного українознавства таких, як: А.Жуковський, О.Пріцак,
Л.Винар, Д.Штогрин, Т.Гунчак, Є.Федоренко, В.Ідзьо, Я.Розумний та ін.,
реалізується план формування джерельної бази науки, розроблення концепції
українознавства як наукової й навчальної дисципліни, здійснюється його
обґрунтування як системи наукових інтегративних знань про український народ,
Україну й світове українство як цілісність, як геополітичну реальність.
У зазначений період вчені-українознавці зробили помітний поступ у
розвитку джерельної та історіографічної бази, поглибленні концептуальних
засад науки, у розкритті її закономірностей та особливостей становлення як
синтетичної науки, в обґрунтуванні функцій, визначенні змісту та структури
тощо.
При цьому творення нової методології пізнання й самопізнання українського
народу відбувалося не всупереч, як це декому видавалося, а відповідно до
загальних законів розвитку науки.
Особливістю ж нової методологічної конструкції українознавства стає той
факт, що відтепер воно мало розвиватися в двох визначальних своїх складових: і
як методологія наукового пошуку в усіх сферах буття та прояву людської
сутності, і як єдина синтетична наукова й навчальна дисципліна.
Здійснення цих важливих і непростих трансформації наукових знань не
могло відбутися інакше як на засадах формування відповідної джерельної бази. І
перш за все необхідно було з’єднати в єдине ціле джерелознавчі й
історіографічні напрацювання не лише в часі, а й у просторі, тобто ті, що
здійснювалися і в Україні, і за її межами. Про більшість напрацювань іноземних
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вчених та вчених української діаспори майже до кінця ХХ ст. мало що знав не
лише широкий загал, а й науковці. І тому правомірним у цей час є бажання
виправити ситуацію. Уже в І пол. 90-х рр. відбувається фактично друге
народження (тепер для України) цілої серії перевидань джерел та документів, що
творилися і зберігалися за кордоном, починаючи з 3-томної загальної та 9-томної
словникової «Енциклопедії українознавства» (за ред. В.Кубійовича і З.Кузелі), й
цілого ряду документальних, бібліографічних та джерелознавчих перевидань
таких, як: «Українська республіка у Великій Східноєвропейській революції» (7томне видання, здійснене О. і О. Підгайними); Бібліографія української
еміграційної літератури (Б.Романчука); «Анотована бібліографія української
літератури в Канаді 1908-1986» (Я.Славутича); «Україніка у збірках Австралії»;
«Архівна україніка у Великій Британії» тощо.
Виключно важливим стало ознайомлення науковців і широкої громадськості
в Україні зі збірниками документів, зокрема, таких, як: «Українська суспільнополітична думка в 20 столітті. Документи і матеріали» у 2 т. (упорядники
Т.Гунчак і Р.Сольчаник); «Українська революційно-демократична партія
(УРДП–УДРП). Зб. документів і матеріалів» та ін.
З початком утвердження незалежного українського життя відбуваються
суттєві зрушення і в українознавчому джерелознавстві в самій Україні.
Відновлюються наміри створити цілісну джерелознавчу базу вітчизняного
українознавства. Так до 1-го конгресу Міжнародної Асоціації україністів
(1990 р.), ЦНБ ім. В.Вернадського, Державною республіканською бібліотекою
ім. КПРС (нині Національна парламентська бібліотека України) та
Археографічною комісією АН УРСР було видано покажчик «Джерела з
українознавства», вип. 1. Другу частину його – «Бібліографія бібліографічних
посібників українських періодичних видань», було видано в 1998 р.
Національною бібліотекою України ім. В. Вернадського, здійснено (2001 р.) й
таке фундаментальне науково-бібліографічне видання як «Українська революція
і державність (1917–1920 рр.)».
Для широкого загалу стають доступними праці таких відомих дослідників
етносоціальних проблем в Україні, як: І.Дзюби, Є.Сверстюка, М.Руденка,
Л.Лук’яненка тощо.
Помітною подією в науковій та педагогічній діяльності нової України стало
видання двох хрестоматійних праць: «Людина і довкілля» у 2-х кн. (1995) (Ідея,
укладання і наукове редагування текстів В.Крисаченка); і його ж
«Українознавство: хрестоматія-посібник» у 2-х кн. (1996), а також збірника
матеріалів і документів «Національні процеси в Україні: історія і сучасність» у
2-х кн. (за редакцією В.Панібудьласки, 1997). У цих виданнях уперше в
українській науково-педагогічній практиці подано зібрання важливих
документів і матеріалів від ранньоісторичної доби і до ХХ ст. включно, що
відтепер суттєво полегшувало науковий пошук і прискорювало процес
дослідження та осмислення проблем тяглості українського етнонацієгенезу та
державотворення. Це починання підхопили інші заклади науки й освіти України.
У 1996 р. видаються два покажчики «Українознавство в системі освіти»
(укладачі П.Кононенко, Л.Токар і Л.Маляренко в Інституті українознавства при
Київському ун-ті ім. Тараса Шевченка) та «Українознавство в системі освіти і
виховання» (Український гуманітарний ліцей Київського ун-ту ім. Тараса
Шевченка).
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З 1997 р. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України
започаткував
видання
реферативно-бібліографічного
бюлетеня
«Українознавство». Перше видання опису праць за 1993 рік відбулося в 1997р.
Долаючи складнощі як матеріального, так і політичного порядку в справі
творення єдиної загальнодержавної бібліографії попередниками було зроблено
немало. І все ж невирішених питань як у науковому, так і в освітньопросвітницькому плані залишилося ще багато. І перш за все, розроблення єдиної
чіткої і скоординованої системи покажчиків і каталогів, створення довідників
про довідники, складання не лише проблемно-тематичних, а й покажчиків для
певної категорії фахівців: науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів тощо.
Відчутної гостроти це питання набуває в контексті потреби формування та
можливого використання сайту «Українознавство» в системі Інтернет.
У якісно новій площині, обширі та змісті воно бачиться в зв’язку з процесами
становлення українознавства як системи наукових інтегративних знань і як
окремої навчальної дисципліни. Особливо гострим воно стає після того, як 5
серпня 1998 р. приймається Постанова Кабінету Міністрів України про
Державний стандарт освіти, якою було передбачено включення українознаства з
2001 р. у навчальні плани середньої школи і, відповідно, підготовку кадрів
українознавців. Саме ці об’єктивні процеси і поставили як невідкладні завдання:
по-перше, створення нової, адекватної потребам суспільства і держави,
концепції розвитку українознавства на сучасному етапі і як науки, і як
навчальної дисципліни; по-друге, започаткування якісно нового підходу до
формування джерельної бази українознавства – основи його розвитку і як науки і
як навчальної дисципліни.
Ці дві обставини і стали домінантними для колективу творців
фундаментального науково-бібліографічного довідника «Українознавство» в 2-х
томах, 4-х книгах (укладачі П.Кононенко, Л.Токар), зокрема, при формуванні
його ідеї, виробленні концепції та структури.
В основу довідника було покладено принципові положення:
а) що українознавство – система наукових інтегративних знань про Україну й
українство як єдине ціле;
б) що процес їх пізнання відбувається на засадах двоєдиного методу –
шляхом диференціацїї й інтеграції аналізу й синтезу знань як у часі, так і в
просторі;
в) що напрацювання в україніці, в україністиці і в українознавстві є
відображенням прояву даного методу на різних етапах процесу пізнання;
г) що структурування джерельної бази науки, її осмислення і використання
відбувається за тими ж принципами, за якими розвивається і сама наука.
І, нарешті, що поєднання джерел у ціле і в часі, і в обширі передбачає й
хронологічно-проблемне їх структурування.
Саме це спонукало укладачів довідника взяти за основу історичний зріз
джерел, а саме – 6 основних хронологічних періодів, у яких і подається увесь
масив джерел. Це джерела, що слугують основою формування українознавчих
знань про: ранньоісторичний період протоукраїнського та українського
етносу, нації і держави; період княжої доби (ІХ – сер. XIV ст.); сер. XІV –
перш. пол. XVI ст.; козацько-гетьманської доби (др. пол. XVI – XVIII ст.);
ураїнознавчі джерела ХІХ ст.; джерела українознавства ХХ – поч. ХХІ ст.
На це конкретно-історичне тло у кожному періоді накладена єдина (з погляду
ХХІ ст.) калька проблем. Це джерела, які слугують базою формування
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теоретико-методологічних та філософсько-світоглядних засад українознавства;
пізнання особливостей розвитку та взаємодії української природи й українського
етносу, нації, народу; історії; держави; права; економіки; культури; мови; науки;
освіти; виховання; міжнародних стосунків та ін. концентрів (структурних
компонентів), що відтворюють буття українського народу в усіх його сферах.
Але особливості нового підходу в даній праці цим не вичерпуються. Вони
присутні як у змісті, так і в формі подачі тексту.
Сказане стосується переважно другої частини довідника, тобто джерел до
концентрів українознавства. Що ж стосується першої частини – «Загальна
українознавча бібліографія», то її структура подана за принципом основних
форм і галузей формування, зберігання та використання джерел. Відкриває її
розділ, без якого практично будь-яке пізнання і самопізнання українства було б
не тільки неповним, а й неможливим – «Київ – столиця України, центр
формування українського народу і його держави». Другий розділ складає
бібліографія видань найбільш загального плану – «Універсалії, довідники,
покажчики» як загальнотематичні, так і персональні. До третього розділу
включені «Документи і матеріали» з проблем українознавства, надруковані у
збірниках та окремими виданнями. У четвертому розділі вміщено бібліографію
видань
матеріалів
конгресів,
симпозіумів,
науково-практичних
конференцій і круглих столів з проблем українознавства. У п’ятому розділі
подано анотований бібліографічний опис часописів, у яких систематично
друкувалися матеріали з українознавства. У шостому розділі вміщено
бібліографію захищених кандидатських і докторських дисертацій з проблем
українознавства, які також структуровані за основними концентрами. І,
нарешті, у сьомий розділ включено бібліографію видань, що охоплюють:
концепції, програми та методологію українознавства як навчальної
дисципліни; відомості про підручники, посібники, хрестоматії та допоміжні
матеріали з питань викладання українознавства в школі; інформацію про
публікації, присвячені методиці, досвіду та сценаріям навчального процесу.
Отже, можна констатувати, що виходячи з нових реалій, потреб суспільного і
державного розвитку і, перш за все, потреби системного й цілісного пізнання
України й українства, формування в народу самоусвідомлення себе як явища
самобутнього й самодостатнього, у бібліографічних напрацюваннях зроблено
спробу зібрати і подати системно й основний масив джерел (бібліографію праць,
документів, матеріалів, періодичних видань і т.д.), які б стали фундаментом для
вирішення головного завдання – перспектив розвитку українського народу й
науки, його самопізнання й самотворення.
Це дає підставу вважати, що дане, як і інше видання подібного роду,
матимуть важливе наукове і практичне значення, стануть надійним підґрунтям у
науково-дослідній, освітній та просвітницькій роботі.
Вони сприятимуть більш плідному і ефективному розробленню теоретикометодологічних питань формування українознавства як цілісної науки;
практичному вирішенню завдання впровадження українознавства в освітній
процес і як окремої навчальної дисципліни, і як українознавчої методології
викладання інших дисциплін; підвищенню загальної і особливо бібліографічної
культури науковців і педагогів, аспірантів і студентів, учнів і всіх, кого хвилює
питання пізнання й самопізнання українського народу та його країни;
допоможуть більш ефективно застосувати методи, притаманні самостійній
роботі з джерелами науки; стануть важливим чинником включення основ
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бібліографічних знань з українознавства у навчальний процес; сприятимуть
розробці такого важливого напряму наукового джерелознавства як
україноджерелознавство, включенню його в систему реєстрів, каталогів,
покажчиків і довідників Книжкової Палати і наукових бібліотек України,
стануть відправним моментом у створенні центру, який координував би всю
роботу не тільки в творенні загальнодержавної українознавчої бібліографії, а й
дбав про поширення бібліографічних напрацювань як у межах України, так і за
кордоном.
Для того, хто досліджує основи науки в наш час уже аксіоматичним стало
положення, що успішний її розвиток можливий лише за умови постійного
формування спеціальних знань про саму науку таких, як джерелознавство,
археографія, палеографія, сфрагістика, історіософія тощо. Та в першу чергу
серед них – знань про історію розвитку самої науки.
Особливо гострою ця проблема постає для інтегративного українознавства –
науки, яка ще тільки формується. Обшири, проблематика і характер
самопізнання народу тепер стали такими, що без оволодіння допоміжними
галузями знань і технологіями їх застосування на різних етапах розвитку творити
науку на її сучасному, більш високому рівні, неможливо.
Наукове осмислення вказаних та інших аспектів добування цілісного знання
та поширення його результатів через систему освіти, виховання, засоби масової
інформації стають все більш нагальними у пошуку істини, визначенні характеру
й напрямів процесу самопізнання й самотворення. І цілком правомірно, що на
етапі розвитку українознавства як синтетичної науки на перший план виступає
проблема розроблення відповідного йому інструментарію та технологій
застосування, спроможності суб’єкта цілісно дослідити об’єкт і подати реальну
картину процесу пізнання.
Ці важливі складові розвитку сучасного українознавства стали предметом
глибокого й системного дослідження на межі ХХ і ХХІ ст. відомими
українознавцями: проф. Кононенком П.П. в його працях «Свою Україну
любіть…» (1996) і «Українознавство» підручник (2006), а також
проф. Калакурою Я.С. у посібнику «Українська історіографія» (2004). І хоч за
формою вони призначалися, головним чином, як допоміжний матеріал при
вивченні українознавства в школах і вузах, та не меншою мірою праці
привертають увагу як вагомі й самодостатні наукові дослідження.
Їм притаманні концептуальна ясність, чітка історіософська й теоретикометодологічна визначеність, історична й історіографічна аргументованість.
Особливістю цих, як і деяких інших досліджень (таких, як: Т.Ю.Горбань
«Українознавство в контексті національно-культурного відродження 1918–
1928 рр.» (1996); О.Нагірняка «Нариси з історії українознавства у
Наддніпрянській Україні (остання чверть ХІХ ст. – 1917)» (2007) та ін., є те, де
концептуально, за змістом і формою історія українознавчої думки розглядається
як процес, що розвивається в органічній єдності з буттям народу. Це робить їх
особливо цінними і переконливими в утвердженні погляду українознавців на
самопізнання й самотворення народу як на процес, який може і має наближатися
до оптимального тільки на інтегративній синтезній основі.
Як видно з усього, при формуванні наукових засад українознавства як
синтетичної наукової дисципліни в зазначений період українознавці не творили
якоїсь особливої нової методології, в чому їх намагалися звинуватити опоненти,
а йшли уже випробуваним шляхом попередників – дослідників історії
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становлення наукового знання як цілого. І саме їх досвід переконує, що будь-яка
галузь науки може формуватися і плідно розвиватися тільки за умови, коли її
основи творяться в органічній єдності з потребами розвитку об’єкта
дослідження, тобто коли наука має чітку і життєдайну мотивацію, коли для її
утвердження склалися необхідні передумови як об’єктивного, так і
суб’єктивного порядку. Стосовно об’єктивних передумов розвитку
інтегративного українознавства, то до їх числа маємо віднести проголошення
незалежності України, практичного вирішення завдань консолідації української
нації, побудови національної держави та громадянського суспільства. Відповідно
до передумов суб’єктивного порядку необхідно віднести потребу осмислення
суспільної мотивації дій в указаних сферах, наявність відповідної йому
(осмисленню) джерельної бази та науково-технологічного інструментарію
добування, осмислення та поширення знань, які були б спроможні відтворити
реальну картину самопізнання й самотворення українського народу як цілого,
визначити напрями, ціннісні орієнтири та критерії поступу.
Зрозуміти логіку співвіднесення всіх компонентів добування знання і
механізмів їх взаємодії не можна було інакше як на основі вироблення єдиної
методології, починаючи з чіткого визначення предмета науки, її соціальних
функцій, мети і завдань, закономірностей, принципів, методів, досвіду й уроків
розвитку, творення інструментарію пізнання, тобто тих висхідних категорій, які
атестують будь-яку науку як єдину систему знань.
За минулі 16 років можна говорити якщо не про детальний і ґрунтовний їх
вислід, то принаймні про з’ясування основних параметрів позначених категорій,
відповідно, проблем та напрямів подальших поглиблених досліджень в
органічній єдності з концептуальними засадами та методологічними
орієнтирами, визначеними в працях проф. П.Кононенка: «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»; «Українознавство –
наука любові, етики, життєтворчості» (2006). Науковці НДІУ МОН України
провели дослідження й дали визначення наукових засад інтегративного
українознавства.
У зазначений період були здійснені розвідки таких основоположних проблем
як: «Походження українського народу» (В.Д.Баран); «Індо арійські таємниці
України» (С.І.Наливайко); «Ідеологія терену» (В.В.Сніжко); «Історична пам’ять
як чинник самоідентифікації українців», «Основні етапи формування джерельної
бази з історії української державності», «Історичні засади українознавства як
науки і навчальної дисципліни», «Методи українознавчих досліджень»
(Я.С.Калакура); «Об’єкт і предмет українознавства», «Українознавство в системі
наук і навчальних дисциплін», «Національна ідея як внутрішня сутність і
самовираження нації», «Зміст українознавства: системно-функціональний підхід
до структурування знань», «Актуальні проблеми теорії і методології
українознавства», «Історіографія українознавства як чинник становлення і
розвитку наукової системи знань», «Досвід і уроки буття українського народу в
системі українознавства», «Українознавство як засіб самоідентифікації, основа
духовного розвитку українського народу», «Мова в самопізнанні й самотворенні
українського народу», «Українознавство і побудова національної держави в
Україні», «Українознавчі виміри побудови громадянського суспільства в
Україні»; «Українознавство в змісті та структурі національної освіти»

81

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

(Л.К.Токар). Проведено дослідження теоретико-методологічних проблем
українознавства в контексті певних сфер періодів, історичних подій та
персоналій, зокрема, таких, як: «Проблеми теорії і методології українознавства в
дослідженнях українознавців ХХ ст.» (Л.К.Токар), «Концепція та історіографія
української революції ХХ ст.» (В.Ф.Солдатенко); «Проблеми етногенезу
українського народу у шкільних і вузівських підручниках» (В.Д.Баран);
«Історична пам’ять як чинник самоідентифікації українців»; «Історичні засади
українознавства як науки і навчальної дисципліни» (Я.С.Калакура).
Як видно з проблематики теоретико-методологічних досліджень основні
зусилля українознавців, крім названих досліджень, історичних, джерелознавчих
та історіографічних засад українознавства (його періодизації) були зосереджені
на:
вивченні загальних тенденцій та особливостей розвитку українознавства на
кожному історичному етапі;
подальшому розробленні концептуальних основ науки;
дослідженні предмета, методу, функцій і завдань українознавства та значення
їх вирішення для суспільного розвитку і розвитку гуманітарної науки;
виробленні та поглибленні теоретико-методологічних засад, методології
пізнання й самопізнання, творення й самотворення українського народу;
з’ясування ролі особистості українознавця в розвитку знань про Україну й
українство;
визначенні основних категорій та понять науки, розробленні інструментарію
українознавця;
вивченні досвіду та уроків буття в системі самопізнання й самотворення
українського народу;
осмисленні феномена національної ідеї як внутрішньої сутності, чинника
самовираження нації;
обґрунтуванні нових підходів до застосування загальнометодологічних
наукових принципів в українознавчих дослідженнях, опрацюванні їх методик.
Відмітною ж особливістю процесу було те, дослідження ці здійснювалися не
в суто академічному плані, а переважно в ритмі самого життя. Їх формула
завжди визначалася невідкладними потребами розвитку. Тому цілком логічним
бачиться й той факт, що поряд з формуванням наукового українознавчого
інструментарію в цей час багато уваги приділяється науково-прикладним
проблемам: теорії та методології освіти, виховання, управління державними та
суспільними процесами, зокрема, в таких його складових, як: українознавство і
побудова національної держави в Україні; українознавчі виміри громадянського
суспільства; впровадження українознавчих теоретико-методологічних розробок
у системи освіти, виховання, культури; творення наукової бази освітніх програм;
участь у підготовці довідників, посібників, методичних розробок, узагальнення
практичного досвіду; розроблення концепцій та організаційно-наукового
забезпечення проведення освітньо-виховних заходів (конкурсів, олімпіад) тощо.
В апробації та поширенні теоретико-методологічних напрацювань
українознавців у цей час виключно важливого значення набувають щорічні
Міжнародні науково-практичні конференції, конгреси та круглі столи,
організатором яких виступають НДІУ МОН України, Міжнародна асоціація
«Україна та світове українство» та Світові конгреси україністів (раз у 3 роки) які
проводить МАУ.
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Від початку 90-х рр. було проведено 15 щорічних Міжнародних конференцій
і конгресів МАУ. Перелік тем, які обговорювалися на Міжнародних
конференціях 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: теоретикометодологічні та організаційні проблеми» (1994). Далі в історичній ретроспекції
(з 1995 до 1999) було розглянуто особливості розвитку українознавчої думки від
найдавніших часів і до сьогодення. У 2000 р. обговорювалася 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 в світовому просторі».
В активізації осмислення і поширення наслідків обговорення історичних,
історіософських і теоретико-методологічних проблем та напрацювань
українознавців, наукового українознавчого інструментарію все більшу роль
починають відігравати нові технології: збірники наукових праць НДІУ МОН
України, які видаються за підсумками щорічних Міжнародних науковопрактичних конференцій, конгресів та круглих столів і щоквартальник – журнал
«Українознавство», що видається НДІУ МОН України з 2001 р.
З 2007 р. журнал почав поширюватися і в електронному варіанті через
систему Інтернет. На його сторінках, крім постійних рубрик, у яких
висвітлюються питання історії, історіографії, джерелознавства, теорії та
методології науки самопізнання можна віднайти матеріали практично з усіх
концентрів. Систематично діють тут рубрики: «Освіта», «Мова і майбутнє
України», «Українська суспільно-політична думка», «Українська національна
культура», «Пам’ять», «Україна – етнос», «Україна і світ», «Рецензії та відгуки»
тощо. В журналі друкуються матеріали як з фундаментальних досліджень, так і
гіпотези, версії, полемічні статті працівників інституту, його аспірантів,
науковців науково-освітніх установ різних міст України і світу. Тематика статей
охоплює проблеми історії, теорії та методології українознавства у вітчизняних і
зарубіжних виданнях; напрацювання у сферах історіографії та джерелознавства,
археології й археографії, літератури і мистецтва в їх історичній ретроспекції та
сьогоденні; особливості практичного втілення українознавства в закладах освіти
та культури, висвітлення передових методів їх діяльності.
Журнал, згідно з Постановою Президії ВАК, став фаховим з історичних і
філософських наук (періодичність – раз на три місяці). Електронна версія
журналу представлена на сайті Інституту (www.rius.riev.ua). Журнал
розповсюджується як в Україні, так і в США, Канаді, Великобританії, Росії,
Італії, Німеччині та багатьох інших країнах світу.
На сайті НДІУ МОН України започаткована й постійно поповнюється
рубрика (сторінка) «Інструментарій українознавця».
Усі ці здобутки, якими позначені 90-ті рр. ХХ і поч. ХХІ ст. у розвитку
українознавчої науки, дають підставу стверджувати, що вони стали наслідком
якісно нового періоду в житті народу, а й відображають відтепер домінуючу
тенденцію в його розвитку на засадах наукового самопізнання й самотворення.
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Спираючись на історичний досвід, наукові розробки попередників, їхні
послідовники в кінці ХХ і поч. ХХ ст. дали глибоке наукове обґрунтування
доцільності та визначили закономірності становлення й розвитку
українознавства як і в його складових – концентрах знань (історії, мові,
літературі, культурі, етнології, країно-, суспільствознавстві і т.д.), так і в
його цілісній, синтетичній сутності. Аргументовано доведено, що це –
двоєдиний процес, що усвідомлення національних інтересів у найширшому
їх розумінні, зрештою рівнозначно усвідомленню сенсу етнонаціонального
буття народу, його історичного покликання; що формування світоглядних
підвалин народу не може відбутися інакше як через систему освіти,
виховання, культури, управління і неодмінно на засадах наукового
українознавства, яке розвивається тепер і як єдина синтетична наука, як
певний рівень свідомості народу. Вченими-українознавцями сьогодення
здійснено визначення й дано обґрунтування взаємозалежності стану
етнонаціонального, громадянського та державного розвитку українського
народу й розвитку українознавства як науки, як методології освітньовиховного процесу і як окремої навчальної дисципліни; дано визначення
основоположних принципів українознавства як науки і навчальної
дисципліни, механізмів його взаємодії з галузевими науками в процесі
самопізнання й самотворення українського народу; здійснено формування
базових понять і категорій науки, обґрунтування їх ролі в подальшому
розвитку історії, історіографії та історіософії сучасного українознавства. Всі
ці концепти побудовані на основі глибокого усвідомлення діалектичної
єдності матеріального і духовного життя українства. Бо призначення будьякої наукової дисципліни і науки як цілого, визначається загальною
потребою і логікою людського буття – пізнанням законів розвитку Природи,
людини й суспільства та виробленням технологій їх застосування. Доки не
пізнані закони розвитку, людина може тільки спостерігати та описувати
явища й процеси, збирати і систематизувати факти, накопичувати
імперичний матеріал. Але вона нічого не може пояснити і, тим більше,
передбачити. Наука починається тільки тоді, коли знання приводяться в
систему відповідно до законів розвитку. І процес цей постає оптимальним
лише за умови, коли вивчення загальних і специфічних законів (у т.ч. й
наукових) відбувається в органічній єдності, субординації та узгодженості.
При цьому закони науки відтворюють лише те, що є в дійсності. Тільки
за таких умов вони вказують як необхідно мислити у тій чи іншій сфері
буття. Будучи пізнаними, закони виступають основою для визначення
принципів і методів пізнання та практичної дії. Пізнання законів розвитку
людини, нації, народу дає підстави для визначення механізмів (принципів і
методів) прояву пізнаних законів. Все це в своїй єдності та взаємодії й
творить таке явище і поняття як методологія науки.
Пізнання законів розвитку, усвідомлення принципів і методів їх прояву, у
т.ч. і на рівні свідомості, дає змогу глибше приникати в сутність явищ і
процесів, чіткіше бачити місце і роль у них людини, виробляти адекватну її
поведінку і дію. Ще нашим предкам була відома істина: коли усвідомлено
принцип, тоді неодмінно будуть знайдені і засоби його поширення
(застосування).
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Відповідно, і в науковій організації знання центральне місце належить
принципам його побудови. Те, наскільки для практики значимо
усвідомлення наукових принципів дії, свідчить хоч би той факт, що без
твердих і надійних основ переконання люди не можуть брати на себе тягар
важливих рішень і відповідальність за їх виконання. Усвідомлення
принципів пізнання (самопізнання) дає змогу суб’єкту формувати тверде
переконання й логіку дій, бачити їх наступність і взаємозв’язок не тільки в
теорії, а й на практиці.
І саме тому визначення механізмів творення та реалізації змісту в
українознавстві відтепер відбувається в єдиному контексті осмислення
національної ідеї і національних інтересів українського народу.
Саме завдяки такому підходу дослідження науковців сприяли подальшій
розробці і поглибленню концептуальних та теоретико-методологічних засад
українознавства як науки і навчальної дисципліни; більш аргументованому і
доступному у формах розкриття механізмів самореалізації сутності науки
самопізнання; взаємодії українознавства і спеціальних наукових дисциплін
про українську людину й спільноту; більш активному усвідомленню
українознавства як визначального чинника самопізнання та самотворення
народу; творчому дослідженню його як цілісної наукової системи знань,
головним завданням якої було, є і буде розроблення методології цілісного
самопізнання, самотворення народу і в таких визначальних сферах його
духовності, як наука, освіта, виховання.
На жаль, через недостатнє інформаційно-технічне, фінансове
забезпечення, поширення результатів реалізації дослідницьких тем
(обмежений тираж журналу «Українознавство» та збірника наукових праць
НДІУ МОН України) науковий доробок українознавців і в ХХІ ст. все ще
залишається малодоступним широкому колу науковців, педагогів,
управлінців, політиків, громадськості.
А тому цілком логічними постають ті висновки і пропозиції, які вже були
сформовані за підсумками дослідницьких тем і в ухвалах щорічних
Міжнародних науково-практичних конференцій та конгресів, і, зокрема, у
тому сенсі, що у зв’язку з важливістю і масштабністю завдань розвитку
науки українознавства та впровадження її здобутків в усі сфери суспільного
життя необхідно повернутися до розроблення та прийняття на базі існуючих
дослідницьких проектів та ухвал Міжнародних науково-практичних
конференцій «Державної цільової програми «Українознавство».
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Мостяєв О.І. (Київ)
ЧОТИРИ НАУКОВІ ПІДХОДИ
В УКРАЇНОЗНАВСТВІ:
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
У статті розглядається суть наукового підходу в українознавстві.
Окреслюються чотири домінуючі дослідницькі стратегії в розвитку
українознавчої думки: державницька, народницька, антропогеографічна,
духовно-ментальна.
Українознавство, попри визнання або невизнання його за окрему науку, є
областю знань, що має певну гносеологічну цілісність, бо існує реальний
об’єкт його пізнання. Тобто українознавство, незалежно від того чи
розглядати його як окрему науку, чи як сукупність знань щодо окремого
об’єкта, утворює гносеологічну цілісність, і до нього застосовні загальні
принципи наукознавчого аналізу. Окрема проблема – початок саме
наукового українознавства та виявлення найбільш загальних рис його
методологічної структури.
З приводу першого, очевидно, слід простежити початки саме наукових
досліджень України, а будь-яка наукова методологія, як відомо, вимагає, поперше, отримання знань на підставі визначеного наукового методу, і, подруге, його теоретичну систематизацію, узагальнення1. Вочевидь, з таких
позицій критеріями наукового пошуку будуть з’ясування, у яких
українознавчих творах було вперше досить чітко застосовано науковий
метод.
З приводу другого нас має цікавити перш за все розвиток власної
українознавчої думки, що полягає у концептуальному способі виокремлення
України та українського народу як предмета наукового дослідження, а також
у відзначенні на підставі цього домінуючих підходів в українознавстві та
наявності чи відсутності наукової рефлексії щодо самого українознавства.
Якщо виходити з наукознавчого концептуального пріоритету, то
найважливіше звернути увагу на поняття «науковий підхід». Під ним
зазвичай розуміють комплекс «парадигматичних, синтагматичних та
прагматичних структур та механізмів у пізнанні та практиці, що
характеризують конкуруючі між собою або поетапно заміщуючі одна одну
стратегії та програми»2. Інакше кажучи, вичленування наукового підходу має
бути пов’язане з виразним домінуванням у концепції наукового твору тих чи
інших дослідницьких стратегій або наукових програм.
Щодо українознавства такий метод може бути застосований, якщо
виділяти ту чи іншу наскрізну тему, що домінує у цілій групі українознавчих
наукових творів, причому не тільки історичних, а і географічних та інших.
1
2

Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983.
Мацкевич В.В. Подход // Социология: Энциклопедия. – Минск, 2003. – С. 743-744.
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Прикро, але окрім (найбільш розвиненої як система українознавчих
узагальнень) української історіографії, виділення таких головних ідей в
українознавчих творах практично не проводилося1. Але ж саме виділення
конкуруючих або заміщуючих один одного наукових підходів може
підштовхнути до подальших наукових пошуків в українознавстві.
Конкретний українознавчий підхід, хоча найбільш вираженим може бути
у межах спеціальної науки (історії, етнографії тощо), має виразні ознаки
міждисциплінарності. Наприклад, феномен українського козацтва може
вивчатися і як суспільна група, що сприяла низці історичних подій; і як
самодостатня етнографічна група, що виникла за тих або інших умов; і як
політико-економічна форма, що мала певні права та обов’язки; і як феномен,
що мав власні світоглядні та поведінкові традиції та стереотипи; і як
суспільний стан, що спричинив національне відродження та відтворення
української державності. При цьому залишається спільний предмет –
козацтво.
Специфіку кожного конкретного підходу визначають пізнавальні
установки, що регулюють процес відтворення об’єкта наукового пізнання, та
суспільні нормативи, що фіксують роль науки та її цінність для суспільного
життя на даному етапі розвитку.
У межах пізнавальних установок виділяють:
ідеали та норми пояснення й опису;
способи обґрунтування та доказовості;
побудову та організацію знання.
У сукупності вони й утворюють схему стратегії пізнавальної діяльності,
що забезпечує пізнання.
Науковість дослідження передбачає також наявність узагальнень –
певних образів наукового предмета, що фіксують його системні
закономірності. І, головне, ці узагальнення здійснюються на підставі
досліджень, проведених згідно з стратегією, – спостереження, експерименту
або тлумачення інших джерел (в історичній науці, наприклад,
текстуальних)2.
Виходячи з таких позицій спробую вичленувати ті чи інші дослідницькі
стратегії, орієнтовані згідно з методолого-теоретичною установкою, або ж
загального теоретичного плану, що складають суть наукового підходу. Саме
такий підхід, на мою думку, і є найбільш адекватним щодо періодизації
історії українознавства.
Аналіз цілого спектра наукових українознавчих праць дає змогу в історії
українознавства виділити чотири дослідницькі стратегії, що визначали
відповідні наукові підходи. Причому всі чотири були так чи інакше
реалізовані в галузі історичної науки, але мають міждисциплінарне
значення, виступаючи як загальні пізнавальні стратегії. Тепер розглянемо

1
Тут же ми маємо традиційне виділення двох підходів – народницького та державницького.
Див., наприклад: Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. – К., 2004. – С. 155-254.
2
Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. – М., 1995. – С. 213228.
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провідну ідею, логіку доказовості та організацію знання у межах кожного
підходу.
Історично першим виник державницький підхід. Він випливав із
існування Української автономної держави та пануючої у тогочасній
історичній науці установки на розгляд історії політичних одиниць та на роль
в історії видатних особистостей – правителів, представників політичної та
родової аристократії, а також духовного стану. Він відчленувався від
літописання і поступово набув самостійної якості у козацьких літописах у
вигляді ідеї тяглості Української держави від Київської Русі до козацьких
часів та інших узагальнень наукового типу, ґрунтованих на використанні
літературних джерел, свідчень очевидців та інших фактів. Першим науковим
твором цього підходу слід вважати працю Ф. Сафоновича «Хроніка з
літописців стародавніх» (1670-ті рр.) – вона ґрунтувалася на великому колі
достовірних історичних джерел та містила узагальнюючий виклад історії
України. У цьому, у самій структурі твору та у характері узагальнень слід
вбачати перший науковий українознавчий твір. Крім того, твір залишив
науковий слід серед українських та російських істориків аж до початку
ХІХ ст. Все це дає змогу зсунути початок наукового українознавства на
понад століття раніше, ніж це вважали М. Грушевський та Д. Дорошенко, –
від межі ХVІІІ та ХІХ ст. до ІІ пол. – кінця ХVІІ ст. Крім того, його,
вочевидь, слід пов’язати як із піднесенням української національної
самосвідомості, так і з розвитком науки, спричиненим діяльністю КиєвоМогилянського колегіуму – навчального закладу європейського типу. Саме з
колегіумом були пов’язані Ф. Софонович, С. Величко та П. Симоновський –
творці перших наукових праць з українознавства.
Елементи державницького підходу виразно простежуються в «Історії
Русів», у працях істориків Д. Бантиш-Каменського та М. Маркевича, до
нього близькі окремі ідеї у М. Драгоманова, П. Куліша. Новий поворот до
цього підходу можна побачити у праці Ф. Уманця «Гетьман Мазепа»
(1897 р.), а також у проголошеній та обґрунтованій у 1900 р.
М. Міхновським ідеї створення «держави одноплемінного національного
змісту». Від цього часу державницький підхід в українознавстві поступово
набирає сили і доходить свого найбільшого обґрунтування у
В. Липинського. Він домінував у працях І. Крип’якевича, О. Шульгіна,
Б. Крупницького,
М. Кордуби,
І. Джиджори,
В. Герасимчука,
С. Томашівського тощо, і дістав своєрідне завершення в добу українізації – у
праці М. Волобуєва («До проблеми української економіки», 1928 р.), де було
вперше розроблено концепцію економічного обґрунтування української
незалежності. Період між 1900 та 1930 рр. характеризувався прогресуючим
розвитком та на певний час – виразним домінуванням державницького
підходу в українознавстві, поширившись за межі історичної науки – у
географію та літературознавство. Однак із згортанням українізації він
розвивався лише за кордоном. Тут він був поглиблений у працях
С. Дністрянського, А. Лотоцького, П. Феденка, С. Наріжного, А. Яковліва,
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М. Славінського, А. Шульгина, О. Бочковського, Д. Дорошенка,
О. Оглоблина, Н. Полонської-Василенко, І. Лисяка-Рудницького1.
Провідна ідея державницького підходу – бачення України насамперед як
політичного утворення. Іншими складовими концепції є виразний елітаризм
та націологічність. Роль в історії окремих особистостей оцінюється через їх
роль у відстоюванні та зміцненні національної державності або у боротьбі за
її створення. Народ з історичного процесу не виключається, однак оскільки
перевага надається політичному суб’єктові, то таким суб’єктом для
доновітніх часів розглядається політична еліта чи будь-яка активна
державотворча суспільна група, спроможна відтворювати державність
(наприклад, козацтво, українська шляхта). У новітні ж часи активну
державотворчу та підтримуючу державність роль відіграє цілісна свідома
нація – провідний політичний суб’єкт епохи.
Така провідна ідея задає певну логіку доказовості та спрямування
наукових досліджень в українознавстві та українознавчих дисциплінах.
В історичній науці такий підхід вимагає пов’язати логіку викладу
матеріалу з розвитком національної державності, а в епохи її відсутності – з
відстеженням форм та способів боротьби української спільноти за її
відновлення. Це вимагає виділення історичних етапів українського
державотворення. Важливим є питання, у чому причини втрати української
державності в різні періоди її історії та які чинники її безперервності.
Особлива проблема – питання континуїтету українських еліт. Нарешті, ще
одна проблема – роль тих чи інших діячів української історії у розвитку
національної державності.
Натомість, як міждисциплінарний українознавчий підхід державницький
заторкує й інші науки. Так, державницький підхід у географії (частково
реалізований С. Рудницьким та М. Кордубою2), вимагає обґрунтування
доцільних державних меж, пов’язаних із етнічним та господарським
просторовим розподілом, створення фізичної та економічної географії
держави.
В економіці державницький підхід вимагає економічного обґрунтування
незалежності Української держави, з’ясування чинників формування
цілісного національного ринку, розробки питань національної валюти,
економічної інтеграції регіонів України тощо.
1
Тут і далі, за винятком зазначених посилань, для аналізу теоретичного вкладу згаданих
дослідників було використано наступні праці: Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. –
К., 1996; Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на поч. ХХ ст. та її досягнення
// Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993. – С. 26-39;
Енциклопедія українознавства. Загальна частина. У 3 т. – К., 1995; Енциклопедія
українознавства. Словникова частина. У 10 т. – Львів, 1993–2000; Калакура Я. Українська
історіографія; Філософська думка в Україні. Біобібліографічний словник. – К., 2002;
Оглоблин О. Українська історіографія. 1917–1956. – К., 1993; Полонська-Василенко Н. Нарис
історіографії // Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1992. – Т. 1. – С. 13-38;
Потульницький В.А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії
ХVІІ–ХХ століть. – К., 2002; Шаблій О. Суспільна географія: Теорія, історія, українознавчі
студії. – Львів, 2001. – С. 318-331.
2
Федорів І. Мирон Кордуба як вчений: життя і діяльність // Історія української географії.
Всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2 (14). – С. 11-22.
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Особливий напрямок задає державницький підхід у соціології,
політології та правознавстві. Це і розробка та застосування до української
історії і дійсності теорії еліт, і системне дослідження ключових питань
національної самостійності та державності, і політологічний аналіз різних
форм державності в історії України, а також з’ясування проблеми
легітимації тих чи інших дій політичних провідників, міжнародних угод та
законів щодо зміцнення української державності. Обов’язково увагу також
слід приділити проблемі дослідження українського націоналізму – і як
ідеології, і як політичного, і як соціального чинника. Окрема увага має бути
приділена проблемам витоків та форм українського права та впливам на
нього чужих правових систем.
У біографічних та психологічних дослідженнях державницький підхід
слід пов’язати з оцінкою життя та творчості постаті для розвитку української
держави або її ідеї, з’ясувати її цінність як активного діяча політичного
процесу.
Дисципліни ж культурологічного кола (до них тут віднесено етнологію,
культурологію, етику, релігіє-, мово- та літературознавство) мають звертати
увагу більше на з’ясування культурної ролі національних еліт, на проблему
збереження вищих верств та інокультурні впливи на неї, на питання
формування української нації та літературної мови, на проблему державної
мови, на роль релігійних конфесій у зміцненні, об’єднанні або навпаки –
роз’єднанні громадян країни.
Таким чином, зазначений підхід виходить за межі окремих наукових
дисциплін. Та застосування у межах кожної дисципліни тільки
державницького підходу залишає величезну кількість проблем за межами
наукових досліджень. Існує низка проблем, що виходять за межі окремого
підходу взагалі. Наприклад, проблему «історичності» чи «неісторичності»
українців не можна вирішити тільки історичними або тільки
політологічними методами, як і на підставі тільки державницького або
тільки народницького підходу.
Другий підхід – народницький – виник під впливом ідей романтизму на
межі ХVІІІ та ХІХ ст., переважно у межах української етнографії,
славістики, мовознавства та краєзнавства. Пізніше він поширився на
історичну науку і був провідним в українознавстві майже ціле ХІХ ст.
Концептуально він був оформлений у працях М. Максимовича, котрий,
особливо у своїх пізніх працях (40–50-ті рр.) довів контитуїтет між княжою
та козацько-гетьманською добами в історії України на підставі
безперервності існування українського народу та його культури.
М. Костомаров та В. Антонович розглядали чинниками історичного процесу
в Україні селянство та народні рухи. До українознавців-народників слід
віднести більшість представників Київської школи В. Антоновича, зокрема
Д. Багалія, І. Линниченка, П. Голубовського, О. Андріяшева, М. ДовнарЗапольського, О. Грушевського та багатьох інших, а також О. Лазаревського,
Я. Головацького, М. Номиса, І. Рудченка, М. Сумцова, значною мірою
П. Чубинського, П. Куліша та М. Драгоманова. Вершиною розробки
народницького підходу в українознавстві стала творчість М. Грушевського
та діяльність під його проводом НТШ.
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Головна ідея народницького підходу – визнання домінуючої ролі в
українських суспільних процесах народу, розгляд України насамперед як
витвору та осередку його життєдіяльності, акцентуація українознавчих
досліджень на соціально-економічній сфері. Народ постає основою і носієм
соціальності – як політичної, так і економічної та культурної. Найважливіші
чинники генетичної пов'язаності українського народу – це мова («перший і
найважливіший показник національного життя») та народне право. Держава
у такому підході розглядається в кращому разі як наслідок і витвір
українського національно-культурного руху1. Так, М. Грушевський,
вказуючи на періодичні в історії України «зради еліт», наголошував, що
тільки народ виступав чинником безперервності історичного процесу і
заново створював національні еліти. Тобто він є історичним та
державотворчим суб’єктом, його потребами та жаданнями формуються
суспільні структури та культурне життя.
Отже, головний акцент в історичній науці переносився на
характеристики, перш за все соціально-економічні, різних суспільних груп,
на народні рухи, на безперервність історії народу та його культури.
Послідовно впроваджувати цей принцип в українську історію першим став
так В. Антонович.
У географічній науці це орієнтувало на вивчення просторового
розташування українського народу, виокремлення українських етнічних
земель та вивчення структури етнічного ареалу українців.
В економічній науці більшу увагу природно приділяти традиційній
українській економіці, перш за все сільському господарству.
У соціологічному, політичному та правовому плані суспільство має
розглядатися як втілення вільнолюбного демократичного духу українського
народу та його соціально-економічних потреб. Більше уваги приділяється
широкому демократизму та історії народного права, еволюції його від
звичаєвого до державного, у відтворенні народом у різні епохи національних
еліт.
У біографістиці та психології більший акцент робиться на народному
походженні та соціально-економічному стані, на етнічній самоідентифікації
та наявності української етнічної свідомості.
Нарешті, у культурологічних дисциплінах величезний пріоритет у
розвитку підходу мають етнографія та народознавство, віддається важлива
роль народним традиціям та звичаям, проблемам автохтонності, етнічного
походження та систематизації етноформуючих чинників, особливостям
традиційного природокористування та традиційній матеріальній культурі,
національним жанрам у мистецтві та літературі, значенню народної мови
тощо.
Українознавство з такої точки зору виглядає ближчим до народознавства,
а деякі його компоненти як цілісної системи знань відсуваються на
периферію досліджень (проблема державності та національних еліт,
1
Оглоблин О. Проблема схеми історії України 19–20 століття (до 1917 року) // Український
історик. – 1971. – № 1-2 (29-30). – С. 5.
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особлива роль духовної культури у деяких суспільних процесах, як-то
формування козацтва, релігійні розколи та подібне) або навіть просто не
звертається на них увага (проблема державної легітимності, модернізації та
мобілізації нації тощо).
Втім, у своєму найвищому розвитку народницький підхід вийшов за
власні межі. Саме М. Грушевський обґрунтував схему, що мала
парадигмальне значення для українознавства. Хоч він і розглядав появи та
зникнення держав залежно від етапів історії українського народу і
запропонував періодизацію, схожу на ту, що її використовували ще
Софонович та козацькі літописці, але своїм принципом генетизму та
достовірними аргументами щодо безперервності українського населення від
антської доби він їх обґрунтував науково. Етапи ж такі: Антська доба;
Київська держава; Галицько-Волинська держава; Литовсько-Польська доба;
Козацька доба і Гетьманщина; модерний український національний рух1,
наслідком якого стало відновлення державності у вигляді УНР не без участі
самого М. Грушевського.
Та він науково, спираючись на історичні джерела, довів, що першим
державним утворенням українського народу була Руська держава з центром
у Києві, наступником якої стало Галицько-Волинське князівство XII–XIV ст.
Ця схема залишається універсальною і тепер, використовуючись
прихильниками всіх українознавчих підходів.
Однак загалом сам Грушевський державником так і не став – проблеми
держави і державності він завжди розглядав як похідні від домінуючої місії в
історичному процесі «народу».
Антропогеографічний підхід, на відміну від попередніх, виник і розвився
не в межах історіографії чи етнографії. Перші його обриси з’явилися у
дослідженнях антрополога Хв. Вовка, котрий намагався пов’язати
антропологічну будову українського народу з його автохтонною територією.
У географічних працях М. Кордуби та С. Рудницького цей підхід було
поглиблено у контексті розвитку української національної географії. Свій
вклад у нього здійснили історики В. Липинський та О. Пріцак, географ та
енциклопедист В. Кубійович, один з ідеологів українського націоналізму
Ю. Липа. Теоретичним підсумком у розвитку цього підходу стала книга
«Україна: природа і люди» (Крисаченко В., Мостяєв О., перше вид. –
2000 р.). Цей підхід ніколи не був домінуючим, однак він має виразні
методологічні окреслення.
Провідна ідея антропогеографічного підходу – бачення України як
природно-територіальної реальності, у якій народ, економіка, держава та
культура виступають як похідні від географічного ландшафту, як форми та
способи адаптації до нього. Він визначає характер природокористування
первісних спільнот, виступає провідним етноформуючим чинником,
впливаючи на особливості національного світогляду, і, врешті, стає
підставою для державної самоорганізації. Певною мірою цей підхід
1
Грушевський М. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії
східного слов'янства // Винар Л. Найвидатніший історик України М. Грушевський (1866–1934).
– Б. м., 1986. – С. 101-108.
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перетинається з геополітичними теоріями, бо відшукує механізми впливу
географічних чинників на суспільні процеси. Причому антропологічний тип
спільноти також розглядається як форма її адаптації до території, так само як
і етнос та вироблена ним культура. Такі механізми безпосередньо впливають
на архаїчні, доіндустріальні спільноти. Однак і в індустріальну добу такі
чинники, як природні ресурси, засоби сполучення, географічне та
геополітичне положення впливають на розвиток суспільства. Хоча це
відбувається і більш опосередковано, нелінійно.
В історичній науці такий підхід також знайшов свій вираз. Так,
В. Липинський писав про «територіальну націю», котра із власною
територією перебуває в органічній цілісності, яку створює «закон землі», що
накладає відбиток на риси його соціального, родинного та політичного
укладу1.
О. Пріцак вважав, що «Історія України – це не історія української
етнічної маси (етнізм не є об'єктом історії), а міряна лінеарним часом
багатоперспективна візія минулого всіх типів держав і спільнот, що існували
на теперішній українській території в минулому, і їх носіїв (еліт), політично
свідомих (“політичних українських”), та перейнятих ними розвинутих
цивілізацій»2. Тобто такий підхід в історії орієнтує на дослідження всього,
що поставало та змінювалось у просторовім обширі сучасної держави.
Антропогеографічний підхід у географії, найбільше розроблений,
реалізований М. Кордубою, С. Рудницьким та Ю. Липою, пов’язує суспільні
та економічні процеси з географічним середовищем. Звідси і зв’язок його з
геополітикою, орієнтованість на визначення доцільних географічних меж
Української держави, на визначення геополітичних пріоритетів та інтересів.
В економіці антропогеографічний підхід ґрунтується на розгляді
географічних
чинників
природокористування
–
як
природного
(традиційність землеробства та металургії для України), так і
індустріального – прив’язаність української економіки до родовищ
кам’яного вугілля, залізної руди та марганцю, потужний економічний
потенціал українського чорнозему тощо.
У соціології, політології та правознавстві позиції такого підходу є
найбільш слабкими. Визнається, що географічний простір впливає на
суспільствотворення, наприклад, стимулюючи появу т. зв. «гідравлічних
суспільств», ґрунтованих на масових зрошувально-осушувальних роботах.
Однак специфіка географічного простору нічого не говорить про
зумовленість політичних систем, хіба що в найзагальнішому плані. Так,
Г. Маккіндер стверджував, що світова історія є історією боротьби двох начал
– демократичної океанської та авторитарної континентальної цивілізацій3.
У біографічних та психологічних дослідженнях антропогеографічний
підхід орієнтує на пошуки закономірностей особистого розвитку, пов’язаних
із впливами географічного простору та ландшафту.
1
Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. – Т. 6. – Кн. 1: Листи до братівхліборобів. – К.; Філадельфія, 1995.
2
Пріцак О. Що таке історія України? // Слово і час. – 1991. – № 1. – С. 53-60.
3
Маккиндер Х.Дж. Географическая ось истории // Полис. – 1995. – № 4. – С. 162-169.
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Найбільш глибокі висновки з антропогеографічного підходу можна
створити у галузі культурології та етнографії. Ландшафт зумовлює не тільки
еколого-географічну
виокремленість
територій,
а
й
способів
природокористування, визначаючи господарсько-культурні типи спільнот, та
не в останню чергу завдяки цьому впливає на розвиток культури, перш за
все, рис ментальності, пов’язаних із сприйняттям ландшафту та
природокористуванням. Можна простежити закономірності його впливу на
українські вірування, обряди, звичаї, світогляд народу загалом, навіть на
способи національного філософствування. Він задає символіку спілкування
та образи мислення, впливає на мову, зокрема етимологію, і, звісно, на
адаптивні стереотипи поведінки. Останнє добре простежується в українців
як народу традиційно землеробського, що формувався у зоні досить
родючих ґрунтів1.
Попри це, антропогеографічний підхід не може охопити низку тих
процесів, котрі відбуваються у сфері взаємодії культур та цивілізацій, а
також специфіку українського націєгенезу, механізми трансформації
постіндустріального суспільства, яке вже ґрунтується не стільки на
використанні природних ресурсів, скільки інформаційних процесів та
технологій, практично не пов’язаних із ближчим природно-антропогенним
довкіллям.
Нарешті, як окремий підхід в українознавстві слід виділити духовноментальний. Він розвивався в межах дисциплін етнології, психології та
філософії. Однак як і всі інші, мав міждисциплінарний характер.
Елементи цього підходу з’явилися ще на початку ХІХ ст. Їх можна
знайти у працях хіміка та етнографа В. Каразіна2, історика та етнографа
М. Костомарова, етнографа П. Чубинського, мовознавців О. Потебні та
Д. Овсянико-Куликовського,
географа
С.
Рудницького,
історика
В. Липинського, у яких присутні елементи етнопсихологічного аналізу,
простежуються спроби проаналізувати риси українського національного
характеру та порівняти його з іншими народами, а також визначити деякі
чинники його формування.
Час оформлення та поглибленої розробки духовно-ментального підходу в
українознавстві – це період між сер. 20-х та поч. 90-х рр. ХХ ст. Він був
опрацьований у творах Д. Чижевського, І. Мірчука, І. Огієнка,
О. Кульчицького, І. Рибчина, В. Яніва, окремі його питання розглядалися у
працях Є. Онацького, Б. Цимбалістого, М. Шлемкевича, З. Кузелі,
Г. Ващенка, Ю. Липи.
При поверхному огляді може видатися, що йдеться про специфічний
різновид народницького підходу. Та при поглибленому розгляді можна бачити,
що в працях від Чижевського і до Яніва представлена складна міждисциплінарна
стратегія, що торкається специфічного бачення України – як духовноментального феномену, першооснови та головного виразу єдності народу з його
культурою та ноогенним, окультуреним ним, ландшафтом. Підставами для
такої єдності є і національна свідомість, і колективне несвідоме, і, головне,
1
2

Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – 2 вид., перероб. і доп. – К., 2002.
Павленко В.М., Таглін С.О. Етнопсихологія. – К., 1999. – С. 28-29.
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національна культура, що утворює тотальне поле інформаційних взаємодій.
Причому саме культура виступає чи не провідним чинником як окремішності
народу серед інших, так і інтерсуб’єктивних взаємодій. Завдяки цьому як
суспільні групи, так і окремі представники українського народу мають спільні
духовні та поведінкові установки, стереотипи, нормативи та цінності.
У цьому духовно-ментальний підхід відрізняється від народницького – він
покладає в основу дослідницької стратегії не об’єктивність соціальноекономічного буття народу, а його духовну суб’єктивність та її вираз у культурі.
Духовно-ментальний підхід нині широко розробляється в українській
історіографії – у школі соціальної історії – «галузі історичного дослідження, в
центрі уваги якої перебувають соціальні групи, їх взаємовідносини та роль в
економічних і культурних структурах і процесах». Широко використовуючи
методи соціології, соціальної антропології, демографії, соціальної психології,
представники школи підхопили традиції французької школи «Анналів» та
розглядають історію як історію людини в суспільстві. Одним із напрямів
«соціальної історії», зокрема, виступає етноісторія, а також інші, у яких
розкриваються особливості духовного світу, суб’єктивної складової народу –
культурна та соціальна антропологія, урбан-історія, історична демографія,
історична екологія, історія сім’ї, історія сексуальності, соціальна історія релігій
тощо1.
Найменше духовно-ментальний підхід розроблено у галузі географії; однак і
тут виділяється галузь суспільної географії, яка займається, крім всього іншого,
просторовим розподілом соціокультурних явищ, питаннями мовної, релігійної
географії України. Варто зазначити також перспективність аналізу та
картографування поширення провідних духовно-ментальних форм на теренах
України.
Особлива проблема – аналіз становлення і розвитку економіки України
залежно від тих чи інших духовно-ментальних умов як в історичному, так і в
регіональному вимірі, вивчення економічної культури та ментальності, а також
духовних первнів у розвитку підприємництва серед українців.
У колі соціолого-політологічних наук цей підхід орієнтує дослідників на
вивчення
духовно-ментальних
особливостей
суспільствотворення,
соціологічного аналізу поширеності тих чи інших поведінкових та духовних
явищ, на з’ясування співвідношення національного та глобалізованого,
традиційного та модернізованого у суспільних процесах та, зокрема, у сфері
політики.
У сфері індивідуальної психології та біографічних досліджень такий підхід
орієнтує на вивчення компонентів самосвідомості як способу відображення
національної свідомості, дослідження індивідуальних психоментальних рис як
проявів етнічних архетипів, на відображення етнічної картини світу в
особистісних уподобаннях та перевагах тощо.
Сама суть духовно-ментального підходу дисциплінарно ближче до
культурологічних
дисциплін,
зокрема
етики,
релігіє-,
мовота
літературознавства. Саме вони нарівні з історичними та соціологічними
дослідженнями дають найбільше матеріалу для аналізу України як духовноментальної цілісності. Тут важливими є і проблема пов’язаності мови та
1
Смолій В. Від головного редактора // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2002. –
Вип. 1. – С. 7-9.

95

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

індивідуального мислення, і відображення у віруваннях ментальних
особливостей та поведінкової активності, а також стереотипів і забобон
українського народу. Літературознавчі твори та взагалі будь-які індивідуально
створені тексти містять величезний матеріал для аналізу проявів в
індивідуальних рисах спільних елементів ментальності, світогляду, загальних
духовних знаменників.
Отже, як в українознавстві як гносеологічній системі знань можна виявити
чотири підходи, що являють собою своєрідні дослідницькі програми, і самі
собою мають міждисциплінарний характер. Однак в українському бутті постійно
виникають проблеми, що взагалі виходять за межі цих підходів і вимагають
свого вирішення із залученням міждисциплінарних знань. Але це вже виходить
за межі наявного дослідження.
Виокремлення зазначених підходів в українознавстві не випадкове – кожен із
них описує окрему сферу України як цілісності. Два з них – спільнотні чинники,
два інші – понадспільнотні; два описують природно-матеріальну сферу буття,
два – ідеальну, уявну, штучну. Це можна представити у вигляді таблиці:
Природне,
матеріальне
Штучне, ідеальне

Спільнотне
Народницький підхід
Духовно-ментальний
підхід

Понадспільнотне
Антропогеографічний
підхід
Державницький підхід

Народницький підхід приділяє більше уваги соціально-економічним
чинникам, побуту та іншим формам матеріальної культури; суспільним групам
та їхньому соціально-економічному положенню. Духовно-ментальний підхід
також торкається суспільних груп, однак увагу приділяє духовній сфері –
поведінково-ментальним стереотипам та культурним виявам духовної єдності
спільнот.
Географічні, геополітичні, цивілізаційні чинники діють як понадспільнотні.
Це – вся сукупність матеріальних чинників, ландшафти, природні бар’єрні,
сполучні та напівпроникні геоструктури, а також корисні копалини, інші
природні ресурси (геофункціонали). Це також сам матеріальний носій людини –
її тіло, антропологічний, расовий чинник як адаптивна матеріальна форма,
пристосована до певного ландшафту.
Щодо держави, то вона існує як штучна, хоча і надспільнотна, об’єктивна
реальність, що через закони, державний апарат та низку інших чинників впливає
на її цілісність.
Інакше кажучи, кожен із чотирьох виділених українознавчих підходів не є
самодостатнім, він може бути ефективним тільки за умови поєднання з іншими.
Тому не випадково найвидатніші представники української науки, такі як
М. Грушевський, В. Липинський, С. Рудницький, М. Кордуба, В. Кубійович,
Ю. Липа, О. Пріцак розвивали одночасно декілька підходів. Саме ж
українознавство можна розглядати як форму єдності цих підходів, науку про
Україну та її народ у цілісності, комплектності.
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УКРАЇНА – ЕТНОС

Галько О.Ю. (Київ)
ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНЦІВ
ЯК ФАКТОР ПСИХОЛОГІЧНОГО
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕТНІЧНОСТІ
Стаття присвячена визначенню основних психологічних факторів –
складових етнічної ідентичності, які її формують, розвивають і
зберігають.
У роки існування незалежної Української держави постало багато
нагальних проблем різного ґатунку, які потребують розгляду, дослідження,
вирішення. За можливим владнанням найгостріших – політичних,
економічних, соціальних притуплено пильність до розв’язання тих питань,
які, здавалося б, могли зачекати, оскільки не належать до «видимих» і
гіпернагальних, але які через неувагу і пришвидшення впливу сучасних
світових процесів (глобалізація, уніфікація, інтерактивність обміну
інформацією) забили на сполох. Мова йде про збереження етнонаціональної
ідентичності, найважливішого критерію, яким визначається етнічна
спільнота.
В умовах, коли, зумовлені внутрішньою політикою в Україні, ступінь
впевненості в завтрашньому дні, наявності місця роботи, житла, дотримання
громадянських прав, можливість навчання і виховання дітей у школі та
отримання ними спеціальності бажають бути кращими, у свідомості людей
постають різноманітні сумніви і запитання. Це не лише визначення і
характеристики етносів, які творять український народ на зразок: «хто ти є –
корінний чи окупант?», «автохтон чи мігрант», яка в тебе мова, чию релігію
ти сповідуєш!1 Питання стоїть набагато глибше – «чому мені так погано
1

Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К., 1996. – С. 34.
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живеться в Українській державі, адже я – українець», «чому в нашій державі
немає впевненості в завтрашньому дні», «чому інші нації живуть краще, за
них дбають і захищають, а українців – ні» тощо.
Актуальність вирішення цього питання гостро постала в різних сферах
діяльності держави. Наука, звісно, не залишилася осторонь. Найвідоміша
праця, присвячена дослідженню ідентичності, належить Е. Сміту. В Україні
дослідження окремих аспектів цієї проблеми розпочалося після прийняття
незалежності. В середині 90-х років з’явилася праця М.Шульги «Етнічна
самоідентифікація особистості», але сам автор в ній зазначав, що ця
проблема опрацьована слабо, хоча вживається побіжно в різних навчальних
дисциплінах. Не існує не те що її комплексного вивчення, а навіть
спеціальної концепції1, яка б продемонструвала загальнодержавницьке й
наукове бачення і трактування проблеми на українському грунті, методів
вивчення, аналізу і синтезу цього феномену, соціальних і етнокультурних
процесів.
Зважаючи на деякі зміни, які відбулися з етнічною ідентичністю в
Україні на сьогоднішні день, комплексної розвідки з даної теми й досі не
існує. З вітчизняних дослідників, переважно – соціологів, до вирішення
питання зверталися В.Б.Євтух, В.Трощинський, С.О.Макєєва, М.О.Шульга.
Іноземні автори ведуть дослідження, які векторно схиляються до
етнопсихології та етнології. Тут слід відзначити праці класика етнологічної
науки Ю.В.Бромлея, а також С.Лурьє, В.Хотинець. Ґрунтовні дослідження,
базовані на соціологічних, культурологічних та лінгвістичних моніторингах
можна відшукати у В.Шапіро, М.Фадєєчевої, А Налчаджяна.
Вивчення ідентичності охоплює низку категорій етнокультури, таких як
етнічні символи і стереотипи, етнічна свідомість і самосвідомість,
національні образи світу, традиційні картини світу. Всі вони так чи інакше
пов’язані з етнічною ідентичністю. Тут варто відзначити роботи росіянина
Г.Гачева та української дослідниці М.Гримич.
Фактор ідентичності є елементом культурно-духовних сфер, конкретноетнокультурних процесів. Окремі вчені доводять, що поняття є надбанням
думки, а не реальності2. В теоретично-дослідному плані питання найперше
належить академічній науці і лежить на перехресті багатьох дисциплін.
Серед них найважливішими є українознавство, етнологія, етнопсихологія і
етносоціологія, етнолінгвістика – міжпредметні інтегративні науки, які
могли б дати вичерпну відповідь про зародження й розвиток проблеми,
проаналізувати експліцитні та імпліцитні впливи на її еволюцію,
запровадити гіпотези її розвитку та зпрогнозувати її розквіт чи занепад. Але
як
показує
дійсність,
процеси
самоідентифікації
визначаються
повсякденними практиками, вони від них абсолютно залежні, тобто
вирішення цих питань не можна здійснити лише за допомогою науки. Тут до
реалізації проблеми прилучаються ті практичні сфери – економіка, політика,

1
2

Там само. – С. 34.
Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию // Сочинения. – М., 1990. – С. 545.
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соціальні процеси, які найбільше впливають на соціально-матеріальний стан
індивіда в суспільстві.
Насамперед з’ясуємо, до якої з перелічених наук дослідження
ідентичності є найближчим. Оскільки це явище є психологічною категорією,
то найповніше й найдосконаліше воно розглядається саме етнопсихологією.
Вірменський вчений А.Налчаджян дає цьому предмету таке визначення: «Це
(етнопсихологія) наука, що вивчає етнічну психіку чи психічний стан
народу, етносу. Психічний склад включає в себе всі ті риси, характеристики
й процеси, які набуваються етнічною спільнотою в ході її розвитку
(історичної еволюції)»1. Російська дослідниця С.Лурьє етнопсихологію
ототожнює з психологічною антропологією, яку визначає як «вивчення
культури з психологічної точки зору»2. Оскільки слово «етнічний» у
психологічній антропології не вживається, його замінюють терміном
«культурний», який в антропологічному контексті є абсолютно
синонімічним. Українець І.Данилюк характеризує її як галузь психології, яка
вивчає особливості психічного складу і поведінки людей, що визначається їх
національною належністю або етнічною спільнотою, а також традиціями, що
формувалися історично. Вона визначає особливості психіки людей, їх
національне буття, національний характер, етнічні особливості
психофізіології, когнітивних процесів, пам’яті, емоцій, виховання,
особливості соціалізації особистості, екологічну, землеробську та
промислово-технічну культуру, віру, політику, соціо-психологічну систему
державотворчості та міжнародних форм спілкування3.
Як бачимо, визначення різних авторів варіативно змінюються від
узагальнених до дуже детальних. В них спостерігаються ухили як до
етнопсихології, так і до етносоціології. Той же А.Налчаджян класифікує її
(етносоціологію) як «науку про психіку груп, що абсолютно ідентична
«етнічній психіці» й «етнічній психології»4. Етнопсихологія й етносоціологія
є дуже спорідненими, але відтінки в них різні. Одна з них препарує психіку,
інша – соціальну поведінку. Тут дуже важливо провести всі поняття саме
через «етно». Заміна «етно» на «культурологічний» можлива для теорії
антропології, але наскільки доцільна в означення самосвідомості, важко
сказати. Етнічна самосвідомість, можливо. найбільше з інших компонентів
етнічності прив’язана до «етно», бо завдяки їй це «етно» визначається як
спільнота? як належність індивіда до певної етносоціальної групи з чітко
окресленими культурними константами.
Однак розбіжності чи узагальнення у визначеннях інтердисциплінарних
наук не спрямовують розвідки в прямому і безапеляційному напрямку. В
жодному визначення немає натяку на ідентичність, самоідентичність,
самосвідомість, самовизначеність тощо. Вона захована глибоко в одному з
блоків етнічності, до яких апелюють автори визначень. Починаючи свою
розвідку, ми, за браком інших дефініцій, виберемо в них ті конструкції, які,
1

Налчаджян А.А. Этнопсихология. – СПб., 2004. – С. 7.
Лурье С.В. Психологическая антропология. – М., 2005. – С. 1.
Етносоціологія: Терміни та поняття. – К., 2003. – С. 21.
4
Налчаджян А.А. Вказ. праця. – С. 7.
2
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на нашу думку, містять приховану присутність етнічної ідентичності і
будемо відштовхуватися від 1) «…психічного складу і поведінки людей, що
визначається їх національною належністю»; 2) «вивчення культури з
психологічної точки зору».
Окреслюючи коло поставлених завдань, спробуємо з’ясувати, що таке
етнічна ідентичність, до якої дисципліни вона належить, які критерії
визначають її збереження чи знищення, в яких сферах людської свідомості
вона зароджується, розвивається й функціонує, до яких психологічних
констант вона відноситься, чи вони є сталими, чи змінними тощо. Але
головне питання нашого дослідження є «чому», чому люди, поставлені в
однакові соціальні умови, поводять себе по-різному. Чому одна з них,
незважаючи на економічну чи політичну нестабільності, маніпулює своєю
ідентичністю, а інша ні, чому особистість може змінити мову, яка їй дана від
народження, інша, знову ж таки, не дивлячись ні на що, вперто пропагує
рідне слово. Ці та безліч інших питань, якоюсь мірою теоретично
висвітлених, але через різнобій думок так і не поставлених під спільний
знаменник, правитимуть за основу нашої розвідки.
Дослідниця націоналізму Е.Кісс, заглиблюючись у процеси вивчення
феномену, вдало зазначила, що постулювання його різними авторами
нагадувало описання слона сліпими людьми. Кожне з них торкалося іншої
частини і ділилося враженнями саме про неї, заперечуючи враження своїх
опонентів1. Аналогічні проблеми спостерігаються із з’ясуванням основ
етнічної ідентичності.
Почнемо з того, що індивід чи етнічна група мають безліч ідентитетів. Це
– релігійні, політичні, соціальні, вікові тощо. Серед них одним з
найважливіших є етнічний ідентитет або етнічна ідентичність, яка частково
включає в себе попередні, оскільки всі вони взаємопов’язані.
Існує безліч дефініцій етнічної ідентичності, які, перегукуючись між
собою, різняться досить суттєво. Етносоціологічне визначення ідентичності
взагалі звучить як «відчуття, усвідомлення індивідом своєї приналежності до
певної спільноти, групи людей»2. Етнічна ідентичність більш
конкретизована. Це – одна з форм колективної солідарності, що ґрунтується
на певній системі культурно-символічних ознак, які усвідомлюються в
процесі самоідентифікації. Остання відображає результат процесу
усвідомлення належності індивіда до якоїсь етнічної спільноти. Етнічна
ідентичність поділяється на ідентичність етнічних спільнот та ідентичність
етнофора (етнічного індивіда). У трактуванні етнолога М.Тиводара до
терміна «ідентичність» долучився додаток «само-», який дещо відкорегував
визначення в смисловому значенні. Відповідно до того, чи самоідентичність
(самоідентифікація)
є
індивідуальною
(індивідуальна
етнічна
самосвідомість) чи етнічних спільнот (етнічна свідомість), дослідник
класифікує її як: 1) усвідомлення етнофором своїх етнічних інтересів, дій,
почуттів, думок, мотивів; 2) уявлення членів етнічної спільноти про самих
1
Кисс Э. Национализм реальный и идеальный. Этническая политика и политические
процессы // Этничность и власть в полиэтническом государстве. – М., 1994. – С. 136-137.
2
Етносоціологія: Терміни та поняття. – С. 131.
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себе. Етнічна свідомість передає й зберігає весь процес етногенезу,
складання й взаємодію його властивостей як історично сформованої
міжпоколінної спільноти. Поява свідомості етнічної спільноти засвідчує
усвідомлення членами етнічної спільноти своєї ідентичності, тобто: єдності
культурно-побутових традицій; поширення й вживання загальної самоназви;
гордості за соціально-економічні, культурні та політичні досягнення свого
народу; відмінності від інших етносів і переконання в існуванні особливої
крові свого етносу; наявності етнічних стереотипів й ментальності та ін.1
Дослідниця І.Карабулатова відзначає етнічну свідомість як базу, одним з
критеріїв якої є традиційна народна культура, а обрядові комплекси є
способом «наведення» етнічної свідомості в індивіда. За її словами, етнічна
ідентичність виступає потужним фактором формування етнічних груп та їх
соціальних зв’язків2. Ю.Бромлей, визначивши, що таке свідомість (знання
про інші етнічні спільноти) та самосвідомість (знання про свою етнічну
спільноту)3, – головними факторами етнічної самосвідомості називає
уявлення про спільність території (рідної землі), мови (рідної мови), відмінні
особливості культури і психіки, спільності походження. За його словами,
етнічна самосвідомість – це та сила, що об’єднує етнічну спільноту4.
Національну ідентичність він поряд з уявленнями про етнічні стереотипи
(поняття про типові риси своєї етнічної спільноти), історичне минуле
народу, територіальну цілісність та державну спільноту вважає складовим
елементом етнічної самосвідомості, але ці процеси залежать від
стадіальності, історичної еволюції народу5. Російська дослідниця
В.Хотинець, яка в основу своїх досліджень поставила з’ясування явищ і
процесів, які інтеріорізують індивіда в спільноту, визначила етнічну
ідентичність як загальну систему уявлень про складові субстрати
етнокультурного світу, поєднуючи індивіда з етнічною спільнотою.
Дослідниця також класифікує ідентичність, поділяючи її на етноцентричну,
поліетнічну й трансетнічну (етноцентрична ідентичність індивіда полягає в
тому, що особистість орієнтується лише на свою етнічну спільноту;
поліетнічна ідентичність – рівноцінне відношення індивіда до кількох
етносів; трансетнічна ідентичність – коли особистість не ідентифікує себе з
жодним етносом)6. Дещо узагальнивши ці визначення, можна виділити
принаймні два основні критерії: 1) усвідомлення і належність індивіда до
об’єднання чи об’єднання самого по собі, їх самовизначення в
навколишньому просторі; 2) протиставлення себе іншим етносам. Ще один
етнолог Чебоксаров Н.Н. етнічну самосвідомість постулює як взаємодію
різних факторів-характеристик етносу – мови, території, релігії тощо, їх
сумарна роль у збереженні етнічної спільноти виражається етнічній
самосвідомості. Етнічна самосвідомість є квінтесенцією сукупної дії всіх
1

Тиводар М. Етнологія. – Ужгород, 1998. – С. 119-120.
Карабулатова И.С. Введение в региональную этнолингвистику. – М., 2005. – С. 54.
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М., 1983. – С. 175.
4
Этнические процессы в современном мире. – М., 1987. – С. 6-7.
5
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – С. 175.
6
Хотинец В.Ю. Этническое самосознание. – СПб., 2000. – С. 97.
2
3
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основних ознак, що формують етнічну свідомість. Дослідниця В.Тоідіс
характеризує етнічну самосвідомість, відштовхуючись від етнокультурних
основ, вважаючи, що етнонаціональна самосвідомість являє собою
сукупність відображених етнокультурних цінностей, які, з одного боку,
обумовлюють етнодиференціюючі, а з іншого – етноконсолідуючі
властивості етнофорів, що забезпечують системну єдність і консолідованість
етносоціальних об’єднань1. Підсумовуючи вищесказане, можна резюмувати,
що визначення є неоднозначними, широкими і часто неконкретними. Іноді
складається враження, що автори не завжди узгоджують різні поняття,
ідентичність часто синонімізує самосвідомості, хоча за подальшим
контекстом видно, що це дещо відмінні константи. Кожен автор включає до
обігу різні перемінні величини, фактори, означення, обтяжуючи тим самим
розуміння і без того складних моментів.
Але незважаючи на плутанину, основний критерій можна простежити: це
– критерій належності. «Належність», передусім, означає відношення між
якимось елементом і системою, частиною і цілим, одиницею і множинністю.
Вона (належність) відображає входження частини і ціле. При цьому
множина (ціле, система) є тим, чому належить частина2. І.Карабулатова
стверджує, що ця данність є стійкою, для її освоєння не потрібно докладати
ніяких зусиль. Можливо тому, що належність не є набутою, а вродженою, її
потрібно лише підтримувати.
Феномен належності не єдиний, визначений науковцями провідний
критерій ідентичності. Існує ще кілька, запропонованих у різні часи різними
дослідниками. Наприклад «почуття асоціації», подане в 60-х роках ХХ ст.
вченим Л.Паєм. Воно проявляється в тому, що члени певного суспільства,
кожен власним способом і бажаннями, без експліцитного (зовнішнього)
узгодження, налагоджує комунікації одне з одним, але такі комунікації, які б
приносили користь суспільству. Це намагання етнофорів, які спрямовані в
першу чергу на процвітання власної спільноти. Яскравим прикладом
українського «почуття асоціації» є Помаранчева революція 2004 р., коли
індивіди в стані лояльності, ліберальності або напруження і конфлікту по
відношенню одне до одного згуртували і консолідували свої дії в ім’я вищої
мети – процвітання етносу.
Психологічний локус, де розміщується ідентичність, є одним з найважче
відшуковуваним, місце його розташування – людська психіка, свідомість.
Окремі ж дослідники розміщують її в підсвідомості, в найглибших рівнях
психічного буття людини. Зачинатель вивчення колективного підсвідомого
К.Юнг підсвідомість констатував як частину душі (психе), яка не є залежною
від особистісного досвіду чи здобутків. Своїм наповненням колективна
підсвідомість зобов’язана спадковості, основу якої складають архетипи.
Вона складається лише з передісторичних форм, які усвідомлюються лише

1
Тоидис В.П. Этнокультурная среда – источник этнонационального самосознания //
Этничность, культура, менталитет (теоретико-методологические и культурологические аспекты
изучения этнического). – Карачаевск, 2000. – С. 65.
2
Шульга Н.А. Вказ. праця. – С. 34.
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вторинно і надають форми окремим психічним виявам (змістам)1.
Відповідно, особисте підсвідоме залежить від досвіду індивіда, є відбитком
особистої свідомості в минулому (витісненого чи забутого).
Дослідники
ідентичності
вважають
її
як
емпіричною
(інструменталістський підхід), та і вродженою (примордіальний підхід). Ми
ж схиляємося до думки, що ідентичність є невід’ємною частиною
підсвідомого, розміщена в ньому, як позадосвідна складова, до визначення
якої індивід не доклав жодних зусиль. Вона була дана йому, а зберегти її чи
змінити – це вже прерогатива індивіда. Звісно, соціальні впливи, поведінка
індивіда мають неабияке значення, але, на нашу думку, першість тут
належить природним законам, які заклали в свідомість саме поняття
ідентичності, визначили її при народженні індивіда, закріпили на рівні вже
набутого визнання тієї етнічності, яка територіально побутує в місцях
народження й розвитку індивіда.
Для підтвердження цього міркування наведемо деякі думки з
комплексної розвідки «Метаморфози традиційної свідомості» С.Лурьє.
Існування етнічної спільноти передбачає функціонування кількох її
критеріїв. Мова йде про зовнішнє і внутрішнє наповнення етнічної культури,
максимально прив’язане до ідентичності. Будь-який етнос створює свій
образ – позитивний/негативний, внутрішній/зовнішній, культурний,
політичний, науковий, спортивний, історичний, образ, який можна
стереотипізувати (скласти враження про нього й класифікувати його).
Ключовими моментами тут є амбівалентні внутрішній/зовнішній, оскільки
відмінності між внутрішніми і зовнішніми культурними проявами
спостерігається у всіх народів без винятку. Ідентифікація свідомості етносу –
«образ себе» вміщує три складові: «образом для інших», «образом для себе»,
«образом у собі». «Образ для себе» усвідомлюється суспільством і являє
собою набір характеристик, бажаних для себе. Тут присутня своя міфологія,
своя символіка, яка має комунікативне значення всередині етнічної системи,
а для сторонніх спостерігачів помітні лише її фрагментарні прояви. «Образ
для інших» можна характеризувати як перекладений на мову інших культур
перелік приписуваних собі означень. Тут також є своя символіка, легенди й
міфи про себе, які пропагандуються з метою налагодити адекватне (з точки
зору «образу для себе») спілкування з зовнішнім світом. «Образ у собі»
міститься в підсвідомості, але він зберігає найважливіші ферменти
створення, побутування і захисту етнічних критеріїв. Власне, він визначає
співмірність та суголосність дій етнофорів в етнічній спільноті. Отже, в
своїй основі складова етнічної культури – ідентичність визначається
підсвідомим «образом у собі», а реалізується через «образ для себе» та
«образ для інших», які можуть взаємокорелюватися, змінюватися відповідно
до зміни умов існування етносу2. З цього можна зробити висновок, що
«образ у собі» є величина стабільна, яка не підлягає змінам (оскільки
знаходиться в підсвідомому), але можливо підлягає доповненням. Це –
1
2

Юнг К.Г. Сознание и бессознательное. – СПб., 1997. – С. 69.
Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания // svlourie.narod.ru.
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своєрідний центр збереження всіх сталих величин, що формують етнофора.
Якщо дотримуватися істини, що ідентичність є вроджена, а не набута, то
швидше за все вона зберігається тут, є частиною «образу у собі». Два похідні
від «образу в собі» субстрати ідентичності – «образ для себе» та «образ для
інших» є несталими, варіативними, схильними до змін під тиском обставин.
Вони формують рухомий пласт культури, але не просто рухомий, а схильний
до змін (хоча будь-яка зовнішньо помітна зміна є результатом поштовху
зсередини). Етнос, пройшовши еволюцію, «має реальні і символічні події
минулого, порядок і образи якого є ядром колективної ідентичності (етносу,
як об’єднання, пов’язаного спільними традиціями), визначенням градації і
природи його соціальних змін. Традиції цього суспільства слугують не
тільки символом постійності, тяглості, а й детермінатором меж інновацій і
головним критерієм їх законності»1. Зміни відбуваються в так званій
«центральній зоні», яка є сукупністю «цінностей і вірувань» етносу.
Процеси, що відбуваються в центральній зоні, відбуваються «засобом
специфікації: 1) концепції суспільства, базованої на походження і минуле; 2)
спільних атрибутів і основ соціальної і культурної колективної ідентичності;
3) кордонів, які відділяють даний колектив від інших, а також притаманних
йому (колективу) типів культурних зв’язків як усередині, так і зовні його
геополітичного місцезнаходження»2. С.Лурьє співвідносить розуміння
значення «центральної зони» з «образом у собі». Але вона не використовує
жодну з цих дефініцій, коли узагальнює факти і робить висновки.
Дислокацію етнічних вроджених цінностей підсвідомого вона називає
«деяким внутрішнім, не усвідомленим ані представниками власного етносу,
ані чужого, культурним стержнем, в кожному випадку унікальним, який
визначає синхронність дій членів етносу і виявляє себе назовні через
різноманітні модифікації культурної традиції, що виражають загальний
зміст»3.
Ми зробимо припущення, що етнічна ідентичність пов’язана з цим
стержнем, більше того – уявимо, що вона міститься в центральній зоні
формування етнічної одиниці – індивіда, де всі фрагменти є вродженими. Всі
вони (субстрати підсвідомого) є стійкими, стабільними. Але як показує
практика, відносно стійкими і відносно стабільними, що дає право
констатувати різні процеси мутації етнічності, її зміну чи заміну. Тут
спостерігається деякий парадокс: все, що закладено в підсвідомому, не може
змінюватися, хіба що часом та обставинами будуть вноситися корективи й
доповнення. Вчені, скориставшись цією неузгодженістю, почали доводити,
що етнічна ідентичність – свідома, вибірна константа, як і релігія, мова.
Етнофор може вибирати їх згідно з власними уподобаннями чи інтересами (в
останні десятиліття ХХ ст. поширився так званий «опозиційний підхід», суть
якого полягає в тому, що етнічність не є постійною, вона цілком і повністю
залежить від зовнішніх обставин).

1
2
3

Там само.
Там само.
Лурье С.В. Метаморфозы традиционного сознания // svlourie.narod.ru.
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Питання невибірних критеріїв, вроджених критеріїв, які не мали б
змінюватися, але змінюються, є досі невирішеним. Жоден вчений, до якого б
спрямування він не належав, не може дати відповіді на питання: «Чому
українець народжується українцем, а хтось – китайцем. За якими
параметрами їх розподіляють при народженні, від чого це залежить?» Далі
при примордіалістському підході (критерій вродженості) постають інші
запитання на кшталт: «Як саме слід трактувати етнічність (етнічну
ідентичність)? Чи як суттєву примордіальну характеристику, чи як
інструментальну, таку, якою індивід може маніпулювати в залежності від
своєї вигоди?», «Чи етнічність є індивідуальною, чи груповою?» Ці
проблеми є риторичними, і хоча в їх розв’язанні з часом додадуться нові
підходи й версії, можливо, наново будуть переглянуті старі, але остаточної і
всезадовільняючої відповіді на них не дасть ніхто.
Етнічна ідентичність має ще безліч характеристик. Вона є позитивною і
негативною. Позитивна розкривається у формуванні позитивних етнічних
почуттів і соціальних установок, що включають в себе позитив від
належності індивіда саме до цього етнічного об’єднання, бажання йому
належати, відчуття гордості за досягнення свого народу. Негативна етнічна
ідентичність формується при наявності негативно забарвлених соціальних
установках до своєї етнічної спільноти. Вона проявляється у відчутті сорому,
приниженості, наданні переваги як референтних іншим етнічним групам і
народам, а місцями – у повному відкиданні етнічної ідентичності1.
Крім того, до позитивних слід віднести такі моменти побутування
ідентичності:
1) етнічна ідентичність сприяє розвитку індивідуальності особистості;
2) вона створює можливість встановлення первинних зв’язків не лише в
сім’ї, а й в інших соціальних групах, з яких складається даний етнос;
3) етнічна ідентичність є гнучкою, виходячи з того, що індивід може
активізувати свої зв’язки всередині етносу, коли це потрібно, а й нехтувати
ними, коли вони йому не потрібні;
4) в етнічній групі індивід має більш чітку й обґрунтовану ідентичність
ніж у групах суто соціальних2.
До негативних:
1) етнічна група вимагає конформності високого ступеня й індивід іде на
зустріч, думаючи, що отримає винагороду;
2) суспільства, які складаються з багатьох етнічних груп, намагаються
створити вищий ступінь міжгрупової згоди, оскільки за одні й ті ж ресурси
змагаються багато груп;
3) слабкі за волевиявленням індивіди будуть дотримуватися єдиної
етнічної ідентичності тому, що в них немає інших можливостей3 (остання
теза, запропонована А.Ройсом, є суперечливою, оскільки дотримання
вродженої ідентичності є, на нашу думку, безумовним позитивом,
зумовленим високими особистими якостями індивіда).
1
2
3

Карабулатова И.С. Вказ. праця. – С. 60-61.
Налчаджян А.А. Вказ. праця. – С. 302.
Там само. – С. 300.
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Етнічну ідентичність індивід зберігає, спираючись на свої соціальнопсихологічні орієнтації, надбання власного етносу, установку на «ми». Цим
«ми» є історична батьківщина індивіда.
У зв’язку з певними умовами етнічність (етнічна ідентичність) може бути
стабільною, дрейфуючою, в стані ерозії, взагалі відсутньою (але таке явище
трапляється досить рідко). В житті індивіда трапляються такі періоди життя,
коли він від тиском обставин чи за власним уподобанням змінює етнічність.
Стабільна етнічність не викликає питань, як і її відсутність (явище
космополітизму, коли людина є громадянином планети). Але такий
специфічний стан етнічності, якщо вона не є стабільною, але й не відсутня
зовсім, якщо вона хитається, вимагає висвітлення і дослідження.
У практичному плані зміна особистістю ідентичності є складним
психологічним та моральним феноменом, зародження якого виливається в
душевне потрясіння й залишає в житті індивіда глибокий слід. Причина і
першопоштовх, привід до зміни особистістю ідентичності знаходиться в
самій особистості, в її душі, її складному суб’єктивному космосі.
Цей процес вбудований в діалектику її стійкості й змінності. Він виникає
тоді, коли створюються умови, що ведуть до загостреного акцентування
уваги індивіда до змін у його житті. Полюс «змінності» поступово починає
домінувати над полюсом «стійкості» тих стабільних елементів, які не
підлягають швидким змінам або взагалі не змінюються. У внутрішньому
особистісному просторі окреслюється зона активних змін. Але назовні цих
змін не видно й відтворюються стабільні характеристики індивіда. Тому
навіть у процесі зміни ідентичності поведінка особистості залишається
відносно стійкою та стабільною. Філософ М.Лосський ввів категорію
«понадчасового Я» як субстанції. Завдяки наявності в індивіда такого
психологічного елемента особистість безперервно оновлюється, в окремі
періоди життя оновлюється кардинально. Під час таких глобальних змін в
окремих психологічно-культурних зонах психіки людини може відбутися
зміна ідентичності, але це зовсім не означає, що вона назавжди розриває
зв’язки із своїм минулим (з колишньою ідентичністю – в тому числі).
У внутрішньо особистісному плані зміна ідентичності є потрясінням для
свідомості індивіда. В структурі свідомості проходять кардинальні
зрушення, переакцентація смисложиттєвих цілей, корекція чи перегляд
життєвих планів. Особистості потрібно відмовитися від самих
фундаментальних цінностей, надійної підтримки оточуючих соціальних
груп, суспільства, переосмислити свій досвід. Процес зміни ідентичності, як
і будь-який процес змін, проходить болісно, супроводжується розладом,
викликає почуття дезорієнтації.
Перебудова свідомості на іншу ідентичність виникає не зразу й не сама
по собі. Вона пов’язана з накладанням нових соціальних практик на
попередні форми свідомості і психіки – норми, цінності, установки. Перехід
від одного соціального устрою до іншого в фізичному плані здійснюється
швидко. Але зайняти певне місце в системі соціальних відносин і наблизити
свідомість, психологію особистості до типових установок, уявлень, думок,
звичок, характерних для представників тієї соціальної групи, куди перейшов
індивід, самоідентифікуватися з новою спільнотою – не одне й те ж.
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Для того, щоб засвоїти смаки, манери, потреби, образ життя й мислення цієї
групи, індивіду слід пройти довгий період адаптації, всотати соціальні й
соціально-психологічні цінності, закріпити й присвоїти їх, злитися з
представниками іншого соціуму, зробити їх частиною свого «я».
Процес зміни етнічної ідентифікації проходить в два етапи: 1) етап розпаду;
2) етап зародження. Початком нищення попередньої ідентичності є поява в
особистості деяких сумнівів в окремих моментах свого ідентитету. Якщо цей
сумнів переходить у стан переживань з цього приводу, постійно розхитується і
поглиблюється, то наступає розпад старої ідентичності. Для особистості це дуже
драматичний період, період внутрішнього конфлікту, стан роздумів, переживань,
потреб розібратися в собі.
Гостре переживання внутрішнього конфлікту з другорядних переміщується в
центр духовного життя особи. Втрата координат у системі етнічних відносин для
особистості є деструктивним процесом, вона негативно впливає на особу,
деперсоналізує її, сприяє втраті сутністю свого «я».
Виходом із ситуації є зародження нової ідентичності. Це починається з
моменту усвідомлення особистістю необхідності відмови від свого етносу і
виникнення позитивної установки стосовно нової позиції в системі етнічних
стосунків. Початковим етапом формування є створення особистістю в своїй
свідомості ідеальної моделі даного етнічного ідентитету на базі тих знань, які в
неї є про обраний етнос.
Наступним етапом є період наслідування. В цей відрізок часу особистість
організовує своє життя відповідно до традицій даного етносу. Відповідно до
цього вона будує стратегію і тактику спілкування. На емоційному рівні
відбувається закріплення почуття нового «ми». Єдність з «ми» перегукується з
протиставленням «їм». Це «їм» – колишній рідний етнос індивіда.
Після наслідування йде трансформація. Індивід вже вжився в образ нового
«я», засвоїв нову модель поведінки і починає підтасовувати свою нову поведінку
під образ своєї старої індивідуальності.
Оцінюючи процес заміни вродженої ідентичності на іншу, дослідники
висловлюють різні думки. Скажімо М. Шульга, який сам термін ідентичності
зпівставляє з етнічним походженням, вважає, що немає таких предикатів, які б
змусили індивіда втратити право на самостійний вибір своєї національної
належності. Коментуючи тезу, можна висловити ряд заперечень. По-перше,
етнічна ідентичність не відповідає національній, а по-друге, невже індивід
дійсно має право вибирати свою етнічність. Тоді напрошується питання – як
часто, за якими критеріями вибирати. Історична література описує випадки
прийняття католицизму українцями, які не розуміли суті обряду, але
спокусилися на красу польських костелів, зрадивши тим самим православ’я –
одну з найстійкіших характеристик українського етносу. Тому явище зміни
етнічності, втрати ідентичності ми не відносимо до позитивних.
Між стабільною етнічною ідентичністю та її відсутністю можна спостерігати
ще два негативних явища – це її дрейфування й ерозія. До життя ці процеси
покликано різними причинами, в першу чергу соціально-економічними і
політичними нестабільностями. Саме вони дають поштовх до ослаблення
емоційної гордості українця за свій народ, його здобутки і досягнення,
накопичені впродовж його існування. Ці моменти спричиняють початкові
негативи – етнічність підлягає явищам ерозії. Ерозія означає розмивання,
руйнування. Його предметом може бути грунт, метал, а може бути поступова
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руйнація і трансформація окремих процесів у психології людини. Суб’єкт,
зважаючи на різні несприятливі обставини для свого розвитку та відсутність
комфорту, починає сумніватися в об’єктивних і важливих речах. Він звертає
погляд на більш політично та економічно виважений етнос з думками: «Якщо
вони краще живуть, то, мабуть. досконала в них не лише економіка. У них цікаві
святкування і традиції, культура досконаліша за нашу, а у нас тривалий час
навіть держави не було. У нас також гарні звичаї, але у них яскравіші, веселіші,
народ живе пристойно, багато, мають можливість цю культуру демонструвати».
Отже, преамбула є – захоплення чужим і незадоволення своїм. Ерозія – це
початковий етап складних етнотрансформаційних процесів. За нею відбуваються
процеси складніші й руйнівніші. Етнофор рухається в напрямку дрейфування
етнічності: Етнічність вже відірвалася від материка, де вона була присвоєна
індивіду при народженні й шукає нових земель, де можна прикріпитися. Але
індивід ще не визначився. Йому шкода свого, бо це його рідна земля, культура,
мова, а з іншого боку – у світі безліч цікавих культур і мов, які підкріплюють
сприятливі для його, індивіда, повноцінного розвитку економічні обставини.
Так само визнання носія етнічних цінностей «дрейфує» від одного берега до
іншого, не в змозі визначитись, чи повернутися до свого, чи податися до чужого.
Отже, етнічна ідентичність, яка є складовою етнічності (хоча визначення їх
дуже подібні), є основним критерієм збереження тієї ж етнічності. Її
досліджують різні науки, але найповніші дослідження ведуться в етнопсихології,
етносоціології та етнології. Оскільки етнічна ідентичність разом з іншими
ідентитетами зароджується в психіці етнофора, то швидше за все «місце» її
знаходження є все-таки підсвідоме, а точніше – «центральна зона», яка вміщує в
себе всі пріоритетні цінності етносу. Там вони розвиваються, доповнюються,
трансформуються, зберігаються. Етнічна ідентичність дуже різнопланова. Вона
має безліч характеристик: позитивна/негативна, дрейфуюча, ерозійна, стабільна,
відсутня, та, яка перебуває у стані заміни на іншу тощо. З посиленням
глобалізаційних процесів з етнічністю почали відбуватися полярні явища: від
повної нівеляції до патріотичного буму. Цьому сприяли й різноманітні явища
соціально-економічного та політичного характеру. Вони створили ситуацію,
коли етнічність перестала бути стабільною, а українці почали задаватися
питаннями: «Я народився українцем, українцями були мої батьки, діди й прадіди
(ідентифікували себе такими), але, оскільки, в зв’язку з певними обставинами,
які склалися в Україні … чи хочу я залишитися українцем? От як добре живуть в
Італії, хоча самі по собі – цигани циганами. Наша освіта набагато краща й
універсальніша, наші люди не дурніші від них (італійців), але живуть набагато
гірше, уряд про них (італійців) дбає, а ми мусимо поневірятися по світу…» Ці
слова, записані автором, можна приписати будь-якому респонденту, ще
українцю, представнику четвертої хвилі в Італії, Іспанії, Греції чи іншої країни
еміграції. Вони демонструють основну причину збереження чи втрати етнічної
самоідентифікації – якщо покращаться умови проживання на рідній землі,
громадяни своєї країни не будуть емігрувати до інших країн, питання «ми – не
гірші», постане як «ми – кращі», українці інших держав не будуть записуватися
при переписах та реєстраціях під іншими етнонімами бо, як після революції 2004
року «сьогодні бути українцем у наших краях стало престижним»1.
1
Лазебник С. Закордонне українство: витоки і сьогодення // Голос України. – 2006. – 8
лютого.
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УКРАЇНА – СУСПІЛЬСТВО

Недюха М.П. (Київ)
УКРАЇНА ЯК МАСОВЕ СУСПІЛЬСТВО:
ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
У статті розкриваються характерні риси масового суспільства,
масової культури тощо. З’ясовуються основні запобіжники розмиванню
національної ідентичності в Україні.
Значення проблеми ідентифікації людини з середовищем свого
існування, країною свого проживання актуалізується насамперед сутністю
сучасної доби як глобалізаційної, необхідністю пошуку відповідей на
виклики, ризики і небезпеки, страхи і жахи сьогодення1. Це, так би мовити, з
одного боку. А з іншого, – питання ідентифікації обумовлюються
трансформаційним станом українського суспільства, проблемами, з ним
пов’язаними, зокрема тенденціями до інтеграції й роз’єднання, протидії
дезінтегративним спробам, політичному сепаратизму тощо.
1
Див.: Абрамов В.І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення. – К.: КНЕУ,
2004. – 236 с.; Білоус В.С. Експансія // Політологічний енциклопедичний словник / За ред.
Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид. – К.: Генеза, 2004. – С. 180-181;
Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. – М.: Ин-т экспериментальн. социологии; СПб.:
Алетейя, 1998. – 160 с.; Лукашевич М.П., Недюха М.П. Масове суспільство // Політологічний
словник / За ред. М.Ф.Головатого, О.В.Антонюка. Навч. посібник. – К.: МАУП, 2005. – С. 462463; Массовая культура // Всемирная энциклопедия. Философия. – М.: Аст; Минск: Харвест,
2001. – С. 614-615; Массовое общество // Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б.С.
Социологический словарь. – 2-е изд. – М.: Экономика, 2004. – С. 244-245; Массовое общество //
Большой толковый социологический словарь. – М., 1999. – Т. 1. – С. 400-401; Массовое
сознание // Всемирная энциклопедия. Философия. – М.: Аст; Минск: Харвест, 2001. – С. 615;
Полякова Н.Л. ХХ век в социологических теориях общества. – М.: Логос, 2004. – 384 с.;
Флер А.Я. Культура массовая // Социологическая энциклопедия. В 2-х тт.– М.: Мысль, 2003. –
Т. 1. – С. 530-532; Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и
интервью / Н.В.Мотрошилова (отв. ред.). – М.: АО «КАМI», Academia, 1995. – 450 с.;
Baudrillard J. Seduction. – N.Y., 1990.
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Україна за багатьма емпіричними й сутнісними ознаками долучилася до
масового суспільства, яке є уособленням процесу перетворення людини в
масу і пов’язується з утвердженням стандартів і цінностей ринку як
самодостатніх (індивідуальний успіх, достаток, благополуччя сім’ї, комфорт
і стабільність тощо), зразків, що розробляються і пропонуються масовою
культурою, зокрема рекламою. Це є соціум, для якого характерні:
а) процеси перетворення людини в масу, в безособистісного індивіда зі
стандартними потребами, що розробляються і пропонуються масовою
культурою, зокрема рекламою. Особливістю такого суспільства є також та
обставина, що соціально маркероване (престижне) споживання виконує
насамперед стимулюючо-мобілізуючу, ідентифікаційну й орієнтуючу
функції;
б) стандарти та цінності ринку як самодостатні (індивідуальний успіх і
жорстка конкуренція, достаток і благополуччя для успішних, стабільність і
порядок тощо);
в) втрата традиційних засобів ідентифікації (етнічних, релігійних,
кастових, соціально-групових, класових, особистісних) та утвердження
нових, коли індивід ідентифікує себе з існуванням і споживанням, яке йому
нав’язується, і знаходить в цьому джерело та засіб власного розвитку і
задоволення;
г) правляча еліта взаємодіє з більшістю населення засобами єдиного, хоча
й не системного, законодавства, адміністрації, системи освіти, виховання,
соціалізації молодої людини;
ґ) міста, столиця країни стають відкритими для всіх верств і груп
населення, оскільки долається такий пережиток тоталітарної системи як
прописка;
д) стрімке зростання рівня освіти (але не її якості), загальнодоступність
книг, бібліотек, радіо, телебачення, Інтернету, утверджується масова
культура;
е) формування плюралістичної політичної системи, яка значною мірою
має перехідний характер від тоталітарної до демократичної, що проявляється
в таких її атрибутах, як утворення партій-клонів, відсутність ідеологічної
складової в діяльності політичних суб’єктів, персоніфікація партій тощо.
Масовому суспільству притаманний, за Г.Маркузе, тотальний контроль
за людиною в усіх формах її життєдіяльності, формування стандартних
потреб, стереотипної моделі мислення і поведінки, “одновимірної людини”
як суб’єкта, що насолоджується власним відчуженням.
Неокласичні спроби модернізації масового суспільства полягають у
трансформації “керованої маси” в “масу, що контролюється”, переході від
“шизоїдного” типу масифікації (безпосереднє фізичне втягнення людей у
соціальні проекти й експерименти, жорстка ієрархічна структура, особиста
ідентифікація з позицією лідера (авторитарність), сприйняття оточуючих за
принципом контрастного протиставлення на “своїх” і “чужих” тощо)
(Ж.Делез, Ф.Гватарі) до застосування стратегії “м’якої спокуси” (Ж.Бодріяр)
чи “машин бажання” (Ж.Дельоз). “Контрольована маса”, на відміну від
“керованої”, створюється, головним чином, за допомогою гнучких та
всепроникних інформаційно-комунікативних технологій (преси, радіо, ТБ,
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реклами, Інтернет), супроводжується зіткненням груп інтересів, конфліктом
цінностей і цілей, що продукує песимістичні настрої, призводить до
соціально-культурних конфліктів, аритмії, соціальної напруги.
Cутнісні ознаки масового суспільства проявляються в послабленні
родинних і класових відносин, релігії, поширенні ідеї загального
громадянства, етнічних та патріотичних почуттів, прагненні до єднання
різних соціальних груп, територій і регіонів, національних меншин.
Показово, що при цьому відбувається зменшення ролі і значення
центральної влади (на користь регіональної), послаблюються деякі традиції,
а людина розглядається як носій громадянськості, національного характеру,
що працює на забезпечення легітимності влади. Результатом втілення
принципу громадянськості є той факт, що харизма соціального порядку
розподіляється між рядовими громадянами, влада втрачає священний
характер, соціальний контроль, стає справою мас, а мова постає, за
Е.Шилзом, засобом єднання членів масового суспільства між собою та всіх
разом з центром, тобто перетворюється в загальнонаціональний
інтеграційний чинник.
Загрози масового суспільства, що формується в Україні, можуть бути
суттєво послаблені шляхом запровадження такого зразка ідентифікації як
нова регіональна ідентичність. Останню ми розуміємо як системну
сукупність культурних відносин, пов’язаних з поняттям “мала батьківщина”,
що ідентифікуються як спільне громадянство на засадах однієї державної
мови. Нова регіональна ідентичність передбачає, що до традиційних засобів
ідентифікації має додатися неотрадиціоністська, модернова трактовка, в
основі якої – відоме твердження: “ми пишаємося нашою землею, тому що ми
– інші”. Можна припустити, що “міра” поєднання традиції і модерну в
регіональному вимірі є різною, однак “сила” ідентичності найбільша в тих
регіонах, де досягається оптимум між “традицією” і “новацією”. Так,
зокрема, за результатами останніх президентських виборів в Україні можна
стверджувати, що “традиція” в різних регіонах виявляє себе по-різному, –
пасивна і дещо депресивна на півночі країни, активна на півдні і сході
країни, що інколи проявляється як “втрата ідентичності”, тоді як тенденція
до “пасіонарності” посилюється зі сходу на захід з деяким послабленням у
центрі країни, тобто традиція потребує модернізації в її європейському
вимірі.
Звідси є підстави стверджувати, що формування громадянської
ідентичності має насамперед регіональний вимір як визначальний і
перехідний водночас до ідентичності, в основі якої ідентифікація індивіда з
суспільством і країною. Іншими словами, “культура укоріненості” потребує
“культури мобільності”, здатності до розвитку і соціокультурних змін,
експансії мирними засобами, тобто нову регіональну ідентичність можна
визначити як здатність до громадянської і соціокультурної активності,
демонстрації власної спроможності засобами поєднання “традиції” і
“модерну”, звичайно, в межах закону, уникаючи спроб поставити під сумнів
територіальну цілісність країни, протиставлення одних регіонів іншим,
поділу на “своїх” і “чужих” і, певна річ, на засадах єдиної державної мови.
111

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

Завдання полягає в тому, щоб запропонувати соціально- та просторово
репрезентативну сукупність регіонів як самодостатніх і залежних один від
іншого водночас, тобто як цілісну різнорідну єдність, об’єднану єдиним
соціальним та медіапростором, спільним національним інтересом,
пріоритетами соціального розвитку, державною мовою як засобами
загальнонаціонального єднання, інтеграції та досягання цілі.
Важливим питанням є врахування індексу, або коефіцієнт, регіональної
ідентичності, який значною мірою корелюється, з одного боку, “природним
патріотизмом”, який, як відомо, послаблюється із заходу країни на схід, а з
другого, – “набутим патріотизмом”, характерним, зокрема, для столиці
країни.
Таким чином, можна стверджувати, що громадянську ідентичність, її
“силу” визначає “міра” конвергенції традиційних засад життя в їх
регіональному вимірі з інноваціями новітньої доби, модерном як засобом
конструювання соціальної дійсності, суспільства як системи в єдності та
взаємодії її складових.
Пріоритети модернізації масового суспільства, до якого належить
Україна, полягають у включенні мас у процеси виробництва, споживання,
культурного життя, засвоєнні норм і цінностей, їх інтеграцію в систему
соціальних інститутів, тобто залученні до процесів комунікації як засобу
ідентифікації, подоланні маніпулятивного характеру комунікації.
Розколотість України в регіональному вимірі, своєрідність менталітету
українців, “революційність” влади та пропорційна система виборів 2006
року дають змогу попередньо стверджувати про значущість використання в
передвиборній боротьбі фактора національної ідентичності, яка в
православних країнах практично однаковою мірою формується, як відомо,
державою і церквою. Це означає, що політичним партіям і блокам у
передвиборній боротьбі не вдасться уникнути відповіді на питання щодо
доцільності створення в Україні єдиної Помісної православної церкви,
фундатором і обстоювачем якої є УПЦ КП на чолі з Патріархом Філаретом.
Окрім того, зазначене питання набуває особливої ваги у контексті
обмеження, а то й нейтралізації можливих російських впливів,
унеможливлення в перспективі будь-яких спроб інтегрувати Україну в ЄЕП
чи оновлену на чолі з Росією імперію.
Засобом ідентифікації масового суспільства, що формується в Україні,
слугує, зокрема, масова культура. Переваги останньої, порівняно з
традиційною, вбачаються в тому, що вона є засобом “м’якої могутності”,
тобто несилового поширення впливу, невідчутної зовнішньої експанії, яка
набуває ознак нетрадиційної і легітимної водночас, такої, що заслуговує на
довіру. За твердженням британського історика Н.Фергюсона, масова
культура є своєрідною “продуктивною силою”, яка, будучи продуктом
індустріального суспільства, створила інформаційне постіндустріальне
суспільство, з часом стала засобом релаксації, евфемізмом колективності,
засобом управління споживацькими настроями – від товарів до символів,
включаючи моду, престиж, соціальні статуси, товарні знаки тощо.
Не можна нехтувати і мобілізуючою роллю масової культури як засобу
експансії та модернізації суспільства, формування “людини-маси”, яку
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вирізняють такі риси, як потурання власним бажанням та емоціям,
інертність, безініціативність, агресивність, егоїстичність, здатність до
творення, за Х.Ортега-і-Гассет, і “найбільшого блага, і найбільшого зла”.
Хоча розрізнити, що є “найбільше благо, а що – найбільше зло” не
завжди уявляється можливим. Як приклад, можна розглянути мережу
ресторанів швидкого харчування “Mcdonalds", стрімке поширення яких має
характер глобальної експансії, а діяльність може бути ідентифікована як
загроза якщо не національним інтересам, то, щонайменше, здоров’ю
людини. Продукти харчування, стандартизовані згідно з потребами людини
в їжі як засобу споживання, а не з точки зору якісного харчування, хоча й за
доступною ціною пропонуються клієнтам, не можуть вважатися
збалансованими, скажімо, за виміром “білки-жири-вуглеводи”, адже їх
вживання людиною призводить до своєрідної “вуглеводної агресії”,
наслідком якої є, зокрема, стрімке збільшення маси тіла. Не випадково
відомий американський соціолог Дж.Рітцер всесвітню мережу “Mcdonalds”
характеризує як зазрозу людству, зважаючи на масштаби її поширення та
характер діяльності.
Особливостями “масової культури” можна вважати:
а) її комерційний характер, здатність набувати ознак товару чи продукту,
споживання яких має давати прибуток. Для цього засобами науки –
психології, соціології, політології, менеджменту, а також – масової
інформації, реклами, мережею Internet вивчаються та формуються культурні
потреби і бажання мас. Квінтесенцією масової культури, її найодіознішим і
найпародійнішим виразом є т.зв. кітч (від нім. Кitsch – несмак, дешева
продукція, розрахована на зовнішній ефект);
б) апеляції до людини як вищого творіння Бога і разом з тим
недосконалої істоти, як біосоціального феномену, що постає в двох
іпостасях водночас – Бога і диявола, творця і руйнівника, продовжувача роду
людського і його нищителя. Побудований суперіндустріальний світ
грунтується на людському егоцентризмі, є одноплощинним, далеким від
гармонії, орієнтований на прагматичну політику, гроші й успіх;
в) її звернення до різних верств міського населення, які є “серединними”,
тобто такими, що знаходяться між “фольклором та вчено-аристократичними
верхами”;
г) її спроможність породжувати не тільки естетичні, а й соціальні емоції,
конструювати життєвий стиль засобами формування в людській душі
“філософії надії” (остання грунтується на споживанні товарів і послуг);
д) спроможність до заміни істини консенсусом, віру, як моральний
імператив, дає можливість інтерпретувати в суто інструментальному сенсі –
як засіб відновлення душевного комфорту, розуму ж взагалі відмовляти в
здатності адекватно представляти людську сутність або зводити його до
інструменту задоволення потреб;
е) ставка на моду і рекламу, які примушують людину до наслідування
зразків, що пропонуються, попри бажання та фінансові можливості;
є) здатність до формування молодіжних субкультур як надгрупових
спільнот з відповідними символами, атрибутикою, сленгом, нормативним
комплексом, колом і стилем спілкування, формами дозвілля і т.ін.;
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ж) особлива увага приділяється мові спілкування як засобу соціального
конструювання дійсності, моделювання соціального простору.
Ще одну особливість масової культури можна вбачати в тому, що вона
утворює своєрідну основу сучасного соціального дискурсу, позиціонування
організацій, інститутів як засобу формування “дорадчої демократії” й однієї
з
форм
“самоконтрольованого
процесу
навчання
населення”,
підпорядкованого завданням досягання цілей. На цю її здатність звернув
увагу ще Ю.Хабермас, зазначаючи, що саме засоби масової інформації
дають змогу довершити процес формування масового суспільства,
утверджуючи соціальний статус масової культури в її єдності з масовим
виробництвом і масовим споживанням. Звідси можна стверджувати, що
масове суспільство функціонує за законами посткласичного соціального
простору, є певною формою соціальної організації і напевно не може
розглядатися як аномічне, дисфункційне, дезорганізоване, анормативне
тощо.
Індустрію масової культури утворюють, як відомо, такі основні її
сегменти:
засоби масової інформації як своєрідні експансіоністські підрозділи
впливу, формування т.зв. “контрольованої маси”, яка не передбачає
обов’язкового особистого контакту індивідів, виходить з “добровільного
вибору”, “свободи дії” індивіда, створення та поширення соціальної
міфології, вульгаризації індивідуальної та колективної свідомості,
громадської думки;
система організації та стимулювання масового попиту на продукцію та
товари (індустрія моди, реклама);
індустрія здоров’я (формування іміджу здорового способу життя);
індустрія дозвілля (туризм, книговидання, популярна музика тощо);
міжнародна мережа Internet.
Вищезазначені аргументи дають підстави стверджувати, що масову
культуру можна розглядати не тільки як “знаряддя практично-духовного
перетворення світу”, а й ефективний засіб досягнення успіху, внутрішньої
консолідації та адаптації до зовнішнього середовища, стратегічно
орієнтованої соціальної дії, що є однією з необхідних умов поширення
впливу, формування масового суспільства.
Динаміка утвердження останнього відображає процес перетворення
людини в масу і пов’язується насамперед із стандартами і цінностями ринку
як самодостатніми (достаток, індивідуальний успіх, благополуччя сім’ї,
комфорт, стабільність, порядок тощо), зразками, що розробляються,
рекламуються і пропонуються масовою культурою. Таке суспільство
характеризується високим рівнем індустріального або постіндустріального
розвитку, усталеними механізмами соціальної стратифікації, втратою
традиційних засобів ідентифікації (етнічних, релігійних, кастових,
соціально-групових, класових, особистісних) і утвердженням нових (індивід
ідентифікує себе з існуванням, яке йому нав’язується, і знаходить у цьому
джерело власного розвитку і задоволення), домінуванням масової культури.
Особливістю масового суспільства є також та обставина, що соціально
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маркероване (престижне) споживання виконує насамперед ідентифікаційну
й орієнтуючу функції.
В Україні масове суспільство є нестабільним, перехідним, поєднує
відповіді на виклики глобалізації й інформатизації зі спробами
ідентифікуватися відповідно до усталених традицій, звичаїв, менталітету
тощо, що продукує песимістичні настрої, призводить до соціальнокультурних конфліктів, аритмії, соціальної напруги. Призначення
організацій полягають у тому, що вони є своєрідною соціальною противагою
різним станам дезорганізації в суспільстві, забезпечують необхідний рівень
узгодженості суб’єктів дії, солідарності індивідів, стабільного існування,
надають суспільству ознаки стійкості, раціоналізують його. Організація
реалізує також важливі механізми і засоби соціальної і моральної
консолідації на основі дотримання певних моральних норм і цінностей. При
цьому загрози розмивання національної ідентичності, національних
традицій, звичаїв, культури загалом компенсуються “Європою” як
своєрідною національною ідеєю, новим типом організації суспільного життя.

Гордієнко М.Г. (Ірпінь)
КРИЗА НАЦІОНАЛЬНО-ДУХОВНИХ
ЦІННОСТЕЙ ЯК ВИКЛИК
ДЕМОКРАТИЧНОМУ ПРОЕКТУ
УКРАЇНИ
У статті досліджується криза національно-духовних цінностей як
виклик демократичному проекту України. Автор переконаний, що серед
багатьох викликів, які ставлять сучасні реалії перед Україною, найбільшим
– є духовна деградація нашого суспільства.
Постуніверсальна Україна, без перебільшення, проходить серйозні
випробування кризою духовно-культурних, світоглядних, ідейно-політичних
цінностей, що складають сутність феномену національної ідентичності.
Після соціально-екзистенційного піднесення часів Помаранчевої революції,
коли свободолюбною волею наших громадян, внаслідок безпрецедентної
мобілізації пасіонарної енергії всієї нації, уникаючи насилля і збройних
сутичок було знесено авторитарний режим, який вибудовувався більше
десяти років, сьогоднішня політична система України знову набуває
авторитарного характеру. Замість розбудови громадянського суспільства,
зміцнення демократії на базі політичних здобутків Майдану, поцінування
його унікального революційного досвіду, починаючи від помаранчевої
символіки, як уособлення мирного громадського протесту, і закінчуючи
ідеалізованим пафосом та патріотичним піднесенням людей, нинішня
псевдоеліта на перше місце поставила свої політичні амбіції та меркантильні
інтереси.
Українське суспільство прагнуло системних змін, але маргіналізована
національна еліта виявилася не готовою адекватно сублімувати волю народу
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в політичній площині. В цьому контексті мудрими видаються роздуми
О. Пахльовської: “Українське суспільство є набагато зріліше і морально
порядніше від свого політичного класу... В пострадянській країні з
мафіозною економікою, розкраденими ресурсами, брехливою і цинічною
зовнішньою політикою... суспільство мало мужність виступити не просто з
емоційним проектом, а з конкретним державницьким проектом, більше того
– з проектом демократичної європейської України. Цей проект відкривав
перспективу реального падіння Берлінського муру вже на пострадянській
території... Однак значна частина цих сил виявилась не варта такої жертви
суспільства. За демократичну Україну люди були здатні віддати життя.
Політики ж заради тієї самої демократичної України виявилися часто не
спроможні пожертвувати мінімумом свого добробуту або амбіцій. Отже,
громадяни і політики знову стали різними світами – не гірш як при
тоталітарній системі”1. Нинішня влада продовжує ігнорувати рішучість,
солідарність, альтруїзм Майдану і будує свою цинічну політику без
урахування моральних імперативів громадянського суспільства.
Політичні чвари в національно-демократичному середовищі призвели до
“помаранчевої контрреволюції” й утвердження неокучмістського режиму.
Влада олігархічного капіталу прагне правити не за допомогою механізмів
ринкової економіки, а тіньовими методами. Нинішній політичний режим
реанімує модель закритої напівавторитарної держави з її адміністративнокримінальною системою влади. Реваншистські сили в першу чергу дбають
про своє політичне панування, намагаються етатистськими методами
контролювати суспільство, що веде до утисків свободи, обмеження
демократії, деформації національно-духовних цінностей. Такий режим не
може мати успішного майбутнього, бо не спирається на могутній ресурс
народного волевиявлення, яке завжди виступає головним чинником
легітимації влади.
На разі Україна переживає найбільше розчарування владою, яку
громадяни обирали не лише шляхом голосування, а й самовіддано захищали
свій вибір, сподіваючись на кращу долю. Зрада ідеалів, психології і духу
Майдану, який уособлював механізм прямої демократії, веде до кризи
національно-духовних цінностей. Усвідомлюючи цей факт Президент
В. Ющенко у своєму зверненні з нагоди другої річниці початку
Помаранчевої революції (яку на державному рівні проголошено Днем
Свободи) обіцяє: “Проводити публічний діалог політиків з ключових
проблем країни, серед яких найважливіше – виховання національного
достоїнства. Для того, щоб поставити крапку над минулим... Ми повинні
почати жити сучасним і майбутнім... Я буду вітати об’єднання національнодемократичних сил країни. І якщо така реальність постане – підтримаю нову
політичну силу, яка збереже і розвине наші традиції”2. Отже, глава держави
1
Пахльовська О. Друга річниця Майдану: чи “воздвигне Вкраїна свого Мойсея” // Україна
молода. – 2006. – № 217. – 22 листопада.
2
Ющенко В. “Мої принципи – справедливість і закон”. Телезвернення Президента Віктора
Ющенка до українського народу з нагоди Дня Свободи // Сільські вісті. – 2006. – № 137. – 24
листопада.

116

Україна – суспільство

публічно говорить про інтеграцію політичних сил в ім’я демократичного
майбутнього України, тоді як урядова коаліція особливо національною
гордістю не переймається.
Річниця будь-якої події – добрий привід для підбиття певних підсумків та
розробки перспектив. Хоча ні в День Свободи, ні раніше Президент не
зробив чітких узагальнень і принципових оцінок постмайданного періоду
розвитку українського суспільства, в системі нинішньої влади він лишається
головним політичним суб’єктом у відстоюванні національно-демократичної
перспективи України. Щоб втілити в життя ідеї Помаранчевої революції
В. Ющенку слід слухати не лише думки своїх радників, а й зважати на ідеї
таких класиків політичної науки як Н. Макіавеллі. На його думку:
“Державець, якщо він бажає утримати в покорі підданих, не повинен
зважати на обвинувачення в жорстокості. Вчинивши декілька розправ, він
проявить більше милосердя, ніж ті, хто за надлишком його потурає
безпорядку. Адже від безпорядку, який породжує пограбування і вбивства,
страждає все населення, тоді як від кар, що здійснює державець, страждають
лише окремі особи”1. Саме вольовий чинник має збалансувати інертність
нашого Президента. Нині йому це вкрай необхідно, адже конституційна
реформа, що стартувала в Україні з 1 січня 2006 р. суттєво обмежила
повноваження глави держави на користь Верховної Ради і уряду.
З прагматичної точки зору Основний закон доцільно змінювати в умовах
стабільності та з урахуванням волі народу. Однак реформування нашої
Конституції відбувалося в пориві “революційної доцільності”, тому
закономірно призвело до нинішнього політичного двовладдя. На думку
А. Гальчинського, удосконалення політичної системи потрібно здійснювати
з урахуванням наступних чинників: “Незавершеність трансформаційного
етапу розвитку нашої держави, крайню поляризацію соціальної структури
суспільства, відсутність належного прошарку середнього класу – основи
демократичних перетворень, недостатньо зрілої української політичної нації
і нарешті – надзвичайно складну геополітичну ситуацію, в якій відбувається
становлення нашої державності. Всі ці обставини зумовлюють
обґрунтованість і такої логіки суспільних зрушень: результатом політичної
реформи має стати система парламентсько-президентської влади із сильним
(а не слабким) Президентом”2. Принципово важливо, щоб політична
реформа стала дієвим інструментом консолідації нації.
Головною передумовою успішного розвитку демократичної України є
забезпечення загальнонаціонального консенсусу, що базується на єдиному
культурному просторі та власних національно-духовних цінностях.
Політичну консолідацію нації Президент В. Ющенко визнає пріоритетним у
роботі всіх гілок влади та суспільних інститутів. “Нам потрібний цілісний
культурний простір України, що спирається на українську національну
ідентичність, – від Донецька до Львова, від Чернігова до Севастополя, а
також на принципах регіональної взаємодоповнюваності і толерантності у
1
2

Макиавелли Н. Государь. – М., 1990. – С. 49.
Гальчинський А. Помаранчева революція і нова влада. – К., 2005. – С. 130.
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ставленні до культурних та мовних потреб меншин... І завдяки зусиллям
українських професіоналів, незалежно від політичної належності, прийде
дійсне утвердження України як європейської держави, заснованою
українською нацією, розбудованою всім українським народом і впевненою в
своїй перспективі”1. Президент закликає політиків відмовитися від
прагнення до реваншу і конфліктів, зробити все можливе, щоб не марнувати
найбільший здобуток українських громадян – свободу, яка об’єднала
Україну і призначена для кожного.
Наявність свободи є необхідною умовою утвердження й розвитку
демократії в новітній Україні. Свобода виступає “будівельним матеріалом”
національного суверенітету, найвищою політичною метою організації
суспільства. Як стверджує Г. Вільз: “Свобода настільки ж складна, як і сама
людина, оскільки робить людину людиною.
По-перше, існує основний прояв свободи, а саме: наявність у людини
волі. Волю неможливо відібрати або первісно спотворити. Її можна вбити,
але тільки вбивши і саму людину або змінивши її на рівень недолюдка...
По-друге, простежується завершальна функція свободи, стан
безперервного здійснення вибору, за якого свобода аж ніяк не зазнає
утисків... Свобода людини полягає у свободі чинити добро. За висловом
Руссо, держава змушує людину до свободи.
І по-третє, свобода означає такі обставини, що заохочують і забезпечують
активне волевиявлення громадян. Цей стан досягається через освіту,
відповідне оточення, що стимулює і виховує вільний вибір, через
правопорядок, що надає людині сферу для мирного прикладання сил... Це –
свобода нації, вона не є дарунком держави, але держава її захищає”2. Отже,
свободу слід розуміти не як відсутність зовнішнього примусу, а як
спонукання до самореалізації через вільний вибір соціальних альтернатив.
У політологічній літературі існує думка, що не всякий народ може жити за
умов ліберальної демократії, в основі якої лежить індивідуальна свобода, а
лише той, який: а) вміє процедурно утворювати інститути державного
правління та спроможний підтримувати їх ефективне функціонування;
б) здатний здійснювати над ними контроль; в) має достатній рівень
суспільної свідомості, моральної і правової культури, інтелектуальних потуг.
Політичний режим, що адекватний цим вимогам, спроможний забезпечити
свободу своїм громадянам. Феномен свободи аналогічний вогню: може
нести людям і добро, і зло. Це залежить від тих, хто нею користується, від
рівня їхньої громадянської і соціальної зрілості. Дайте дітям сірники, –
можуть і хату спалити. Якщо свобода опиняється в руках незрілого
дегуманізованого суспільства, у якому панує “вулична демократія”, руїна
людських душ, занедбані ментально-світоглядні цінності, то існує загроза
знищення самої державності. Ми схильні вважати, що українське
1
Україні найбільше потрібна політична стабільність. З промови Президента України
Віктора Ющенка на відкритті IV Всесвітнього форуму українців 18 серпня 2006 року //
Урядовий кур’єр. – 2006. – № 156. – 22 серпня.
2
Вільз Г. Зручна держава // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. –
К.: Смолоскип, 1998. – С. 324.
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суспільство тестування на свободу і демократичність пройшло успішно.
Наші громадяни зробили це не в затишних кабінетах, заповнюючи відповідні
анкети, а на майданах і площах з помаранчевим забарвленням, засвідчивши
диктатуру народної волі. Подальша доля постреволюційної України
залежить від того, чи вдасться нинішній владі утвердити диктатуру закону.
Демократичний вибір для України не має альтернативи. Його практична
реалізація передбачає принципово важливу умову – збереження
національної і духовно-культурної ідентичності. Після здобуття
незалежності перед українською елітою постав концептуальний виклик –
формування і реалізація самостійного і привабливого проекту ідентичності,
у якому реалізувалася б модель відкритого, демократичного суспільства. В
національно-державницькому і духовно-культурному відношенні найбільш
адекватно
цьому
виклику
відповідає
консервативна
доктрина
В. Липинського. Для українського етносу культура, традиції відтворювалися
на генетичному рівні, формуючи його світогляд і спосіб життя. Адекватно
розуміти українську культуру можна крізь призму консервативних
цінностей: “Кожна суспільна група, що хоче будувати, організовувати
суспільство, мусить черпати свої сили сама з себе, – вважає В. Липинський.
Для того, крім спільного економічного інтересу, вона мусить ще мати
спільну традицію, тобто певну суму історичного досвіду, здобуту її
попередніми поколіннями в боротьбі за існування й переданого “з молоком
матері”, з вихованням поколінням слідуючим. Оця сума певних суспільних
вартостей... творить те, що ми називаємо культурою. Без культури немає
нації, без традиції немає культури. Без об’єднуючої спільної традиції і
спільної культури не може існувати група людей, біля якої має об’єднатись і
зорганізуватись нація”1. Нинішній низький рівень культури, брак духовних
цінностей більшості українських громадян, перетворює їх на об’єкт масових
політичних маніпуляцій.
Повноцінне відтворення і вдосконалення національно-культурних
традицій у суспільстві здійснюється патріотично свідомими громадянами.
Ідейним каркасом, кістяком держави є патріотизм, всенародна любов до
своєї землі. Саме брак патріотизму, зневага до своїх земляків є споконвічною
проблемою для українців. Тому В. Липинський писав наступне: “Можна
мати прекрасну територію і ніколи не здобути на ній владу, не мати на ній
своєї держави та не стати з нею ніколи нацією. Допіру свідомість своєї
території і хотіння мати на ній свою окрему владу, свою окрему державу,
перетворить її в активну порушуючу політичну силу. З цієї свідомості і
цього хотіння родиться патріотизм: любов до своєї землі, до своєї
Батьківщини і до всіх, без виїмку, її мешканців. Патріотизм – свідомість
своєї території, а не сама територія – лежить в основі буття і могутності
держав”2. Без патріотично свідомих людей держава приречена на
деградацію.

1
Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського монархізму.
– К.; Філадельфія, 1995. – С. 70.
2
Там само. – С. 375.

119

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

Практичний політичний висновок з вищезгаданого творчого доробку
В. Липинського полягає в наступному: через поняття традиції, що
репрезентують принципи історичної тяглості, теоретик українського
консерватизму формулює національно-культурну ідентичність, яка
забезпечує консолідацію національної спільноти. Вчений був переконаний,
що немає прогресу без традицій. Крім того, коли ми хочемо мати стабільну
державу, за В. Липинським, то маємо розвивати в собі патріотизм, а не
культивувати космополітичні проекти.
У постмодерну добу під натиском сучасних технологій, нових систем
комунікацій відбувається уніфікація світового політичного простору,
поступова деградація національної держави, маргіналізація індивіда,
руйнування духовно-культурних надбань суспільства. Шалений вплив
глобалізації, яка своїм віртуальним космополітизмом витісняє етнічні
традиції та консервативні цінності на периферію суспільного буття,
актуалізує необхідність захисту і збереження національної ідентичності.
Аналізуючи дебати українських інтелектуалів навколо національної та
культурної ідентичності, польська дослідниця О. Гнатюк зауважує:
“Нинішнє безсумнівне відродження ідентичності в Європі є захисною
реакцією на нестримну глобалізацію, а надто на уодностайнення культурних
моделей у мас-медіах і масовій культурі, яке викликає стурбованість серед
інтелігенції, що втрачає свої позиції. Занепокоїна інтелігенція переконана в
тому, що поширення культурної тожсамості, що поступ модернізації
зумовив уніфікацію культури, і через це народи, а надто малі, втрачають
унікальність і неповторність своєї культури. Інтелігенція бо вважає
культурну ідентичність гарантією гармонійного розвитку цивілізацій і
народів”1.
Маргінальний статус духовно-культурних цінностей, другорядність мови
титульної нації детермінує меншовартісну національну свідомість, низький
рівень самоідентифікації громадян, периферійність державності. Сьогодні в
офіційній політиці Української держави відчутно бракує національної
складової. Тому на разі актуальними видаються ідеї М. Міхновського, який
ототожнював націю і державу. “Державна самостійність, – писав він, – є
головна умова існування нації, а державна незалежність є національним
ідеалом у сфері міжнаціональних відносин”2. Держава може стабільно
розвиватися лише тоді, коли існує почуття єдності національної спільноти.
Водночас нація може зберегти свою духовно-культурну самобутність лише
завдяки протекції державної влади.
Апріорі рівень цивілізованості нації визначається духовно-культурними
чинниками, які генеруються пасіонарними особистостями. Мудрим
вихователем і натхненником цілих поколінь української інтелігенції був
І. Франко. Він проникливо усвідомлював необхідність суспільного поступу,
як неодмінної умови для успішного втілення проекту політичної
модернізації нації. Поряд з поступом багатства і науки, за І. Франком,
1
Гнатюк О. Прощання з імперією: українські дискусії про ідентичність. – К.: Критика,
2005. – С. 83.
2
Міхновський М. Самостійна Україна // Державність. – 1992. – № 2. – С. 55.
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потрібне зростання також почуття милосердя, любові до людей і
справедливості. “Люди починають переконуватися, що само багатство, сама
наука, сама штука не може дати чоловікові повного щастя. Наскільки
чоловік може бути щасливим у житті, він може се тільки в співпраці з
іншими людьми, в родині, громаді, нації. Скріплення, уточнення того
почуття любові до інших людей, до родини, до громади, до свого народу –
отсе основна підвалина всякого поступу; без неї все інше буде лише мертве
тіло без живої душі в ньому”1. В своїй творчості І. Франко об’єднує
українську національну ідею в модерну державницьку концепцію, що
орієнтована на соціальну справедливість, ідейний та духовний поступ
українського суспільства.
В ієрархії незмінних констант, що визначають національну ідентичність
на перших позиціях знаходяться мова та релігія, які в сучасній Україні
переживають кризу. Це турбує нашого Президента. Він занепокоєний тим,
що процес консолідації нації, відтворення української ідентичності,
інтеграція нашого суспільства йде незадовільно. Український лідер
усвідомлює: якщо в нації забрати чотири компоненти – мову, традиції,
історію, національну церкву – вона згине як держава. В. Ющенко
переконаний: “В Україні немає і не буде альтернативи українській мові як
мові державній та мові офіційного спілкування. Це мова нашої свободи. Але
жоден громадянин не відчує дискомфорту у праві говорити рідною мовою,
жити чесно і заможно на українській землі”2. Якщо політиками чинник мови,
релігії активно використовується в технологіях виборчих кампаній, то для
науковців криза національно-духовних цінностей дає підстави стверджувати,
що процес українського націєтворення не закінчився й досі, позаяк наш
народ не об’єднують ані спільна мова, ані єдина історична пам’ять чи
консолідована православна церква.
Першорядне значення для збереження національного духу відіграє мова,
оскільки в ній акумульований культурний та інтелектуальний потенціал
народу. Українська мова відображає демократичний світогляд, внутрішню
душу свого народу, його традиції й культуру, фіксує історичну тяглість,
поєднує минуле з сучасним, прогнозує майбутнє, зберігає існування нації у
вічності. В цьому контексті відомий теоретик українознавства П. Кононенко
говорить так: “Отже: слово – це текст і підтекст, образ і думка, конкретне
поняття і символ, ідея і форма, зміст і стиль, відбиток речей – і їх
першопочаток... Бо слово – безмежність, писав Т. Шевченко, також
наголошуючи на дивовижній – божественній і природі, і силі, і красі Слова.
Тому, коли над Україною нависла загроза загибелі (“Погибнеш, згинеш,
Україно! Не стане й сліду на землі”), великий борець і пророк саме на мову
поклав місію рятівника нації і держави, рішуче заявивши: “Я на сторожі
коло їх Поставлю Слово!” Так, мова – і знаряддя спілкування. Але це – одна
1
Франко І. Що таке поступ? // Будівничий української державності: Хрестоматія
політологічних статей Івана Франка / Упоряд. Д. Павличко. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська
академія”, 2006. – С. 464.
2
Україна йде дорогою важкою, але правильною. Промова Президента В. Ющенка з нагоди
15-ї річниці незалежності України // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 159. – 29 серпня.
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з функцій. Головне ж, що мова, на думку Т. Шевченка, – феномен, який
виражає людську, земну і космічну сутність, не лише форму буття
(свідомість), а й саме Буття нації”1. Зректися рідної мови означає погодитись
на її уніфікацію, що веде до рабського підпорядкування чужій культурі й
духовної асиміляції нації.

Німецький філософ Гердер стверджував, що народ живе так довго, як довго
існує його мова. Тому головною місією патріота є захист і розвиток рідної мови,
інакше народу загрожує духовне спустошення. Ці постулати як ніхто інший
розуміють представники української патріотичної інтелігенції. Письменник і
громадський діяч Д. Павличко стверджує: “Мовне питання – це питання життя і
смерті українського народу та його держави”2. В унісон цій думці І. Дзюба
говорить: “Мова так органічно пов’язана з найглибшими джерелами і
найтоншими виявами духовного життя, і особистого, і суспільного, – що
відречення від неї, мовна асиміляція, масовий перехід на іншу не можуть пройти
безслідно ні для особистості, ні для суспільства... Перш за все це викликає
неминуче збіднення, замулення джерел духовності; адже з утратою рідної мови
втрачається незглибимий світ підсвідомості, все національне психологічнодуховне підґрунтя, всі “таємниці” колективного досвіду народу. Переймання
іншої мови, безумовно, збагачує людину тільки тоді, коли рідна мова
залишається на притаманному їй місці: коли ж ідеться про заміну, то це
переймання компенсує оті втрати лише частково”3. Мови можуть повноцінно
співіснувати тільки тоді, коли кожна є повновладним господарем свого ареалу.
Російська має свій власний ареал – Росію. На теренах України вона може
всебічно розвиватися, але при цьому не асимілюючи мову титульної нації. Мова
завжди виступає каналом поширення політичного впливу. Отже, наскільки
українська мова розширить межі свого функціонування, настільки російська –
звузить свій духовний і політичний влив.
Цілісність українського суспільства буде гарантована в тому разі, якщо
політична еліта усвідомить просту істину: у мові живе нація. На разі мовнокультурний простір України більше підпорядкований компромісу різних
політичних сил, ніж стратегічним державним інтересам, що зафіксовано в
Універсалі національної єдності: “Всебічний розвиток і функціонування
української мови як державної та мови офіційного спілкування в усіх сферах
суспільного життя на всій території України – як основи самоідентифікації
народу і держави. Гарантування кожному громадянину вільного використання в
усіх життєвих потребах російської чи іншої рідної мови відповідно до
Конституції України та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин.
Розвиток культури та відродження духовності Українського народу,
забезпечення цілісності мовно-культурного простору”4. Вирішувати мовне
питання директивними методами – все одно, що кохати за вказівкою. На жаль,
мова в Україні продовжує бути засобом політичних спекуляцій.
1

Кононенко П. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1994. – С. 135-136.
Павличко Д. Будівничий української державності // Хрестоматія політологічних статей
Івана Франка / Упоряд. Д. Павличко. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. –
С. 23.
3
Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”,
2005. – С. 171.
4
Універсал національної єдності // День. – 2006. – № 130. – 5 серпня.
2
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Невід’ємною складовою буття українців є релігія. Переважна більшість
наших громадян – це віруючі християни різних конфесій. “До самої суті релігії
належить те, – вважає К. Довсон, – щоб привести людину до зв’язку із
трансцендентною і вічною реальністю”1. Життєдайною функцією релігії є
принцип тяглості, збереження й джерела нового духовного життя. Як стверджує
В. Липинський: “Щоб бути українцями і щоб була Україна, держімося своїх
традиційних основ, своїх коренів, а одночасно на ґрунті своєї традиції, кожний в
організації своєї церкви і на ґрунті своєї традиційної культури, змагаймо до
гармонійного наближення себе до наших земляків другої церкви, другої
культури. Іншими словами, не перетягаймо їх силоміць до себе, а себе
наближаймо до них”2. Вчений наголошував, що сила й авторитет церкви слабне
пропорційно до того, як її духовенство займається політичними справами.
У новітню добу різні конфесії на теренах України нагадують політичні партії,
що змагаються за владу за допомогою різних засобів. Українські церкви не
стільки стурбовані тим, щоб відкривати людині євангельську істину, скільки
поглинуті наверненням до себе прихильників, ведуть боротьбу за нерухомість
тощо. Розкол у сучасному православ’ї робить церкву не консолідуючою
інституцією, а знаряддям міжконфесійної ворожнечі та російського політичного
впливу. “Сьогодні ми є свідками того, – пише С. Здіорук, – як імперські амбіції
Московської патріархії “розчленовують” релігійну карту Української Держави,
виступають на її теренах джерелом локальних конфліктів православних із
католиками, греко-католиками, мусульманами, представниками неокультів, а
також міжправославних войовничих колізій”3. Болючий факт нашого буття –
найбільша православна церква в Україні підпорядкована чужій державі. В ній
моляться за чужий уряд, за чужого президента, за перемоги чужого війська.
Відсутність духовної єдності українського народу веде до етнічного та
конфесійного сепаратизму.
Оскільки конфліктність у релігійному середовищі України набула ознак
політичної боротьби і стала дестабілізуючим чинником державного та
суспільного життя, нагальною вимогою часу постало творення єдиної помісної
Української православної церкви. Як слушно зауважує О. Шуба: “Міжцерковний
конфлікт тримає в напрузі українське суспільство, створює незручності не лише
для діяльності релігійних організацій, нормального задоволення віруючими
своїх релігійних потреб, а й гальмує процеси національно-духовного
відродження та утвердження української державності. Відтак державне
посередництво у його врегулюванні нині є не просто бажаним, а вкрай
необхідним. Об’єднання зусиль церкви і держави у подоланні міжцерковного
конфлікту є важливою передумовою досягнення національної злагоди,
утвердження громадянського миру в українському суспільстві. Якщо ж держава
серйозно не візьметься за розв’язання всього комплексу релігійно-церковних
проблем, інциденти на релігійному ґрунті стануть невід’ємними супутниками
суспільного життя”4. Утвердження єдиної національної церкви має розширити
1
Довсон К. Релігійні джерела західної цивілізації // Консерватизм: Антологія / Упоряд.
О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 1998. – С. 142.
2
Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1995. – С. 51.
3
Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття. – К., 2005. –
С. 49.
4
Шуба О. Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз). – К.:
Криниця, 1999. – С. 217.
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духовно-культурні та ментальні обрії українського народу, стати його новою
консолідуючою силою.
Упродовж тривалого історичного періоду релігія перебуває в компетенції
світської влади, яка використовує її для легітимації своєї імперської політики. В
епоху радянської диктатури комуністичну ідеологію намагалися перетворити в
нову релігію. Хоча насправді комуністичний режим ігнорував не тільки
християнські цінності, а й суспільну мораль та життя людей. Найбільше від
цього постраждала Україна, яка мала великий досвід національно-визвольних
змагань і завжди прагнула мати власну державу. Більшовицькі вожді
нейтралізовували ці прагнення різними засобами, серед яких найстрашнішим
був Голодомор. За словами С. Кульчицького: “Терор голодом, тобто створення
для населення несумісних з життям умов є найбільш підступним видом
репресій”1. Лише через п’ятнадцять років свого незалежного буття Україна
спромоглася визнати Голодомор геноцидом проти українського народу.
Прийняття цього закону стало серйозним випробуванням для нинішньої влади.
Результати голосування показали, хто з народних обранців репрезентує волю
українського народу, має історичну пам’ять, патріотичне сумління, християнські
чесноти і відповідальність перед минулими і майбутніми поколіннями, а хто
залишається “політичними мутантами”.
Резюмуючи, можна сказати, що серед багатьох викликів, які ставлять сучасні
реалії перед Україною, найбільш системним є виклик духовній деградації
нашого суспільства. Без вирішення національно-культурних проблем нас чекає
екзистенційна криза перспективи. Нинішній політичний режим має усвідомити,
що криза ідентичності може швидко конвертуватися на масштабну протестну
соціальну активність громадян. Влучно оцінює наші реалії О. Пахльовська:
“Рівень довіри людей був сублімацією жертовності, протистояння і надій цілих
поколінь... Вигублених поколінь. ТАКИХ людей не можна зраджувати. Не
можна приватизувати їхню довіру. Не можна дерибанити їхні ідеали. Бо ТАКІ
люди – не прощають. Зрадити суспільство такої якості означає приректи себе на
моральну смерть”2.
Загалом існує думка, що ХХІ ст. буде епохою боротьби за ефективні джерела
ресурсів. На теренах України достатньо природних запасів для успішного
розвитку економіки, існує потужний людський потенціал, вдале геополітичне
розташування, тільки ними треба розумно розпорядитися. Це можуть робити
кваліфіковані менеджери, досвідчені політики. В постіндустріальному
суспільстві найбільшим ресурсом є знання, інформація, сучасні технології.
Українському народу постійно не таланить на своїх провідників, нам завжди
бракує харизматичних лідерів. Доки українська культура лишатиметься на
маргінесі політичних процесів та суспільної свідомості громадян, наша нація
ніколи не буде консолідованою. Вже зараз необхідно вирощувати нову
політичну еліту знань, шляхетності й патріотизму, яка спроможна замінити
нинішню еліту сили, грошей та корупції. За таких умов Україна має
демократичне майбутнє.

1
Кульчицький С. “Сталін прагнув ліквідувати Україну як національну державу” // День. –
2006. – № 200. – 17 листопада.
2
Пахльовська О. Друга річниця Майдану: чи “воздвигне Вкраїна свого Мойсея” // Україна
молода. – 2006. – № 217. – 22 листопада.
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Секо Я.П. (Тернопіль)
ДЕРЖАВНИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ
УКРАЇНСЬКИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
(1988–1991 рр.)
У статті окреслено процес формування структури інтегрально
націоналістичних організацій в Україні. Основну увагу приділено
характеристиці й аналізу державотворчого проекту інтегральних
націоналістів відомого як «відновлення Української Народної Республіки».
Період, що передував проголошенню Верховною Радою України
державної незалежності, до цього часу є одним із малодосліджених у
сучасній історіографії. Не бракує коментарів, відомі погляди багатьох
політиків і науковців стосовно тих чи інших подій. Однак усе це –
позанауковий дискурс, якому не вистачає критичності та концептуальності.
Можна навіть сказати, що період 1988–1991 рр. все ще засвоюється на рівні
досвіду, а його наукова оцінка перебуває в зародковому стані.
У сучасній вітчизняній історіографії помітний перекіс. У дослідженнях
О. Гараня, А. Русначенка, В. Литвина, О. Бойка1 велика увага в контексті
боротьби за державну незалежність приділяється націонал-демократам та
суверен-комуністам. І це цілком виправдано. Адже саме цим політичним
силам належить вирішальна роль у проголошенні незалежності України.
Однак наукова об’єктивність вимагає значно ширше подивитися на події, що
передували цьому, проаналізувати місце в них політичних сил, які
пропонували альтернативні варіанти.
Державницький проект інтегральних націоналістів, що полягав у
відновленні Української Народної Республіки, був однією з таких
альтернатив. Одразу хотілося б зауважити, що сприймати цей проект
виключно як утопічний не варто. По-перше, за такою моделлю відродження
або реставрації державності пішли прибалтійські республіки. По-друге, якби
розпад СРСР пішов за «югославським сценарієм», даний проект отримав би
значно сильнішу підтримку. І, нарешті, по-третє, сучасна ідеологія
українських праворадикальних сил боротьби за «українську Україну»
виходить із нереалізованості їх проекту в 1991 р.
Наукова історіографія даної проблеми перебуває в зародковому стані.
Вже класичною стала праця А. Камінського «На перехідному етапі.
«Гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні»2, написана на
1
Гарань О. Убити дракона: З історії Руху та нових партій України. – К.: Либідь, 1993. –
200 с.; Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х
років. – К.: В-во ім. Олени Теліги, 1998. – 720 с.; Литвин В. Політична арена України: дійові
особи та виконавці. – К.: Абрис, 1994. – 496 с.; Бойко О. Україна в 1985–1991 рр.: основні
тенденції суспільно-політичного розвитку. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 306 с.
2
Камінський А. На перехідному етапі. «Гласність», «перебудова» і «демократизація» на
Україні. – Мюнхен, 1990. – 624 с.
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основі відомих на Заході офіційних друкованих та радіоматеріалів. У ній, зпоміж
іншого
розглядається
шлях
формування
інтегральнонаціоналістичних організацій, аналізуються їх завдання. Однак події,
висвітлені в дослідженні, доведені лише до початку 1990 р. Аналогічні вади
притаманні працям С. Галамая та М. Прокопа1. У висвітленні ролі
інтегральних націоналістів у боротьбі за незалежність значно більше місце
займає внутріпартійна публіцистика. Праці В. Мазура, М. Плав’юка,
Р. Коваля, В. Іванишина та інших авторів відзначаються партійною
заангажованістю, категоричністю та некритичністю по відношенню до
фактичного матеріалу.
Отже, предметом даної статті є окреслення структури інтегральнонаціоналістичних організацій в Україні 1988–1991 рр. та аналіз їх
державотворчого проекту.
Інтегрально-націоналістична
течія
національного
руху
була
малопомітною в кінці 1980-х рр. Перебудова сприймалася насторожено.
Переважав скепсис до процесів демократизації, які розглядалися як чергова
провокація з боку радянської влади. Мирослав Мелень згадував про
тогочасну поведінку Зеновія Красівського: «Зенко відразу став у таку
позицію, що ця відлига дана спеціально чекістами, аби спливло все, – і вони
заберуть нас. <…> Тепер, каже, все так зроблено, що ми всі спливемо – а в
один прекрасний день нас заберуть. Уже почалися ті перетворення, так звана
«бархатна революція», Рух. Зенко до того ставився категорично: «Ні». <…>
Він тоді вже плекав надію про відродження ОУН…»2
Розвитку інтегрально-націоналістичних організації в західноукраїнських
областях сприяли наступні фактори: 1) лібералізація політичного режиму в
роки перебудови; 2) традиції підпільної боротьби, які мали місце впродовж
1950-х – І пол. 1980-х рр.; 3) проживання значної кількості громадян –
учасників боротьби ОУН і УПА та політичних в’язнів радянських таборів;
4) допомога діаспори.
Культурницька робота, до якої тяжіла більшість активної молоді,
знаходила розуміння серед радикалів, однак, вважалася малоперспективною.
Натомість традиції націоналістичного підпілля викликали більший інтерес у
молодих радикалів. У західних областях у кінці 1980-х рр. виникають
невеликі організації, які копіювали досвід ОУН. У 1988 р. на Львівщині
виникла «Спадщина», члени якої таємно збиралися вечорами й вивчали
ідеологічні документи бандерівського руху, практикували псевдо,
налагоджували контакти з колишніми учасниками підпілля й новоявленими
лідерами тощо3.

1
Галамай С. Боротьба за визволення України. 1929–1989. – Репр. вид. – Львів: Каменяр,
1993. – 343 с.; Прокоп М. Напередодні незалежної України: спостереження і висновки. – НьюЙорк, 1993. – 646 с.
2
Мелень М. Український національний фронт // Жага і терпіння. Зеновій Красівський у долі
українського народу / Упор. Р. Коваль, В. Рог. – К.: Діоскор, 2005. – С. 22.
3
Парубій А. Красівський був твердим орієнтиром // Жага і терпіння. Зеновій Красівський у
долі українського народу / Упор. Р. Коваль, В. Рог. – К.: Діоскор, 2005. – С. 67.
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13 січня 1989 р. у Львові відбулося установче віче-з’їзд Українського
християнсько-демократичного фронту (УХДФ). Серед його учасників
переважали колишні активісти правозахисного руху та підпільники, зокрема:
В. Січко (голова), П. Січко, Л. Чекальська, Т. Картин, С. Єдинород. Фронт
офіційно декларував намагання відродити й продовжити традиції
«Просвіти», «Пласту», підтримував ідею легалізації УГКЦ1.
Переважна більшість радикально налаштованих діячів спочатку
організаційно тяжіла до Української Гельсинкської спілки (УГС). Проте
численні ідеологічні суперечності в її середовищі сприяли поступовому
виходу з неї радикалів та започаткували процес інституалізації окремих
структур. На платформі українського інтегрального націоналізму в УГС
стояли З. Красівський, І. Кандиба, В. Барладяну, І. Макар, Г. Приходько.
Вони насамперед вимагали внесення до «Декларації принципів УГС» пункту
про незалежну Україну. Г. Приходько, зокрема, критикував першу редакцію
«Декларації принципів УГС» за прокомуністичність та антиукраїнськість,
адже її автори виступили за конфедерацію й відмовилися від незалежності2.
Коротко окреслимо початковий етап створення легальних інтегральнонаціоналістичних організацій. 21 жовтня 1989 р. у Львові з ініціативи
Г. Приходька проголошено створення Української національної партії
(УНП)3.
7–8 квітня 1990 р. у Львові прибічники І. Кандиби створили об’єднання
«Державна самостійність України» (ДСУ)4. Необхідність її появи
обгрунтовувалася ініціативною групою усвідомленням того факту, що «всі
біди та лиха, які поставили наш народ перед економічною, екологічною та
культурною катастрофою, спричинені багатовіковим перебуванням в складі
Російської та Совєтської імперій»5. Учасники руху опору 1940–1980-х рр.,
зокрема, Іван Кандиба, Олесь Царук, Анатолій Доценко, Анатолій Лупиніс,
Степан Балинський, Зеновій Красівський бачили вихід у досягненні
мирними засобами державної самостійності України.
21–22 квітня 1990 р. на основі Українського християнськодемократичного фронту (УХДФ) В. Січка виникла Українська християнськодемократична партія (УХДП)6.
Після реорганізації УГС у політичну партію в середовищі її колективного
члена – «Українській народно-демократичній лізі», ядром якої був
Український культурологічний клуб, прийнято рішення про творення
власної партії. 16–17 червня 1990 р. відбувся установчий з’їзд, на якому
юридично оформлено створення Української народно-демократичної партії,
яку очолив Аркадій Кирєєв. До праворадикального спектра тяжіла й
1
Український християнський демократичний фронт // Визвольний шлях. – 1989. – № 5. –
С. 558.
2
Приходько Г. В тенетах декларацій // Визвольний шлях. – 1989. – № 11. – С. 1357.
3
Українська національна партія // Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. П3, оп. 62, спр. 863, арк. 66.
4
ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 1086, арк. 5.
5
Заява ініціативної групи по створенню об’єднання Державна самостійність України від 20.
03. 1990 р. // Визвольний шлях. – 1990. – № 6. – С. 680.
6
Українська християнсько-демократична партія // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 863, арк. 65.
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Українська селянсько-демократична партія (УСДП) С. Плачинди. Її
установчий з’їзд відбувся 9 червня 1990 р. Утім на відміну від названих
вище організацій, її створення відбувалося на основі виходу частини
громадян з КПРС1.
До радикального крила національного руху тяжіла частина Спілки
незалежної української молоді (СНУМ). 9 червня 1990 р. на з’їзді в Києві
було оголошено про створення на базі єдиної організації окремої
націоналістичної платформи – СНУМ (націоналістична)2. Її керівне ядро
складали Д. Корчинський, В. Мамалига, О. Вітович.
30 червня – 1 липня 1990 р. у Республіканському будинку кіно в
присутності 76 делегатів і 119 запрошених відбувся з’їзд, приурочений 49-й
річниці Акту відновлення в 1941 р. Української держави, у якому взяло
участь близько двадцяти партій та громадських об’єднань, серед яких
Українська республіканська партія (УРП), УСДП, УХДП, СНУМ,
профспілкове об’єднання «Єдність», ДСУ, Товариство репресованих,
Народний рух України за перебудову (НРУ), Партія зелених України (ПЗУ),
анархо-синдикалісти. На ньому проголошено створення Української
міжпартійної асамблеї (УМА), метою якої було формування паралельних до
радянської влади державних структур. Робочий орган – «Виконавчий
комітет» очолив А. Лупиніс, а Координаційну раду – Г. Приходько3.
Великий ідейний і організаційний вплив на діяльність УМА мало
лондонське Українське державне правління (ОУН(б)).
Створенням цієї політичної структури, по-суті, завершилося формування
праворадикальної течії національного руху, заснованій на ідеології
інтегрального націоналізму Д. Донцова. Втім УМА не відрізнялася
монолітністю, її послаблювали міжпартійні, а подекуди й міжособистісні
незгоди. Так, І. Кандиба вважав, що «УНП – компрометація ідеї,
авантюризм» і, за винятком Г. Приходька, її складають малоавторитетні
люди4. Вже на другій сесії (6–7 жовтня 1990 р.) Асамблея проголосила себе
найрадикальнішою національною опозицією радянській владі й на цій
підставі розкритикувала діяльність НРУ та УРП, що призвело до
відмежування останніх. На третій сесії (22–23 грудня 1990 р.) відбувся
демарш Г. Приходька через обрання на посаду голови Ю. Шухевича5. На
четвертій сесії (30–31 березня 1991 р.) УНДП заявила про намір
співпрацювати з УМА, але відмовилася від формального членства6.
Велику роль у формуванні вищеназваних організацій відіграла діаспора.
Її активні контакти з окремими діячами національного руху в УРСР
1
Слюсаренко А., Томенко М. Нові політичні партії України. Довідник. – К.: Знання, 1990. –
С. 26, 37.
2
1-й великий збір СНУМ // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 1085, арк. 7.
3
Про проведення Всеукраїнської міжпартійної асамблеї // Центральний державний архів
громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 32, спр. 2861, арк. 40.
4
Не на часі / Інтерв’ю з І. Кандибою // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 1080, арк. 71.
5
Литвин В. Сучасні політичні блоки та об’єднання на Україні // Політика і час. – 1991. –
№ 4. – С. 60.
6
Литвин В. Українська народно-демократична партія (УНДП) // Політика і час. – 1991. –
№ 15. – С. 58.
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розпочалися в 1988 р. У липні під час зустрічі між Л. Лук’яненком та віцепрезидентом УНР М. Плав’юком було досягнуто домовленості щодо
зондування грунту в Україні стосовно можливості відновлення УНР. Лідер
Гельсинкської спілки також неофіційно погодився представляти Державний
центр в Україні. Якщо ситуація виявиться несприятливою, то діячі еміграції
погодилися підтримати власний курс українських політиків1. Значно
радикальнішу позицію зайняла ОУН(б), представником Проводу якої в
республіці став З. Красівський. Як зазначає А. Камінський, ОУН(б) та
ОУН(м) здійснювали концепцію перенесення своїх організаційних структур
з еміграції в Україну, що проявилося в створенні «власних причіпків і
відповідників» інтегрально-націоналістичного спрямування, які повністю
заперечували легальні методи боротьби. Це отримало свій вияв у бойкоті
виборів, протиставленні Національного конгресу Верховній Раді тощо. З
іншого боку, ОУН(з) та середовище УГВР вважали, що емігрантські
формування мають лише співпрацювати з партіями на етнічних територіях
та допомагати їм2.
Попри численні суперечки інтегрально-націоналістичні організації мали
багато спільного в ідеологічній площині. Їх особливістю було
міфологізоване, ідеалістичне сприйняття витоків української нації. Не
випадково, в основі ідеології УСДП лежали уявлення про започаткування
людської цивілізації понад 6000 років тому «праукраїнцями-оріями», які
дали поштовх цивілізаціям Шумеру, Індії, Китаю, а вершиною власної
державної та хліборобської досконалості давніх українських селян стала
Антська держава на чолі з великим українським царем Божом3. Один з
лідерів УНДП – А. Кирєєв, органічність тактики ненасильницького опору
комуністичній владі, запозичену в М. Ганді, обґрунтовував спільним
походженням українців та індійців «двох галузок одного народу, який … на
Подніпров’ї існував ще кілька тисяч років тому»4.
Визначальною віхою для інтегральних націоналістів стали визвольні
змагання І пол. ХХ ст., а справжнім болем – знищення державності. УНДП у
своїй політичній діяльності виходила з того, що «Статус України як
незалежної держави був зафіксований Третім і Четвертим Універсалами
Української Центральної ради у 1917–1918 рр. і визнаний рядом
європейських країн. Збільшовичена Росія чи не одразу після жовтневого
перевороту підступно напала на незалежну демократичну Українську
державу, чим було покладено початок окупації України»5. Саме це
зумовлювало їх агресивну риторику щодо комуністичної окупаційної влади,
яка була інструментом іноземного поневолення, а не специфічно
1
Плав’юк М. Перед і після проголошення незалежності України // Пам’ять століть. – 2002. –
№ 3. – С. 6.
2
Камінський А. Соціологічне тло конфліктних ситуацій в організованому
націоналістичному русі // Сучасність. – 1992. – № 7. – С. 41.
3
Плачинда С. Буде село – буде Україна // Розбудова держави. – 1992. – № 7. – С. 7.
4
Догмати руйнуються парадоксами / Інтерв’ю з А. Кирєєвим // Трибуна лектора. – 1990. –
№ 10. – С. 42.
5
Головні політичні принципи УНДП // Національні процеси в Україні: історія і сучасність.
Документи і матеріали: У 2 т. – К., 1997. – Т. 2. – С. 569.
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українською силою, ігнорування й бойкот її ініціатив та відкидання
парламентських методів боротьби.
Невизнання легітимності УРСР давало змогу лідерам УНП визначати
своєю метою «відновлення Української Народної Республіки в етнічних
кордонах»1. Це юридично обґрунтовувалося ІV Універсалом Центральної
ради та Актом відновлення української державності 30 червня 1941 р.
Посилання на останній документ засвідчує повну підтримку й
абсолютизацію бандерівської боротьби, що відрізняє прихильників
інтегрального націоналізму від націонал-демократів, які виходили з
принципово інших історико-правових засад.
Відновлення Української самостійної соборної держави (УССД) стає
головною метою для представників цієї течії з самого початку. Тут
непомітно будь-яких еволюційних етапів, а лише некритичне сприйняття
готових відповідей на хвилюючі питання сьогодення. Так, у платформі
СНУМу (націоналістичного) вказувалося, що «єдиним способом подальшого
виживання може бути лише облишення реставрації і початок інтенсивного
національного будівництва, облишення позицій оборони і перехід до
поступу». І далі: «самостійність для нас мусить бути лише одним з моментів
на шляху побудови України, як держави великої нації, як нації, котра зможе
досягнути максимуму в усіх сферах духу, в усіх аспектах діяльності»2.
При такому підході гасло «Здобудеш самостійну державу, або загинеш у
боротьбі за неї» виступало єдиним імперативом для діяльності, а ідеологія
Д. Донцова – зручним засобом для досягнення мети. Об’єктивна дійсність
сприймалася крізь призму протиставлення «свій» – «чужий», що й
приводило до категоричності в словах і діях, відданні переваги радикальним
методам, а не пошуку компромісів. Так, І. Кандиба вважав існуючу владу в
Україні окупаційною та незаконною, бо «так звана УССР є провінцією
кривавої деспотичної комуністичної імперії», а тому головним завданням
ДСУ називав «зосередження всіх зусиль до найскорішого звільнення
України від свого найстрашнішого ворога всіх часів нашої історії та
відновлення УССД»3. Таким ворогом оголошувалася Росія, і саме на
боротьбу з нею мали б спрямовуватися всі зусилля.
Звертає на себе увагу, що примара зовнішнього ворога для інтегральних
націоналістів була куди значущішою від пошуку власних недоліків і слабин.
З. Красівський у виступі на одній із конференцій підкреслював: «Ми
вирішували тут свої проблеми і говорили про те, що «цей робить зле», «цей
робить не так», «можна би інакше» і т. д. Таж ми не можемо вирішити
проблеми самих себе… Але це не є основне. Основне для нас – це є наш
зовнішній ворог, який стоїть над нами, озброєний до зубів, і який не

1
Українська національна партія. Програма // Україна багатопартійна: програмні документи
нових партій. – К.: Пам’ятки України, 1991. – С. 29.
2
Загальні означення платформи СНУМ (націоналістичної) // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62,
спр. 1082, арк. 78.
3
Кандиба І. Хто ми такі? // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 1086, арк. 5.
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зупиниться ні перед якими гуманістичними засторогами і буде нас убивати,
якщо ми будемо відбирати у нього нашу землю»1.
Відновлення УССД мало відбутися будь-якими засобами, але тільки не
парламентськими, оскільки вони означають визнання де-факто УРСР.
Г. Приходько одну з численних відмінностей між УНП та УРП вбачав у
тому, що республіканці стали парламентською партією, альтернативною до
КПУ, а це означає, що вони перестали бути «опозицією щодо самої влади»2.
Зеновій Красівський від імені ДСУ наголошував, що уряд УРСР –
окупаційний, що «всі ті перехідні етапи хоча й необхідні, але ми від них
відмежовуємося, бо вважаємо, що парламентська метода боротьби не
приведе до самостійности України. І якби ми навіть здобули більшість у
тому Верховному Совєті, то це не означає, що Росія дозволить нам мати
самостійність…»3
Проте такої жорсткої лінії дотримувалися не всі. Зокрема УСДП, УНДП,
меншою мірою УХДП вважали за можливе використовувати й
парламентські методи боротьби в разі необхідності.
Лідери УМА виступили за подолання залишків тоталітаризму,
утвердження демократичних цінностей, однак, помітно, що ці ідеї є швидше
кон’юнктурними, тактичними, декларативними, похідними від головної
мети – відновлення УССД. На з’їзді СНУМу О. Вітович заявив: «Більшовизм
повинен бути зруйнованим, а його структурні організації оголошені поза
законом. Ми живемо не в демократичному суспільстві, тому СНУМ повинен
використати усі форми боротьби...»4 Ще категоричніше висловився
В. Мамалига: «Ми також мусимо облишити дурне скигління про
демократію, багатопартійність і таке інше. Все це похідне, а в далекому
майбутньому малоймовірна розвага, слабкість нації. Заклики до демократії
нині є нічим іншим, як антиукраїнською діяльністю. Це створює шкідливі
ілюзії можливості побудови Української держави шляхом демократизації
совєтської системи»5.
Звичайно, існували спроби подолати замкнутість інтегральнонаціоналістичної течії. Чи не найповніше вони проявилися в СНУМі. Лінія
розколу між СНУМом і його націоналістичною фракцією якраз проходила
через визнання або навпаки, заперечення ролі демократичної складової в
процесі боротьби за незалежність. Лідер львівського СНУМу І. Деркач
підкреслював необхідність відкинути такі поняття як тоталітаризм,
революційність, адже вони суперечать існуючому суспільному розвитку.
Побудова
Української
держави
має
здійснитися
еволюційним
демократичним шляхом, а тому ідеологія СНУМу має будуватися на засадах
демократичного націоналізму. Йому опонував О. Вітович критеріями
чинного націоналізму: «Націоналізм сьогодні – це перехід від позицій
оборони до потужного національного поступу на всіх ділянках. Націоналізм
1

Красівський З. Вигнати ворога з нашої землі // Жага і терпіння… – С. 143.
Приходько Г. Хто ж в авангарді? // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 1080, арк. 68.
Красівський З. Як нам діяти // Жага і терпіння… – С. 138.
4
ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 862, арк. 35.
5
Мамалига В. Що нас кличе // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 1082, арк. 82.
2
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– це три кити, на яких ми повинні будувати свою діяльність: бунтарський
рух Шевченка, безкомпромісне «здобудеш, або загинеш» Євгена Коновальця
і могутнє «хочу» Донцова»1. Не випадково одна частина снумівців
організаційно тяжіла до УРП, інша – до УМА.
Починаючи з 1990 р. в інтегрально-націоналістичному колі починає
активно мусуватися думка про необхідність радикалізувати гасла.
Відновлення УССД має етапом до значно вищої цілі – світової величі
української нації. О. Вітович проголошував, що «націоналізм завтрашнього
дня – це постійна воля до розросту, розбудови нації, постійне стремління до
вершини національного духу, розв’язання питання про те, в обороні яких
цінностей повинна стати Україна – західних чи східних – в користь першого.
Україна займає центральне, головне місце в Європі, тому вона, сьогодні, як і
колись повинна стати на захист надбань європейської цивілізації супроти
московського варварства»2. У цьому контексті знову застосовується гасло
«Україна для українців», зростають ксенофобські, зокрема антиросійські й
антиєврейські настрої, не відкидаються, а подекуди заохочуються
мілітаристські підходи при вирішенні глобальних завдань3.
Відновлення УССД має здійснитися шляхом відсторонення окупаційної
адміністрації від влади та знищення комунізму як людиноненависницької
ідеології. Оскільки представники інтегрально-націоналістичної течії,
прикриваючись чистотою ідеї, відмовилися від парламентського шляху
боротьби, треба було винайти механізм легітимізації УНР іншими мирними
засобами. Лідери УМА запропонували «прибалтійський варіант»:
зареєструвати громадян УНР та створити громадські комітети, вирішити
проблему створення українських національних сил, залучити робітництво
через створення незалежних профспілок та відновити «антибільшовицький
блок поневолених народів»4.
На другому та третьому з’їздах УМА (6–7 жовтня 1990 р., 22–23 грудня
1990 р.) розроблено стратегію переходу до незалежності через відновлення
громадянства УНР та створення розгорнутої мережі громадських комітетів
по території України5.
Громадський комітет – «це самоврядна ланка органів влади на місцях, на
яку громадяни УНР у межах села, району, міста, області покладають право й
обов’язок розпоряджатися всім, що належить до муніципальної власності на
даній території»6. Громадські комітети створюються за територіальною
ознакою особами старшими за 18 років, які зареєструвалися як громадяни
УНР. Координуюча діяльність мала здійснюватися Координаційною радою
громадських комітетів України, яка створювалась на основі обласних.
Головним завданням цих структур визначалась підготовка до скликання
1

1-й великий збір СНУМ // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 1085, арк. 7.
Там само.
3
Стенограма віча громадян м. Львова та Львівської області, присвяченого 49-й річниці
проголошення незалежної Української держави // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 832, арк. 189.
4
Про прес-конференцію Української міжпартійної асамблеї // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32,
спр. 2900, арк. 21.
5
Резолюція про статус громадянських комтетів // Визвольний шлях. – 1991. – № 1. – С. 113.
6
Про громадські комітети // Визвольний шлях. – 1991. – № 5. – С. 633.
2
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Конституційної асамблеї та висунення делегатів до Національного конгресу.
В разі виникнення екстремальної ситуації громадські комітети мають
перебирати відповідальність на себе або створювати комітети національного
спасіння разом з іншими організаціями національно-визвольного руху1.
За даними виконкому УМА на початок жовтня 1990 р. у республіці
зареєстровано близько 750 тис. громадян УНР, з них 400 тис. на Львівщині,
107 тис. у Києві, 12 тис. на Рівненщині, 10 тис. на Черкащині, 4 тис. на
Кіровоградщині, 3 тис. на Житомирщині, 2 тис. на Вінниччині2. Однак ці
дані значно завищені. На 20 серпня 1990 р. у ЦК КПУ була інформація про
хід реєстрації в 10 областях, зокрема в Києві (12 тис.), Львові (11 тис.),
загалом – 35 тис.3 У будь-якому випадку говорити про можливість
репрезентації населення республіки громадянами УНР не можна. Дана акція
показала неспроможність лідерів інтегральних націоналістів мобілізувати
суспільство під реалізацію власної політичної програми.
Нечисленність і маловпливовість інтегральних націоналістів у структурі
національного руху змушувала лідерів удаватися до самовиправдання.
Малочисленність
оголошувалася
наслідком
знекровлення
нації
поневолювачем або ж прагненням зберегти чистоту рядів і вірність ідеалам;
невпливовість – неготовністю суспільства до жертовності задля
національних ідеалів, домінуванням кон’юнктурності, хитрою грою КДБ,
яке підтримувало помірковані сили тощо. Бракувало критичного погляду на
власну ідеологію. На рівні внутрішніх дискусій усвідомлювалося, що їхні
політичні концепції носять більше теоретичний, ніж практичний характер.
Проте жодних кроків, аби виправити ситуацію не робилося.
Інтегральним націоналістам бракувало хорошого теоретика, який би
зумів пристосувати націоналістичну ідеологію під суспільні настрої й
потреби кінця 1980-х рр. Хоча б на тому рівні як це робив десятками роками
раніше В. Мороз. Відсутність теоретика компенсувалася авторитетами
З. Красівського, І. Кандиби, Г. Приходька, Ю. Шухевича. Та своїм
молодшим послідовникам вони могли запропонувати лише старі рецепти на
яких виросли самі – ідеологію Донцова та провідників ОУН. З. Красівський
визнавав, що «націоналізм у 1940-х – 1950-х роках призвів до великих жертв
і страшної трагедії», однак, саме він має стати у нових умовах ідейним
натхненником для боротьби: «Але якраз із тієї крови і з тих кісток ми нині
відроджуємося, і як би не було трудно, що би нас не чекало, ми приходимо
до висновку, що іншої дороги нація не має»4.
Отже, така заміна теоретиків моральними авторитетами не була
рівноцінною. Позначився цей недолік і ще в одному аспекті. Не потрібно
забувати, що проти інтегральних націоналістів працювала потужна
радянська пропаганда. Образ «буржуазного націоналіста», витворений нею,
1

Там само. – С. 634.
Про розвиток політичної ситуації в республіці // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2768,
арк. 34.
3
Про деякі тенденції у розвитку громадсько-політичних формувань на Україні // ЦДАГО
України, ф. 1, оп. 32, спр. 2767, арк. 146.
4
Красівський З. Як нам діяти // Жага і терпіння… – С. 137.
2
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відлякував людей насамперед від цього середовища людей. Діячі типу
В. Чорновола чи Л. Лук’яненка завдяки правозахисній діяльності вміло
спростовували наклепи. Ніякої протидії в інтегрально-націоналістичному
таборі не виробили.
Великий акцент на відновлені УНР, зроблений інтегральними
націоналістами, а не на розбудові УРСР наштовхувався як мінімум на
недовіру людей, а подекуди викликав переляк. Комплекс питань, з якими
зіткнулися в своїй агітації націонал-демократи, вказував на ті проблеми, які
мали враховувати й інтегральні націоналісти в теорії. Це насамперед
демократизація суспільства. Принцип правлячої більшості в інтегральних
націоналістів викликав недовіру, адже влада, за їхніми уявленнями, має
належати активній національно свідомій меншості. Ліберальні свободи
також мали тенденцію до обмеження. З великими труднощами
погоджувалися на те, аби допустити проживання на українській території
незначний
відсоток
чужорідного
елементу,
тоді
як
питання
міжнаціонального спокою турбувало представників національних меншин,
які проживали в республіці.
Крім того, власне бачення відновленої незалежної держави в провідників
цієї течії було відсутнє. Жодних конкретних планів щодо вирішення
практичних проблем у економіці, соціальній сфері, гармонізації
міжнаціональних відносин, державному будівництві не знаходимо, а тому
слова В. Січка, що «будемо ходити голі, босі, голодні, холодні, будемо
терпіти, змушені багато сили пожертвувати в ім’я незалежності... [будемо]
попереджати людей про можливу розруху і нещадну боротьбу» можна
вважати показовими1.
Такий низький інтелектуальний рівень, безперечно, не міг задовольнити
більшість населення України, а тому для інтегрально-націоналістичних
партій характерний ухил до елітаризму в досягненні програмних завдань. Не
маючи ресурсу для об’єднання навколо себе широких верств населення,
лідери партій все ж висували претензії на загальне провідництво в
українському національному русі, оголошуючи себе «своєрідним ферментом
і пробуджуючим фактором до Національно-визвольної боротьби»2. Своїми
союзниками вони вважали людей нижчих соціальних верств
(некваліфіковане робітництво, селянство), які не сприймали комуністичної
ідеології. Що ж до тих, які прийняли радянську владу, однак залишилися
патріотами, то передбачалася можливість співпраці в стратегічних напрямах
націєтворення3.
Різне сприйняття радянської влади на українських землях, а отже,
ставлення до неї, стало формальним приводом для суперечок між
інтегральними націоналістами та націонал-демократами. Концепцію
останніх критикували за намагання побудувати Українську державу на
1
Про розвиток і тенденції суспільно-політичної обстановки у західному регіоні республіки
// Державний архів Івано-Франківської області, ф. П-1, оп. 1, спр. 5562, арк. 23.
2
Від говорильні ми вільними не станемо. Останнє інтерв’ю Зеновія Красівського // Жага і
терпіння… – С. 186.
3
Приходько Г. Хто ж в авангарді? // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 1080, арк. 68.
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основі радянської дійсності, шляхом інтеграції в систему, за сподівання її
змінити політичними методами і так відродити національну державність.
Українська націоналістична спілка вважала, що «діяльність національних
демократів у колоніальних структурах влади створює в українського народу
ілюзію, що Українську державу можна здобути парламентським шляхом.
Відзначаючи вагомий внесок, зроблений національними демократами в
українську справу, ми констатуємо, що за умов бездержавності така
діяльність є недостатньою і малоперспективною»1.
Не відкидаючи повністю досвіду таких націонал-демократичних
організацій як УРП, НРУ, ДПУ, радикали наголошували на кон’юнктурному
характері членства в них, яке давало змогу робити політичну кар’єру,
добиватися статків. Критикували за поміркованість гасел, недостатню
національну свідомість, схильність до компромісів із комуністами тощо.
Водночас робота цих організацій визнавалася корисною з огляду підведення
до націоналізму широких верств суспільства, оскільки останній
проголошувався «вищим проявом людського духу».
Хитке союзництво між інтегральними націоналістами й частиною
націонал-демократів, переважно з числа дисидентів, що спостерігалося на
початковому етапі перебудови, поступово набуло характеру гострого
протистояння. У 1990 р. навіть склалася парадоксальна ситуація, коли крайні
праві, по суті, опинилися в одному таборі з ортодоксальними комуністами
через протистояння демократичним радам2. Відповідно лідери націоналдемократів змушені були публічно відмежуватися від радикальних сил,
звинувативши їх у фашизмі, розпалюванні міжнаціональних суперечностей
тощо.
Як бачимо шлях обраний представниками цього напряму, був
позбавлений компромісів та дуже задогматизований. Однак, у прямоті його
привабливість, у відсутності інтелектуалізму – воля, браку раціоналізму –
енергія. Очевидно, що ставка його лідерів як і півстоліття тому робилася, і
не безпідставно, на погіршення суспільно-політичного становища
спровокованого економічною кризою чи розвалом СРСР за «балканським
сценарієм». За форс-мажорних обставин, коли в дію вступили б психологічні
чинники, інтегральний націоналізм отримав би сприятливий грунт для
поширення по всій території України. Та історія пішла іншим шляхом, не
випустивши його із галицького середовища. Він так і залишився локальним
явищем. А проголошення незалежності України відбулося всупереч
концептуальній засаді інтегральних націоналістів – не через відновлення
державності УНР, а на базі УРСР.

1
Про ставлення до національних (етнічних) демократів // ДАЛО, ф. П-3, оп. 62, спр. 863,
арк. 81.
2
Розшифровка стенограми Галицької Асамблеї // ДАЛО, ф. Р-221, оп. 3, спр. 1193, арк. 51.
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Євсюкова Н.В. (Горлівка)
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ
В ПОЛІТИЧНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ
УКРАЇНСЬКИХ ПРОФСПІЛОК
(1991 – 2000 рр.)
У статті проаналізовано соціально-економічне становище країни 90-х
рр. ХХ ст., внаслідок чого було виявлено ряд чинників, що спонукали
профспілкові організації переосмислити свої функції та роль у суспільстві,
актуалізувавши їх політичними засобами обстоювання інтересів
трудівників.
Активна участь та вагома роль профспілок у політичних процесах, які
відбуваються сьогодні в Україні, виступають переконливим свідченням того,
що профспілкові організації є важливим інститутом громадянського
суспільства та складовою політичної системи держави. І хоча участь
профспілок у політиці не є їх основною функцією, з початком незалежності
країни саме завдяки застосуванню політичних методів професійним спілкам
вдавалося досягти позитивних результатів у своїй діяльності.
Зокрема, криза соціально-економічної сфери України на початку 90-х
років призвела до того, що традиційні профспілкові засоби діяльності
виявилися неефективними для вирішення гострих соціальних проблем
робітників, що, власне, й обумовило появу в арсеналі профспілок політичних
методів боротьби. У зв’язку з цим виглядає більш ніж нагальною проблема
вивчення соціально-економічних факторів, які в період 1991 – 2000 рр.
впливали на політичну трансформацію сучасних професійних організацій.
При цьому принагідно зазначимо, що, можливо, через організаційну
слабкість профспілкових формувань та їх радянське минуле, за якого вони
виступали лише знаряддям політичної діяльності, науковці не сприймають
профспілки як самостійну структуру з великим політичним потенціалом. Це
й обумовило те, що проблема політизації профспілкового руху не
користується
популярністю
серед
дослідників
і
залишається
малодослідженою.
Проте вже набутий профспілками досвід політичної боротьби протягом
1991 – 2000 рр. все-таки знайшов певне висвітлення. Тут варто вказати
вагоме, на наш погляд, фокус-групове дослідження Українського
незалежного центру політичних досліджень, у якому надається оцінка місця
профспілкового руху в політичному житті України1.
Сформувалася певна бібліографія, присвячена формам політичної
діяльності профспілок. Зокрема, участь профспілок у виборчих кампаніях

1
Участь профспілок у політичному житті України: інформаційно-аналітичне видання /
Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2002. – № 4. – С. 1-23.
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1994 та 1998 рр. аналізується Д.М. Баланом , політичний аспект страйків та
роль у них профспілок висвітлюється дослідником проблеми
В.М. Докашенком2.
І все ж таки, остаточно нез’ясованим залишається вплив соціальноекономічних процесів, які відбувалися в Україні з початку її незалежності,
на розвиток політичної діяльності профспілкових організацій. У зв’язку з
цим вважаємо за доцільне продовжити вивчення зазначеної проблеми з
точки зору сучасного розуміння ситуації.
У пропонованій статті ми поставили за мету проаналізувати соціальноекономічні обставини, що спонукали профспілкові організації України,
переосмислюючи свої функції та роль у суспільстві, розширити традиційні
форми діяльності, актуалізувавши їх політичними засобами обстоювання
інтересів трудівників. Це дасть нам можливість визначитись у дискусійному
питанні про доцільність політичної діяльності профспілок.
Починаючи безпосереднє висвітлення проблеми, зазначимо, що в процесі
становлення нової моделі українських профспілок визначальну роль
відігравало те, що її формування відбувалося під впливом двох антиподних
систем: радянської, що ґрунтувалася на тоталітарних засадах, та епохи
української незалежності, що в основі своїх методологічних засад
виголосила демократичні начала. Таким чином, профспілкові організації на
початковій стадії свого реформування опинились у суперечливому
становищі вироблення нових напрямів діяльності, оскільки принципово
змінився стан профспілок.
За радянських часів вони були державною громадською організацією, яка
в соціально-трудових відносинах представляла сторону роботодавцядержави та лише формально виконувала захисні функції, серед яких,
зокрема, здійснення контролю за додержанням законодавства про працю3.
Дослідник проблеми В.М. Докашенко у монографії «Профспілки і
тоталітаризм: ілюзії та реалії 70-х – 80-х років» визначив дуалістичний
характер зазначеної функції. На його думку, діяльність профспілок у
контролі за дотриманням трудового законодавства мала в собі «прихований
глибокий латентний зміст, спрямований на вихолощення юридичних прав
громадян в ході виробничої діяльності»4. Отже, ми схильні стверджувати,
що досвіду діяльності як самостійної сторони соціально-трудових відносин
радянські профспілки не мали.
Ринкові перетворення дали імпульс до переосмислення та зміни завдань
профспілок з урахуванням того, що вони є незалежним представником та
захисником інтересів робітників і, в силу своїх функціональних обов’язків, є
1
Балан Д.М. Участь Федерації професійних спілок України у виборчих кампаніях 1994 та
1998 років: історія та уроки // Профспілки України. – 2001. – № 4. – С. 27-34.
2
Докашенко В.М. Соціально-політичні аспекти причин та наслідків літніх шахтарських
страйків 1989 року // Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. – Донецьк. ДонНУ, 2002. –
Кн. 9. – С. 31-40.
3
Кодекс законів про працю Української РСР: Офіційний текст із змінами та доповненнями
за станом на 1 червня 1989 р. – К.: Політвидав України, 1989. – С. 122.
4
Докашенко В.М. Профспілки і тоталітаризм: ілюзії та реалії 70-х – 80-х років. – Донецьк:
Вид-во Донецького державного ун-ту, 1999. – С. 272.
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певною мірою опозиційною до влади організацією. А широко декларовані
гасла демократичної розбудови країни, здавалося б, мали сприяти її
реформуванню.
Зокрема, вони давали підстави профспілковим лідерам розраховувати на
плюралізм думок, діалог з державою, рівноправні відносини профспілок з
партіями, вихід на міжнародну арену тощо. Інакше кажучи, профспілки
сподівались отримати всі можливі профспілкові свободи. Це дало поштовх
до створення великої кількості профспілкових формувань по всій Україні у
всіх галузях економіки, формах власності та господарювання, які поділяють
на дві великі групи: традиційні (Федерація профспілок України) та
незалежні профспілки.
Водночас слід звернути увагу на те, що за нових умов відповідальність за
дії вже повністю покладалася лише на профспілкові організації, бо тепер не
було правлячої партії, яка, при необхідності, могла захистити «школу
комунізму», а самі профспілки проголосили свою незалежність від усіх
державних інституцій. З огляду на вищезазначене, можна було б
стверджувати, що робітники неодмінно мають отримати необхідний захист
своїх прав за допомогою професійних організацій, членами яких вони були
впродовж десятиліть.
Надію на це підтверджували також програмні документи профспілок, що
передбачали їх зайнятість майже в усіх сферах життя. Так, наприклад,
Федерація профспілок України (ФПУ) в соціально-економічній сфері
стратегічною метою своєї діяльності визначає досягнення соціально
зорієнтованої політики держави, яка б забезпечувала в процесі її реалізації
поступове підвищення рівня життя, ефективну зайнятість та ін.1 Варто
зазначити, що, оскільки на початок 90-х рр. і аж до 1998 р. для
профспілкової діяльності був чинним закон СРСР «Про професійні спілки,
права та гарантії їхньої діяльності» від 1990 р., то профспілки розраховували
також і на права, які були їм надані ще Компартією. І, на наш погляд,
важливе місце серед них займає право профспілок на законодавчу ініціативу
у відповідних найвищих органах державної влади та участь у
нормотворчості2. Саме це право відкривало перед новоутвореними
профспілками великі можливості для змін у соціально-економічній сфері та
перспективи на політичній арені.
Насправді сталося так, що, в силу цілого ряду обставин, протягом
становлення незалежності України, одну частину методів діяльності
профспілки втратили (як, наприклад, законодавчу ініціативу), а інша частина
виявилася малоефективною.
Справа в тому, що швидкість реформування економіки країни, а головне
– її результативність, значно утруднювала процес трансформації профспілок,
який полягав у переході їх функції участі в управлінні виробництвом до
партнерства з іншими суб’єктами управління ринку праці. Цей процес
1
Зима М.П. Програма професійних спілок України // Профспілки України: минуле і
сучасність. – К., 1996. – С. 26.
2
Закон СРСР «Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності». Ст. 1107 //
Відомості з’їзду народних депутатів СРСР. – 1990. – № 51.
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проходив під впливом складного переплетіння зовнішніх і внутрішніх
чинників. Враховуючи об’єктність нашого дослідження, розглянемо ряд
зовнішніх факторів, які, на наш погляд, сприяли входженню профспілок до
політики.
По-перше, це зміна форми власності. Оскільки вона була найважливішою
передумовою переходу до ринкової економіки, то профспілки, звісно,
проявили інтерес відносно своєї участі в цьому процесі, запропонувавши
власні пропозиції до перших базових законів з приватизації. Розробники цих
законів, очевидно, не вважали за необхідне врахувати профспілкові
пропозиції і відхилили їх, усунувши тим самим профспілки від роботи в цій
сфері. Лише з прийняттям у 1999 р. Закону України «Про професійні спілки,
їх права та гарантії діяльності», а пізніше змін до нього було визнано право
профспілок представляти права та інтереси працівників «у ході приватизації
об’єктів державної та комунальної власності, брати участь у роботі комісій з
питань приватизації»1.
Ситуація загострювалася складністю самих умов, у яких проходила
приватизація підприємств, зокрема, слід виділити великі масштаби роботи та
необхідність дотримання принципу соціальної справедливості. Він полягав у
тому, щоб справедливо розподілити всенародне добро, на яке мав право
кожен громадянин держави. Однак, на наш погляд, на шляху реалізації
останньої обставини постала проблема, можна сказати, «небажання»
населення ставати власниками державного майна. Так, за матеріалами
одноразового вибіркового опитування у листопаді 1991 р. виявилося, що
відносно придбання запропонованих об’єктів, установ, підприємств тощо
найбільшою популярністю користувалися садові ділянки, дачі та квартири
(відповідно 40, 4 % та 31, 9 %). В акціях та цінних паперах були зацікавлені
лише 19, 1 % опитуваних2.
Для окреслення загальної картини темпів приватизації підприємств в
Україні, розглянемо динаміку розвитку цього процесу з 1992 р. до 2000 р.3
Табл. 1.
Кількість промислових підприємств за формами власності
(без малих підприємств)
Рік
Всього
За формами
власності
- державна
- комунальна

1992
9114

1995
8900

1998
9940

2000
10502

5327
1067

3131
570

1423
194

1272
238

1
Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» Ст. 397 // Відомості
Верховної Ради України. – 1999. – № 45.
2
Народне господарство України у 1991 році: Статистичний щорічник / Міністерство
статистики України; Відп. за випуск В.В. Савченко. – К.: Техніка, 1992. – С. 63.
3
Таблицю складено за даними: Статистичний щорічник за 2000 рік / Державний комітет
статистики України; За ред. О.Г. Осауленка; Відп. за вип. В.А. Головко. – К.: Техніка, 2000. –
С. 293.
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- приватна
- колективна
- власність
міжнародних
організацій та
юридичних осіб
інших держав

2709

1
5180

95
8196

173
8771

…

18

32

48

Дані таблиці підтверджують, що, не дивлячись на великі сподівання на
процес приватизації підприємств, він набирає сили лише у другій половині
90-х рр., тоді як протягом 1992 – 1995 рр. спостерігалася тенденція до його
зниження. Тут важливим для нас виступає те, що державна власність, яка
була найголовнішою та наймасовішою сферою діяльності профспілок,
невпинно зменшувалась. А значну долю збільшили приватна форма
власності, колективна та власність міжнародних організацій і юридичних
осіб інших держав.
У зв’язку з цим, на нашу думку, Програма ФПУ, затверджена на ІІ
(позачерговому) з’їзді профспілок України у 1992 р., де вони прагнули
«соціальної справедливості щодо людей праці при приватизації державної
власності…»1, нагадує «романтичні» сподівання профспілок. А якщо
звернути увагу на відсутність в останніх прав та гарантій діяльності до
1999 р., які були б гідними в умовах ринкових перетворень, а особливо
відсутність засобів впливу на роботодавців, то нам неважко уявити значення
великих реформ для ефективної діяльності профспілок щодо захисту
робітників.
З нашої точки зору, приватизація, акціонування підприємств та перехід
на оренду призвели до обмеження сфери діяльності профспілкових
об’єднань. Зокрема, вони опинилися поза сферою впливу на соціальноекономічні гарантії для робітників та встановлення рівня оплати праці. До
того ж, тут давалася взнаки й недовіра до профспілок як до «привідного
паса» і з боку власників підприємств, і з боку робітників. Однак позбавлення
профспілок законодавчої ініціативи ще у 1993 р. відібрало в них шанс
закріпити на законодавчому рівні власні права як партнера в процесі
приватизації. А небажання уряду піти назустріч профспілкам, з нашої точки
зору, лише свідчила про те, що сама влада на той час не мала чіткого
уявлення щодо конкретних шляхів здійснення обраного курсу ринкових
реформ.
У свою чергу, вважаємо за необхідне зазначити, що профспілки з новою
стратегією діяльності, старими організаційними можливостями, могли б
виступити сильним та впливовим партнером у справі приватизації. І, на
нашу думку, головна значимість профспілок у цьому процесі полягала б у
тому, що вони, як ніхто інший з державних інституцій, з усією
відповідальністю займалися б проблемами робітників.

1
Зима М.П. Програма професійних спілок України // Профспілки України: минуле і
сучасність. – К., 1996. – С. 27.
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По-друге, масове безробіття, що в 90-х рр. ХХ ст. стало найактуальнішим
явищем для робітничого середовища. В період з 1991 до 2000 рр. можна
прослідкувати динаміку розвитку офіційного безробіття в Україні, яка
відтворена в графіку1. На вертикальній осі координат позначено кількість
офіційно зареєстрованих безробітних. Якщо зважити на дані графіка, то
впродовж 1991 – 2000 рр. вимальовується тенденція до збільшення кількості
безробітних майже з кожним роком, яке досягло свого апогею в 1999 р.
Після цього кількість безробітних протягом 1998 – 2000 рр. почала різко
зменшуватись, але не зникла зовсім.
Діаграма 1.
Діаграма динаміки безробіття в Україні (тис. осіб)
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Кількість безробітних

Діаграма чітко демонструє, що кількість безробітних в Україні починає
різко зростати (майже в 10 разів) з початку становлення її незалежності, а
саме з 1991 р. Такий сплеск ми можемо пояснити початком процесу
приватизації, який призвів до скорочення виробництва та змін у всій
трудовій системі.
Тенденція до зниження кількості безробітних у 1998 р., на наш погляд,
вказує на стабілізацію економічного стану країни. Свідченням цьому може
бути стале зростання ВВП країни (на 1, 1 % порівняно з 1997 р.)2. Однак з
1
Діаграму складено за даними: Народне господарство України у 1991 році: Статистичний
щорічник / Міністерство статистики України; Відп. за випуск В.В. Савченко. – К.: Техніка,
1992. – С. 104; Голєусова Г.З. Система соціального забезпечення. Роль профспілок //
Профспілки України. – 1996. – С. 14; Статистичний щорічник України за 1998 рік /
Держкомстат України; За ред. О.Г. Осауленка; Відп. за вип. В.А. Головко. – К: Техніка, 1999. –
С. 355; Статистичний щорічник України за 1999 рік / Державний комітет статистики України: За
ред. О.Г. Осауленка; Відп. за вип. В.А. Головко. – К: Техніка, 2000. – С. 373; Статистичний
щорічник за 2000 рік / Державний комітет статистики України: За ред. О.Г. Осауленка;
Відповідальний за вип. В.А. Головко. – К: Техніка, 2001. – С. 359.
2
Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша щорічна доповідь
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К., 2000. – С. 273.
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іншого боку, не останнє значення на рівень безробіття вказує
загальновідомий факт про те, що, з набуттям довершеності процесу
приватизації, раніше офіційно зареєстровані безробітні ставали
незареєстрованими офіційно робітниками різноманітних сфер діяльності.
Для нас важливим наслідком безробіття виступає те, що велика кількість
громадян опинилась ізольованою від профспілок, а значить, без права на
соціальний захист. Останні ж, у свою чергу, через віддаленість від мас
трудівників, втратили можливість впливати на їхню соціальну активність,
що позбавило профспілки можливості контролю за бюрократичним
апаратом. У зв’язку з цим можна сказати, що перед профспілковими
організаціями також постала загроза втрати дієвого методу впливу на
роботодавців та владу – масової активності громадян. На користь нашої
точки зору свідчить тенденція до падіння страйкової активності робітників з
1996 р.1, що зробило такий метод боротьби як страйк безперспективним для
застосування. З іншого боку, проблема безробіття взагалі могла позбавити
профспілки сенсу їх функціонування.
По-третє, це одна із особливостей кризової ситуації країни, яку можна
назвати наслідком соціально-економічних реформ – заборгованість із
виплати заробітної плати, пенсій та соціальної допомоги. Вирішення цієї
проблеми стало першочерговим завданням у профспілковій діяльності, але
водночас саме в цій сфері профспілкові методи виявилися недієвими.
Здавалося б, що єдиним прийнятним методом вирішення проблеми з
заборгованістю по зарплаті та соціальних виплатах було звернення до суду.
За даними Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, у
1999 р. було розглянуто понад 244 тис. справ про відшкодування зароблених
грошей і на користь позивачів було присуджено до стягнення 312 млн грн.2
А якщо врахувати, що в 1999 р. сума заборгованості із заробітної плати
перевищувала 6,4 млрд грн.3, то виходить, що через суд працівникам вдалося
повернути менше 6 % заробітної плати (373 млн грн.). До того ж, за
свідченнями самих профспілок, «рішення суддів виконувались з
порушенням строків, або взагалі не виконувались»4.
Отже, наведені дані чітко вказують на малоефективну діяльність судової
системи, що є свідченням того, що вона також була далека від досконалості.
В такому випадку, ми не можемо не погодитися з учасниками дискусії
«Участь профспілок у політичному житті України», які висловили
оригінальну думку, що профспілки ніколи нічого не здобували за допомогою
законів, а механізм «дій через закон» для профспілки в принципі
малоефективний5.
1
Осовий Г. Профспілковий рух в Україні: нова роль, стан та перспективи розвитку. – К.,
2001. – С. 22.
2
Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша щорічна доповідь
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. – К., 2000. – С. 273.
3
Там само. – С. 269.
4
Про здійснення профспілками громадського контролю за додержанням законодавства про
працю // Вісник Федерації профспілок України. – К., 2000. – № 7. – С. 16.
5
Участь профспілок у політичному житті України: інформаційно-аналітичне видання /
Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2002. – № 4. – С. 5.
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Отже, профспілкам не залишалось нічого, крім застосування крайнього
засобу відстоювання прав робітників – організації акцій протесту та
страйків, які називають трудовими спорами (конфліктами). Наприклад, за
даними Національної служби посередництва і примирення (НСПП) протягом
1999 р. у країні стався 421 конфлікт. Під час конфліктів було висунуто 668
вимог, з яких 533 (80, 38 %) стосувалися заробітної плати насамперед
погашення її заборгованості та своєчасної виплати. При чому, із 421
конфлікту до початку виникнення або шляхом проведення примирних
процедур було вирішено 81 конфлікт, 340 вирішені частково або
знаходилися в стадії вирішення1. Отже, за сприяння НСПП було вирішено
лише 19,2 % трудових конфліктів, що дає нам підстави вважати низьким
рівень вирішення гострих соціально-економічних проблем в Україні, навіть
у кінці 90-х рр.
По-четверте, недосконалість системи трудових відносин. Тут, на наш
погляд, варто підкреслити, що профспілкові організації до цього питання
поставилися з відповідальністю. Не дивлячись на те, що в недавньому
минулому вони виконували цілий ряд невластивих їм функцій, нові
профспілкові організації в системі трудових відносин обрали принцип
діалогу, переговорів та укладання угод. Наприклад, Федерація професійних
спілок працівників кооперації та інших форм підприємництва України в
Статуті відзначила, що «укладає договори (угоди) з Урядом, організаціями
роботодавців і їх об’єднаннями, контролює їх виконання, сприяє
вдосконаленню практики укладання угод і колективних договорів як
механізму регулювання соціально-трудових відносин найманих працівників
з роботодавцями»2.
І треба відзначити, що в цьому Уряд пішов профспілкам назустріч, і
практика укладання угод почала реалізовуватися ще з 1991 р. Саме цього
року між Федерацією незалежних профспілок України та Урядом була
укладена перша Угода. З того часу вже кілька різних профспілкових
об’єднань працювали разом при укладанні та реалізації Генеральних угод з
Урядом. Проте найбільш дієвою колективно-договірна практика стала після
прийняття Верховною Радою Закону «Про колективні договори та угоди» в
1993 р.
Для підтвердження сказаного наведемо фактичні дані стосовно стану
укладання колективних договорів по України в 1994 – 2000 рр.3
1
Суспільство: шлях до соціального спокою. Про результати діяльності Національної
служби посередництва і примирення у 1999 році // Профспілки України. – 2000. – № 1. – С. 4445.
2
Статут Федерації професійних спілок працівників кооперації та інших форм
підприємництва України. – К., 2000. – С. 2.
3
Таблицю складено за даними: Осовий Г. Профспілковий рух в Україні: нова роль, стан та
перспективи розвитку. – К., 2001. – С. 22; Статистичний щорічник України за 1997 рік /
Державний комітет статистики України: Під ред. О.Г. Осауленка. – К.: Українська
енциклопедія, 1999. – С. 397; Статистичний щорічник України за 1998 рік / Держкомстат
України; За ред. О.Г. Осауленка; Відп. за вип. В.А. Головко. – К: Техніка, 1999. – С. 383;
Статистичний щорічник України за 1999 рік / Державний комітет статистики України: За ред.
О.Г. Осауленка; Відп. за вип. В.А. Головко. – К: Техніка, 2000. – С. 403; Статистичний
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Стан укладання колективних договорів по Україні
в 1994 – 2000 рр.
Рік
Кількість
укладених
колективних
договорів
(одиниць)
Кількість
працівників,
які
охоплені
колективними
договорами (у
відсотках
до
загальної
кількості
працівників)

Табл. 2.

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

38657

39421

39421

47919

58505

62748

72089

60,3

66,7

68,9

71,9

75,6

64,4

60,7

Отже, дані таблиці демонструють протягом 1994 – 2000 рр. збільшення
кількості укладених колективних договорів, що свідчить про зростаючу
популярність даного засобу регулювання трудових відносин. Показовими з
цього приводу є й дані кількості працівників, охоплених договорами, яка за 6
років зросла майже на 11 %. Однак у наведених показниках також не можна
не помітити тієї обставини, що із загальної кількості працівників на
підприємствах значна їх частина випала з процесу регулювання колективнотрудових відносин, наприклад, у 1994 р. ця чистина становила 35, 6 %, у
2000 р. – 24, 4 %. Це, з нашої точки зору, відбулося через недостатню
активність профспілкових органів у цій сфері. Самі ж профспілки, нам важко
в цьому з ними не погодитись, пояснюють зазначену обставину прогалиною
в законодавстві – відсутністю норми в Законі України «Про колективні
договори та угоди» щодо «обов’язкового укладання колективних договорів
на всіх підприємствах, установах і в організаціях, де є частка державної
форми власності»1.
Проте як би там не було, але з поширенням популярності колективнодоговірного процесу особливої актуальності набуло створення механізму
соціального партнерства або системи трипартизму, що регулює стосунки
між працівниками та роботодавцями при участі держави, яка виступає
«роботодавцем, посередником, арбітром і гарантом дотримання сторонами
взятих на себе узгоджених зобов’язань»2.
щорічник за 2000 рік / Державний комітет статистики України; За ред. О.Г. Осауленка; Відп. за
вип. В.А. Головко. – К: Техніка, 2001. – С. 376.
1
Федерація професійних спілок України. Документи і матеріали (1997 – 2002): В З т. / Під
заг. ред. О.М. Стояна. – К., 2002. – Т. ІІ. – С. 31.
2
Профспілковий рух в Україні: стан, проблеми та перспективи: Аналітична доповідь
Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова // Національна
безпека і оборона. – 2001. – № 8. – С. 13.
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Враховуючи наведене визначення, можна сказати, що сфера застосування
соціального партнерства надзвичайно велика. Воно, зокрема, може бути
використане як соціальний діалог між різними суб’єктами як у соціальноекономічній, так і в політичній сфері. Отже, виходить, що перед
профспілками – головними реалізаторами соціального партнерства –
відкрилися великі можливості в їх захисній діяльності.
Однак як виявилось на практиці, застосування профспілками принципу
соціального партнерства для регулювання соціально-економічних відносин
виявило нові труднощі. При чому, як видно з матеріалів періодичних видань,
вищезгадані труднощі більшою мірою були спровоковані Урядом. Так,
наприклад, у журналі «Національна безпека і оборона» наводиться цілий ряд
обставин, які при укладанні Генеральних угод не сприяли оптимізації
соціально-трудових відносин. Зокрема, були випадки, коли Уряд практично
не залучав профспілки до визначення економічної і соціальної стратегії та
вироблення рішень, що безпосередньо торкаються соціально-трудових
відносин, не виконував головних зобов’язань перед профспілками тощо1.
Такі недомовленості між профспілками та Урядом довгий час залишали
невирішеними головні проблеми працівників: розмір адекватної ціни
робочої сили, гарантії зайнятості, безпека праці тощо.
Щодо
виконання
домовленостей
колективних
договорів
із
роботодавцями, то тут загалом спостерігалася подібна картина. В
документах ФПУ можна знайти наступні фактичні дані. За даними
державної інспекції праці протягом 1997 р. з приводу укладання
колективних договорів і угод було перевірено 18206 підприємств і на 89 % з
них було виявлено порушення трудового законодавства. Більшу частину
складали порушення з питань оплати праці та укладання колективних
договорів і угод, які відповідно становили 36, 5 % та 23, 2 % від загальної
кількості порушень (31552)2.
Ніби передбачаючи такий хід подій, указом Президента України ще в
1993 р. був створений консультативний орган, який мав би стати
інструментом узгодження інтересів працівників, держави і недержавних
роботодавців. Цим органом стала Національна рада соціального партнерства
(НРСП), на яку, за словами голови ФПУ О. Стояна, профспілки покладали
неабиякі надії3.
Однак і діяльність НРСП була незадовільною, оскільки урядові виконавці
перенесли тактику зволікань, ухилення від прийняття конкретних рішень на
роботу ради. Учасники дискусії «Участь профспілок у політичному житті
України» взагалі відзначили, що на ділі НРСП «впроваджує в життя
очевидні обмеження для представлення інтересів профспілок і захисту прав

1

Там само. – С. 14-17.
Федерація професійних спілок України. Документи і матеріали (1997 – 2002): В З т. / Під
заг. ред. О.М. Стояна. – К., 2002. – Т. ІІ. – С. 31.
3
Стоян О. Профспілки та Уряд: грані соціального партнерства // Голос України. – 1995. –
28 листопада. – С. 8.
2
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трудящих, а також нівелює значення колективних переговорів»1. Отже, з
огляду на сказане, виходить, що система соціального партнерства для Уряду
носила лише формальний характер, тоді як профспілки вбачали в такому
партнерстві один з дієвих важелів захисту соціально-економічних інтересів
трудящих.
Отже, на основі проведеного аналізу чотирьох виділених нами факторів
зовнішнього впливу на діяльність профспілок, чітко вимальовується
картина, у якій масовій організації доводилося здійснювати свої соціальнозахисні функції. А саме, не маючи можливості впливу на законодавчий
процес, профспілки були усунуті від участі в процесі приватизації, який
призвів до скорочення виробництва, що, в свою чергу, викликало проблеми
зайнятості та породило реальне безробіття. І попри всі спроби вирішення
гострих соціальних проблем властивими профспілкам поміркованими
засобами, їх ефективність загалом була низькою. Отже, профспілкові
організації опинились у безвихідному становищі, яке взагалі ставило під
загрозу сенс їх функціонування.
Тому, з огляду на вищезазначене, входження профспілок до політики, на
наш погляд, виглядає цілком обумовленим та виправданим кроком, який
надав їм великі можливості. У першу чергу, тут треба виділити створення
профспілкового лобі в парламенті, яке стало можливим завдяки активній
участі профспілок у виборчих кампаніях 1994 – 20002 рр. З цієї точки зору
ми маємо підстави стверджувати, що це лобі замінило профспілкам право на
законодавчу ініціативу, якого позбавила їх держава, яка, до речі,
розбудовувала свої принципи на демократичних засадах.
Однак, на наш погляд, проблему профспілкової безвиході водночас
можна розглядати й під іншим кутом зору. Нам не видається випадковим, що
заходи обмеження повноважень новоутворених профспілок почалися саме з
початком реформування економіки. А причина цьому зводиться до бажання
влади утримати профспілки в державній залежності, оскільки перша цілком
резонно вбачала в них небажаного опонента у здійсненні соціальноекономічних реформ. І це видається логічним, якщо враховувати високий
організаційний рівень професійних спілок, їх чисельність та природну
захисну заданість.
Підводячи підсумки, ми схильні стверджувати, що профспілковий рух
України протягом 90-х рр., не дивлячись на всі позитивні зрушення в його
реформуванні, знаходився у кризовому стані, перебуваючи під впливом факторів
розвитку соціально-економічної сфери держави. Серед соціально-економічних
причин, що сприяли політичній трансформації профспілок, ми можемо виділити,
зокрема, ліквідацію підприємств, масове безробіття, заборгованість із заробітної
плати, недосконалість системи трудових відносин та судової системи. Тому, з
нашої точки зору, саме перспектива подолати ці проблеми політичними
засобами робить політичну діяльність профспілок обумовленою та доцільною,
що, в свою чергу, розкриє у профспілках нові потенційні можливості як форми
організації трудящих.
1
Участь профспілок у політичному житті України: інформаційно-аналітичне видання /
Український незалежний центр політичних досліджень. – К., 2002. – № 4. – С. 8.
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УКРАЇНА – ЛЮДИНА

Войцехівська І.Н. (Київ)
ВОЛОДИМИР ІКОННИКОВ
ПРО "СКЕПТИЧНИЙ НАПРЯМ"
В ІСТОРІОГРАФІЇ: ДО ПРОБЛЕМИ КРИТИКИ
ІСТОРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ
У статті досліджуються теоретичні питання у науковій творчості
вченого та методи критичного опрацювання джерел.
Внесок відомого українського історика, джерелознавця, історіографа,
автора понад 700 наукових праць В.С. Іконникова (1841-1923)1 у
розроблення питань методики вивчення історичних джерел, детермінований
його загальним поглядом на історичний процес та завдання, що стояли перед
тогочасною історичною наукою.
Початок наукової історичної критики, на думку В.Іконникова, було
закладено у кінці ХVІІІ ст. і особлива заслуга в цьому належала
А.-Л.Шльоцеру. Він, як і його попередники, відродив традицію підходу до
історії з позиції здорового глузду і виключав із неї легенду. Головна ж його
заслуга полягала в тому, що він не задовольнявся одним тлумаченням тексту
та оцінкою свідоцтв на основі їх достовірності, а намагався простежити
кожне свідоцтво, по можливості, до його першоджерела. В.Іконников
зазначав, що він одним із перших поставив питання: “Чи міг автор твору
знати про те, про що він розповідає?” Так історичну критику Шльоцер
поділяв на нижчу (критику слів) і вищу (критику подій). На підставі першої
вирішується питання, що в документі належить дійсно авторові, а що
внесено переписувачами чи доповнено пізніше. Метою вищої критики є
вирішення питання чи вірна сама позиція (думка) автора твору, та наскільки
1
Войцехівська І.Н. Академік Володимир Іконников: життєпис та бібліографія. – К., 1998. –
132 с.
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достовірною є подія, яку він описує, а саме, чи це є історичною подією чи
сказанням. До речі, сам Шльоцер писав, що ці основи критики винайшов не
він, він тільки пристосував їх до розвитку вітчизняної історії. Він указував
на три напрями дослідження джерел: критичний, граматичний та
історичний (виділено по тексту – В.Іконников). Критичне вивчення джерел
передбачало збирання та співставлення рукописів для встановлення
“точного” тексту; граматичне – вивчення форм мови, а історичне – зведення
всіх даних про подію в одну позицію як єдине ціле. Іконников зазначав, що
загальний характер критики Шльоцера – скептичний, негативний
(заперечливий). Він наводить ряд висловів самого Шльоцера, що
підтверджують його тезу щодо наукової критики: “Хай вибачать мені, –
казав Шльоцер, – що я більше руйную, аніж створюю, більше навожу
сумнівів, аніж розв’язую, більш викорінюю байок, аніж пропоную істин”1. І
далі Шльоцер казав, що метою історичної критики має бути лише істина:
“ignorare malo, quam commenta credere”. Історія – це “непідкупне судовище”,
тому нічий авторитет сам по собі не є запорукою істини. Іконников
підкреслює думку Шльоцера про те, що “справжній історик повинен сам все
досліджувати, сам розшукувати”2. Вчений зазначав, що на погляди
Шльоцера, як історика та політика, мали неабиякий вплив твори тогочасних
письменників Англії та Франції: Г.Маблі, Б.Нібура, останній з яких вперше
висловив думку, що головне завдання історика полягає не в тому, щоб його
твори несли своїм читачам естетичне задоволення та насолоду від
прочитаного, а в тому, щоб встановити наукову істину. На його думку,
першочерговим завданням історика має бути критика історичних свідоцтв та
джерел3.
Далі Іконников констатує той факт, що піднесення активності
політичного та національного життя в Німеччині викликало підвищений
інтерес до історії, сприяло її ширшому розвиткові. Він наводить, як приклад,
творчість Л.Ранке, який у своїх наукових дослідах керувався принципом, що
тільки історія, в основі якої лежать критично досліджені джерела, може бути
названа справжньою історією. З цієї точки зору В.С.Іконников відзначав
достоїнства “Истории государства Российского” М.М.Карамзіна, який
критично ставився до ряду джерел, таких як церковні устави Володимира та
Ярослава, ханські ярлики тощо, які слабо підтверджуються іншими даними
та потребують джерелознавчого аналізу4. Однак новий етап у розвитку
історичної критики В.Іконников пов’язував не з ім’ям Карамзіна, а зі
“скептичною школою” та її фундаторами. Її послідовники в Росії ставили
своїм завданням не тільки руйнувати легенди, а й відшукати ту істину, яка у
них містилася. Вони показали важливе значення як актових матеріалів, так і
інших видів. Водночас Іконников відзначав і крайнощі історичного
скептицизму, який піддавав сумніву достовірність і наукову цінність
давньоруських літописів, договорів Русі з Візантією, “Руської Правди”.
1

Иконников В.С. Опыт русской историографии (далі Опыт…). – Т. 1. – Кн. 1. – С. 11-12.
Там само.
Иконников В.С. "Опыт…" – Т. 1. – Кн. 1. – С. 16.
4
Иконников В.С. Опыт.... – С. 80-81.
2
3

148

Україна – людина

Через це він схвально оцінював праці М.І.Надеждіна, який хоча й належав до
тієї ж школи, але намагався пом’якшити “крайнощі” скептичного напряму1.
Докладніше висвітленню цих питань В.Іконников присвятив свою працю
“Скептическая школа в русской историографии и ее противники”2,
структурно поділену на 3 розділи: перший присвячений висвітленню життя,
діяльності і наукової позиції М.Т.Каченовського та його послідовників,
зокрема М.С.Арцибашева; другий – творчості М.О.Польового, як
послідовника скептиків і третій – противникам скептичної школи, в особах
М.П.Погодіна та П.Г.Буткова. В роботі висвітлюється ряд теоретичних
положень, пов’язаних з критикою та аналізом джерельного матеріалу і,
передусім, літописного.
Іконников досить скрупульозно аналізує причини появи та діяльності
скептичного напряму в історії. Він вважає, що скептична школа в своїй
основі базувалася на критичних методах Шльоцера і продовжувала
розвиватися під впливом критики Б.Г.Нібура. Ідейним провідником та
засновником скептицизму в Росії був М.Т.Каченовський та його журнал
“Вестник Европы”. Вчений зазначає, що статті Каченовського почали
з’являтися друком з 1809 р. і вже тоді в них відчувався вплив критичних
прийомів Шльоцера. В своїй першій статті “Об источниках для Русской
истории” Каченовський прямо вказує на Шльоцера, як на єдиного вченого,
що вказав вірний шлях для співставлення і критичного опрацювання всіх
літописів3. Ще більш критичний дух Шльоцера проявився в його статті
“Параллельные места в русских летописях”4, де автор за допомогою
порівняльного методу доводить “баснословність” деяких відомих російських
літописів. В.Іконников зазначав, що мало хто з істориків стояв так близько
до рівня розвитку західноєвропейської історичної критики, як
Каченовський5. А загалом В.Іконников досить позитивно відносився до
скептичного напряму. Він писав: “для науки немає нічого пристойнішого,
аніж скептицизм – не поверховий та легковажний, а заснований на
порівнянні текстів, на критиці свідоцтв”6.
У своїй праці “Скептическая школа...” він часто аналізує позиції
Каченовського щодо актуальних питань тогочасної історичної науки. Так,
одним із них було дискусійне питання, з якого часу можна вважати
“достовірною історію держави”. На противагу вченим, котрі пов’язували
його з появою письмових джерел, Каченовський брав за точку відліку час
прийняття християнства на Русі, а саме – 988 р.
Особливо нищівній критиці Каченовський піддавав літописи.
Необхідність грунтовної критики щодо цього виду джерел він аргументував
1

Там само. – С. 20.
Иконников В.С. Скептическая школа в русской историографии и ее противники. – К., 1871.
– С. 106.
3
Каченовский М.Т. Об источниках для русской истории // Вестник Европы. – 1809. –
Ч. XLIII. – (февр. №3). – С. 193-210; (март № 5). – С. 3-19; Ч. XLIV (март № 6). – С. 98-119.
4
Каченовский М.Т. Параллельные места в Русских летописях // Вестник Европы. – Ч. XLVII
(сент. № 18). – С. 133-145.
5
Иконников В.С. Скептическая школа… – С. 25.
6
Там само. – С. 26.
2
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такими їх особливостями, як “скудність літописних відомостей” та
“сумнівність” їх1. Він вважав, писав В.Іконников, що у літописних зводах
висвітлення походів та договорів Олега та Ігоря досить схожі, – це ознака
чогось “підробного”, вигаданого; в ІХ та Х ст. не могло бути у нас торгівлі
шляхом компаній, бо їх не було тоді у Європі” тощо2. Прикладів наводиться
чимало. Так, поступово, пише В.Іконников, Каченовський відходить від
довіри до джерела та визнання документів достовірними. Він не
відмовляється зовсім від джерелознавчого їх значення, але вимагає
грунтовнішої критики. Каченовський рекомендував застосовувати
порівняльний метод при вивченні давньої російської історії та історії слов’ян
взагалі, співставляючи події вітчизняної історії з загальним розвитком
європейської історії та культури. При роботі з джерелом він звертав увагу на
його матеріал, письмо, мову, характерні ознаки документа, час та місце його
виникнення, авторство тощо, тобто включав у ареал дослідження всі
можливі елементи палеографічного, хронологічного та інших методів
джерелознавчого аналізу.
В.Іконников так характеризував Каченовського: “Ім’я його має значення,
як представника цілого напряму в нашій історіографії, відомого під назвою
скептичного (виділено по тексту – В.Іконников). За ним ішов ряд
дослідників, які продовжували розвивати його ідеї і викликали в свою чергу
немало спростувань щодо теоретичних положень напряму”3. Вчений
підкреслює основоположні засади скептиків, які, на його думку,
заслуговують на повне схвалення. Так, оцінюючи ступінь достовірності
джерел, представники скептичної школи надавали пріоритетного значення
офіційним документам, які “займали перше місце в ряду джерел”4.
Позитивно оцінюючи наукову позицію Каченовського щодо критичного
ставлення до джерельного матеріалу, В.Іконников зазначав, що він зумів
поставити історико-дослідницький процес на вищий рівень. Саме він вказав
на необхідність всебічного застосування вищої критики в роботі з
джерелами.
Значну увагу приділяв В.Іконников у своїй праці і науковій позиції
М.О.Польового – яскравого представника скептичної школи, що виступив із
нищівною критикою “Истории Государства Российского” М.М. Карамзіна.
Він вважав Карамзіна талановитим художником, майстром розповіді, але
робив йому закид у тому, що, не дивлячись на його велику пошукову роботу
й опрацювання численного матеріалу, він не використав всі можливі
“критичні прийоми” роботи з ним. І головне – це те, що в своїй “Истории...”
М.Карамзін висвітлив історію державотворців, а не держави, не народу5.
В.Іконников зазначав, що М.Польовий, досліджуючи “Историю” писав,
що в перших томах ще подекуди відчувається критичний метод Карамзіна,
але з 9-го тому вчений повністю відмовляється від критики, 10 та 11 томи ще
1

Там само. – С. 30.
Там само. – С. 31.
Там само. – С. 49.
4
Там само. – С. 56.
5
Иконников В.С. Скептическая школа… – С. 69.
2
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слабкіші з огляду на джерелознавчі методи дослідження, а матеріали 12 тому
взагалі не піддавались ніякій критиці та аналізу. Практичним
підтвердженням цих положень є твір Польового “История русского народа”1,
який, за словами його автора, саме й показує суттєву різницю погляду
дослідника на історію країни через призму діяльності державотворців та ролі
народу в історичному процесі. М.О.Польовий писав: “Я вважаю, що в словах
“Русское государство” і заключалась головна помилка моїх попередників”2.
Критичний погляд на загальний хід історичних подій вимагав від
Польового використання різноманітних прийомів критики джерел
вітчизняної історії. Він постійно застосовував порівняльний метод, який
вважав основним у роботі з джерелами. Заслугою Польового, на думку
В.Іконникова, є те, що він вперше серед вітчизняних істориків подивився на
російську історію як на цілісний процес, “як на живий організм, що
розвивається за своїми законами”3.
В останньому розділі праці, присвяченій аналізу діяльності скептичної
школи, Іконников висвітлив позиції противників скептиків в особах
М.П.Погодіна та П.Г.Буткова. М.П.Погодін у своїх численних дослідженнях
намагався спростувати основні положення прихильників скептичної школи і
доводив історичну справжність літопису Нестора, “Русской Правды” та
інших джерел, достовірність яких критикувалася скептична школа.
Треба зазначити, що предметом суперечки були питання, поставлені
М.Т.Каченовським та М.О.Польовим. В.Іконников ретельно відтворює
боротьбу цих вчених за об’єктивне висвітлення історії засобами джерел. Він
пише, що оскільки скептики (негативний напрям) і їхні противники
(позитивний напрям) були сучасниками, то, як правило, їхні погляди
базувались на одних і тих самих засадах, відомих, а іноді і
загальноприйнятих на той час. Однак сприймали цей процес вони з різних
позицій, що спричинило протилежне їх трактування. Він зазначав, що ця
течія в науці виникла на підготовленому грунті і в своїх кращих проявах “не
була виключно негативного характеру”4. Тим більшого значення набуває
скептичний напрям ще й тому, що історична критика в Росії на початку
ХІХ ст. була ще на початковій стадії свого розвитку. Він наводить вислів зі
вступної лекції М.Гастєва “О вспомогательных науках для истории” про те,
що історію можна писати тільки тоді, коли зібрані й піддані критиці всі
документи: “поки наші історичні матеріали не опрацьовані, історія не може
бути достовірною”5.
Далі В.Іконников зазначає, що особливо важливий скептицизм у
дослідженнях літописів. Він пише: “Щоб мати повну достовірність про
сказання, необхідне впевнення в його справжності. Справжність доводиться
1
Полевой Н.А. История русского народа. – М., 1829. – Т. 1. – 368 с.; М., 1830. – Т. 2. – 472
с.; М., 1830. – Т. 3. – 415 с.; М., 1833. – Т. 4. – 366+84 с.; М., 1833 – Т. 5. – 666 с.; М., 1833. – Т. 6.
– 401 с.
2
Там само. – М., 1829. – Т. 1. – С. XLI. Предисловие.
3
Иконников В.С. Скептическая школа… – С. 90.
4
Иконников В.С. Опыт. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 78.
5
Иконников В.С. Опыт. – С. 80.
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якщо не існуванням самого оригіналу (виділено по тексту – В.Іконников), то,
по крайній мірі, списку, найближчого до нього за строком давності”1.
Зазначаючи, що в основі багатьох досліджень до середини ХІХ ст. літописи
та сказання займали провідне місце, автор “Опыта” наголошує на тому, що
державні документи, які мали б слугувати надійнішим джерелом
“зберігались під спудом в монастирях та архівах”2.
Отже, саме вони, на думку В.Іконникова, можуть найбільш об’єктивно
висвітлити окремі події історії. Автор пише, що завдяки всебічному
використанню всіх можливих матеріалів, у тому числі й літературних творів,
можна вірно зрозуміти хід історичного процесу.
Він робить, на нашу думку, досить прогресивний висновок про те, що
філолога може задовольнити в його дослідженнях частина “пам’ятника”, але
історик має використати “матеріали в їх повному виді і цілості”3.
Взагалі В.Іконников зазначав, що на окремому етапі розвитку історичної
науки скептична школа була навіть необхідною. Діяльність її сприяла
активізації наукової думки, що дало помітні результати. Водночас він не міг
не бачити того, що успіхи цієї наукової школи базувалися на невеликій
кількості виданих пам’яток старовини і на обмеженості відомих прийомів
історичної критики, розвиток яких вимагав дальших досліджень.
Підбиваючи підсумки діяльності скептичного напряму в історії,
В.Іконников зазначає, що розвиток наукової теорії, яка б доля її не спіткала,
навіть коли вона вважатиметься безпідставною, заслуговує такої ж уваги, як
і той історичний факт, що приводить до позитивного або негативного
висновку. І далі: “Наукові теорії можуть досліджуватись тільки у зв’язку і в
найближчому відношенні до даного часу”4. Ця теза вченого не раз
підтверджувалася ним і в інших його працях, у яких висвітлювалися наукові
позиції К.М.Бестужева-Рюміна, І.М.Болтіна, О.Г.Брикнера, М.М.Карамзіна
та ін.5
Так, у статті присвяченій науковій діяльності І.М.Болтіна, В.Іконников на
тлі яскравого портрета вченого висвітлює його погляди на розвиток
суспільства, науки, історичного процесу взагалі. В.Іконников називає
Болтіна істориком-аматором, дилетантом (маючи на увазі не низький
професійний рівень його досліджень, а те, що він не отримав спеціальної
історичної освіти. – І.В.). Цікавим, на його думку, є засади творчості Болтіна
як дослідника багатьох джерел, особливо літописів, яким він надавав
першорядного значення. В.Іконников писав, що Болтін суворо
відокремлював “літопис від історії”. Він писав: “Не все те пристойно для
1

Там само. – С. 81.
Там само.
3
Там само. – С. 85.
4
Иконников В.С. – Опыт. – С. 97.
5
Иконников В.С. Константин Николаевич Бестужев-Рюмин // Чтения в историческом
обществе Нестора Летописца. – К., 1898. – Кн.12. – Отд. 1. – С. 54-64; Исторические труды
Болтина. – СПб., 1902. – 21 с.; Александр Густавович Брикнер // Чтения в историческом
обществе Нестора Летописца. – К., 1898. – Кн. 12. – Отд. 1. – С. 43-53; Карамзин-историк. Речь,
читанная в собрании 18 июля 1911 г. по случаю открытия памятника Н.М. Карамзину в
с.Остафьеве. – СПб., 1912. – 58 с.
2
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історії, що личить літописам, і не все те треба приймати на віру тепер, про
що писав Нестор для своїх сучасників”1. В “Опыте” В.Іконников зазначав,
що Болтін не вважав Нестора першим російським літописцем. Доказом цього
служить сам зміст та склад російських літописів, починаючи з найдавніших
їх списків. Нестор, на думку Болтіна, писав свій літопис не зі слів інших, а
використовуючи писемні сказання своїх попередників. Болтін уважно
ставився до джерел як писемних, так і матеріальних, вимагав від дослідника
чіткого розуміння змісту джерела, зокрема літописного: “Історик повинен
побоюватися того, щоб при поясненні темних місць літопису, не відійти від
їх історичного змісту і не трактувати того, чого немає...”2 З особливою
недовірою він сприймав Никоновський літопис, який вважав “наповненим
надприродними чудесами та перебільшеннями”3.
Характерний для Болтіна скептицизм він зводив до притаманності всім
народам достоїнств і пороків, що не обійшло й історії Росії. Наприклад,
досить своєрідним було його ставлення до усної народної творчості. Він
вважав, що «смаки та звичаї народу висвітлюються в літописах, законах,
договорах, грамотах, духовних та політичних творах і інших письмових
переказах. Старовинні ж пісні, як про Іллю Муромця, князя Володимира
тощо... відображають смаки не народу, а черні, людей безграмотних,
можливо бродяг, які годувалися цим ремеслом, складаючи пісні для
отримання милостині, як тепер роблять жебраки, а ще частіше сліпі...»4
Таким чином, сучасні йому праці з міфології та нові видання з усної
народної творчості Болтін не вважав за достовірне історичне джерело.
Взагалі такі суворі опоненти творчості Болтіна як Шльоцер, БестужевРюмін, Карамзін позитивно оцінювали творчий доробок цього вченого.
Шльоцер називав його “великим знавцем вітчизняної історії”, Карамзін –
“розумним та спостережливим критиком”. Всі вони вважали, що попри ряд
недоліків у його працях, йому притаманне “суворе та самостійне мислення й
критичне ставлення до джерел”5.
Однак «від Болтіна не можна вести ніякої школи, – писав В.Іконников, –
ніякого історичного напряму; його історична діяльність не створила ніякого
перевороту в ході російської історіографії; однак, найцінніша властивість,
що дала основний тон його науковій діяльності – це риси реальності, широке
розуміння явищ суспільного та політичного життя, живий зв’язок з
історичною традицією і привнесення досвіду державної діяльності у
вивчення минулого, словом, все те, що розширювало дослідницький
світогляд наших істориків-любителів, однак невдовзі після Болтіна надовго
зникло з наукового обігу нашої історіографії. В цих відзивах цілком
вичерпується визнання історичного значення критики Болтіна, і вони тим
важливіші для нас, що належать вченим різних шкіл та напрямів»6.
1

Иконников В.С. Исторические труды Болтина. – С. 10.
Там само. – С. 11.
Там само. – С. 11-17.
4
Там само. – С. 14.
5
Там само. – С. 19-20.
6
Там само. – С. 20.
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Про дальший розвиток історичної критики в Росії В.Іконников написав
дуже коротко. Він відзначав погляди М.І.Костомарова1, С.М.Соловйова,
К.М.Бестужева-Рюміна2, але докладно методику їхньої роботи не
висвітлював, вочевидь, маючи на увазі, що ряд їхніх позицій співпадають із
його особистою точкою зору.
Так, за характеристикою В.Іконникова, наукова історична критика
складається з двох частин: зовнішньої (нижчої) (external criticism), що має
встановити “точність свідоцтв”, та внутрішньої (вищої) (higher criticism),
завдання якої полягало у визначенні достовірності і точності фактів, про які
повідомляє джерело. При цьому перша завжди передує останній і дає дані,
що вже були піддані попередній оцінці. На думку В.Іконникова, завдання
зовнішньої критики полягає у висвітленні достовірності джерела, з’ясуванні
“чи дійсно досліджуваний твір є тим, за яке він видається, чи немає в ньому
підробки, чи він помилково сприймається, як такий3.
У такому випадку необхідно перевірити даний документ на предмет часу
та місця його створення, змісту, загального характеру твору, його
текстологічних особливостей, палеографічних прикмет матеріалу письма,
дотримання усіх форм та титулів, як того вимагала тогочасна дипломатія
тощо”4.
Найлегшим та надійним засобом для визначення достовірності джерела
В.Іконников вважав опрацювання його з метою встановлення суперечностей
між фактами, наведеними у джерелі та обставинами життя його автора.
В.Іконников зазначав, що всілякі анахронізми у формі та змісті джерела,
як правило, слугують ознакою його підробленості (штучності), але іноді
можуть мати і випадкове походження, наприклад, бути наслідком
неуважності автора, а не його злісного наміру. Тому, при можливості, треба
враховувати як висловлювання самого автора щодо його участі в створенні
даного джерела, так і інших людей, які мають свідчення про особу автора,
його життя, діяльність у той час, коли він писав даний твір5. До завдань
зовнішньої критики В.Іконников відносив також хронологічну ознаку, тобто
встановлення часу появи джерела. У тих випадках, коли це не вказано в
джерелі, час можна визначити на основі вивчення графічних та
палеографічних особливостей тексту, поміток, що трапляються на полях,
присторінкових записах, тобто маргіналістичних пам’яток або позначок, які
використовувалися замість підписів неграмотних осіб тощо6. Не менш
важливим є з’ясування місця походження документа. І якщо воно невідоме,
треба проаналізувати мову джерела, обставини, що цікавили автора, його
інтереси та ін. Та все ж про методику визначення часу та місця появи
джерела В.Іконников говорить небагато. Докладніше він зупиняється на
питанні про авторство. Це дуже важливо тому, наголошує він, що “особа
1

Иконников В.С. Опыт… – Т. 1. – Кн. 1. – С. 17-19.
Там само. – С. 26.
Там само. – С. 20-24, 38-39.
4
Там само. – С. 39, 128-129.
5
Там само. – С. 137-138.
6
Там само. – С. 127-128.
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оповідача являє собою мов би середовище, крізь яке сягає ока дослідника
промінь, що виходить з факту, і яке ніколи не пропускає його без затемнення
та відбиття”1. Щоб зрозуміти, наскільки достовірною може бути розповідь,
історик, на думку вченого, по-перше, має розібратися в психології її автора.
Цьому сприяє те, що “не дивлячись на всю різноманітність окремих осіб і
особистих умов, пов’язаних з ними, сутність людської природи завжди і
всюди однакова, і тому однаково для всіх зрозуміла”2. По-друге, що
особливо важливо при вивченні таких джерел, як щоденники та мемуари, –
історику треба зібрати дані про автора, його освіту, переконання,
середовище, у якому він працював, коли створював оповідь3. І, нарешті,
історик має зрозуміти зміст досліджуваного ним джерела, що є однією з
умов правильного його тлумачення. Прикладом такого тлумачення, за
словами В.Іконникова, може слугувати пояснення незрозумілих слів та
виразів у російських літописах, досліджених Д.Іловайським та П.Ламбіним.
Після вирішення всіх питань зовнішньої критики історик переходить до
внутрішньої критики. За її допомогою він “досліджує матеріали на предмет
повідомлення ними свідоцтв про події ... з точки зору їх достовірності,
вірогідності, можливості чи неточності даних. Сучасний історик може
спиратися на особисті спостереження чи на справжні документи, отримані з
достовірних джерел, але більша частина навіть сучасної історії повинна
спиратися на свідчення осіб. З цією метою необхідно насамперед
встановити, чи міг автор джерела знати ті факти, про які він говорить...”4 Для
цього треба використати дані зовнішньої критики і визначити чи був автор
джерела сучасником або свідком описуваної події і чи знаходився у досить
сприятливих умовах для отримання достовірних і точних знань про неї.
Після цього він має перевірити точність повідомлених у досліджуваному
документі фактів, порівнявши їх з даними археологічних пам’яток та інших
джерел. Якщо вони відсутні, то історику доводиться довіряти і єдиному
свідоцтву.
Друге завдання історика при проведенні внутрішньої критики – це
з’ясування того, наскільки автор щирий у своєму свідченні. В.Іконников
вважав, що при вирішенні його треба виходити з того посилання, що
“людина за своєю природою схильна до визнання та утвердження істини і
помиляється або дозволяє собі обман тільки під впливом якихось настільки
сильних мотивів і інтересів, що спроможні звести її з прямого
інстинктивного шляху”5. До їх числа він відносить вплив різних інтересів,
пристрастей, партій, упереджень6. А таке трапляється досить часто.
В.Іконников пише, що “об’єктивний виклад можливий тільки у повній

1

Там само. – С. 166.
Там само. – С. 166-167.
Там само. – С. 60.
4
Там само. – С. 41-42.
5
Там само. – С. 36.
6
Там само. – С. 42.
2
3

155

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

історичній таблиці, або у хроніці, якщо вона подає дані, нічого не додаючи
до фактів і не турбуючись про зв’язок речей”1.

Завершальне завдання внутрішньої критики, за словами В.Іконникова,
полягає в тому, щоб “осягнути внутрішній зміст фактів на основі їх зовнішньої
прояви, виявити їх духовний зв’язок і, таким чином, перейти до їх моральної
оцінки...”2 Такий підхід до завдань історичної критики загалом можна
охарактеризувати як позитивістський. Хоча треба зазначити, що в ряді позицій
В.Іконников відступав від нього. Він із співчуттям наводив слова І.Дройзена про
те, що “не тільки те, що можна знайти у джерелах, або у старовинних актах,
роз’яснює нам те, що відбувалося”. Як і І.Дройзен, В.Іконников вважав, що
важливим фактором історичного минулого можуть бути й явища духовного
світу, які залишились не зафіксованими у джерелах. Далі В.Іконников зазначає,
що оскільки історичний процес включає у себе не тільки факти, а й явища
духовного життя, то він відображений не тільки у документах, а й в переказах та
міфах. Тому треба вміти поводитись і з ними, “розуміти відгуки минулого в
поезії та мистецтві”3.
Цікава, на наш погляд, його точка зору на підхід до критичних методів з
погляду на дослідження історичних явищ як події, що відбулася. Він зазначав,
що існує велика відмінність між дослідником природи та дослідником
історичних явищ. Перший користується матеріалом, підлягає безпосередньому
спостереженню, сприйманню почуттями, історичний же матеріал можна
осягнути тільки з зовнішнього боку, без внутрішнього відчуття. Вчений вважає,
що оцінка прагнень та дій людей потребує зовсім інших критичних прийомів,
ніж тих, що застосовуються при вивченні природних явищ. Як доказ він
наводить той факт, що сам історик рідко буває оповідачем того, що він бачив;
але навіть і в тому випадку, коли він є свідком описуваних подій, ще не значить,
що він їх висвітлює вірно. Він вважає, що до праць істориків, – як минулого, так
і сучасного, – треба підходити критично, оскільки й їм характерне намагання
бути оригінальними. Тому розробки вчених він вважає важливими з точки зору
“історії думок” (виділено по тексту – В.Іконников), які посідають важливе місце
у наукових працях4.
Чільне місце вчений відводить різноманітним засобам підробок джерел,
пізнішим інтерпретаціям, що часто містяться в літописах та інших
документальних пам’ятках. Зазначає вчений і те, що навіть офіційний характер
документа ще не забезпечує достовірності в передачі та оцінці факту5.
В “Опыте” Іконников наводить авторський поділ критики за напрямом
дослідження. Він зазначає, що критика може бути філософська, літературна,
художня, історична. На перших трьох її видах він не зупиняється, а завданням
історичної вважає “відрізняти факти достовірні від невірних” в усіх документах,
які слугують матеріалом для відтворення минулих подій6. В свою чергу, він
поділяв її на “критику текстів” та “критику фактів”, причому перша завжди
передує останній і подає дані, що вже були попередньо перевірені.
1

Там само. – С. 49.
Там само. – С. 62.
Там само. – С. 173-174.
4
Там само. – С. 35-36.
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Досліджуючи творчість учених різних напрямів та шкіл, В.Іконников
доходить висновку, що на сучасний йому період не створено досконалої історії
через те, що відсутній “суворий метод” і чітка уява про цілі історичної науки, і
констатує, що при сучасному йому стані історіографії науки ще часто доводиться
розбирати елементарні питання, які тільки гальмують поступ нових знань. Він
зазначає, що історія як наука (виділено по тексту – В.Іконников) ще не
визначилась остаточно, тобто не встигла відпрацювати ні твердо усталеного
методу (виділено по тексту – В.Іконников), ні точно визначених незмінних і
загальних законів, які керують історичним життям народів. Він згодний з
М.І.Кареєвим, який вважає, що навіть теорії історії (виділено по тексту –
В.Іконников) ще не існує”. Тому, констатує В.Іконников, – ідеал історії – далеке
майбутнє. І тут же він, спираючись на цю тезу, продовжує свої роздуми, які
приводять його до сентенції, що історія сама найскладніша серед наук, а тому
найменш розроблена1.
В "Опыте русской историографии", "Скептической школе" та інших працях
В.С. Іконников сформулював свій погляд на завдання та прийоми наукової
критики історичних джерел та застосування методів їх опрацювання з метою
виокремлення достовірної та надійної інформації.

Гедін М.С. (Київ)
ЯКІВ ШУЛЬГІН В ІСТОРІОГРАФІЇ
ТА ДЖЕРЕЛАХ
В статті йдеться про Я.М. Шульгіна в історіографії та джерелах.
Автор переконує, що відтворення цілісної та об’єктивної картини наукової,
суспільно-політичної, громадської та педагогічної діяльності Я.М. Шульгіна
є актуальною науковою проблемою.
Дослідження наукової, суспільно-політичної та громадської діяльності
Я.М.Шульгіна, як і ряду інших визначних представників української
інтелігенції другої половини XIX – першої чверті XX ст., у період радянської
тоталітарної системи перебували під неофіційною забороною. На нашу
думку, це було пов’язано з тим, що Я.М.Шульгін належав до активних
дослідників і пропагандистів української історії та культури, що не
співпадало з офіційною політикою, яку проводила радянська влада з кінця
20-х до середини 80-х рр. XX ст. Для радянського тоталітаризму завжди
було характерне вороже ставлення до українського національного
відродження, у якому вчений вбачав загрозу існуванню системи. У зв’язку з
цим проводилася офіційна політика замовчування, заперечення й
приниження національних здобутків української історіографії.
Запропонована тема ще не дістала належного висвітлення, а наявні
публікації стосуються здебільшого біографії Я.М.Шульгіна.
1

Там само. – С. 31-32.
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У дослідженні науково-педагогічної та громадської діяльності
Я.М.Шульгіна можна виділити декілька етапів. Перший охоплює 1912 р. –
30–40-ві рр. ХХ ст. у межах якого були опубліковані дві невеличкі статті,
присвячені
Я.М.Шульгіну,
М.С.Грушевського
та
В.І.Щербини1.
Досліджуючи основні віхи життя Я.М.Шульгіна, вони намагалися довести,
що він був досить активним суспільно-політичним діячем і талановитим
педагогом. Відмінністю між цими публікаціями було те, що
М.С. Грушевський більше уваги приділив головним науковим працям
Я.Шульгіна. Обидві розвідки мають велике значення для дослідження
біографії вченого, незважаючи на їх невеликий розмір та науковопопулярний характер.
У 30–40-х рр. XX ст., у період утвердження режиму одноособової влади,
історія української історичної думки замовчувалася, а тому не отримала
висвітлення й проблема становлення та діяльності української інтелігенції ІІ
пол. XIX – початку XX ст. Зрозуміло, що й особистість Я.М. Шульгіна, як і
багатьох інших українознавців, діяльність яких була пов’язана з історичним
та культурним розвитком українського народу, знаходилася під забороною.
Разом з тим, на початку 30-х років XX ст. вийшов другий том
бібліографічного словника, який був присвячений діяльності видатних діячів
революційного руху, де є прізвище Я.М.Шульгіна та його рідного дядька
Віталія2. На наш погляд, це стало можливим лише з урахуванням того, що
Я.М.Шульгіна було віднесено до активних революціонерів-народників 70-х
рр. XIX ст. У словнику ми знаходимо короткий виклад біографії
Я.М.Шульгіна, в якій основна увага концентрується переважно на
висвітленні його суспільно-політичної діяльності. Узагальнююча стаття про
Я.М.Шульгіна, розміщена в бібліографічному словнику, є однобокою,
оскільки в ній відсутня інформація про наукову діяльність вченого. На наш
погляд, це пояснюється, у першу чергу, вузькістю мети, яку поставили перед
собою автори словника, а також політико-ідеологічною реакцією, що
панувала в країні.
Другий період обмежений 50-ми – І пол. 70-х рр. XX ст. Лише в умовах
тимчасової лібералізації суспільства, яка отримала назву „відлиги” ІІ пол.
50-х – І пол. 60-х рр. XX ст., окремі сторони діяльності багатьох
представників української інтелігенції кінця XIX – початку XX ст. почали
розглядатися в дослідженнях з історії України та української літератури.
Розвідки та дослідження діяльності Я.М. Шульгіна, здійснені в цей час,
носили уривчастий і вибірковий характер і були спрямовані лише на
часткове розкриття певного епізоду з його життя чи часткового доробку
вченого. Переважно це були невеликі статті та замітки науково-популярного
характеру. Історіографічна розробка теми розпочалася у 1969 р., коли в
Парижі і Мюнхені було опубліковано "Збірник на пошану Олександра
1
Див.: Грушевський М. Пам’яті Якова Шульгіна // Записки Наукового товариства
ім. Шевченка. – Львів, 1912. – Т. 107. – № 1. – С. 3-8; Щербина В. Пам’яті Якова Шульгіна //
Записки Українського наукового товариства в Києві. – К., 1912. – № 10. – С. 3-7.
2
Детали революционного движения в России. Библиографический словарь. – М., 1931. –
Вып. 3. – Т. 2 – С. 1381-1383.
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Шульгіна" . Ця розвідка охоплює період діяльності родини Шульгіних з
1889 до 1960 р. Дане дослідження є першою спробою привернути увагу
дослідників та громадськості до непересічної особистості визначного
українознавця, історика, педагога і громадсько-політичного діяча ІІ пол. XIX
– початку XX ст. Я.М. Шульгіна. Ця праця має важливе значення для
осмислення особистості вченого, дослідження формування його світогляду.
Аналізуючи праці про Я.М.Шульгіна, слід згадати про видані в Парижі в
50-х роках узагальнюючі дослідження П.Феденка – „Український рух у
ХХ ст."2 і „Суспільні і політичні рухи на Україні”3, у яких, окрім аналізу
демократичного руху кін. ХІХ – поч. ХХ ст., міститься деяка інформація
стосовно Я.М. Шульгіна, зокрема про його діяльність у складі Київської та
Одеської громад.
Важливим кроком на шляху дослідження проблеми стало опублікування
в 1965 р. збірника документів „Революционное народничество 70-х годов
ХІХ века: Сборник документов и материалов”, у другому томі якого
містяться документи і про діяльність української інтелігенції в суспільнополітичному русі 70-х років ХІХ ст."4 У кількох з них згадується і прізвище
Я.М. Шульгіна, як одного з активних діячів Київської і Одеської громад. Ці
документи мають важливе значення для розуміння тієї загальної політичної
ситуації, у якій перебували діячі українського національного руху ХІХ ст.,
зокрема і Я.М.Шульгін. В матеріалах збірника можна знайти відомості про
активну пропагандистську діяльність Я.М.Шульгіна серед молодих активних
діячів українських громад.
Серед наукових видань 60-х років варта уваги праця Заславського Д. і
Романченко О., присвячена Михайлу Драгоманову5. Тут, окрім опису життя і
літературної діяльності М.П. Драгоманова, йдеться і про оточення вченого.
Серед людей, які допомагали Михайлу Петровичу як в Україні, так і в
Женеві, згадується і прізвище Я.М.Шульгіна. Автори праці намагалися
показати Якова Миколайовича як значного громадсько-політичного діяча,
який заради ідеї зміг пожертвувати власною спадщиною, і відігравав
важливу
роль у суспільно-політичній діяльності М.П.Драгоманова в Женеві.
Окрім того, в 70-х рр. XX ст. вийшов ряд інших праць про народницький
рух в Україні, серед авторів яких слід назвати М. Рудька6, В. Дмитриченка7,
О. Волощенка8 тощо. Однак у вказаних працях серед числа визначних
1

Збірник на пошану Олександра Шульгіна. 1889-1960. – Париж; Мюнхен, 1969. – С. 23-31.
Феденко П. Український рух у ХХ ст. – Париж, 1959.
Феденко П. Суспільні і політичні рухи на Україні. – Париж, 1953.
4
Революционное народничество 70-х годов ХІХ века: Сборник документов и материалов. –
М.; Л., 1965. – Т. 2.
5
Заславський Д., Романчеко О. Михайло Драгоманов: життя і літературна діяльність. – К.,
1964.
6
Рудько М.П. Революційні народники на Україні (70-ті роки ХІХ ст.). – К., 1973.
7
Дмитриченко В.С. Соціалістична думка на Україні в 70-х – на початку 80-х років ХІХ ст. –
К., 1974.
8
Волощенко О.К. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х – на
початку 80-х років ХІХ ст. – К., 1974.
2
3
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учасників народницького руху на території України 60–70-х рр. ХІХ ст. їх
автори пишуть про Я.М.Шульгіна епізодично, а його суспільно-політичну
діяльність цього періоду замовчують. На наш погляд, це було обумовлено
тією політико-ідеологічною ситуацією, що склалася в країні в 70-х роках
ХХ ст.
ІІ пол. 70-х – 80-ті рр. XX ст. відноситься до третього періоду
дослідження життя та діяльності Я.М.Шульгіна. Починаючи з 70-х рр. і до
кінця 80-х рр. XX ст., у зв’язку з приходом до влади в СРСР консервативної
частини ЦК КПРС на чолі з Л. Брежнєвим, в Україні знову посилився
процес русифікації та заборони всього національного – українського. КПРС
проголосила офіційний курс на створення радянською тоталітарною
системою умов жорстокої цензури, яка часто супроводжувалася
залякуванням фізичною розправою чи ув’язненням. Такі умови штучно
гальмували розвиток україністики, і більше того, не давали можливості
науковцям України вільно займатися вивченням історії й культури власного
народу. А тому й не дивно, що в зазначений період подальше дослідження
суспільно-політичної та наукової діяльності багатьох представників
української інтелігенції кінця XIX – першої чверті XX ст., зокрема вченого
Я.М.Шульгіна, замовчувалось і не дістало свого логічного завершення.
Четвертий, або сучасний період охоплює 90-ті рр. – поч. ХХІ ст. Вже
перші проблиски демократизації суспільно-політичного життя в Україні, які
відбувалися на рубежі 80–90-х рр. XX ст., були породжені процесами
перебудови. З відновленням державної незалежності України розпочався
сучасний етап у дослідженні даної проблеми. Це було пов'язано з тим, що в
Україні значно активізувалися цілеспрямовані дослідження історії й
культури власного народу, суспільно-політичної діяльності та наукової
спадщини її творців. Відновлення суверенітету, а згодом і державної
незалежності України заклало надійні підвалини для відродження
національних ознак української історичної думки, для повернення
історичній науці в Україні її природних функцій, очищення від ідеологічних
догм і більшовицьких стереотипів, для соборності українських істориків.
Зокрема, у 1993 році з'явилося дослідження українського вченого
Г.Касьянова1. Автор зробив одну з перших спроб відтворити соціальнополітичний портрет української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ ст. При
цьому Г. Касьянов значно розширив джерела її походження, а також
проаналізував процес формування її політичного світогляду.
У 90-х роках ХХ ст. українські історики, зокрема Болдирев О.В.2,
Палієнко М.Г.3, Сарбей В.Г.4 опублікували ряд праць, які збагатили
відомості про український національний рух ХІХ ст. та його діячів.
1
Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ століть. Соціально-політичний
портрет. – К., 1993.
2
Болдирєв О.В. Одеська громада: історичний нарис про українське національне
відродження в Одесі в 70-ті рр. ХІХ – поч. ХХ ст. – Одеса, 1994.
3
Палієнко М.Г. Київська стара громада у суспільному та науковому житті України (друга
половина ХІХ – поч. ХХ ст.) // Київська старовина. – 1998. – № 2.
4
Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кін. XVIII – поч.
ХХ ст.) // Український історичний журнал. – 1993. – № 7-8.
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Визначені праці, хоча і містять цінні відомості про діяльність української
інтелігенції в 70-х роках ХІХ ст., проте в них досить рідко трапляється
прізвище Я.М.Шульгіна. Однак незважаючи на те, що особистість історика в
цих працях згадується епізодично, дані публікації суттєво доповнюють та
розширюють попередній матеріал вивчення особистості Я.М. Шульгіна
насамперед як активного громадського діяча Києва та Одеси 70-х років
ХІХ ст. та значного українського педагога.
Окремо слід виділити праці А.М.Катренка1. В них автор певною мірою
торкається діяльності Я.М. Шульгіна. Зокрема автор намагався показати
вченого як одного з найактивніших громадських діячів 70-х років ХІХ ст. На
думку А.М.Катренка, особливою заслугою Я.М. Шульгіна під час
закордонної місії було те, що він підтримав М.П. Драгоманова в його
закордонній місії в Женеві, передавши на потреби майбутнього збірника
„Громада” всю свою спадщину (12 тис. крб.).
Перша розширена стаття про Я.М.Шульгіна була опублікована в 1993 р.
у збірнику «125 років української академічної традиції»2. Автором її був
Н. Іщук-Поздняк, який вперше подав інформацію про педагогічну і наукову
діяльність Я.М.Шульгіна, а також зробив спробу дослідження процесу
формування політичного світогляду вченого. Проте стаття не розкривала
внесок Я.М.Шульгіна в історичну науку і не давала повного уявлення про
основні віхи життя вченого.
Серед наукових праць останнього часу, зміст яких певною мірою
торкається життя і діяльності Я.М. Шульгіна, слід вказати на публікацію в
журналі „Українська біографістика” в 1999 р. статті В.Б.Любченко3.
Вивчаючи біографію представників родини Шульгіних, автор торкнулася і
Я.М.Шульгіна. Окрім деяких уточнень біографічних даних про вченого,
стаття цінна насамперед тим, що в ній автор однією з перших намагалася
відшукати причини родинного конфлікту Шульгіних, який призвів до
розриву стосунків між Я.М.Шульгіним і його дядьком – відомим
професором Київського університету Св. Володимира Віталієм Яковичем
Шульгіним. Серед головних недоліків статті можна зазначити те, що вона
замовчує аналіз творчої спадщини вченого.
Джерельна база дослідження життя, діяльності та творчої спадщини
Я.М.Шульгіна складається з двох груп різноманітних джерел: опублікованих
та неопублікованих. Домінуюче місце серед них посідають рукописи,
опубліковані праці Я.М.Шульгіна, джерела особового походження.
У процесі дослідження проблеми ми використали документи і матеріали
Центрального державного історичного архіву в м. Києві (ЦДІА України). Ці
документи є найбільш значимими за змістом інформації. На жаль, в архівах
не відклався особовий фонд Я.М.Шульгіна, а його матеріали розсіяні в

1

Катренко А.М. Український національний рух ХІХ ст. – К., 1999. – Ч. 2.
Іщук-Поздняк Н. Яків Миколайович Шульгін // 125 років київської української академічної
традиції. 1861-1956 / Збірник під ред. М. Антоновича. – Нью-Йорк, 1993. – С. 195-218.
3
Любченко В.Б. Київські Шульгіни: національно-розділена родина в історії України //
Українська біографістика. – К., 1999. – Вип. 2. – С. 153-162.
2
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різних фондах, головним чином у фонді Київського університету, його
професорів.
Значну роль для дослідження життєвого шляху і наукової діяльності
Я.М.Шульгіна відіграли архівні матеріали фонду 832 ЦДІА України
(Володимир Боніфатійович Антонович). Матеріали фонду представлені як
рукописні документи, що стосуються переважно видатного українського
історика, археолога й етнографа В.Б.Антоновича – вчителя й ідейного
наставника Я.М.Шульгіна. У справах 43, 45, 47 названого фонду містяться
матеріали, що стосуються громадської і педагогічної діяльності
Я.М.Шульгіна в Києві. До того ж, у спр. 63 вдалося виявити спільну статтю
Я.М.Шульгіна і В.Б.Антоновича "Декілька слів Корзону", у якій вчені
опублікували відповідь на критику польським істориком праці
Я.М.Шульгіна "Очерк Колиивщины по выданым и невыданым документам
1768 и других годов". Стаття написана Я.М.Шульгіним і В.Б.Антоновичем
має важливе значення для розуміння історичних поглядів Я.М.Шульгіна на
події 1768 р. відомі в історії під назвою Коліївщина.
Досить велике значення для вивчення біографії Я.М. Шульгіна має ф.
1235 (Грушевський М.С.), який містить 449 одиниць зберігання й охоплює
період з 1889 до 1930 р. Цей фонд, окрім статей з історії, етнографії,
російської, української та західноєвропейської літератури, містить особливо
важливе для нас листування між М.С.Грушевським і Я.М.Шульгіним (10
листів). Період листування охоплює 1895 – 1901 рр. Виявлені нами вперше, і
подані в додатках до дисертації ці епістолярні документи, мають велике
значення для дослідження наукової діяльності та творчої спадщини
Я.М.Шульгіна. Досліджуючи листування, було звернуто увагу на схвальні
відгуки М.С.Грушевського про працю Я.М.Шульгіна "Україна після 1654
року", яка згодом стала однією з найвагоміших у науковому доробку
вченого. Зокрема, М.С.Грушевський відзначав, що за 80–90-ті рр. ХІХ ст.
було написано мало робіт з історії Лівобережної України, і тому праця
"Україна після 1654 року" має досить велике значення в українознавстві.
Названі вище епістолярні документи ф.1235 дають нам підстави вважати, що
основи наукового світогляду Я.М.Шульгіна були сформовані в Києві під
впливом переважно трьох найвидатніших науковців – М.С.Грушевського,
М.П.Драгоманова, В.Б.Антоновича. Особливо важливу роль для формування
історичних поглядів Я.М.Шульгіна відіграло його знайомство і співпраця з
М.С.Грушевським, яка виявлялася у тісній творчій співпраці вчених щодо
розвитку українознавства.
Інтерес для нас становлять матеріали ф. 222 (Коллекция документов
Киевского исторического общества Нестора-летописца). Незважаючи на те,
що за хронологією цей фонд охоплює лише 3 роки діяльності Я.М.Шульгіна
в науковому товаристві Нестора Літописця, він дає змогу нам розкрити зміст
діяльності вченого тут з 1876 до 1879 р. Матеріали зборів членів товариства
та інші документи, виявлені в справах 21, 45, 156, ми використовували
переважно при реконструкції біографії вченого.
Окрім згаданого вище ф. 832 (В.Б.Антонович), можна виділити фонди
таких видатних постатей – ф. 1617 (Драгоманов М.П.), ф. 849 (Іконніков
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В.С.), ф. 2020 (Багалій Д.І.), ф. 262 (Довнар-Запольський П.В.), ф. 873
(Юзефович М.В.).
Зокрема у ф. 1617 (Драгоманов М.П.) знаходимо свідчення про вступ
Я.М.Шульгіна до Другої Київської гімназії (спр. 4), про виховання
майбутнього вченого в родині тодішнього видатного професора Київського
університету Св. Володимира – В.Я.Шульгіна. Зокрема, зі спогадів
М.П.Драгоманова (спр. 34 зазначеного фонду) дізнаємося, що виховання в
родині Віталія Яковича дійсно справило величезний вплив на рішення
Я.М.Шульгіна пов'язати своє життя з історією і педагогічною діяльністю.
У ф. 849 (Іконніков В.С.), який хронологічно охоплює період з 1864 до
1919 р., ми виявили документи, що стосуються громадської діяльності
Я.М.Шульгіна та навчання його на історико-філологічному факультеті
Київського університету Св. Володимира. Документи фонду певною мірою
допомагають нам реконструювати темні плями біографії вченого і частково
розкрити зміст його громадської діяльності.
Деякі відомості про громадську і педагогічну діяльність Я.М. Шульгіна
були знайдені у ф. 2020 (Багалій Д.І.). Зокрема у спр. 56, 67, 68 фонду ми
виявили документи про участь Я.М.Шульгіна у відзначенні Шевченківських
днів і в роботі ІІІ Археологічного з'їзду в Києві, а також деякі відомості про
педагогічну діяльність вченого у Приватній гімназії Г.А. Валькера. Зазначені
документи цього фонду допомагають розкрити зміст громадської діяльності
вченого, хоча і не містять відомостей про період проживання Я.М.Шульгіна
в Одесі.
У ф. 262 (Довнар-Запольський П.В.) у справах 17, 24, 90 ми виявили
документи переважно про діяльність Я.М.Шульгіна в Київській і Одеській
громадах. В зазначених документах
містяться відомості про участь
Я.М.Шульгіна в усіх основних справах обох громад: видавництві літератури,
проведенні ІІІ Археологічного з'їзду в Києві, відзначенні Шевченківських
днів, видавництві збірника "Громада" та ін. Архівні матеріали цього фонду
дають змогу певною мірою визначити внесок Я.М.Шульгіна в розвиток
українського національного руху 70-х років ХІХ ст., хоча і містять досить
обмежену кількість матеріалу по темі.
У ф. 873 (Юзефович М.В.) виявлені деякі відомості про педагогічну
діяльність Я.М.Шульгіна, а також про його громадську діяльність.
Матеріали фонду насамперед використовувалися для уточнення
біографічних даних історика. Зокрема, досліджуючи спр. 46, нам вдалося
уточнити дату закінчення Яковом Миколайовичем історико-філологічного
факультету Київського університету, і дату вступу його до Київської
громади.
У документах Державного архіву м. Києва зберігається значна кількість
матеріалів, що стосуються педагогічної діяльності Я.М.Шульгіна. Так, у
ф. 98 (Київська приватна гімназія Г.А.Валькера) містяться документи про
роботу Якова Миколайовича на посаді вчителя в цьому навчальному закладі.
Тут ми виявили заяви Я.М.Шульгіна на прийняття учителем історії і
словесності в ІV та V класах; прохання про надання відпусток, в тому числі і
за станом здоров'я; посвідчення викладача, видане на ім'я Я.М.Шульгіна;
документи про переведення до Першої Київської гімназії. Особливу цінність
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для реконструкції життєвого шляху вченого має формулярний список про
службу Я.М.Шульгіна, який містить короткі біографічні відомості про
вченого. Загалом матеріали названого фонду містять цінні біографічні
відомості про Я.М.Шульгіна і певною мірою дали змогу заповнити деякі
прогалини з педагогічної діяльності історика.
Після роботи в приватній гімназії ім. Г.А.Валькера, Я.М.Шульгін
отримав посаду вчителя історії і словесності в Київській першій чоловічій
гімназії. Матеріали про педагогічну діяльність історика в цьому навчальному
закладі зберігаються у ф. 108 (Київська перша чоловіча гімназія). У ньому
містяться підтвердження Попечителя Київського учбового округу про
переведення Я.М.Шульгіна до гімназії на посаду вчителя словесності та
історії; дозвіл на тимчасову відпустку за станом здоров'я за кордон;
біографічні відомості про вченого з моменту його закінчення Київського
університету св. Володимира у 1874 р., які мали досить важливе значення
при написанні нами життєвого шляху Я.М.Шульгіна. За матеріалами фонду
вдалося уточнити дату і місце одруження Я.М.Шульгіна, а також знайти
відомості про смерть історика, де вказується навіть час його смерті.
Аналіз матеріалів зазначених фондів Державного архіву м. Києва дає
підстави нам визначити Я.М.Шульгіна як людину, яка цілком віддавалася
педагогічній діяльності, даруючи свої багаті знання молодшому поколінню,
а також дає змогу заповнити деякі "білі плями" в біографії вченого.
Матеріали ф. 385 (Одесское жандармское управление), який містить 3339
одиниць зберігання і хронологічно охоплює період з 1839 до 1917 р.,
розповідають про громадську діяльність Я.М.Шульгіна в Одесі. Документи,
які зберігаються в цьому фонді – це протоколи Одеського жандармського
управління. Для нас особливо важливе значення мали справи 132, 873, 321,
875 – 878, у яких ми знаходимо протоколи жандармерії та характеристики
діячів українського національного руху Одеси в 70-х роках ХІХ ст., і
зокрема, Я.М.Шульгіна. Документи цього фонду дають можливість частково
дослідити зміст громадської діяльності Я.М.Шульгіна в складі Одеської
громади, вияснити, в якому оточенні він перебував, з ким спілкувався, і
зрештою, за що був заарештований і відправлений до Східного Сибіру.
Надзвичайно важливими для розкриття питання про діяльність
Я.М.Шульгіна в складі Київської громади є матеріали ф. 442 (Канцелярия
Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора), що містить 278
601 одиниць зберігання і хронологічно охоплює період з 1796 до 1916 р. В
цьому фонді містяться документи про діячів українського національного
руху ХІХ ст., де знаходимо і згадки про Я.М.Шульгіна. Матеріали цього
фонду мають важливе значення для дослідження діяльності вченого в
Київській громаді в середині 70-х років ХІХ ст. Аналіз справ 41, 41-а, 116 –
124 дав змогу розкрити зміст громадської діяльності Я.М.Шульгіна в
Київській громаді, спрямованій на створення необхідних умов для підняття
освітнього рівня народних мас. Справи 42, 43 свідчать, що Я.М.Шульгін
брав участь не лише в заснуванні культурно-освітніх закладів, а й особисто
сам здійснював просвітницьку діяльність. Зокрема, він поширював історичні
знання серед населення Києва та Одеси. З цією метою Я.М.Шульгін готував
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лекції з історії України періоду Гетьманщини, з якими безкоштовно
виступав перед жителями відповідних губерній.
У ф. 473 (Следственная комиссия для политических дел при Киевском,
Подольском и Волынском генерал-губернаторе), який містить 35 345
одиниць зберігання, у спр. 76, 57, 89 знаходимо протоколи, у яких
Я.М.Шульгін характеризується як політично неблагонадійний, що було
пов'язано з його громадською діяльністю.
Матеріали фондів 348 і 419 містять відомості про суспільно-політичну і
громадську діяльність Я.М.Шульгіна в Одесі, характеристику вченого
жандармерією, матеріали про обвинувачення Я.М.Шульгіна тощо.
Документи цих фондів дають можливість об'єктивно оцінити діяльність
вченого в Одеській громаді та визначити його роль у розвитку українського
національного руху в 70-х роках ХІХ ст.
Таким чином, аналіз наявних архівних матеріалів, що зберігаються в
фондах ЦДІА України свідчить про наявність комплексу різноманітних
носіїв відомостей про життя та діяльність Я.М.Шульгіна.
Окрему групу джерел складають опубліковані відомості про життєвий
шлях Я.М.Шульгіна та його праці, серед яких два ґрунтовні історичні
дослідження і ряд невеликих статей.
Найвагомішим історичним дослідженням Я.М.Шульгіна є праця "Україна
після 1654 року", яка була повністю опублікована в 1899 р. у "Записках
Наукового товариства ім. Шевченка" (т. ХХІХ, ХХХ). У цій праці
Я.М.Шульгін спробував з'ясувати причини і передумови, що стали
поштовхом до приєднання України до Росії. Разом з тим, вказана праця дає
змогу проаналізувати погляди Я.М.Шульгіна на ситуацію, що склалася в
Україні після національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького.
Іншим ґрунтовним дослідженням Я.М.Шульгіна є праця „Очерк
Коліївщини за невиданими і виданими документам 1768 і найближчих
років”. Ця праця спочатку друкувалася в 1890 р. у журналі “Киевская
старина”, потім вийшла окремим виданням російською мовою, а згодом і в
українському перекладі у Львові. Українська історіографія розглядає “Очерк
Коліївщини” як досить ґрунтовну наукову роботу. Дослідники звернули
увагу на те, що вона базується на вивченні літератури і неопублікованих
раніше документах. Провідна думка праці Я.М.Шульгіна полягає в тому, що
рух 1768 р., відомий під назвою Коліївщини, був не випадковим бунтом
гайдамаків, а народною реакцією населення Правобережної України на
несприятливі політичні, соціальні і релігійні умови життя краю.
Я.М.Шульгін одним із перших намагався поставити на науковий грунт
дослідження даної проблеми. Залучивши документальні свідчення, спогади
та інші джерела вчений прагнув показати значення руху в контексті
тогочасних соціальних, економічних і політичних умов. Звичайно, на
трактування Коліївщини, яке дав Я.М.Шульгін, вплинула тогочасна
політична та історіографічна ситуація, комплекс малоросійства, обмеженість
джерельної бази. Однак доробок вченого мав важливе значення для
наступних поколінь істориків, для осмислення місця Коліївщини в історії
українського національно-визвольного руху.
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Для характеристики історичних поглядів Я.М.Шульгіна важливе значення
має стаття вченого про Павла Полуботка, опублікована в „Київській Старовині”
в 1890 р. Вона мала служити певною поправкою до спроб Лазаревського
принизити значення діяльності П.Полуботка всупереч традиційним поглядам на
нього, підтриманих М.Костомаровим. Я.М.Шульгін висував ідейні мотиви
суспільної діяльності П.Полуботка, і хоч в кінці-кінців не наважився зняти з
нього обвинувачення за його приватну діяльність і визнавав його „гріховним
сином свого часу”, але все таки, хоч і в дуже обережній формі намагався
урівноважити цей осуд через власні політичні виступи.
Отже, огляд джерел та історіографічний аналіз праць про Я.М.Шульгіна дає
підстави вважати, що, по-перше, наукова спадщина, а також суспільно-політична
й громадська діяльність вченого до цього часу ще не були предметом окремого
наукового історичного дослідження. По-друге, наявні праці несуть у собі
переважно уривчасту й опосередковану щодо теми дослідження інформацію.
Тому відтворення цілісної та об’єктивної картини наукової, суспільнополітичної, громадської та педагогічної діяльності Я. М. Шульгіна є актуальною
науковою проблемою.

Висовень Д.І. (Переяслав-Хмельницький)
І.Ф. ПАВЛОВСЬКИЙ – ПЕРШИЙ
ДОСЛІДНИК ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
КНЯЗЯ МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА
РЄПНІНА-ВОЛКОНСЬКОГО
У статті проаналізовані відомі праці полтавського історика
І.Ф. Павловського про князя М.Г. Рєпніна та встановлено, що дослідник був
перший, хто звернув увагу, зібрав та систематизував матеріал про різні
напрямки діяльності М.Г. Рєпніна на посаді генерал-губернатора Малоросії.
Важливий внесок у дослідження та формування знань про життя та
діяльність генерал-губернатора Малоросії М.Г. Рєпніна здійснив
полтавський історик, професор Іван Францович Павловський. Його
головною заслугою, вказує дослідниця В.С. Шандра, стало те, що він
перший звернув увагу на постаті головних малоросійських адміністраторів1.
Публікації І.Ф. Павловського цінні самі по собі, а особливо через відсутність
архівного фонду Канцелярії малоросійського генерал-губернатора –
справедливо зазначає В.С. Шандра2. Відзначає вагомий внесок у створення
знань про М.Г. Рєпніна і дослідник С.П. Дремлюга3. Зважаючи на такі
авторитетні відзиви про внесок І.Ф. Павловського в розробку даної
1
Шандра В.С. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, архів.
– К., 2001. – С. 18.
2
Там само. – С. 20.
3
Дремлюга С.П. З історії суспільно-політичної думки України першої половини ХІХ ст.
Гурток князя М.Г. Рєпніна-Волконського // Дніпропетровський історико-археографічний
збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип. 1: На пошану проф. М.П. Ковальського. – С. 388.
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проблеми, ми прийшли до висновку, що завдяки дослідницьким здібностям
полтавського історика на сьогодні є чимало цінних інформаційних
відомостей та описів про життя та конструктивну діяльність російського
адміністратора на теренах України.
Матеріали з праць І.Ф. Павловського, які використовували в своїх
дослідженнях як науковці дореволюційного, радянського, так і сучасного
періоду був відібраний ним з архіву Полтавського губернського правління.
Публікацією та перевиданням його праць переважно займалася Полтавська
учена архівна комісія. Перша з таких робіт була опублікована в 1905 р. в
Полтаві під назвою «К истории Малороссии во время генералгубернаторства Репнина (очерки, материалы, переписка) по архивным
данным»1, де зібрано було чимало цікавих біографічних даних та інформації
про діяльність князя М.Г. Рєпніна на посаді генерал-губернатора Малоросії з
його портретом, який дослідник буде використовувати в подальших
дослідженнях про нього. На початку І.Ф. Павловський дав коротку
біографічну довідку про життя князя, починаючи від народження до його
смерті 7 січня 1845 р. З праці очевидно, що полтавський знавець
старожитностей користується розвідками інших дослідників, зокрема
редактора «Київської старовини» О.С. Лашкевича, котрий написав переднє
слово до промови М.Г. Рєпніна, виголошеної в 1818 р. перед полтавським та
чернігівським дворянством. Дослідник цілком погоджується з його
характеристикою та оцінкою діяльності М.Г. Рєпніна на посаді генералгубернатора. Як і О.С. Лашкевич І.Ф., Павловський вважає князя гуманним
та турботливим адміністратором Малоросії2.
Робота поділена на декілька розділів, в яких він намагався систематично
викласти та комплексно охарактеризувати основні віхи діяльності генералгубернатора. На особливу увагу в роботі заслуговує опублікована
дослідником переписка М.Г. Рєпніна з відомими на той час знавцями
старожитностей з приводу підготовки першої систематичної історії
Малоросії. Так, у дослідженні наведена переписка князя з А.Н. Чепою, який
все життя займався зібранням матеріалів з історії рідного краю і на той час
був одним із найвідоміших дослідників у цій галузі. Опублікував автор і
листи князя до Д. Бантиш-Каменського, якому він не лише замовив історію
Малоросії, але всіляким чином сприяв у реалізації цього важливого проекту.
У роботі міститься листування М.Г. Рєпніна з відомим на той час поетом
В.В. Капністом, з яким він був у приятельських стосунках і ніколи не
відмовляв останньому в його проханнях3.
З праці відомо, що активно листувався князь і з сином поета
І.В. Капністом, який служив миргородським губернським предводителем з
27 квітня 1829 по 3 квітня 1842 р. Предметом його листування була справа
укладення проекту про майбутнє становище козаків в Російській імперії.
1
Павловский И.Ф. К истории Малороссии генерал-губернаторства во время генералгубернаторства кн. Н. Г. Репнина (Очерки, материалы, переписка по архивным данным) //
Труды ПГУАК. – Полтава, 1905. – Вып. 1. – С. 49-154.
2
Там само. – С. 7.
3
Там само. – С. 93-94.
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Саме І.В. Капніст підготував для князя матеріали про історію козацтва, їхні
військові звитяги, закони російських царів, за якими козакам надавалися
пільги у сплаті податків, які М.Г. Рєпнін використовував у дискусіях з
першими особами імперії, коли прагнув добитися від уряду справедливого
ставлення до козацтва, яке за роки служби російським царям, на його
переконання, заслужило відповідного до себе ставлення. Як видно з
опублікованих листів, М.Г. Рєпнін постійно був у курсі справ І.В. Капніста і,
спираючись на його матеріали, робив власноручні правки до проекту про
майбутнє становище козаків Малоросії. З цього можна зробити висновки, що
М.Г. Рєпнін був надзвичайно доскіпливою людиною, будь-яке питання або
справу, яка стосувалася його компетенції, він досконало вивчав, починаючи
з першоджерел, та доводив її до логічного завершення.
Крім цього, робота містить листи князя до посадових осіб його генералгубернаторства, зокрема до чернігівського губернатора Н.І. Жукова, який
надавав йому інформацію про політичні настрої в краї. Такі листи важливі в
тому аспекті, що вони розширюють наші знання про ставлення князя до
своїх підлеглих, показують його вміння маніпулювати виборами в краї з
метою обрання на виборні посади вигідних для себе людей, і недопущення
до виборів політично не благодійних осіб1.
Опублікував І.Ф. Павловський і його листування з місцевим населенням.
Зміст цих листів відображає ставлення князя до простих людей, які
зверталися переважно до нього з проханнями допомогти влаштувати їхніх
дітей у школу, надати роботу, матеріальну допомогу2. Відомо, що
М.Г. Рєпнін не залишав без уваги такі прохання і по можливості їх
виконував.
Багато уваги в своїх дослідженнях І.Ф. Павловський приділяє ставленню
князя та його взаєминам з основними соціальними групами населення
Малоросії. На початку ХІХ ст. на території його урядування проживали
дворяни, або українська шляхта, найбільш численними були селяни, а також
козаки. Крім названих груп населення, І.Ф. Павловський зібрав чимало
інформації про його взаємини з купецтвом, євреями та німецькими
колоністами. Спираючись на представлений матеріал в працях
І.Ф. Павловського щодо ставлення М.Г. Рєпніна до місцевого населення,
можна зробити висновок, що останній дуже переймався проблемами всіх
соціальних груп та прошарків населення, всіляко захищав їхні інтереси як
перед місцевим чиновництвом, так і перед вищими органами влади,
намагався бути «батьком ввіреного краю».
Слід зазначити, що найбільш напруженими відносини князя були лише з
євреями, яких він недолюблював за рід їхніх занять. Розглядаючи даний
контекст проблеми, на нашу увагу заслуговує праця, випущена за сприяння
співробітників Полтавської вченої комісії в 1908 р.3 Дослідницький інтерес
змушує більш детально зупинитися на інформації І.Ф. Павловського про
1

Там само. – С. 75.
Там само. – С. 82.
Павловський І.Ф. Статистика єврейського населення в Полтавській губернії з часів її
заснування і про околиці її осілості // Труды ПГУАК. – Полтава, 1908. – Вып. 5.
2
3
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ініційовані генерал-губернатором закони, що стосувалися євреїв, які
відображають їхні взаємини. Зібрав він і чимало статистичних описів про
чисельність та статевий склад єврейського населення, яке компактно
проживало на території його урядування, рід їхніх занять.
За даними І.Ф. Павловського, М.Г. Рєпнін не симпатизував євреям за те,
що більшість з них займалася незаконними промислами, за які не сплачували
податки до казни, або ж шахрайством, від якого потерпали як поміщики, так
і селяни. У зв’язку з цим, він запропонував переселити євреїв з сіл до
містечок, щоб, з одного боку, легалізувати їхню діяльність, з іншого,
тримати її під пильним контролем виконавчих органів держави і, таким
чином, мати з них хоч якийсь зиск. Врешті єврейське питання призвело до
жорсткого протистояння між М.Г. Рєпніним та міністром фінансів
Є.Ф. Канкріним (1823-1844 рр.), який був за походженням євреєм та всіляко
їх
захищав,
вважаючи
пропозиції
князя
негуманними
та
малорезультативними. Ми вважаємо, що ініційовані М.Г. Рєпніним закони
щодо переселення євреїв з сіл до містечок, з одного боку, показали жорсткий
підхід до вирішення єврейського питання в Малоросії, з іншого – дали змогу
частково легалізувати їхню комерційну діяльність та зменшити кількість
незаконних операцій з боку євреїв-шахраїв.
За сприяння І.Ф. Павловського було зібрано та опубліковано чимало
важливих даних про стосунки М.Г. Рєпніна з німецькими колоністами, які
були запрошені урядом для заснування суконних фабрик на території
Російської імперії. І.Ф. Павловський зазначає, що генерал-губернатор
всіляким чином дбав про добробут та моральний стан німецьких колоністів.
Детально знайомлячись з їхнім становищем, він не раз звертався до уряду з
проханням надати їм матеріальну допомогу1. Автор показує, що М.Г. Рєпнін
як генерал-губернатор дбав і за те, щоб суконні фабрики приносили
прибутки державі, тому наказав зібрати статистичні дані про витрати та
прибутки з їхнього виробництва та виробити ряд положень щодо
поліпшення справ у цій сфері2.
Продовжив роботу у цьому напрямку І.Ф. Павловський у праці «К
истории полтавського дворянства (1802-1902 гг.). Очерки по архивным
данным с рисунками»3, яку було опубліковано двома виданнями в Полтаві,
перше з яких вийшло в 1906 р. Робота цінна тим, що в ній дослідник на
основі зібраних статистичних даних, взятих з архіву Полтавської губернії,
намагався показати взаємини, які склалися у М.Г. Рєпніна з полтавським
дворянством та іншими суспільними станами Малоросії. Передусім
І.Ф. Павловський акцентує увагу на тому, що М.Г. Рєпнін був турботливий
адміністратор, який всілякими методами захищає регіональні інтереси перед
центральними органами влади. Задля цього в роботі наведена ділова
переписка М.Г. Рєпніна з імператором, в якій він намагається відстояти
1
Павловский И.Ф. Полтава. Исторический очерк ее как губернского города в эпоху генералгубернаторства (1802–1856) (По архивным данным). – Полтава, 1910. – С. 110-111.
2
Там само. – С. 177.
3
Павловский И.Ф. К истории Полтавського дворянства (1802-1902 гг.). Очерки по архивным
данным с рисунками. – Полтава, 1906. – Вып. І.
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прагнення малоросійського дворянства та селян на достойне життя. Це
також підтверджують наведені у праці ряд листів М.Г. Рєпніна до міністра
фінансів Є.Ф. Канкріна, в яких він звертається з проханням зменшити
податковий тиск на місцевих поміщиків. На особливу увагу заслуговують
два листи М.Г.Рєпніна, які були надіслані імператору 1824 р., в яких він
просить останнього надати пільги у податковій справі для його краю,
аргументуючи тим, що перед цим декілька років були неврожайними1. За
цією перепискою можна здійснити ряд висновків, зокрема, про те, що
М.Г. Рєпнін був не лише добре проінформований про матеріальне становище
усіх станів Малоросії, але й дуже турбувався про його покращення,
доходило навіть до того, що, відстоюючи інтереси місцевого населення, він
постійно перебував у гострій полеміці з міністерськими чинами та нажив
таким чином чимало ворогів2.
Важливим у розкритті суспільно-політичних поглядів М.Г. Рєпніна є
матеріал про заснування масонської ложі в Полтаві, розслідування справи
декабристів, в якому не останню роль відіграв він як генерал-губернатор. З
наведеного матеріалу очевидно, що М.Г. Рєпнін не лише приятелював з
багатьма учасниками декабристського руху, але й був у родинних стосунках,
зокрема, з С.Волконським, тому співчував їм. Таке ставлення до декабристів
доводить і той факт, яким чином генерал-губернатор проводив
розслідування та арешти його учасників. Зокрема, він намагався попередити
приїзд слідчої комісії, що давало можливість підозрюваним знищити
частину компрометуючих матеріалів3.
Крім інформації про ставлення до місцевого населення, робота
І.Ф. Павловського дає чимало даних про внесок М.Г. Рєпніна в становлення
та розвиток чоловічої та жіночої освіти в Малоросії, його благодійницькі
наміри. Важливо також і те, що дослідник у своїй праці помістив портрети
родини Рєпніних, зокрема портрет його самого та дружини в старшому віці,
яка все життя підтримувала князя та справила на нього та на його вчинки
важливий вплив. Цікавим є сюжет про і те, як князь виступив на захист прав
кріпаків і козаків і накликав на себе невдоволення центральної влади та
звинувачення в сепаратизмі.
На благодійницькій діяльності родини Рєпніних І.Ф. Павловський
акцентує увагу і в праці «Заснування Полтавського інституту і побудова для
нього будинку наказом Громадського нагляду»4. Зміст цієї праці дає змогу
визначити особистий внесок родини Рєпніних в становлення жіночої освіти
в краї та розширює уявлення про справу розслідування владних органів у
надмірних та нецільових розтратах генерал-губернатора на цей проект.
І.Ф. Павловський, дотримуючись традиції, не дає власних коментарів та
оцінок щодо цього питання.

1

Там само. – С. 248.
Там само. – С. 242-243.
Там само. – С. 1-10.
4
Павловський І.Ф. Заснування Полтавського інституту і побудова для нього будинку
наказом Громадського нагляду // Труды ПГУАК. – Полтава, 1909. – Вып. 6.
2
3
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Слід зазначити, що наприкінці своєї кар’єри М.Г. Рєпнін уже не викликав
симпатії та повної довіри як імператора Миколи І, так і чиновників
центральних органів влади, оскільки проводив надзвичайно незалежну
політику у ввіреному йому краї, спрямовану на відстоювання регіональних
інтересів. На нашу думку, така позиція занепокоїла владу, оскільки повністю
розходилася з централізаторськими планами самого імператора, до того ж
такий популярний та ініціативний генерал-губернатор теж був не потрібен у
віддалених регіонах, які прагнули до більшого самоврядування. Тому у
1834 р., звільнивши М.Г. Рєпніна з посади генерал-губернатора, вирішено
було повністю покінчити з його політичною кар’єрою, саме для цього була
розкручена справа про нецільові витрати генерал-губернатора під час
побудови Інституту шляхетних панянок.
Враховуючи інтерес дослідників до публікацій І.Ф. Павловського,
подібну роботу було видано в 1910 р., проте вже з трохи іншою назвою. У
цій праці більше уваги він акцентує на історії Полтави в епоху генералгубернаторського правління з 1802-1856 рр., при цьому використовує
попередній матеріал та архівні дані. Важливий для нашого дослідження
поданий матеріал про стосунки М.Г. Рєпніна як з вищим чиновництвом
центральних органів влади, так і з чиновниками місцевого рівня.
І.Ф. Павловський зображує князя, з одного боку, як пряму, аж до різкості, та
нетерпиму до нещирості людину, а з іншого – принципову у справах захисту
інтересів місцевого населення, для якої найбільш важливим на службі і
стосунках з людьми є обов’язок служіння вітчизні та засадам
справедливості1.
Нетерпимість князя до порушення рангової дисципліни та його вміння
приборкувати місцеве чиновництво І.Ф. Павловський чітко показав на
прикладі справи прилуцького предводителя дворян Я.А. Горленка та
чернігівського предводителя дворян С.М. Ширая2. Прагнення добитися
справедливого ставлення до козаків І.Ф. Павловський прослідкував на
прикладі полеміки князя з міністром фінансів Є.Ф. Гур’євим3. На основі
підібраного матеріалу про діяльність генерал-губернатора дослідник виявив
особисту симпатію до М.Г. Рєпніна як головного сановника Малоросії, так і
до людини. У цілому, І.Ф. Павловський досить некритичний до вчинків та
дій генерал-губернатора.
У цій праці можна почерпнути детальний матеріал про облаштування
культурно-освітньої сфери Малоросії, прагнення князя перетворити Полтаву
з провінційного міста на центр губернського життя. Зокрема, за даними
дослідника, за ініціативою князя на цю сферу було виділено значні кошти з
казни міста. Проте більшу перевагу та заслугу у розвитку цієї сфери
полтавський любитель старожитностей надає дружині князя Варварі
Олексіївні Рєпніній, онуці останнього гетьмана Кирила Розумовського. На
нашу думку, таке твердження є вірним, оскільки Варвара Олексіївна стала не
1
Павловский И.Ф. Полтава. Исторический очерк ее как губернского города в эпоху генералгубернаторства (1802-1856) (По архивным данным). – Полтава, 1910. – С. 105.
2
Там само. – С. 103-105.
3
Там само. – С. 107.
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лише ініціатором відкриття жіночого освітнього закладу – Інституту
шляхетних панянок в Полтаві, але й надала на його облаштування значні
кошти зі свого спадку.
Важливим в інформативному плані для нашого дослідження становить
опис дослідником кола людей, яке оточувало князя в різні періоди його
життя. Серед оточення князя, з яким він спілкувався, проводив свій вільний
час, були переважно найосвіченіші люди свого часу: Григорій Полетика,
Іван Котляревський, український патріот Василь Капніст, який їздив у
1791 р. до Берліна шукати допомоги проти московської тиранії, його син
Іван Капніст1. Такий матеріал значною мірою дав нам ключ до розуміння
його світоглядних орієнтирів, переконань та принципів, якими керувався
князь.
До діяльності генерал-губернатора М.Г.Рєпніна І.Ф.Павловський
повертається в нарисі “Полтава в XIX ст.”2 Цікаво те, що він перший звернув
увагу і відзначив його бажання облаштувати лівобережні українські губернії
як російські, засновуючи державні навчальні заклади, організовуючи
будівництво урядових помешкань.
Досліджував І.Ф.Павловський і інші сфери діяльності М.Г. Рєпніна,
зокрема в праці “К истории винокурения в Малороссии” 3 розглядає питання
про ставлення генерал-губернатора до давнього українського права на
виготовлення і торгівлю спиртними напоями лише в економічній площині,
не поставивши собі за мету з'ясувати, чому з економічного воно переросло в
політичне. При цьому дослідник не дає власних коментарів та оцінок щодо
цього питання, а публікує лише ті фактичні дані, де відображено саме
ставлення генерал-губернатора до цього питання. Такий підхід для
історіографії ХІХ ст. був традиційний, оскільки тогочасні дослідники не
ставили собі за мету концептуально осмислювати проблему, а більше
акцентували увагу на зібранні історичних фактів.
Зібрав дослідник інформацію і про внесок генерал-губернатора в
боротьбу з епідемією холери в 1830 р. Ці дані були опубліковані в журналі
«Київська старовина» в 1893 р. та вказують на те, що за сприяння князя було
видано ряд положень про те, як потрібно дотримуватися особистої гігієни,
поводитися та харчуватися населенню під час страшної епідемії4. Пізніше
І.Ф.Павловський вдавався до передруку своїх праць, тому досить часто
повторювалися ті самі факти і сюжети. Але дослідницькі здібності не давали
йому зупинятися на досягнутому, тому він, опрацьовуючи архівні матеріали,
відшуковував нові свідчення, які потім вносив як доповнення до власних
попередніх публікацій.
1
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. 95-96.
2
Павловський І.Ф. Полтава в ХІХ столетии (Очерки по архивным данным с рисунками) //
Киевская старина. – 1905. – Кн. 11-12. – С. 277-278.
3
Павловский И.Ф. К истории винокурения в Малороссии // Труды ПГУАК. – Полтава, 1908.
– Вып. 5. – С. 65-100.
4
Павловский И.Ф. Предписания князя Репнина по поводу холеры в 1830 г. // Киевская
старина. – 1893. – Т. 43. – № 10-12. – С. 153-155.
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Отже, цінність публікацій І.Ф.Павловського полягає в тому, що, завдяки
археографічній зацікавленості історика, ми маємо сьогодні частку інформації з
правочинної документації генерал-губернаторської Канцелярії, архівний фонд
якої був втрачений під час пожежі в Полтаві 1819 року.
Незважаючи на некритичність дослідника до дій М.Г. Рєпніна, описовоінформативний характер його праць, важливою заслугою його досліджень стало
і те, що він перший зібрав докупи розрізнений матеріал про конструктивну
діяльність М.Г. Рєпніна на посаді генерал-губернатора Малоросії. Звернув увагу
на прагнення князя перетворити свій край з відсталого провінційного на
передовий, з розвиненою інфраструктурою, тим самим накликавши на себе гнів
центральних органів влади та навіть підозру в сепаратизмі. Такі висновки на той
час були новими і заслуговують на нашу увагу та деякі уточнення, які нами
будуть розв’язані в процесі дослідження діяльності М.Г. Рєпніна на посаді
генерал-губернатора.

Андрухів І.О., Бойчук В.М.
(Івано-Франківськ)
АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО
У статті на основі архівних джерел висвітлюється багатогранна
діяльність українського громадського діяча Костя Левицького у царині
права, науки і дипломатії, акцентується увага на його самовідданій та
жертовній праці для свого народу й України.
У пантеоні української історії одне з чільних місць заслужено посідає
Кость Антонович Левицький (1859 – 1941 рр.) – політик, громадський діяч,
адвокат, учений, кооператор, який понад 60 років свого життя віддав
служінню рідному народу й Україні. Актуальність дослідження життя і
діяльності К. Левицького зумовлена, передусім, тим, що в період радянської
влади ця тема або замовчувалась, або подавалася винятково у негативному
ракурсі. По-друге, патріотичне виховання молоді в умовах державної
самостійності України можливе лише на яскравих прикладах представників
минулих поколінь, які вірою й правдою служили українському народу й
віддано боролися за волю України. Однією з таких постатей і є К.Левицький,
який відігравав велику роль у політичному, економічному та культурноосвітньому житті Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. По-третє,
К. Левицький залишив після себе значний доробок як у дослідженнях
політичних процесів, що мали місце на теренах краю, так і на ниві розвитку
українського правництва. Однак і досі ця його спадщина досліджена ще
недостатньо. Отже, мета нашого дослідження полягає у висвітленні
адвокатської та наукової діяльності К.Левицького наприкінці ХІХ – першій
третині ХХ ст.
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Вступивши в 1878 р. на юридичний факультет Львівського університету,
він на початку 1880 р. стає членом «Дружнього лихваря» – студентського
товариства, при якому з ініціативи професора цивільного права
О. Огоновського 7 (19) листопада 1881 р. було створено «Кружок
правників», головою якого став Кость Левицький1. Члени «Кружка»
поставили за мету «служити народови» та «стати добрими, взірцевими
правниками»2. Саме зі створення «Кружка правників» і бере свій початок
другий етап національно-культурного відродження в Східній Галичині,
відомий в історії як «адвокатська доба»3. Під керівництвом О. Огоновського
члени «Кружка» розпочали роботу над «сталенєм (укладанням. – Авт.)
руської правничої термінології»4. Зазначимо, що над цим словником
К. Левицький працював понад десять років і видав його в 1893 р. під назвою
«Німецько-руский словар висловів правничих і адміністраційних». Словник
став першою в історії науковою працею з української правничої
термінології5. За цю роботу К. Левицького в 1894 р. обрали почесним
членом Наукового товариства ім. Шевченка. Друге, доповнене видання
словника вийшло в 1920 р. у Відні під назвою «Німецько-український
правничий словар».
Навчаючись на останньому курсі Львівського університету, К. Левицький
почав серйозно досліджувати «Руську правду» – найдавніший український
правовий кодекс і мав намір габілітуватися на викладача кафедри цивільного
права, представивши на захист наукову роботу «Правда Руська як перший
збірник прав руських». Але «збір професорів правничого виділу і сенат
(вчена рада. – Авт.)» Львівського університету не прийняли її до захисту6.
Захистив він роботу в 1884 р. у Віденському університеті, здобувши ступінь
доктора права, однак до викладацької роботи його так і не допустили7.
Після закінчення в 1883 р. університету К. Левицький працював у
юридичному відділі Львівського воєводського управління, а в 1890 р.
відкрив приватну адвокатську контору у Львові8.
Практикуючи адвокатом, К. Левицький писав за завданням «Просвіти»
популярні «книжечки для народу» на правову тематику, а в квітні 1889 р.
заснував перший у Галичині фаховий журнал українською мовою «Часопись
правнича», редактором якого був одинадцять років. Звертаючись до читачів
у редакційній статті першого номера часопису, К. Левицький, зокрема,

1
Історичний огляд життя в студентських організаціях / За ред. д-ра Зенона Кузелі. – Львів,
1908. – С. 22-23.
2
Життя і право / Вісник теорії і практики «Союзу українських адвокатів». – Львів, 1930. –
Травень. – С. 3.
3
Андрухів І. «Адвокатська доба» національного відродження в Галичині // Науковий вісник
Національної академії внутрішніх справ України. – К., 1999. – № 4. – С. 169.
4
Історичний огляд життя в студентських організаціях... – С. 74.
5
Золота книга української еліти. Інформаційно-іміджевий альманах у 6 томах. – К., 2001. –
Т. 2. – С. 126.
6
Діло. – 1924. – 3 червня.
7
Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІАУ у м. Львові),
ф. 363. оп. 1, спр. 11, арк. 1.
8
Українські кооператори. Історичні нариси. Книга 1. – Львів, 1999. – С. 140.
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відзначав, що це «перша проба нашої наукової сили на полі правознавства,
як також на полі розвитку нашої правничої термінології»1.
Про часопис схвально відгукнулася газета «Діло», зазначивши, що «наші
юристи беруться перші за поважний фаховий труд на рідній мові і при тім
труді коло наукового часопису, що відтак має стати дзеркалом їх фахової
науки, є мірилом їх поступу у плеканні тієї науки на рідному ґрунті. Цей
факт має безперечно загальне всенародне значення»2.
Незважаючи на вузьке коло дописувачів, матеріальні та поліграфічні
труднощі, до 1892 р. журнал щомісячно виходив на 16 сторінках, а з 1892 р.
– раз на квартал уже як друкований орган історико-філософської секції
НТШ. У часопису друкувалися й статті К. Левицького, зокрема: «Про новий
цивільний процес в Австрії», «”Правда Руська” – пам’ятник законодатного
права руського з XI в.», «О набуттю недвижимості при екзекуційнôй
продажи», «Про уряди розємні і суди мирові», «Новий закон пресовий в
Австрії» та інші. Крім нього, публікували свої статті й інші відомі в
Галичині адвокати, як С. Дністрянський («Полагода шкоди з економічного і
соціального погляду», «Заручини в австрійському праві», «Чоловік і його
потреби в правовій системі»), П. Стебельський («Австрійський карний
процес»), А. Чайківський («Спадщина в українському звичаєвому праві») та
інші3.
У 1900 р. К. Левицького змінив на посту редактора завідувач кафедри
цивільного права Львівського університету професор С. Дністрянський
(1870 – 1934 рр.), а журнал виходив під новою назвою «Часопись правнича і
економічна». У 1908 р. через фінансові труднощі журнал припинив
існування.
Про високий авторитет К. Левицького як адвоката свідчить той факт, що
в 1889 р. правники-українці Галичини обрали його головою «Товариства
українських правників», яке він очолював до 1907 р. Як адвокат він блискуче
провів низку важких цивільних і кримінальних справ. Зокрема, залагодив
фінансовий конфлікт між часописом «Діло» та друкарнею Наукового
товариства ім. Т. Шевченка, який тривав із 1894 р. до 1897 р.4 А в 1908 –
1909 рр. очолював адвокатську групу в складі д-рів Т. Окуневського,
С. Голубовича, В. Загайкевича та В. Старосольського, які захищали студента
М. Січинського, котрий застрелив намісника Галичини графа А. Потоцького.
На першому (30 червня 1908 р.) і другому (14 квітня 1909 р.) судових
засіданнях М. Січинському все ж таки суд виніс смертний вирок незважаючи
на те, що К. Левицькому під час особистої зустрічі вдалося переконати
цісаря замінити смертну кару на 20-річне ув’язнення. Просидівши до 9
листопада 1911 р. у Станіславській тюрмі, М. Січинський за допомогою

1

Життя і Право. – 1939. – Червень. – С. 5.
Життя і Право. – 1939. – Червень. – С. 7.
Див.: Часопись правнича. – Львов, 1891-1894.
4
Василик І. Роль Костя Левицького в конфліктах часопису «Діло» й НТШ // Суспільство:
історія, методологія дослідження, практика: Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної
конференції (м. Тернопіль, 18 червня 2004 р.). – Тернопіль, 2004. – С. 14.
2
3
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Д. Вітовського та двох охоронців-українців утік із тюрми і невдовзі виїхав
до США1.
Особливо корисним став досвід юриста під час депутатської діяльності в
австрійському парламенті та галицькому сеймі, до яких К.Левицький
обирався незмінно з 1908 р. Жоден закон не оминув його прискіпливого
аналізу, а в своїх виступах із трибуни парламенту та сейму він наполегливо
відстоював права українського населення Східної Галичини. Зокрема,
вимагав збільшення кількості українських початкових та середніх шкіл,
відкриття українського університету, запровадження нового виборчого
закону, збільшення бюджетного фінансування соціальних програм у
воєводствах та повітах Східної Галичини тощо.
18 квітня 1909 р. з ініціативи професора С. Дністрянського й за сприяння
К. Левицького при Львівському університеті було створено «Товариство
українсько-руських правників» (ТУП), основу якого складали студентиюристи. Головну мету своєї діяльності товариство вбачало в тому, щоб
«розбудити у всіх членах правниках почуття організаційної спільноти й
обов’язку до співпраці у всіх ділянках громадянського життя, звязаних з
правничим станом»2. Упродовж 1910 – 1913 рр. ТУП видавало свій
«Правничий вісник».
Особливо знадобився досвід політика й юриста в період національновизвольних змагань 1914-1918 рр. та існування Західноукраїнської Народної
Республіки, перший уряд якої К. Левицький очолював упродовж двох
місяців. Усі прийняті урядом ЗУНР закони в листопаді – грудні 1918 р. були
дітищем Костя Левицького, у тому числі й попередній договір про злуку між
ЗУНР і УНР, підписаний у Фастові 1 грудня 1918 р., який став реальністю 22
січня 1919 р.
Наступ польських військ та переїзд уряду з Львова до Тернополя значно
ускладнювало роботу. Останньою його справою на чолі уряду була нарада
повітових комісарів та начальників харчових управ, яку К.Левицький провів
у Станіславі 9 грудня3. Повернувшись до Тернополя, він подав у відставку, а
вже з 12 грудня до виконання обов’язків голови уряду приступив д-р Сидор
Голубович (1873 – 1938)4. Що стало причиною відставки К. Левицького,
достеменно невідомо. У мемуарній літературі про причини відставки
К. Левицького не говориться нічого. Не було з цього приводу і роз’яснень у
тогочасній українській пресі. Можливо, зіграла свою роль величезна
психологічна напруга, яку довелося витримувати К. Левицькому впродовж
цих двох місяців. Крім того, не можна не брати до уваги і той факт, що
позначився на нестабільності у роботі уряду після переїзду зі Львова до
1
Климишин М. Я бачив Мирослава Січинського // Альманах Станиславівської землі.
Збірник матеріялів до історії Станіславова і Станиславівщини. – Нью-Йорк; Париж; Сідней;
Торонто, 1985. – Т. 2. – С. 205.
2
Життя і Право. – 1935. – Червень. – С. 3.
3
Ставничий І. Від повітового міста до столиці ЗУНР. Станіславів у 1918 – 1919 роках //
Альманах Станиславівської землі. Збірник матеріялів до історії Станіславова і
Станиславівщини. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. – Т. 1. – С. 134.
4
Західноукраїнська Народна Республіка 1918 – 1923. Документи і матеріали. – ІваноФранківськ: Лілея-НВ, 2001. – Т. 2. – С. 50.
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Тернополя,
міжфракційні
непорозуміння
всередині
Української
Національної Ради та Української національно-демократичної партії, яку він
очолював, а також напружені особистісні стосунки з президентом УНРади
Є. Петрушевичем. А за словами М. Ковальського, який мав розмову з
К. Левицьким на початку січня 1919 р. в одній зі станіславських кав’ярень,
він так і не зміг «пристосуватись до нових обставин». Йому було «тяжко
починати політичну працю наново, після стількох років політичної
боротьби, в якій витворив він свої власні методи, і тому в Станіславові був
він ніби на узбіччі політичного життя, хоч і користався великим
авторитетом. Провідні місця зайняли політики молодшої генерації, які
приходили на зміну “старим”»1. Залишаючись членом УНРади,
К. Левицький продовжував відвідувати її засідання, працюючи в групі з
укладання законів. Зокрема, він був автором «Закону про вибори до сейму
ЗОУНР», яким запроваджувалися вибори по національних куріях: українці
отримували 160 місць, поляки – 33, євреї – 27, німці – 6. Усього обиралося
226 депутатів. Право голосу надавалося особам, які досягли 20-річного віку,
а бути обраними до сейму могли бути лише цивільні особи, яким
виповнилося 28 років. Ухвалення закону, який тричі виносився на розгляд,
був, за словами К. Левицького, «вислідом взаїмного порозуміння всіх партій,
які, може, навіть з запереченням партійних інтересів згодилися на деякі
уступки для загального добра»2.
28 – 29 березня 1919 р. у Станіславі відбувся з’їзд УНДП. У своїй
доповіді як голова партії К. Левицький, зокрема, наголосив, що партія й
надалі буде робити все для будівництва «народної республіки на основах
демократизму, поступу та соціальної і політичної справедливості для всього
народу»3.
Делегати з’їзду підтримали пропозицію про зміну назви партії з
Української націонал-демократичної на Українську народно-трудову
(УНТП).
Із наближенням польських військ до Станіслава на початку червня
1919 р. уряд ЗОУНР та члени УНРади змушені були переїхати до Кам’янцяПодільського, а в жовтні того ж року – до Відня. Тут невдовзі було
сформовано новий (третій) склад уряду, у якому К. Левицькому було
запропоновано посаду уповноваженого в справах преси й пропаганди, а
згодом і уповноваженого секретаря закордонних справ. Як відзначав із цього
приводу К. Левицький у своїх мемуарах, його «не раз відсували в сутінь, але
як прийшла знову тяжка праця, то до неї мене заставляли і цим не
зражувався та старався виконати як слід мої обовязки національні і
громадянські»4.

1
Ковальський М. Станіславів у 1919 р. // Альманах Станиславівської землі. Збірник
матеріялів до історії Станіславова і Станиславівщини. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто,
1985. – Т. 2. – С. 271.
2
Република. – Станіславів, 1919. – 17 квітня.
3
Република. – Станіславів, 1919. – 30 березня.
4
Левицький К. Українські політики. – Львів, 1936. – Ч. 1. – С. 6.
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Кінець 1919 р. – початок 1923 р. був найскладнішим періодом у
діяльності еміграційного уряду ЗОУНР, оскільки стояло питання про
майбутню долю держави. Право на її існування галицькі дипломати
намагалися відстоювати на міжнародних конференціях країн Антанти.
Однак у травні 1920 р. підступного удару завдав колишній союзник
С. Петлюра, який за військову допомогу Польщі у боротьбі з більшовиками
таємно погодився віддати їй Східну Галичину. У відповідь Є. Петрушевич
анулював «Акт злуки 22 січня», і ЗОУНР знову стала самостійною
державою, а не «Західною областю УНР».
На міжнародному рівні дипломатичні місії ЗУНР та відділ у справах
преси і пропаганди, очолюваний К. Левицьким, провели значну роботу, щоб
донести до глав та урядів країн Антанти й учасників міжнародних
конференцій у Спа (10 липня 1920 р.) та Севрі під Парижем (20 серпня
1920 р.) право українців Східної Галичини на свою державу. Зі свого боку,
польські дипломатичні місії робили все, щоб цього не допустити. Особливо
яскраво це засвідчила міжнародна конференція в Ризі, що розпочала свою
роботу в другій половині вересня 1920 р. На ній йшлося про перемир’я та
укладення мирного договору між РРСФР, УРСР та Польщею. Переговори
готувалися таємно від уряду ЗУНР, а коли про це дізнався Є. Петрушевич, то
направив до Риги делегацію на чолі з К. Левицьким. Перед делегацією було
поставлено завдання не допустити того, щоб Галичина завдяки мировому
трактату «між Польщею і Росією-Україною признана в цілості або вчасти
Польщі». Члени делегації мали «стояти на становищі політичної
самостійності Галичини в її етнографічних межах»1.
У «Декларації делегації ЗУНР до Президії мирної конференції в Ризі»,
надісланої учасникам переговорів, зокрема, говорилося, що «Східна
Галичина є самостійна українська держава, цього домагається її населення,
що підтвердило своєю девятимісячною кровопролитною боротьбою»2.
До Риги члени галицької делегації прибули 27 вересня і намагалися
провести двосторонні зустрічі з учасниками переговорів. Однак на зустріч
погодилася лише делегація УРСР, а голова делегації РРСФР Йоффе, саме від
якого і залежало, які українські території відійдуть до Польщі, відмовився
зустрітися з делегацією ЗУНР. Члени делегації УРСР теж зверхньо вели себе
стосовно галичан, на що завжди стриманий і толерантний К. Левицький, за
словами О. Назарука, висловився в їх бік досить різко: «Смердюки, які
нічого ще не робили в політиці, коли я вже боронив хлопів без гроша як
адвокат і тому тепер нічого не маю! Тому я буржуй? А вони, які нічого не
робили, не є буржуї!»3
Не знайшовши розуміння, галицька делегація оприлюднила в пресі 7
жовтня 1920 р. ноту протесту «До всіх!», у якій зверталася за допомогою до
країн Антанти з приводу «незаконного торгу Варшави і Москви
східногалицькими та західноукраїнськими землями». Однак це не завадило
1
Західноукраїнська Народна Республіка 1918 – 1923: Історія / Кер. авт. кол. й відп. ред.
О. Карпенко. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 482.
2
Західноукраїнська Народна Республіка 1918 – 1923: Історія… – С. 487.
3
Литвин М. Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995. – С. 325-327.
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делегаціям РРСФР, УРСР та Польщі підписати 11 жовтня попередній
мирний договір.
Уряд ЗУНР звернувся 28 листопада до міжнародного трибуналу «Союзу
народів» у Женеві. Але трибунал доручив розглянути питання рішень
Ризької мирної конференції щодо Східної Галичини сесії Ради Союзу, яка на
засіданні 23 лютого 1921 р. переадресувала це питання на розгляд Раді
послів країн Антанти.
А тим часом 18 березня 1921 р. РРСФР, УРСР та Польща підписали
мирний договір, за яким сторони припиняли будь-які військові дії,
анулювали варшавську угоду від 22 квітня 1920 р. між Петлюрою і
Пілсудським, визначили лінію кордону по річці Збруч, а терени Східної
Галичини й Західної Білорусії відійшли до Польщі.
Так уряд ЗУНР залишився без території. І все ж не втрачав надії, що
питання Східної Галичини «справедливо» вирішить Рада послів Антанти. З
цією метою було розгорнуто широкомасштабну інформаційнодипломатичну роботу місій ЗУНР в Англії, Франції, США, Італії, Японії.
За дорученням уряду К. Левицький із повною самовіддачею приступив
до написання нової конституції під назвою «Основи державного устрою
Галицької Республіки». І вже 28 квітня 1921 р. надіслав примірник
англійською мовою послу в Лондоні С. Вітвицькому для англійського
прем’єр-міністра Ллойд Джорджа, а 30 квітня – французькою мовою в
Париж для Ради послів Антанти1.
Розгляд проекту конституції Галицької Республіки було заплановано на
27 вересня 1921 р. Представляти його мав К. Левицький. Однак польські
дипломати домоглися, щоб це питання було знято з порядку денного2.
Добилися польські дипломати й зняття з порядку денного питання
Східної Галичини і на Генуезькій конференції (квітень 1922 р.), у якій мали
намір узяти участь Є. Петрушевич і К. Левицький. А 21 лютого 1923 р.
польський уряд звернувся до Ради послів Антанти з пропозицією розглянути
питання про східні кордони Польщі. У відповідь уряд ЗУНР 5 березня
надіслав урядам країн Антанти ноту, у якій виклав власний проект
розв’язання польсько-українського конфлікту, однак пропозиції галичан
були проігноровані й 14 березня 1923 р. Рада послів Антанти ухвалила
всупереч волі українського народу рішення про входження Східної
Галичини до Польщі3. Воно стало предметом гострої дискусії на засіданні
членів Української Національної Ради у Відні 15 березня 1923 р. З
інформацією виступив Лев Левицький, який наголосив, що «Є. Петрушевич і
К. Левицький заводили людей в оману щодо дійсного стану справи Східної
Галичини в Раді послів», оскільки «вони добре знали, що тактикою писання
нот не досягнуть нічого. Але ці люди були невиправні, тепер прийшли ми до
катастрофи»4.

1

Західноукраїнська Народна Республіка 1918 – 1923: Історія… – С. 508.
Там само – С. 510.
Литвин М.Р., Науменко К. Є. Історія ЗУНР. – С. 347.
4
Західноукраїнська Народна Республіка 1918 – 1923: Історія… – С. 563.
2
3
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Таким чином, як і в жовтні 1916 р., коли Польща за ухвалою двох цісарів
отримала право на відродження своєї державності, К. Левицького знову
звинувачували «молоді» політики у «політичній недалекоглядності» та
надмірній «компромісності». Хоча він зробив усе можливе для збереження
державного статусу Східної Галичини.
Після прийняття такого рішення існування еміграційного уряду ЗУНР
втратило свій сенс. За розпорядженням Є. Петрушевича, було створено
Ліквідаційну комісію на чолі з К.Левицьким, яка до кінця 1923 р. провела
роботу з ліквідації представництв і місій уряду ЗУНР за кордоном.
Із припиненням діяльності Ліквідаційної комісії К. Левицький створив у
1923 р. у Відні «Комітет західноукраїнської еміграції», який очолював
майже рік. Комітет надавав юридичні послуги українцям-емігрантам та
захищав їхні інтереси в судах.
У 1924 р. К. Левицький повернувся з Відня до Львова, де його гаряче
вітала громадськість міста. А з нагоди 65-річного ювілею та 40-річчя
політичної і громадської діяльності в газеті «Діло» від 3 червня 1924 р. було
вміщено кілька статей, присвячених ювіляру. Автор однієї з них зазначав,
що К. Левицькому так і не вдалося досягти «на політичному полі великих
тривких вартостей», оскільки він як «практичний політик з адвокатського
звання носив на собі тавро цього звання», що тягнуло його до
«безнастанних» компромісів. «Ця характеристична прикмета, недостача
широкого політичного розмаху, відсутність ідеалізму в політиці, безнастанне
рахування з підрядними явищами й обставинами, трактування політики як
цивільного процесу, не зробили з д-ра Костя Левицького великого
народнього трибуна, що зумів би сам захопитися ідеєю і інших для неї
пірвати». А з «політично-психольогічного боку» д-р Кость Левицький був
«натура незложена» і, крім того, «територіально-обмежена до Східної
Галичини». Інший автор, навпаки, стверджував, що «як у сфері духа, у сфері
культури, боротьби ідей еманацією нашого громадянства був Великий
каменяр Іван Франко, так у сфері реальної праці і будівництва є д-р Кость
Левицький», а його ювілей «без сумніву є ювілеєм західної вітки великої
української нації»1.
У Львові до К. Левицького одразу ж звернулися представники кількох
партій та громадських організацій із пропозиціями очолити їх. Хоча й були в
нього симпатії до Української партії праці, однак відмовився стати її
головою, як і відмовив Українському національно-демократичному
об’єднанню (УНДО), посилаючись на похилий вік та нові політичні
обставини. Проте погодився стати президентом (головою) «Союзу
українських адвокатів» (СУА створено у Львові 20 травня 1923 р.), який
налічував 50 адвокатів і 15 кандидатів у адвокати2. За його ініціативою з
1928 р. почав виходити друкований органу СУА часопис «Життя і Право». А
вже станом на 1 січня 1939 р. кількість членів «Союзу» зросла до 366

1

Діло. – 1924. – 3 червня.
Андрухів І. «Адвокатська доба» національного відродження в Галичині // Науковий вісник
Національної академії внутрішніх справ України. – К., 1999. – № 4. – С. 177.
2
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дійсних членів, у чому значна заслуга К. Левицького як незмінного
президента1.

Крім роботи в «Союзі», К. Левицький до 1929 р. очолював «Центробанк»
(колишній Земельний банк гіпотечний), активно цікавився кооперативним
рухом, розвитком кредитних спілок, різного роду господарськими курсами,
співпрацював із товариством «Просвіта», «Рідна школа», «Сільський господар»,
надаючи їм юридичні консультації.
Із нагоди його 75-річчя газета «Діло», зокрема, відзначала, що «не багато є
людей в історії поодиноких народів, на житті і діяльності яких можна б наглядно
слідкувати за відродженням і розвитком цього народу». Такою людиною був для
галичан К. Левицький – «довголітній заслужений керманич нашої національної
політики, учений, адвокат, редактор популярних тижневиків і научних
видавництв, освітній, рідношкільний (тобто товариства «Рідна Школа». – Авт.)
та економічний діяч»2.
Своє 80-ліття К. Левицький зустрів у тюрмі НКВС на Луб’янці в Москві,
куди був привезений після арешту в жовтні 1939 р. Тут йому довелося
витримати найголовніший у своїй адвокатській практиці іспит – захистити себе
від безпідставних звинувачень у «ворожій діяльності» проти радянської влади.
На його захист стало чимало провідних науковців, громадських і релігійних
діячів Галичини. Зокрема, в листі від 27 жовтня 1939 р. голова Наукового
товариства ім. Т. Шевченка І. Раковський звертався до професора Львівського
університету, депутата Українських Народних Зборів К. Студинського і просив
«доложити всіх зусиль», щоб «д-ра Костя Левицького звільнити з вязниці. Може,
це вдалося б у формі амністії, ухваленої Установчими Народними Зборами для
всіх увязнених і посуджених за протирадянську діяльність в тих часах, коли ми
були просто невільниками польської держави, або такої амністії бодай для
старців понад 60 літ, яких вік і так уже не довгий і які будуть глибоко вдячні
нашій радянській владі за те, що їм дається можливість спокійно в своїй хаті
закінчити це важке життя. Така загальна або хоч би й частинна амністія була б
великодушним і шляхотним вчинком, який, напевно, зєднав би для нашої
радянської влади щиру симпатію в народних масах нашої української
суспільності»3. Однак такі клопотання мало чим допомогли арештованому,
оскільки в тюрмі довелося просидіти майже 20 місяців4. Увесь цей час
К. Левицький, за його словами, «процесувався з большевицькою прокуратурою,
писав різні подання і супліки (скарги. – Авт.) до шефа НКВД, навіть до наркома
юстиції». Нарешті НКВС погодився його відпустити на волю за умови, що він
залишиться жити в Москві, на що К. Левицький рішуче відповів: «Я українець,
хочу вернутися на мою рідну землю, до своїх і тут вмерти»5.
І лише пересвідчившись, що він дійсно не представляє собою серйозної
політичної загрози радянській владі, йому дозволили повернутися на початку
1941 р. до Львова. А через кілька місяців Галичину окупував новий
«визволитель» – фашистська Німеччина. На перших порах К. Левицький радів з
того, що Галичину звільнено від «більшовицького раю» і проголошено 30 червня
1

Там само. – С. 179.
Зі сторінок нашої історії // Діло. – 1934. – 19 листопада.
Андрухів І. О., Гаврилюк С. В. Тисмениця. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 299-300.
4
Енциклопедія українознавства (перевидання в Україні). – Львів, 1994. – Т. 4. – С. 1268.
5
Лисяк П. Стара гвардія відходить // Ілюстровані вісті. – Львів, 1941. – 12 грудня.
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Акт про відновлення Української держави. Тому і погодився очолити Раду
Сеньйорів (Палату старійшин), до якої ввійшли авторитетні в Галичині
громадсько-політичні та релігійні діячі. Однак після того як із 1 серпня Галичина
стала дистриктом Генерал-губернаторства й утвердилася влада німецької
військової адміністрації, стало ясно, що з українською державністю покінчено.
Німецькі зверхники вимагали від К. Левицького оприлюднити заяву про
лояльність до німецької влади. Проте він відмовився, сказавши словами Гейне,
що «чужинці приходять і відходять, а в хаті залишається господар».
8 листопада 1941 р. він раптово захворів. Банальна хвороба – запалення
апендициту – через відсутність потрібних ліків призвела 12 листопада до смерті1.
У некролозі за підписом митрополита Андрея Шептицького, що появився
наступного дня, говорилося: «Ділюся з Українським Громадянством сумною
вісткою, що Голова Української Національної Ради у Львові і перший Премієр
Уряду ЗУНР д-р Кость Левицький, довголітній провідник і борець за права
Українського
Народу,
колишній
Голова
Української
НаціональноДемократичної Партії, бувший Голова Української Парламентської і Соймової
Репрезентації, основник та Голова багатьох українських культурно-освітних та
економічних установ, перший Президент Кураєвого Ревізійного Союзу,
довголітній Начальний директор Центробанку, Президент Українських
Адвокатів, Почесний член Товариства “Просвіта”, Наукового Товариства
ім. Шевченка та інших українських установ, заслужений редактор-публіцист,
визначний правник та оборонець в численних українських політичних процесах,
під кінець життя політичний вязень у тюрмі НКВД на Лубянці в Москві, помер у
Львові, прийнявши Найсвятіші Тайни, у середу 12-го листопада 1941 р. в год.
17.50 у 82-ому р. життя.
Похорони Покійного відбудуться в неділю, 16 листопада, після Заупокійної
Служби Божої, яка відправиться в Архикатедральному храмі св. Юра, в год. 10ій. Звідси рушить похоронний похід в 12-ій годині на Яновський цвинтар, де
зложать тлінні останки на Цвинтарі Героїв поруч могили ген. Тарнавського. До
участі в похороні запрошую все Українське Громадянство»2.
Похорони К. Левицького перетворилися у велелюдну національну
маніфестацію. У прощальній проповіді отець-мітрат Йосип Сліпий порівняв його
з пророком Мойсеєм, який «сорок літ вів свій народ і не довів», так і «покійний
50 літ провадив народ до обітованої землі – рідної державности і був момент, що
таки її побачив. Він застав народ – «народовців», а залишив його нацією,
свідомою своєї мети. Був твердий у змаганнях, хоч і гнучкий політик...»3
Таким чином, К. Левицький як правник залишив після себе помітний слід у
розвитку українського правничого руху в Галичині. Він долучився до створення
перших на теренах краю правничих організацій та часописів і брав активну
участь у їх розвитку. Всебічна обдарованість і вроджений талант, ґрунтовні
знання юриспруденції та великий практичний досвід К.Левицького знайшли своє
плідне застосування в його парламентській діяльності, дипломатичній службі та
судових процесах на благо рідного народу та Української держави.

1
2
3

Климишин М. Голова уряду ЗУНР д-р Кость Левицький // АСЗ. – Т. 2. – С. 215.
Самостійна Україна. – Станіслав, 1941. – Листопад.
Андрухів І. Кость Левицький: сторінки життя. – Івано-Франківськ, 1995. – С. 60.
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Лахманюк Т.В. (Тернопіль)
ІВАН ГОРБАЧЕВСЬКИЙ
І НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ім. ШЕВЧЕНКА
У статті розкрита діяльність Івана Горбачевського у Науковому
товаристві ім. Шевченка. Проаналізовано роль ученого в боротьбі за
Український університет у Львові.
Серед когорти подвижників національного відродження України кінця
XIX – початку XX ст., творча спадщина яких набуває сьогодні не тільки
пізнавального, а й практичного значення, є постать Івана Горбачевського.
Чималу роль у його багатогранній діяльності становила наукова та
громадська робота у Науковому товаристві ім. Шевченка (далі – НТШ).
Метою даної праці є дослідити діяльність І. Горбачевського у НТШ у
контексті українського національного відродження кінця XIX – початку
XX ст. У ході написання статті окреслено наступні завдання – розкрити
заснування НТШ і висвітлити роль ученого в даному товаристві.
В сучасній українській історіографії діяльність Івана Горбачевського у
НТШ ще не знайшла свого належного висвітлення. Фрагментарно цієї
проблеми торкалися у працях такі дослідники, як О. Вадзюк, І. Головацький,
О. Кіцера, М. Марченко, Б. Мельничук, А. Рудницька, Й. Свинко,
Р. Цегельський, О. Юркевич. Джерельні матеріали про діяльність ученого
містяться переважно у фонді 309 „НТШ” Центрального державного
історичного архіву в м. Львові.
Одним із визначальних періодів в історії українського народу є кінець
ХІХ – початок ХХ ст. Це час, найважливішою особливістю якого стало
пробудження українців (після остаточної втрати в останній чверті XVIII ст.
ознак власної державності й поступового згасання виявів організованої
національної громадсько-політичної та культурної діяльності) до
самостійного національного життя.
Життя і громадсько-політична діяльність І. Горбачевського тісно
пов’язані з його суспільно-просвітницьою працею в НТШ у Львові.
Фактично це була своєрідна Українська академія наук, хоча офіційного
статусу академії австрійський уряд їй не надав. У стінах товариства
сформувалися такі визначні вчені, як І. Франко, М. Грушевський, В. Гнатюк,
В. Щурат, І. Крип’якевич, М. Возняк, Ф. Колесса, І. Свєнціцький,
К. Студинський, В. Шухевич тощо.
Кінець ХІХ ст. був характерним для Галичини активізацією культурнонаукового життя. У Львові в 1873 р. для розвитку української словесності
заснували Товариство імені Шевченка1. 11 грудня 1873 р. найвищий орган
державної влади в Галичині – австрійське намісництво – затвердив статут
цього товариства, авторами якого були Дмитро Пильчиков і Михайло
1
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 17.
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Драгоманов1, а в 1890 р. на загальних зборах товариства запропоновано
перетворити його в наукову інституцію. Таким чином, у березні 1892 р.
Товариство імені Шевченка реорганізували в Наукове товариство
ім. Шевченка у Львові2. Змінилося спрямування товариства: воно стало
науковим осередком – зародком Української академії наук. У 1892 р. почали
видавати “Записки Наукового товариства ім. Шевченка”, в 1897 р. засновано
окремий збірник для математично-природописно-лікарської секції3.
Наукове товариство ім. Шевченка стало тим могутнім духовним
джерелом, навколо якого гуртувалися визначні наукові сили. У структурі
НТШ поряд із філологічною та історико-філософською створили
математично-природописно-лікарську секцію4, головним завданням якої
було сприяння розвитку природничих досліджень на Правобережжі
України5. З 1897 р. ця секція видавала друкований орган „Збірник”, що став
першим українським журналом із природничих наук. У діяльності НТШ від
початку його створення активну участь брав Іван Горбачевський. За його
сприяння при НТШ була організована Лікарська комісія. Протягом 1898–
1901 рр. вийшло п’ять випусків „Збірника математично-природописнолікарської секції”. Їх авторами були І. Горбачевський, Е. Озаркевич,
Т. Гвоздецький, С. Морачевська, Щ. Сельський, В. Гукевич, М. Долинський,
Е. Кобринський і кілька вчених із інших країн. У 1899 р. вперше відбулися
вибори дійсних членів НТШ. До математично-природописно-лікарської
секції тоді обрали десять дійсних членів. Це, зокрема, Григорій Величко
(географ), Іван Верхратський (біолог), Іван Горбачевський (біохімік), Осип
Дакура (медик), Володимир Левицький (математик), Петро Огоновський
(математик), Євген Озаркевич (медик), Іван Пулюй (фізик), Щасний
Сельський (медик), Олександр Чехівський (медик). Головою секції та
редактором „Збірника” став Іван Верхратський6.
Серед найважливіших досягнень вчених НТШ у Львові необхідно
відзначити насамперед: дослідження катодних променів (Іван Пулюй),
розроблення теорії бульових алгебр (Мирон Зубрицький), синтез сечової
кислоти (Іван Горбачевський), вивчення геоморфології Карпат і Прикарпаття
(Степан Рудницький)7.

1
Кіцера О. З історії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Лікарський збірник.
– 1991. – Т. 1. – С. 80.
2
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 17.
3
Кіцера О. З історії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Лікарський збірник.
– 1991. – Т. 1. – С. 81.
4
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 17.
5
Вадзюк О. Внесок вчених математично-природописно-лікарської секції Наукового
товариства ім. Шевченка в розвиток української національної науки // Історія української науки
на межі тисячоліть. – К., 1999. – С. 44.
6
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 17.
7
Кіцера О. З історії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Лікарський збірник.
– 1991. – Т. 1. – С. 82.
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Власне, у цей час історія новітньої галицької медичної науки була тісно
пов’язана з діяльністю лікарської комісії Наукового товариства ім. Шевченка
(далі – ЛК НТШ). Створена в 1898 р., вона стала першою українською
медичною організацією. Перше засідання ЛК НТШ відбулося 15 лютого в
канцелярії товариства. Її організатор Євген Озаркевич повідомив, що
математично-природописно-лікарська секція НТШ погодилася на створення
окремої лікарської комісії. Досі наукові праці в галузі медицини друкували у
збірниках секції1. Євген Озаркевич запропонував видавати квартальник, у
якому були б вміщені відомості з усіх галузей медицини, ориґінальні праці
та реферати своїх і зарубіжних авторів2. До лікарської комісії належали
Є. Озаркевич, І. Горбачевський, Щ. Сельський, О. Дакура, О. Черняхівський,
В. Бехтерєв, С. Морачевська, М. Кос та ін. Комісія відіграла значну роль у
розвитку української медицини3.
Початок ХХ ст. інтеліґенція Галичини відзначила гострою вимогою до
властей Австро-Угорщини щодо якнайшвидшого заснування у Львові
Українського університету. В 1902 р., як повідомила газета „Діло”, відбулися
зустрічі делеґації Наукового товариства ім. Шевченка, зокрема радника
двору, професора Празького чеського університету І. Горбачевського,
професора німецької техніки у Празі І. Пулюя і професора Чернівецького
університету С. Смаль-Стоцького, а також послів (депутатів) Ю. Романчука
й О. Барвінського з міністром освіти доктором Гартлем, а через день – із
прем’єр-міністром доктором Кербером. Делеґація вручила представникам
уряду відповідні пам’ятні листи. Після промови Івана Горбачевського
подальше обговорення питання з міністрами відбувалося в дусі
прихильності. Однак у польській газеті “Dziennik polski” ця подія висвітлена
інакше. Тут, зокрема, вказано, що міністри повідомили депутацію про
фінансові труднощі, які перешкоджають відкриттю окремого Українського
університету, а також політичні незгоди4.
7 березня 1902 р. питання про заснування у Львові Українського
університету розглядали на засіданні філологічної секції НТШ. У
громадсько-політичній діяльності І. Горбачевського воно також залишалося
на першому плані. Участь ученого, незважаючи на його значну зайнятість у
столиці Чехії як ректора Празького чеського університету, в українських
делеґаціях із вимогою створення університету надавала ваги цій громадській
акції5.
Уже в 1902 р. у Празі почалась організаційна діяльність українського
студентства, пов’язана зі сецесією західноукраїнських земель. Сецесіоністи у
Празі ставили за мету інформувати чеську громадськість про українську
національну справу, зокрема ситуацію у Львівському університеті.
1
Рудницька А. Лікарська комісія НТШ: історичний екскурс // Лікарський збірник. –
1991. – Т. 1. – С. 84.
2
Історія української медицини / За ред. М. Небелюк. – Борислав; Львів, 1998. – С. 128.
3
Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах. – Львів, 2004. – С. 43.
4
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 21.
5
Там само. – С. 22.
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Організувалися вони в “Українській громаді”, заснованій 19 березня 1902 р.
До неї, крім української академічної молоді, належала українська
громадськість Праги, зокрема професори І. Горбачевський, І. Пулюй1. Вони,
а також Андрей Шептицький та інші відомі й впливові українці – вчені,
дипломати, правники і політики – цілеспрямовано, постійно й наполегливо
вимагали від властей Австрії уваги до насущних проблем українського
народу, скажімо, такої з них, як створення у Львові Українського
університету. Переговори про це тривали більше десяти років. Але почалася
війна... Галичину окупували російські війська. І біженці тисячами
потягнулися за кордон, зокрема до Чехії, де тоді працював Іван
Горбачевський. У Празі він очолив спеціальний Допомоговий комітет, який
опікувався біженцями зі Східної Галичини й Буковини, організовував для
них зустрічі на Святвечір, Різдво, Старий Новий рік, визначні дати з
української історії2.
У 1907 р. Наукове товариство ім. Шевченка прийняло на зборах
звернення (меморіал) до міністра освіти у справі створення у Львові
самостійного українського університету. В цьому документі були викладені
обґрунтовані пропозиції та позиція НТШ з даного питання, у яких йшлося
про таке: „Університет служитиме насамперед культурним потребам руської
(тобто української) частини Галичини і згідно з цісарським рішенням із 4
липня 1871 р. утраквістичний (двомовний) він внаслідок політичної переваги
польського елементу в цьому краї, набув характер майже повністю
польський. Всі сторони русинів щодо розширення сфери руської
викладацької й урядової мови зустрічалися з непереборними перешкодами,
бо польський елемент, опанувавши раз університет, вважав своїм обов’язком
охороняти польського стану володіння. Таке порушення визнаної основними
законами національної рівноправності і затверджених цісарським рішенням
прав руського народу до Львівського університету викликало з часом сильне
розчарування серед руського суспільства, а в університеті сильне
напруження, яке перетворилось осінню 1901 р. у масову солідарну сецесію
всіх студентів руського народу з Львівського університету. Високе
правління давало надію, що з поворотом сецесіоністів наступить розширення
сфери руської мови в Львівському університеті, й сецесія була припинена в
кінці шкільного року 1901–1902. Однак для задоволення вимог руської
молоді і руського суспільства не зробили нічого. Всі заходи щодо
розширення прав руської мови зустрічали невдачі, а всі спроби ґабілітації,
які були в ці роки, закінчилися невдало. Напруження через це зростало,
проявляючись у бурхливих маніфестаціях, після невдачі всіх леґальних
заходів в інтересах руської мови”. В кінці 1901 р. Наукове товариство ім.
Шевченка звернулося з меморіалом, у якому подало своє переконання, котре
було також переконанням всього руського суспільства, що тільки утворення
у Львові самостійного руського університету може бути виходом із
анормальних відносин. Товариство вважало, що лише заснування
1
Головацький І. Товариство та Музей визвольної боротьби України в Празі // Вісник
НТШ. – 1993. – Ч. 5. – С. 11.
2
Волотовська Н. Іван Горбачевський. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 28.
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самостійного руського університету – запорука успішного наукового
розвитку руського народу та задоволення його культурних потреб. НТШ
рішуче заявляло, що при заснуванні самостійного українсько-руського
університету переважна більшість кафедр могла б бути заповнена науково
кваліфікованими руськими силами краю й зарубіжжя.
Ускладнення українського питання в Австро-Угорщині певним чином
було пов’язане з її політичними відносинами з Росією. Російський уряд
розумів, що вільний розвиток національного українського життя на
території, що на даному історичному етапі належить до Австро-Угорщини,
становить небезпеку для цілості імперії. Тому російські шовіністи
намагалися всіляко протидіяти розвитку в Галичині української нації. Для
цього використовували як галицьких москвофілів, так і тих, хто орієнтувався
на Польщу. Але врешті керівники імперської Росії прийшли до переконання
про необхідність завоювання Галичини та Буковини. Так вони могли
перешкодити розвиткові українського національного життя. Інтереси
протилежних сторін стосовно українського питання виходили на
європейську арену. В такій політично нестабільній ситуації студентство
першим шукало шляхів до організаційної співпраці.
Тим часом українське питання привернуло увагу інформаційних засобів
Європи: французька й англійська преса почала публікувати глибоко
аналітичні статті. Автори, зокрема, аналізували виступи українських
депутатів у австрійському парламенті та галицькому сеймі. Українські
парламентарі наполегливо вимагали від уряду надання українцям
міністерських постів, але уряд зволікав із конкретною відповіддю. 8 жовтня
1912 р. вибухнула І Балканська війна. І в таких складних політичних умовах
українське студентство 18 березня заснувало перше стрілецьке товариство
“Січові стрільці”, головою якого обрали доктора В. Старосольського1.
У грудні 1907 р. Відень, нарешті, дав згоду на відкриття у Львівському
університеті україномовної кафедри хімії на чолі з професором
І. Горбачевським. Та це викликало опір польської професури. Філософський
факультет та сенат університету не допустили створення української
кафедри з тієї причини, що відкриття її „викликало би протест з боку
польської молоді...”2
Іван Горбачевський постійно підтримував і спрямовував дії української
громадськості в боротьбі за Український університет у Львові. Ця проблема
особливо загострилася внаслідок провокацій польських кіл, що в 1910 р.
призвело до вбивства українського студента Адама Коцка3. Позицію й
оцінку можливостей української громадськості того часу І. Горбачевський
виклав у одному з листів до Юліана Романчука у відповідь на привітання з
нагоди призначення його до палати панів Австрії. Вчений, зокрема, писав:
1
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 27-29.
2
Василега-Дерибас М., Грищук Б. Апостол правди і науки // Вільне життя. – 1994. – 17
травня. – С. 3.
3
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 30.
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“Дуже боюся, що Високоповажні пани посли, як і наше суспільство,
покладають великі надії з причини цього факту, і було б мені дуже прикро,
коли б потім настало занадто велике розчарування [...], але щоб було
можливо мені в палаті панів щось зробити, дуже сумніваюся. Мало б нас там
бути хоч 20. Не повинен Вас запевняти, що маю непохитну волю посвятити
мої слабкі сили для добра нашого народу, але дивлюся на цю справу дуже
скептично. Остаточно через деякий час побачимо. Зрозуміло, що я готовий
взяти участь у з’їзді “Загальної Репрезентації”1.
Згадані акції української громадськості, спрямовані на створення у
Львові Українського університету, постійно пов’язані з іменем Івана
Горбачевського. На цю справу спрямували зусилля й інші видатні
представники українства. Так, 28 червня 1910 р. митрополит Андрей
Шептицький уперше українською мовою виголосив промову в палаті панів у
Відні. Подальші наполегливі та обґрунтовані вимоги створення
Українського університету привели, врешті-решт, до того, що в 1912 р. було
прийнято ухвалу австрійського уряду про заснування у Львові Українського
університету. Але постійне зволікання тодішньої галицької адміністрації з
виконанням згаданої ухвали, а потім події Першої світової війни (1914 р.)
перешкодили цьому.
Щодо НТШ у Львові, то в передвоєнний період воно проводило значну
науково-освітню діяльність. НТШ насамперед готувало майбутній
професорський склад для кафедр українських вищих навчальних закладів.
Матеріали щорічних звітів цього товариства свідчать про зростання
наукового потенціалу і підвищення рівня наукових праць його членів.

На засіданні математично-природописно-лікарської секції 4 жовтня 1911 р. І.
Горбачевського обрали її головою2. Він очолював цю секцію до 1918 р.3 Крім
того, до керівництва секцією належали доктор Володимир Левицький –
професор гімназії у Тернополі (заступник голови), доктор Степан Рудницький –
вчитель української гімназії у Львові (секретар секції), доктор Юліян Гірняк
(заступник секретаря), кафедра фізико-хімічних наук. До секції як дійсні члени
НТШ входили: доктор Григорій Величко – професор гімназії у Тернополі,
доктор Іван Верхратський – професор українсько-руської гімназії у Львові,
доктор Осип Дакура – секундар шпиталю у Відні, Петро Огоновський –
професор українсько-руської гімназії у Львові, доктор Євген Озаркевич – лікар
клініки у Львові, доктор Іван Пулюй – професор експериментальної фізики й
електротехніки в німецькій політехніці у Празі, доктор Щасний Сельський –
лікар Львівської поліклініки, Семен Сидоряк – вчитель української гімназії у
Львові, доктор Олександр Черняхівський – лікар у Києві, Володимир Шухевич –
професор реальної школи у Львові, Іван Раковський – професор української

1
Лист Івана Горбачевського до Юліана Романчука // Центральний державний
історичний архів України у м. Львові, ф. 382 (Романчук Юліан – український політичний діяч),
оп. 1, спр. 21, арк. 10.
2
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 30–31.
3
Мельничук Б. Учений світового значення // Тернопіль вечірній. – 1999. – 19 травня. –
С. 2.
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гімназії в Коломиї .
Під час війни 1914–1918 рр. не зменшувалася суспільно-громадська
діяльність українського представництва у Відні. Особливо багатогранною була
праця української парламентської репрезентації. Так, 8 травня 1917 р. українська
делеґація, як згадував К. Левицький, зібралася на нараду в уряді Австрії для
розгляду назрілих українських питань. На нараді були присутні: Юліан
Романчук, Кость Левицький, Іван Горбачевський, Микола Василько, Євген
Петрушевич, Євген Левицький і Антін Лукашевич2. Іван Горбачевський,
зокрема, загострив увагу прем’єр-міністра Клям-Мартініца на тому, що вимога
про створення у Львові Українського університету залишилася невиконаною,
хоча щодо цього прийнято ряд ухвал уряду. Прем’єр-міністр запевнив, що уряд
обов’язково виконає своє попереднє рішення. Але нарада тривала напружено, бо
українська сторона дізналася, що 4 листопада 1916 р. попередній прем’єрміністр Кербер домігся, щоби цісар підписав акт про передачу Галичини Польщі.
Отже, майбутнє галицьких українців таємно й підступно планували аж ніяк не

на їхню користь3.

Іван Горбачевський, незважаючи на свою багатогранну діяльність і значну
зайнятість, надалі підтримував українську громадськість у питанні заснування у
Львові Українського університету. Так, у листі І. Горбачевського, О. Колесси,
С. Дністрянського, С. Рудницького, С. Смаль-Стоцького до НТШ від 2 лютого
1925 р. йшлося про те, що значна частина студентів змушена здобувати освіту за
кордоном, а в Україні засновані таємний Український університет й Техніка у
Львові. Але польська влада не визнає закордонних студій українців, а також
студій у таємному Українському університеті. Більша частина академічної
молоді в Україні вже навчається у польських університетах. Тому акція
професорів, які підписалися під цим листом, мала на меті зупинити повну руїну
в культурі, та, відновлюючи тривалу боротьбу українського народу за
самостійний державний університет, розпочати наукову організацію цього
вищого навчального закладу. Для того, щоб уможливити згадану акцію, названі
діячі запропонували польській владі умови, за яких були б готові приступити до
організаційної праці щодо заснування Українського університету. На жаль,
польська влада не хотіла дати згоди на висловлені прохання й створила Комісію
з п’яти університетських професорів-поляків, яка могла будь-якої хвилини
вирішити університетське питання без українських професорів, а тим самим – і
проти українства. Тому згадані громадські діячі підписали на нараді 2 лютого
1925 р. резолюцію й ухвалили одноголосно звернутися до українських високих
наукових установ в Україні (Наукового товариства ім. Шевченка, Українського
університету, Української техніки) із запитом: що і як вони вважають за потрібне
зробити у справі для заснування в Україні державного Українського
університету4.
1
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 31.
2
Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу Світової війни
1914–1918. – Львів, 1928. – Ч. 3. – С. 549.
3
Головацький І. Іван Горбачевський (1854–1942): Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів: НТШ, 1995. – С. 33-34.
4
Лист І. Горбачевського, О. Колесси, С. Дністрянського, С. Рудницького, С. СмальСтоцького до Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // У півстолітніх змаганнях. Вибрані
листи до Кирила Студинського (1891–1941). – К.: Наук. думка, 1993. – С. 448-450.
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Таким чином, важливим і визначним етапом біографії І. Горбачевського
була його громадська діяльність у Науковому товаристві ім. Шевченка. За
сприяння вченого при НТШ організовано Лікарську комісію. Він був
дійсним членом математично-природописно-лікарської секції НТШ, а також
належав до Лікарської комісії НТШ. Іван Горбачевський – один із авторів
„Збірника математично-природописно-лікарської секції” НТШ. Велика
заслуга І. Горбачевського також у тому, що він постійно підтримував і
спрямовував дії української громадськості в боротьбі за Український
університет у Львові. Питання про заснування цього вищого навчального
закладу
залишалося
в
громадсько-політичній
діяльності
Івана
Горбачевського на першому плані.

Бевз Т.А. (Київ)
СЕРГІЙ ЄФРЕМОВ І ІДЕЯ СТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
У статті досліджується діяльність С.О. Єфремова зі створення
українських політичних партій ліберального спрямування – УДП, УРП,
УДРП, ТУП, УПАФ, УПСФ. Висвітлюються теоретичні та програмові
засади цих політичних партій.
Сучасна незалежна Українська держава стала втіленням споконвічних
прагнень нації до власної державності, незалежності та соборності, що було
змістом і стрижнем боротьби українських політичних партій початку ХХ ст.
Останні стали натхненниками й організаторами національного руху,
визначальними чинниками української революції 1917–1920 рр., відіграли
ключову роль у всебічному національному відродженні.
Наприкінці ХІХ ст. на політичній арені з'являється нове покоління
українців, які були знайомі з європейськими ідеями і яких не задовольняла
лише культурницька діяльність, вони прагнули здобути для українського
народу всю повноту національних і політичних прав. Одним із таких діячів
був і Сергій Олександрович Охріменко (Єфремов). Публіцист світового
рівня, історик, теоретик літератури, критик, політик, громадський діяч, один
із перших неординарних вітчизняних академіків.
Постать С. Єфремова і досі залишається в Україні недостатньо відомою і
ще малодослідженою. Завдяки його щоденникам, ми маємо можливість
відслідкувати цілу епоху, незважаючи на те, що вони охоплюють лише
період 1923-1929 рр., адже “С. Єфремов занотував не лише те, що
відбувалося перед його очима, а й постійно повертався до минувшини,
аналізував свій життєвий шлях, намагався з’ясувати для себе еволюцію
знайомих йому людей”1. Сучасники його називали “совістю української
1
Курас І., Левенець Ю., Шаповал Ю. Сергій Єфремов і його щоденники // Єфремов С.
Щоденники, 1923-1929. – К.: ЗАТ “Газета “РАДА”, 1997. – С. 5.
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нації”. Він стояв біля витоків створення українських політичних партій
ліберального спрямування початку ХХ ст., виступав ідеологом, був автором
багатьох партійних документів, неодноразово наголошував на необхідності
створення політичної партії, яка б була партією усього українського народу.
У 1890 р. у Галичині І. Франко, М. Павлик та інші створили “РуськоУкраїнську радикальну партію”, яка, стоячи на засадах “наукового
соціялізму”, доводила, що “розвій народніх мас можливий тільки на
національному ґрунті”1. Досить вдалою, на нашу думку, є характеристика
С. Єфремовим галицької радикальної партії, українських політичних гуртків,
які існували в останнє десятиліття ХІХ ст.: “Справа радикальної організації,
яка в Галичині стояла активно, бо знайшла добрий ґрунт серед селянських
мас, викликала велике зацікавлення й на Україні, яке виявилося спершу
підпомогою матеріальною й літературною (діяльність М. Ковалевського), а
далі вже спробами гуртуватись в політичні організації. На початку 90-х років
ми вже бачимо зародки таких організацій, що мають на меті не саму тільки
культурну, як це було перше, а й політичну роботу на українському ґрунті. З
тих початкових організацій ні одна не дожили до наших часів, але вони свою
службу справили тим, що підготували шлях для майбутніх партійних
організацій і здебільшого увійшли в них, як готовий матеріал, що вже
пройшов деяку політичну школу, придбавши певне політичне виховання”2.
Однією з перших таких організацій стала Загальна українська
організація, яка створюється на базі поміркованої частини громад та
“радикальної течії” М. Ковалевського. Для її створення було скликано з
ініціативи В. Антоновича та О. Кониського Всеукраїнський з’їзд громад у
першій половині 1897 р. За свідченням київської охранки С. Єфремов був
одним із найактивніших діячів київської студентської громади. У своїх
спогадах він згадував, що старогромадівці, а насамперед Я. Шульгин, був
переконаний, що В. Антонович та О. Кониський заснували організацію на
противагу громаді, щоб зберегти свій вплив та авторитет3. На думку самого
С. Єфремова, причиною організацій громадських сил на Великій Україні у
формі Загальної української організації було їх розчарування у галицькій
політиці4.
С.Єфремов зазначав, що ЗУО не ставила спочатку перед собою виразно
політичних завдань, але виявилася політичним кроком “незмірної ваги”,
адже за тих умов будь-яка спроба організації “була і мусіла бути неодмінно
справою політичною”. Тому Загальна українська організація “сама
незабаром у політичну перетворилася, а практично з політичного шляху
ніколи з перших днів свого існування й не сходила”5. Варто зауважити, що
С.Єфремов був не одинокий у визначенні ЗУО як політичної організації.
1

Григориїв Н.М. Драгоманов та соціалізм // Трудова Україна. – 1935. – № 6-7. – С. 5.
Єфремов С. З громадського життя на Україні. – К.: Вік, 1909. – С. 40.
Інститут рукопису Національної бібліотеки України НАН України ім. В. Вернадського
(далі – ІР НБУ), ф. 317, № 55, арк. 30 зв.
4
Єфремов С. Перед судом власної совісті (Громадська і політична робота В.Б. Антоновича).
– К., 1924. – С. 12.
5
ІР НБУ, ф. 317, № 55, арк. 138 зв.-139.
2
3
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Таку точку зору поділяло багато відомих діячів того часу, серед них –
П. Христюк та С.Ерастов. Як політичну визначають ЗУО і сучасні
дослідники. Зокрема А. Катренко стверджує, що культурно-просвітницька
зовні діяльність ЗУО мала політичний характер1. Схожою є позиція
російської дослідниці С. Чмир, яка зазначає, що метою ЗУО – зовні
аполітичного об’єднання – була організована боротьба за національні,
культурні і політичні права українського народу в Російській імперії2.
Метою Загальної української організації, на думку С. Єфремова, було
“опікування над українськими проблемами і взагалі розвиток української
культури разом із боротьбою проти самодержавства, що був непримиренним
ворогом відродження українського народу”3. Цілком закономірним є той
факт, що на той час культурно-просвітницька робота була справою
політичною. Підтвердженням цьому може бути доповідь харківського
губернського жандармського управління харківському губернаторові:
“Український рух, що виникає як певна культурна течія, неминуче кінець
кінцем набуває політичного забарвлення і стає опозицією до існуючого
ладу”4.
Процеси, які відбувалися в суспільстві, а також створення політичних
партій соціалістичного спрямування прискорило перетворення ЗУО у
політичну партію. С.Єфремов у своїх спогадах “Про дні минулі” констатує,
що на з’їзді, який відбувся у 1902 р. була підтримана пропозиція
представника чернігівської громади І. Шрага стати “на виразно політичний
шлях” і розробити проект політичної програми5.
У 1903 р. черговий з’їзд ЗУО декларував створення Української
демократичної партії (УДП).
Вона була нечисленна і складалася в
основному з представників інтелігенції. С. Єфремов був одним з її
засновників. З’їзд прийняв програму партії, яка після доопрацювання була
опублікована вже у 1904 р. у Львові як заява УДП. “Ледве чи збереглась ця
перша програма УДП”, – зауважив згодом С.Єфремов6. Дійсно, за
свідченням дослідників, програма партії була втрачена і лише у 1912 р.
газета Рада” надрукувала невелику частину її, у якій, зокрема, зазначалося:
“Українська Демократична Партія не виставляє тепер економічної програми,
вважаючи на сей час головнішою метою з'єднати сили для осягнення
національної і політичної волі”7.
Серед програмових завдань були: скасування абсолютної монархії у
Російській імперії, запровадження конституційного ладу, автономія України
з українським крайовим сеймом, введення української мови в школах, судах
адміністрації. В її програмі проголошувалося, що державний лад у Росії має
1
Катренко А. Український національний рух ХІХ століття. Частина 2: 60–90-ті роки
ХІХ ст.: Навч. посібн. – К.: ВКУ, 1999. – С. 134.
2
Чмырь С.Г. Украинская демократическо-радикальная партия: истоки, организация,
программа, тактика (90-е гг. ХІХ в. – 1908 г.): Дисс. … канд. ист. наук. – М., 1994. – С. 91.
3
Державний архів Служби безпеки України, спр. 67098 ФП, т. 11, арк. 139.
4
Державний архів Харківської області, ф. 3, оп. 287, спр. 3680, арк. 34 зв.
5
ІР НБУ, ф. 317, № 55, арк. 152.
6
Там само, арк. 150.
7
Рада. – 1912. – 2 липня.
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ґрунтуватися на принципах найширшої національної місцевої автономії.
Програма УДП вимагала “для території, заселеної українським народом
автономії, заснованій на особливім органічнім статуті, виробленім будущим
українським сеймом”1.
У квітні 1905 р. відбувся черговий з’їзд УДП, який доповнив програму
(заяву) 1904 р. економічним блоком. Суть його полягала у тому, що всю
фінансову й економічну політику, крім потреб загальнодержавного
значення, сконцентрувати в автономному крайовому сеймі. Його зміст
викликав незадоволення з боку радикального угруповання партії. Хоча не
було серйозних ідейних розходжень, амбіції лідерів спричинили до виходу
частини радикального угруповання з УДП та утворення в другій половині
1905 р. Української радикальної партії (УРП). Лідерами новоствореної партії
стали Б. Грінченко, В. Доманицький, С. Єфремов. Основою політичної
програми новоствореної партії був етичний, ненасильницький соціалізм
М. Михайловського, палким прихильником його соціологічної системи
вважався С. Єфремов. Варто зазначити, що на всі проблеми він дивився крізь
призму вирішення національного питання. Серед програмових засад були:
перетворення Росії на конституційну державу, запровадження широких
демократичних прав та свобод. Майбутня державність України, згідно з її
платформою також пов’язувалася з принципами автономії і федерації:
“...Кожна національність, з яких тепер складається Росія, мусить мати
автономію на своїй території з окремою крайовою репрезентаційною радою,
якій належатиме право видавати закони й порядкувати у всіх справах у
межах цієї території. Реформована держава мусить бути федерацією таких
національних одиниць”2. Керівництво автономною Україною мало
здійснюватися Українською виборною Народною Радою. Народна Рада мала
виробити Конституцію, яку не можна було не відмінити і не мав права
скасувати навіть загальнодержавний парламент.
У програмі визначалася стратегічна мета: “Партія певна, що здійснити всі
її соціальні ідеали можна буде тільки при повній політичній самостійності
українського народу і необмеженому праві його рішати самому в усіх
справах, які його торкаються. Вибороти таке становище для нашого народу
буде нашою метою”3.
Наприкінці червня 1905 р. у Полтаві відбувся з’їзд представників громад
УДП, Української народної партії (УНП) і Української радикальної партії
(УРП). З’їзд затвердив спільну програму, основні положення якої збігалися з
платформою УРП і обрав “Народний комітет”. Планувалося видання
спільного легального часопису. З'їзд доручив одному зі своїх учасників, який
уже був обраний делегатом на майбутній з'їзд земських та міських діячів у
Москві, ознайомити останніх з основними принципами ухваленої спільної
програми4. Але реального об'єднання зазначених угруповань так і не
1
Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Програмові документи і
матеріали. – К.: Консальтинг; Фенікс, 1993. – С. 81.
2
Там само. – С. 83-84.
3
Там само. – С. 83.
4
Діло. – 1905. – 13 (26) липня.
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відбулося. За спогадами С. Єфремова, він у вересні 1905 р. виступив з ідеєю
порозуміння УРП із РУП (Революційна українська партія) та УНП, “щоб
коли вже не працювати разом, то бодай одне одному не шкодити”.
Відбулися навіть збори представників названих партій (В. Винниченко й
В. Степанковський – від РУП, М. Міхновський і С. Шемет – від УНП,
С. Єфремов та Б. Грінченко – від УРП). Однак збори були безрезультатними.
“Думаю, що тут просто виявилась... наша нетоваристкість, що за мурами
тісного гуртка вже не хотіла бачить жодної корисної роботи, нарешті
обопільна недовірливість та може різниця в методах роботи”1, – зазначав
С. Єфремов.
Доречним буде згадати, що у С. Єфремова було досить прохолодне
ставлення до РУП. Автори передмови «Щоденників» називають дві головні
причини цієї неприязні. “По-перше, вимоги РУП в економічній та соціальнополітичній сферах були занадто радикальні для нього (адже РУП у своїх
програмних вимогах повторювала західноєвропейську соціал-демократію,
яка базувалася на марксизмі). Для Єфремова ж марксизм навіть у
західноєвропейському вигляді був неприйнятний. З іншого боку, РУП так чи
інакше орієнтувалася на російську соціал-демократію, виголошуючи
інтернаціональні гасла”2.
Оцінюючи діяльність УРП С. Єфремов стверджував, що увесь час свого
існування вона залишалася лише тісним гуртком однодумців, у якого не
було ні можливостей, ні часу для широкої партійної роботи. Тому саме з
практичних міркувань для радикалів наприкінці 1905 р. постало питання про
злиття з УДП3. Щоправда, С. Єфремов зовсім не згадує царський маніфест
17 жовтня, що істотним чином вплинув на рішення УРП повернутися в ряди
своїх колишніх однодумців, адже він відкривав можливості для легальної
роботи. Саме на цю обставину вказала 1912 р. газета “Рада”4.
Питання про злиття УДП і УРП неодноразово порушувалося на з'їздах
обох партій упродовж другої половини 1905 р. Показово, що у багатьох
випадках сучасники сприймали УДП та УРП як єдину партію, навіть до їх
об’єднання. Наприкінці 1905 р. Українська демократична і Українська
радикальна партії об’єдналися і створили одну партію – Українську
демократично-радикальну. Ініціатором і керівником її був С. Єфремов.
Програма УДРП практично повністю повторювала платформу УРП.
Росія, згідно з програмою, мала стати федерацією “рівноправних автономних
національних-територіальних одиниць”5. “Такої автономії вимагає партія і
для свого Українського Народу на всій тій території, яку він фактично тепер
заселяє суцільною масою”6. Програма УДРП повторювала й положення
платформи УРП про загальнодержавний парламент, котрий мав би
1

ІР НБУ, ф. 317, № 55, арк.. 196-196 зв.
Курас І., Левенець Ю., Шаповал Ю. Сергій Єфремов і його щоденники // Єфремов С.
Щоденники, 1923-1929. – К.: ЗАТ “Газета “РАДА”, 1997. – С. 8.
3
Там само, арк. 192.
4
Рада. – 1912. – 2 липня.
5
Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Програмові документи і
матеріали. – К.: Консальтинг; Фенікс, 1993. – С. 88.
6
Там само.
2
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об’єднувати “автономні одиниці” і до компетенції якого належало б питання
міжнародних стосунків, загальнодержавних фінансів, зовнішньої торгівлі та
військових справ1.
У преамбулі програми УДРП йшлося про необхідність забезпечення
кожній народності Росії автономії “з правом місцевого крайового
законодавства”2. У соціально-економічній сфері партія відстоювала
примусовий викуп землі й промислових підприємств, які мали згодом бути
націоналізовані.
Детально зупиняючись на програмах політичних партій, ініціатором
створення яких був С. Єфремов, варто зупинитися на теоретичних питаннях,
зокрема, ставлення С. Єфремова до політичних ідей М. Драгоманова.
Однозначно можна стверджувати, що більшість поглядів він поділяв.
Відстоюючи погляди М. Драгоманова стосовно ідеї обласної автономії,
С. Єфремов визнав за доцільне заявити, що Драгоманов відстоював цю ідею
не з принципових, а лише з практичних міркувань. Змінилися
загальнополітичні обставини, продовжував С. Єфремов, змінилися й вимоги
українства, які залишилися незмінними стосовно ідей загальнолюдського
прогресу й справедливості та “дороги федералізму”, якою прямував
М. Драгоманов.
С. Єфремов досить високо оцінював роль М. Драгоманова у підготовці
ґрунту для створення політичних партій: “Поставивши на меті
загальнолюдський ідеал вільної особи людської, Драгоманов простував до
його українським шляхом (космополітизм у цілях, націоналізм у засобах –
звичайна його формула) і працював найбільш для рідного свого народу.
Навіть більше – він органічно не міг собі уявити соціаліста в Україні, який
би не пристав до українського руху і не скористався з того зручного ґрунту,
що може дати українство для пропаганди соціалізму. Драгоманов вернув
українському народові радикальнішому його інтелігенцію, що до того
вважала питання українське занадто вузьким і до вимог загальнолюдського
поступу невідповідним; він примусив з українством, як серйозною силою,
рахуватися й тих, що звикли всмішки чи то з погордою дивитися на
національні змагання поневолених народів. Одно слово – Драгоманов був
тим сміливим садівником, що прищепив тямущою рукою українську парость
до великого дерева загальнолюдського поступу, приєднавши український
рух до європейських визвольних напрямів. Він був передтечею сучасних
політично-громадських українських партій і кращі сторони їхніх програм
уже у його були зазначені і сформульовані”3.
Досить прикметним було те, що ідеолога “радикальної” частини УДРП
С. Єфремова
зовсім
не
влаштовувала
оцінка
М. Драгоманова
представниками партії кадетів (у зв'язку з вищезазначеним виходом у
Парижі 1906 р. двохтомного зібрання його творів) як теоретика російського
конституціоналізму та лібералізму. Безперечно, С. Єфремов підходив до
цього питання не як об'єктивний дослідник, а як політик, котрий прагнув
1
2
3

Див.: Там само. – С. 89-90.
Там само. – С. 88.
Єфремов С. З громадського життя на Україні. – К.: Вік, 1909. – С. 37-38.
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використати, можливо, і пропустивши через власне сумління, ім'я та вчення
видатного громадсько-політичного діяча для потреб свого політичного
угруповання, але і тоді вражає безапеляційність й однозначність його
формулювань та узагальнень. “Своїми політичними поглядами це був
глибоко переконаний, науково вихований соціаліст, який завжди й скрізь
пропагував ідеї соціалізму, і вже через одно це назвати його
“конституціоналістом-демократом” більше, ніж помилка”, – характеризував
М. Драгоманова С. Єфремов у статті в журналі “Нова громада”.
Щоб пояснити кардинальну відмінність свого трактування поглядів
М. Драгоманова від підходів кадетів, С. Єфремов удався до таких доказів:
визнання М. Драгомановим, на відміну від тогочасних російських
соціалістів, політичної свободи особистості як необхідної умови
соціалістичного ладу; децентралізація Росії шляхом федералізму (проти чого
виступали кадети) – необхідна умова забезпечення політичних свобод (тому
М.Драгоманова можна назвати “українським соціалістом-федералістом”);
ідеї конституціоналізму та демократії, які теж відстоював М. Драгоманов,
були лише доповненням його загалом соціалістичного світогляду. Висновок
статті був однозначним: “...приточувати до українського соціалістафедераліста російську централістично-ліберальну партію – це зайве цілком і
непотрібне баламутство, якого нічим виправдувати не можна”1.
С. Єфремов наголосив на оцінці М. Драгомановим українського руху як
зручного ґрунту для поширення соціалістичних ідей2. Щоправда, навесні
1917 р. С. Єфремов, назвавши М.Драгоманова соціалістом “і в своєму
світогляді, і в методах праці”, визнав, що той “мусив кінець кінцем піти на
співробітництво з просто ліберальними земськими елементами, що першим
завданням визвольного руху ставили здобування політичної волі”3. Проте
варто зазначити, що й сам С. Єфремов трактував соціалізм досить вузько –
суто в плані забезпечення політичних свобод. Принаймні він волів не
розкривати свого бачення соціалістичного ладу.
На відміну від Є. Єфремова, ідеологи “демократичної” частини УДРП
вважали за доцільне не обговорювати ідейно-теоретичну спадщину
М. Драгоманова, очевидно, з причини її певної неоднозначності, а в деяких
питаннях – навіть суперечливості. Характерно, що навіть в еміграції лідери
“демократичного” крила колишньої УДРП неоднозначно оцінювали вплив
ідей М. Драгоманова на українську політичну думку.
Розуміючи, що і УДП, і УРП, і навіть УРДП не є партіями масовими,
С. Єфремов наголошував: “Нема української партійної організації, що взяла
б на себе працю серед нашого селянства і заступництво його інтересів на
підставі, з одного боку, народніх потреб і домаганів, а з другого ідеології і
досвіду, вироблених загальнолюдською думкою, і нарешті – нашого
національного становища”4. І далі категорично стверджував, що хоча
1

Єфремов С. Відгуки з життя письменства // Нова громада. – 1906. – Ч. 6. – С. 161-162.
Єфремов С. Из общественной жизни на Украине // Русское багатство. – 1908. – № 7. –
С. 32.
3
Єфремов С. На партійні теми // Нова рада. – 1917. – 9 квітня.
4
Єфремов С. З громадського життя на Україні. – К.: Вік, 1909. – С. 58-59.
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“потрібної організації немає, але вона мусить бути, історична неминучість
голосно викликає її”1. С. Єфремов вбачав нагальну потребу у створені
масової селянської партії і сам намагався брати участь у її створенні.
Упродовж 1906-1907 рр. з’являється цілий ряд гуртків есерівського
спрямування. Зокрема, у Києві під керівництвом С. Єфремова, у Харкові –
М. Залізняка. Про їх діяльність М. Шаповал писав: “в рр. 1905-7, в Києві
була скупина есерів, що силкувалась створити партію есерів (від імені цієї
групи виступали, напр. Єфремов і М. Залізняк – пізніше Залізняк вів
закордонну організацію с.-р. і видавав літературу під титулом української
партії с.-р.”2
У липні 1908 р. у журналі “Русское багатство” С. Єфремов виступив із
статтею “З громадянського життя на Україні”, яка була присвячена
переосмисленню ідеологічної основи партії та виробленню на основі цього
нових підходів до проблем національного відродження та партійнополітичного його забезпечення. Стаття стала своєрідним маніфестом членів
колишньої УРП. С. Єфремов визначив відповідність тогочасних українських
політичних партій сповідуваному ним принципові – зв'язку національного
відродження з інтересами трудящих мас. Він відзначив непевність у
національному плані української соціал-демократії, шовінізм та
псевдосоціалізм Української народної партії. Охарактеризувавши УДРП як
об'єднання різнорідних елементів, “що тяжіють у різні боки і цим
паралізують практичну діяльність партії”, та підкресливши, що її основне
ядро складають люди “помірковано-демократичного напряму, близькі до
російських кадетів і за самою своєю суттю нездатні до нелегальної
діяльності”3, С. Єфремов пророкував відхід від основного ядра УДРП її
правих та лівих угруповань, у результаті чого вона перетворилася б на
звичайну ліберальну партію “на українському ґрунті”4. Загальна оцінка
українських партій була однозначна: жодна з них не є виразником інтересів
українських трудящих, абсолютну більшість яких становить дрібне
селянство5. “Ось чому, – доходить висновку С.Єфремов, – виразно
намічається нова течія, яка, уникаючи зазначених промахів, стане на єдино
правильний шлях, гармонічно поєднуючи при світлі певного світогляду
обидва необхідні елементи українства – демократизм і автономізм – та
беручи їх у належній пропорції”6. Зразком подібної течії серед російських
політичних сил, близьким “за духом і світоглядом”, С.Єфремову слугували
“народні трудові напрямки”7.

1

Там само. – С. 59.
Народництво в українському визвольному рухові (Промова т. М.Ю.Шаповала на
конференції УПСР 9-10 липня 1928 р. в Празі) // Вільна Спілка. Неперіодичний орган
Української партії соціалістів-революціонерів. – Прага; Львів, 1927-1929. – Зб. 3. – С. 100.
3
Єфремов С. Из общественной жизни на Украине // Русское багатство. – 1908. – № 7. –
С. 44.
4
Там само. – С. 44-45.
5
Там само. – С. 45.
6
Там само. – С. 56.
7
Там само.
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Висновки одного з лідерів радикал-демократів не могли бути сприйняті
інакше, як заклик до створення нової партії через розкол, зокрема УДРП.
Тому-то керівництво, за визначенням автора статті, “основного ядра” партії і
запропонувало відновити ЗУО, намагаючись у таким чином зберегти УДРП.
Іншими словами, “демократична” частина УДРП вирішила певною мірою
задовольнити С. Єфремова та його однодумців, створюючи Товариство
українських поступовців (ТУП) як можливу форму для реалізації амбіції
“радикалів”. Останні ж сподівалися використати цю форму для створення
омріяної партії, але з цього нічого не вийшло, оскільки соціалісти рішуче не
сприймали ідею “міжпартійного об'єднання” і в жодні блоки з колишніми
радикал-демократами входити не збиралися. Радикал-демократи, створюючи
ТУП, намагалися об’єднати українські політичні сили на широкій
платформі, хоча й прийнятій у стратегічному лише для так званого
автономістського напрямку українства. Товариство ставило перед собою
утопічну мету – примирити різнорідні політичні сили. Зрештою, ця
обставина згодом істотно вплинула на еволюцію поглядів С. Єфремова,
котрий уже за часів Української революції 1917-1920 рр. став одним із
найбільш впливових поборників єдності ТУП – УРДП – УПСФ. Варто
зазначити, що С.Єфремов був беззмінним секретарем всіх з’їздів (за
винятком 1906 р., коли перебував у тюрмі) з 1900 р., член Ради з 1902 р.,
секретар Ради з 1909 р., мало не єдиний емісар для організації провінції,
людиною, “через яку провадилися мало не всі зносини з політичними
кругами російськими, на якій лежала вся відповідальна робота якраз під час
війни, з 1914 р.”1
На початку квітня 1917 р. відбувся з’їзд ТУП, який став останнім в історії
цієї організації. На з’їзді було прийнято рішення про перейменування ТУП в
Українську партію автономістів-федералістів, а в червні 1917 р. партія була
перетворена на Українську партію соціалістів-федералістів. Своїм головним
завданням партія вбачала боротьбу за здійснення автономії України.
С. Єфремов у виступі на з'їзді заявив, що Товариство було створене ще в
1897 р., “хоча воно спершу звалося просто Всеукраїнською Організацією”. З
неї виділилися УДП і УРП, які згодом об'єдналися в УДРП. “Партійне життя
і робота, – продовжував С. Єфремов, – одтягли були на якийсь час увагу од
нашого Товариства, але все ж таки й тоді воно дало почин багатьом
організаціям, що виявили себе на ниві української роботи...”2 В умовах
післяреволюційної реакції, що створила важкі умови для партійної
діяльності, відбулось “оживлення” безпартійного Товариства3. Отже,
С.Єфремов доводив, що ТУП існував безперервно, виділивши з себе на
якийсь час згадані партії. Заполітизованість такого підходу видається надто
очевидною.
Варто зазначити, що якби ТУП не був фактично модифікованою УДРП,
то С. Єфремов не наважився б на такі заяви. До речі, ідея безперервності
1

Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. – К.: ЗАТ “Газета “РАДА”, 1997. – С. 115-116.
Промова секретаря Ради Товариства українських поступовців С. Єфремова на з’їзді 25
березня // Нова рада. – 1917. – 28 березня.
3
Там само.
2
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існування ТУП із 1897 р. до початку 1917 р. прозвучала й у відозві Ради
Товариства від 6 березня 1917 р.1
Згодом С. Єфремов дещо формалізує свою оцінку дореволюційної історії
партії. У травні 1919 р. він напише, що ЗУО (“пізніше Товариство
українських поступовців”) перетворилося в УДРП, яка була реформована в
1917 р. в УПСФ2. У спогадах “Про дні минулі”(1920 р.) він назве 19091917 рр. другим періодом існування ЗУО, коли вона взяла назву “ТУП”3. Але
в щоденнику за 1924 р. С. Єфремов знову відзначив, що ТУП існував
безперервно з кінця XIX ст.4 Та на допиті в ОДПУ (липень 1929 р.)
С. Єфремов показав, що ЗУО в 1908-1909 рр. узяла назву “ТУП”,
деталізувавши свою програму і поклавши в її основу ідею перетворення
Росії на федеративну державу з автономією для України.
Оцінюючи участь УПСФ у виборах до Російських Установчих зборів
С. Єфремов писав: “На селі не знають партії... Тут можуть іти або за
відомими всі людьми – значить, на принципі особистому, або за яскравими
лозунгами – простими і, нескладними, кожному ясними, як, напр.,
сакраментальне “без викупа”. А як людей всім добре відомих у нас
попереднє життя висунуло, то лишився очевидно принцип голосних
лозунгів, инакши кажучи – безсоромної демагогії”5. Тим самим він визнавав
безсилість і неавторитетність своєї партії.
Підсумовуючи, варто відзначити, що Сергій Олександрович Єфремов
стояв біля витоків створення українських політичних партій ліберального
спрямування – УДП-УРП-УДРП-ТУП-УПАФ-УПСФ. Він одним із перших
намагався довести, що це, власне, була модифікація однієї партії.
С. Єфремов багато працював над теоретичними і програмовими питаннями
організації політичних партій. Визнав необхідність і потребу створення
масової партії для українського селянства. Його роль у створенні
українських політичних партій досліджена недостатньо і є всі підстави
продовжити її.

1

Заклики // Последние новости (вечерний выпуск). – 1917. – 9 марта.
Єфремов С. Некролог. Людина гармонії. Памяті І.Л. Шрага // Книгар. Літопис
українського письменства. – 1919. – № 21. – С. 14-26.
3
ІР НБУ, ф. 317, № 55, арк. 32.
4
Єфремов С. Щоденники, 1923-1929. – К.: ЗАТ “Газета “РАДА”, 1997. – С. 115.
5
Єфремов С. Сліпі вибори ІІ // Нова рада. – К., 1917. – 24 листопада.
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Середенко Ю.В. (Київ)
ДЖЕРЕЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ
ПУБЛІКАЦІЙ АНДРІЯ НІКОВСЬКОГО
В ГАЗЕТІ „РАДА”
У статті проаналізовано основний масив публікацій Андрія Ніковського
у газеті „Рада” за період з 1907 до 1914 р. Стаття розкриває
інформаційний потенціал та джерельне значення різножанрових
матеріалів, опублікованих А. Ніковським.
Андрій Васильович Ніковський – непересічна постать в історії України І
пол. ХХ ст. Талановитий журналіст, літературний критик та мовознавець,
один із найактивніших учасників національно-визвольного руху в Україні
початку ХХ ст. Він був одним з тих визначних представників української
еліти, хто доклав багато зусиль до пробудження національної свідомості
українців та утвердження ідей самобутності української культури.
Прикметною рисою історії України першої третини ХХ ст. було тісне
поєднання літературного, мистецького, громадського, політичного життя та
його відображення в публіцистиці. На історичну арену вийшов ряд
представників української інтелігенції, які у вирішальний час національної
революції взяли на себе відповідальність за долю України. Їх публіцистична
спадщина є одним із найважливіших історичних джерел, оскільки преса була
дієвим засобом боротьби проти імперської політики цілковитої русифікації
України. Друковане слово перетворилося в той час на духовну зброю,
реалізовану в різних за формою та змістом художньо-публіцистичних
творах.
У творчому доробку А. Ніковського як публіциста та журналіста газети
„Рада” понад 250 різножанрових кореспонденцій, зокрема статті, рецензії,
фейлетони, критичні нариси, які є інформаційним джерелом для вивчення
історії відродження українського народу, визнання його національного
статусу, здобуття права вивчати власну історію, розвивати свою культуру.
Частина його творчої спадщини вже була залучена до наукового обігу
філологами та мистецтвознавцями. Зокрема, у 2006 р. захищена дисертація
П.О. Дунай, присвячена ідейно-естетичним засадам літературно-критичної
діяльності Андрія Ніковського1. До його публіцистичної спадщини
зверталася також дослідниця театрального життя України початку ХХ ст.
А. Лемещенко2. Публікаціями А. Ніковського широко послуговуються
дослідники громадсько-політичного життя Одеси початку минулого

1
Дунай П.О. Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського:
Автореф. дис. … канд. філол. наук; 10.01.01 – укр. література. – К., 2006. – 22 с.
2
Лемещенко А. Театральні критики початку ХХ ст. про постановку п'єс польських
драматургів у київському театрі Миколи Садовського // Слово і час. – 2004. – № 1. – С. 82-90.
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століття . Однак публіцистика А. Ніковського досі не була об'єктом
історичного аналізу. Тому пропонована стаття має за мету проаналізувати та
систематизувати творчий доробок А. Ніковського, як одного з провідних
публіцистів газети „Рада”.
У своїй журналістській роботі А. Ніковський широко користувався
численними псевдонімами та криптонімами. Найчастіше вживалися
„А. Василько” або „Ан. Василько” та похідні від них. Ними підписувалися
як літературознавчі розвідки, відгуки на твори української літератури, так і
публікації, присвячені подіям громадсько-політичного життя.
Аналіз газетних публікацій А. Ніковського засвідчує, що сфера його
інтересів була доволі широкою. Він досліджував соціальні, політичні,
етнічні, історичні, культурні проблеми в Україні початку ХХ ст. Серед його
ранніх кореспонденцій – аналітичні матеріали про перебіг політичного й
громадського життя в Одесі, стан місцевої освіти, справи преси, художньопромислові виставки, новини культури тощо.
Молодість А. Ніковського припала саме на той час, коли після першої
революції в Росії було частково знято заборону на українське слово і почали
засновуватися національні видання та нові осередки українського життя –
клуби, гуртки, товариства. А. Ніковський був активним членом одеської
"Просвіти": весь свій час і енергію студентських років віддавав
просвітянській роботі. В українському русі його найбільше захоплював
культурно-національний бік, оскільки політично-демократичні ідеали, на
його думку, самі собою містилися в українстві2. Бурхливі події громадського
та політичного життя Одеси, безпосереднім учасником яких він був,
спонукали його до написання перших статей.
Значна частина ранніх кореспонденцій А. Ніковського була присвячена
діяльності одеського товариства „Просвіта”. На сторінках „Ради” протягом
1908-1909 рр. він опублікував 8 статей під рубрикою „З життя „Просвіт”3.
Його статті містять докладні відомості про всі заходи, що провадило
товариство. Одним з основних напрямів роботи товариства, як свідчать
публікації А. Ніковського, було читання та обговорення рефератів,
присвячених літературним, історичним, фольклорним, медичним та іншим
темам. Щосереди, на загальних зборах літературно-наукова секція
пропонувала до уваги громади декілька рефератів. У своїх замітках
А. Ніковський подавав короткий зміст найбільш цікавих рефератів,
1
Самойлов Ф.О., Скрипник М.О., Ярещенко О.Т. Одеса на зламі століть (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.): Історико-краєзнавчий нарис. – Одеса: Маяк, 1998. – 232 с.: іл.; Болдирєв О.В.
Одеська громада: історичний нарис про українське національне відродження в Одесі у 70-ті рр.
ХІХ – поч. ХХ ст. – Одеса: Маяк, 1994. – 144 с.
2
Державний архів СБУ, спр. 47757 (“СВУ”), т. 59, ч. 3, арк. 574.
3
А.В. „З життя „Просвіт”. Святкування ювілею М.К. Заньковецької в Одеській „Просвіті” //
Рада. – 1908. – № 21. – 25 января (7 лютого). – С. 3; Василько. В Одеській „Просвіті” // Рада. –
1908. – № 72. – 27 марта (9 квітня). – С. 3; Василько. Про загальні збори одеської „Просвіти” //
Рада. – 1908. – № 160. – 12 іюля (25 липня). – С. 3; Василько. В Одеській „Просвіті” // Рада. –
1908. – № 236. – 16 ктября (29 листопада). – С. 3; В-ко. У Одеській „Просвіті” // Рада. – 1908. –
№ 260. – 13 ноября (25 грудня). – С. 3; В-ко. В Одеській „Просвіті” // Рада. – 1908. – № 294. – 25
декабря (7 січня). – С. 4; Василько. Одеська „Просвіта” в 1908 році // Рада. – 1909. – № 4. – 6
января (19 січня). – С. 3-4.
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розповідав про враження, яке вони справляли на одеську аудиторію. На
одному з перших засідань М. Комаров прочитав реферат на тему: „Галицьке
т-во „Просвіта” і завдання наших „Просвіт”. А. Ніковський визначив його як
програмовий, оскільки, на його думку, діяльність львівської „Просвіти” мала
бути зразком для кожної „Просвіти” в Україні1. Часто члени „Просвіти”, як
пише А. Ніковський, змушені були відмовлятися від цікавих тем через
постійні утиски і перешкоди з боку одеської адміністрації. Так, наприклад,
реферат М. Слабченка, присвячений історії кодифікації українського права у
ХІХ ст., було знято з розгляду тільки через те, що, на думку чиновників,
ніякого українського права в той час просто не існувало2. У своїх статтях
А. Ніковський зазначав, що теми для рефератів вибираються з самої далекої
старовини, однак „за те, що казка українська не така, як московська можна
було сподіватися халепи”3.
У своїх повідомленнях А. Ніковський писав про літературно-музичновокальні вечори для членів товариства та їхніх родин. Нерідко на ці вечори
запрошувались артисти театрів. Велику аудиторію збирали аматорські
вистави п'єс українських авторів. При товаристві існувало аж три аматорські
гуртки, що мали повну автономію. Їх силами були здійснені постановки
„Наталки Полтавки” І. Котляревського, „Нахмарило” Б. Грінченка,
„Ревізора” в перекладі О. Коваленка та багатьох інших4. Одним із суттєвих
недоліків у діяльності театральних секцій, на думку А. Ніковського, була їх
неорганізованість. Якби вони об'єдналися, то зникла б потреба залучення
акторів з інших організацій, які часто вороже ставилися до „Просвіти”,
використовуючи її виключно як спосіб заробітку. Це також негативно
відбивалося на підборі репертуару. Чим далі, то менше у виставах було
просвіти, і все більше розваг. Однак літературно-музичні вечори стали
одним з пріоритетних напрямів діяльності одеської „Просвіти”. Вони давали
можливість оплачувати приміщення і проводити просвітню роботу. У своїх
публікаціях А.Ніковський висловлював занепокоєння тим фактом, що
„Просвіта” змушена була виконувати ще й функції українського клубу. Це,
на його думку, не сприяло престижу товариства, як просвітньої організації5.
У сімнадцяти статтях під рубрикою „Лист з Одеси” А. Ніковський
докладно описував усі утиски, яких зазнавало молоде товариство, особливо з
приходом до влади генерала І. Толмачова. Резолюцією генерал-губернатора
від 31 березня 1908 р. заборонялися реферати, читання та співи в товаристві
„Просвіта” на малоросійському наріччі6. Статті А. Ніковського свідчать, що
градоначальник посилав на всі вечори своїх чиновників, а ті, не розуміючи
української мови, втручалися в читання рефератів і нарешті довели до того,
що реферати остаточно були заборонені. З цього приводу він писав:
1

С. 3.

Василько. В Одеській „Просвіті”// Рада. – 1908. – № 236. – 16 октября (29 листопада). –

2

В-ко. У Одеській „Просвіті” // Рада. – 1908. – № 260. – 13 ноября (25 грудня). – С. 3.
Ан. В-ко. Лист з Одеси // Рада. – 1908. – № 51. – 1 марта (14 березня). – С. 3.
В-ко. У Одеській „Просвіті” // Рада. – 1908. – № 260. – 13 ноября (25 грудня). – С. 3.
5
В. Лист з Одеси // Рада. – 1909. – № 65. – 20 марта (2 квітня). – С. 4.
6
Ан. В-ко. Лист з Одеси // Рада. – 1909. – № 269. – 28 ноября (10 студня). – С. 1.
3
4
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„виходить, що коли нема чинів, що знають мову, то не можна тою мовою
говорити! ... адміністрація так тісно і міцно зв’язує чиновника з
„Просвітою”, що товариство в 600 членів не має змоги вживати своєї мови,
поки не знайдеться один чиновник”1.
Статті А. Ніковського засвідчують, що просвітянам було важко
працювати при такому стані речей, коли доводилося оглядаючись просувати
хоч як-небудь українську справу вперед. 1908 рік був для одеських просвітян
найтяжчим періодом їх діяльності. Адміністрація зробила все, щоб довести
до “природної смерті” ще молоде товариство. Саме тоді члени товариства
розділилися щодо думки про подальшу долю організації. Обережно
налаштовані члени товариства радили припинити роботу на певний час,
звузити свою діяльність до найменших розмірів, щоб відвернути увагу влади
від “Просвіти”. І тільки тоді, коли з’являться сприятливі умови, можна буде
знову розгорнути активну діяльність. А. Ніковський вкрай негативно
поставився до такої пропозиції. Він наголошував на тому, що "Просвіта"
самим фактом свого існування, своїми рефератами, за які товариство карали,
забороняли і штрафували, своїм впливом на середні верстви громадянства
зробила те, що суспільство знає про український рух, зважає на позицію
українців та розуміє його вимоги2. Отже, публікації А. Ніковського,
присвячені діяльності українських осередків в Одесі, після поразки
революції 1905-1907 рр. мають високу джерельну цінність. Вони
засвідчують, що український національний рух в Одесі не припинився, хоч і
розвивався в несприятливих умовах, пов'язаних з переслідуваннями та
обмеженнями з боку влади. Він спирався, головним чином, на національносвідому інтелігенцію, носив переважно культурницький характер, але деякі
його учасники пропонували свої шляхи вирішення і гострих соціальних
проблем.
Привертали увагу А. Ніковського і проблеми, пов'язані з історією
окремих поселень. Зокрема, ціла серія його статей у „Раді” присвячена
українцям Холмщини3. Ці нариси були опубліковані окремою книгою
„Украинцы в Холмщине” в Одесі 1912 р. під псевдонімом Ан. Яринович.
Одна зі статей має назву „Без ґрунту”. Символічна назва в А. Ніковського
іменує безпідставне твердження російських шовіністів в особі Д. Максимова
про спольщення холмщаків, що начебто і спонукало російський уряд
примусово перевести їх з католицизму в православ'я.
Публікації А. Ніковського цінні своїм аналізом стану національної
свідомості в українському суспільстві. Цій темі він присвятив п'ять розлогих
статей, у яких обґрунтовував самобутність української нації, її потребу й
право на окрему, незалежну від Росії історичну долю4. Крім того, його
1

Василько. Лист з Одеси // Рада. – 1908. – № 87. – 13 апріля (26 квітня). – С. 5.
Василько. Про загальні збори одеської „Просвіти” // Рада. – 1908. – № 160. – 12 іюля (25
липня). – С. 3.
3
Холмська справа в Державній думі // Рада. – 1911. – № 240. – 25 октября (7 ноября). – С. 1;
Ан. Василько. Без ґрунту // Рада. – 1912. – № 141. – 21 іюня (4 липня). – С. 1; Ан. Василько. З
минувшини холмського краю // Рада. – 1912. – № 202. – 4 сентября (16 вересня). – С. 2-3.
4
Ан. Василько. Ріжниця єсть // Рада. – 1910. – №186. – 18 августа (31 серпня). – С. 1-2; Ан.
Василько. Нерозважність в важній справі // Рада. – 1910. – № 212. – 19 сентября (2 жовтня). –
2
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публіцистика дає уявлення про ставлення до українського національного
руху на сторінках російських періодичних видань. Зокрема, він часто в
„Раді” подавав уривки з московських газет, де містилися статті
представників „демократичних” сил з міркуваннями про „націоналістичний”
рух в Україні. Відзначаючи певні позитивні зрушення в свідомості росіян,
він застерігав українців від надмірних ілюзій та закликав до пильності у
національному питанні. У своїх передових статтях А. Ніковський часто
звертався до українців не бути інертними, голосно заявляти про свою
позицію, брати активнішу участь у громадському житті. Висвітлюючи на
сторінках „Ради” перебіг передвиборчої кампанії до Державної думи,
зокрема, в Одесі, він характеризував програми і тактику основних партій,
зокрема кадетів та правих чорносотенців, реакцію на їхню діяльність
місцевого населення. Його турбувала надмірна пасивність виборців, які,
розчарувавшись у роботі попередньої Думи, просто не хотіли йти на вибори.
Для А. Ніковського така позиція була неприпустима.
Вищезазначені матеріали хоч і є значною частиною його публікацій у
„Раді”, проте не є домінуючими. Переважну більшість його статей
складають рецензії на твори художньої літератури, праці з фольклору,
мовознавчі дослідження, а також на театральні постановки. Він відгукувався
на тогочасні видання класиків українського письменства – Т. Шевченка,
І. Франка, Марка Вовчка, Г. Квітки-Основ’яненка.
Окремого аналізу заслуговує інформаційний потенціал оглядів
А. Ніковського, опублікованих на сторінках „Ради” протягом 1911-1914 рр.
новин українського письменства, що з'являлися у „Літературно-науковому
віснику”, та відгуки на матеріали „Записок Наукового товариства імені
Шевченка”. Його розлогі статті були, по суті, першим прочитанням
художніх та наукових текстів. При цьому рецензент намагався враховувати
інтереси доволі широкого та різнорідного кола читачів і разом з тим
подавати виважені аналітичні судження. У таких публікаціях А. Ніковський
прагнув донести до читача основний зміст твору, розкрити перед ним
сюжетну лінію, проаналізувати характери головних героїв, акцентуючи
увагу на тих проблемах, до яких автор хотів привернути увагу широкого
загалу. Значне місце у цих оглядах автор відводив аналізу нових творів
В. Винниченка. Він бачив у ньому надію української літератури, яка здатна
прославити останню далеко за межами України, про що свідчили численні
переклади його творів. „В. Винниченко – художник, що пише широкими
смілими мазками, не обробляє дрібниць і подробиць, що одразу починає в
підвищеному тоні, а в моменти найвищого драматизму, звичайно в
найкритичніші моменти дає стільки високого напруження творчої думки, що
по більшости виходить переможцем над критичним чуттям читача. Кожний

С. 1-2; Ан. Вас-ко. Сторінка з історії двох націоналізмів // Рада. – 1910. – № 276. – 4 декабря (17
грудня). – С. 1-2; Ан. Василько. Стара суперечка // Рада. – 1911. – № 93. – 26 апріля (9 травня). –
С. 1; Ан. Яринович. Чергова ревізія українства // Рада. – 1913. – № 168. – 24 іюля (6 серпня). –
С. 1.

204

Україна – людина

його новий твір – оргія таланту, щедре розсипання коштовних самоцвітів”1.
На думку А. Ніковського, саме в цьому була причина великого успіху
В. Винниченка. Він відзначав, що „кожен новий твір у цього письменника
привертав увагу громадськості, викликав палкі обміни думок, непокоїв, а
десь може і обурював людей старшого покоління, хвилював та змушував
замислитися молодих”2. Як пише А. Ніковський, В. Винниченко мав не лише
видатний талант, у нього було щось більше: культура літературної творчості.
В його творах завжди був сюжет, глибока ідея, широта постановки питання,
пильна увага до людського страждання.
Відгукувався А. Ніковський і на публіцистику В. Винниченка.
Прикладом може бути його оцінка ситуації, що виникла після публікації
В. Винниченком у російській газеті „День” „Листа до російських
письменників”, у якому письменник дорікав своїм адресатам за спотворене
та неправдиве зображення українців: „Завше і скрізь „хохол” – трошки
дурний, трошки хитрий, неодмінно лінивий, меланхолійний і часом
добродушний. Більше як 30 миліонів їх, і така дивна нерухомість і
однобічність у розвитку. Що ні постать то або тюхтіюватий дурень, або
дурнувате ледащо або лінивий пройда. І рідко-рідко – це недалекий,
сентиментальний, але не злий простак, як от „хохол” М. Горького”3. Було дві
причини, що спонукали В. Винниченка написати таке звернення. По-перше,
це „почуття образи члена тої нації, яку ображають” і по-друге „образа і
сором за тих, хто ображає”4. А. Ніковський, якого не менше за
В. Винниченка обурювало глузливе та принизливе, а головне, неправдиве
ставлення окремих представників російської інтелігенції до українців, гаряче
підтримав його спробу донесення до російської аудиторії невдоволення
українців. Він написав у газеті „Рада” статтю під назвою „Відповідь на лист
В. Винниченка”5. У ній він розмірковував над тим, а що, власне, змусило
В. Винниченка написати таке звернення. Зрозуміло, що кожного
справжнього українського громадянина, який читає твори російських
авторів, оздоблених „хохлацьким колоритом”, ображає, дратує та обурює
таке ставлення. Словом, читач відчуває все те, про що писав В. Винниченко
у своєму посланні. Проте подібний „Лист” звичайного українця, по-перше,
просто б не пустили, а якби й опублікували, то в Росії у відповідь хіба що
скривилися. Зовсім інша справа, коли своє гнівне, сильне та щире „не можу
мовчати!” висловлює авторитетний письменник. „Єсть ще така сила, що
називається письменницькою совістю, яка не дозволяє мовчати тоді, коли
його почуття йому каже, що робиться якась кривда – не тільки кривда –
несправедливість, але й кривда – неправда, те, що не відповідає дійсности.
Хто дивиться на літературу, як на величезної ваги явище суспільного життя,
1
Ан. Василько. „Літературно-науковий вістник”. Том LVII (кн. IV, V, VІ за 1912 р.) // Рада. –
1912. – № 178. – 4 августа (17 серпня). – С. 2.
2
Ан. Василько. Твори В. Винниченка, том IV // Рада. – 1912. – № 6. – 8 января (21 січня). –
С. 5.
3
Винниченко В. Одкритий лист до російських письменників // Рада. – 1913. – № 240. – С. 2.
4
Там само.
5
Василько Ан. Відповідь на лист В. Винниченка // Рада. – 1913. – № 257. – С. 2-3.
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той, очевидно, не може не реагувати на ті моменти з життя літератури, коли

в цьому зеркалі, що повинно бути чистим, ясним і до точности вірним, єсть якась
неприємна й шкодлива кривизна”1. Розмірковуючи далі, А. Ніковський ставить
питання: а хто, власне, з російських письменників мав би відповісти на
звернення В. Винниченка? Письменники такого типу як Л. Толстой, якби він був
живий, та І. Бунін з повним правом могли б заявити, що дорікання
В. Винниченка їх не стосуються. Коли їм траплялося описувати українське
життя, подавати цитати українською мовою, то вони сумлінно дотримувалися
оригіналу. Однак у відповідь письменник отримав на сторінках тієї самої газети
„День” статтю „відомого російського письменника” С. Патрашкіна під назвою
„Ась і що”. Він розпочав її анекдотом про те, як янгол визволяв душі грішників з
пекла і як „підійшовши до казана, де сидів москаль, провадив такий діалог:
„Москаль!” – Ась?! – „Вылазь!” Підійшов він до казана, де сидів хохол:
„Хохолъ!” – Що?! – „Сиди еще!”2 Далі С. Патрашкін заявив: „Російська
література – скажу це з задирливістю, властивою москалям – дзвіниця, дзвони
якої гудуть на весь світ. А.В. Винниченко думає, що під його кобзу неодмінно
повинні затанцювати російські письменники. Ась?!”3 А. Ніковський у відповідь
на його закиди пише: „Одначе дзвіниця має не самі дзвони. Залазить на неї
багато всякого дрібного та безтурботного птаства – горобців, галок, од яких нема
користи ні дзвонам, ні дзвіниці”4. Зовсім не такої відповіді очікував, на думку
А. Ніковського, український письменник. Проте він не вважав, що „Лист”
В. Винниченко написав даремно. Порядні та свідомі своїх обов’язків російські
письменники його почули, вони зрозуміли, що десь далеко є пильний читач,
який знає дійсність не гірше за них, і не допустить фальші та неправди.
Натомість С. Патрашкіна, на думку А. Ніковського, „можна вважати типовим
представником тої російської ліберальної інтелігенції, яка терпить українське
доти, доки воно сидить тихо і смирно, але як хоче „вилазити” чи з якими
домаганнями, правами чи рахунками, то йому за це на його національне що
відповідають – сіді єщо, бо, мовляв, тільки ась має право на вилазь”5. Цей
приклад зайвий раз засвідчує надзвичайно уважне ставлення А. Ніковського до
національного питання, зокрема в літературному процесі.
Чимало уваги приділяв А. Ніковський на сторінках газети „Рада”
дослідженню творчості Лесі Українки та М. Коцюбинського, високу художню
майстерність яких вважав ознакою зрілості української літератури. Ось як він
характеризував їхню творчість в огляді української літератури за 1913 рік:
„...твори Михайла Коцюбинського та Лесі Українки, не кажучи вже про
глибокий зміст основної думки, про дотепний і тонкий аналіз переживань, дають
ще зразок колосальної мистецької техніки, викінченого, витонченого й
гармонійного поетичного образу”6. Зокрема, А. Ніковському імпонувало
звернення Лесі Українки у „Лісовій пісні” та М. Коцюбинського у „Тінях
забутих предків” до етнографічних сюжетів. На його думку, такий прийом

1

Там само. – С. 2.
Там само.
Там само.
4
Там само. – С. 3.
5
Там само.
6
Ан. Василько. Українська література у 1913 році // Рада. – 1914. – № 7. – 10 января (23
січня). – С. 2.
2
3
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виступав фоном для змалювання життя особи, глибоких духовних переживань
людини, життєвої драми особистості. Стиль обох цих авторів він вважав зразком
та ґрунтом для школи молодих українських письменників.
Серед українських поетів початку ХХ ст. А. Ніковський високо оцінював
творчість Олександра Олеся, в особі якого бачив самобутнього поета. В його
віршах, на думку критика, читач не знайде переспівів, переробок чи запозичень.
На думку А. Ніковського, сюжети поезій, а особливо стиль, форма, у яку
втілюються переживання поета, безперечно, самостійні, властиві самому автору.
Поряд із силою ліричних поезій, він відзначав уміння О. Олеся у віршованій
формі висвітлювати різні громадські теми. А. Ніковський називав цей стиль
„публіцистика в поезії”, коли вірші, присвячені найгострішим проблемам
національного життя, залишалися поетичними з окремими навіть ліричними
нотками1.
Особливе значення для виховання молоді та поширення правдивих
відомостей про історію України, з точки зору А. Ніковського, мали „Ілюстрована
історія України” М. Грушевського та „Історія українського письменства”
С. Єфремова. Праця М. Грушевського, як він писав у рецензії, „читається з
захопленням, ніби якась повість „радощів і мук” цілого народу українського, – в
ній проходить червоною ниткою виразна ідея визвольних змагань українців,
бажання здобути собі, як народові, відповідних умовин вільного культурнонаціонального життя”2. С. Єфремов у своїй роботі, даючи читачеві широку
картину ідейних змагань українського народу, показав, яке висвітлення вони
знайшли у письменстві.
У своїх статтях А. Ніковський також наголошував на важливості перекладів
як засобу безпосереднього міжкультурного спілкування, які не лише знайомили
з кращими здобутками світової літератури, а й формували естетичний смак та
позитивно впливали на розвиток літературної мови. Виходячи з цього, переклади
Михайла Уманця та Миколи Садовського з М. Гоголя („Тарас Бульба”),
Олександра Олеся з Г. Лонгфелло („Пісня про Гайявату”) він вважав значним
кроком на шляху поступу національного письменства3.
До вже окресленого кола зацікавлень А. Ніковського, як журналіста, варто
додати і його театрознавчі огляди та рецензії. Так, на сторінках „Ради”
протягом 1910-1914 рр. він публікує чимало відгуків на вистави українських
труп4. Проаналізувавши його театральні рецензії, сучасна дослідниця
А. Лемещенко вважає А. Ніковського „першим критиком” Київського театру
М. Садовського.

1
Василько. Бібліографія. О. Олесь. Поезії. Книжка друга. Видавництво „Будучина”. Стор.
178. Ціна 1 карб. // Рада. – 1909. – № 57. – 11 марта (24 березіля). – С. 3.
2
Ан. Василько. Українська література в 1911 році // Рада. – 1912. – № 1. – 1 января (14
січня). – С. 2.
3
Ан. Василько. Про переклади. (Замісць рецензії) // Рада. – 1910. – № 64. – 19 марта (1
квітень). – С. 2.
4
Ан. В-ко. Театр М.К. Садовського. „Дві сем’ї” // Рада. – 1912. – № 151. – 4 (17) Липня
(іюля). – С. 4; Ан. Цирк і народній театр // Рада. – 1912. – № 163. – 18 (31) Липня (іюля). – С. 3-4;
Ан. В-ко. Гастролі О.К. Саксаганського в Одесі // Рада. – 1913. – № 30. – 6 февраля (19 лютого).
– С. 3; Ан. В-ко. Трупа М.К. Садовського // Рада. – 1913. – № 91. – 21 апріля (4 травня). – С. 4; А.
В-ко. Трупа М.К. Садовського. „Недоросток” С. Васильченка // Рада. – 1913. – № 155. – 7 іюля
(20 липня). – С. 4.
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Слід зазначити, що, працюючи в жанрі журнальної і газетної рецензії,
А. Ніковський віддає перевагу не описовості, а аналітичним оцінкам. Він
виступає скоріше критиком, ніж просто журналістом. Завдяки блискучому
володінню літературним матеріалом, широкій ерудиції та легкому стилю
викладу критичні „розправи” А. Ніковського були цікавим читанням і водночас
глибоким осмисленням стану національного письменства, гуманітарної науки та
культури.
Отже, публіцистика А. Ніковського, його аналітичні статті, повідомлення,
інформації, літературознавчі та театрознавчі огляди, численні рецензії на твори
як класиків національної літератури, так і молодих авторів, оприлюднені на
сторінках газети „Рада”, мають важливе джерельне значення. Вони суттєво
збагачують відомості про історико-літературний процес в Україні першої
третини ХХ ст. Крім того, публіцистика А. Ніковського містить важливу
інформацію про розвиток української культури, літератури та громадськополітичного життя означеного періоду. Все це робить публіцистику
А. Ніковського незамінним джерелом з історії України.

Павленко С.Ф. (Київ)
ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ
ПОРТРЕТ П. СКОРОПАДСЬКОГО У 1917 р.
(за мемуарними джерелами)
У статті розглядаються інформативні можливості мемуарних джерел
для змалювання історико-психологічного портрету гетьмана Павла
Скоропадського упродовж 1917 року.
Наближення 2008 р.– річниці Гетьманату П.Скоропадського – вимагає від
істориків більш глибокого й ретельного аналізу не лише здобутків та
прорахунків уряду Української держави, а й уважного, неупередженого
погляду на її персоніфіковану історію. Зокрема, видається актуальним
відтворення та зображення не стільки очевидних, зовнішніх, публічних
політичних проявів тогочасних громадських та державних діячів, скільки
внутрішніх, психологічних, світоглядних уподобань, які суттєво впливали на
мотивацію дій та вчинків. Виходячи з цього, у даній публікації буде
зроблено
спробу
відтворення
історико-психологічного
портрету
П.Скоропадського від початку Лютневої революції у Росії до першої
більшовицької навали на Україну на початку 1918 р., оскільки саме цей час
став переламним у долі майбутнього гетьмана.
Не дивлячись на те, що історія доби визвольних змагань 1917-1921 рр. в
Україні, у тому числі й Гетьманат, постійно знаходиться в полі зору
сучасних українських істориків (принаймні історіографія цієї проблеми
представлена сотнями назв статей, дисертаційних досліджень, монографій1),
1
Див.: Капелюшний В.П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис
української державності доби національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.). – К., 2003.
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до цього часу недостатня увага приділялася персоніфікації цих подій. Одразу
слід зазначити, що основним постатям української революції, зокрема,
М.Грушевському,
В.Винниченку,
С.Петлюрі,
П.Дорошенку,
П.Скоропадському тощо присвячено чимало наукових та науковопопулярних видань1, однак, не дивлячись на це, можна стверджувати, що в
переважній більшості їхні автори представляють широкому загалу певні
символи, образи вождів, що також важливо, але не дає змоги побачити
людську сутність особи, її моральних, ділових, партнерських якостей,
здатності до передбачення наслідків власних дій, дипломатичних здібностей,
ставлення до оточуючих – родини, друзів, співробітників, підлеглих, ворогів
тощо, сприйняття світу загалом та подій того буремного часу.
У даному контексті, намагаючись дати світоглядну характеристику
Павлові Скоропадському, можна було б позначити її одним словом –
«реаліст». Від раннього дитинства й до останніх днів свого життя він
сприймав його як реальну даність, кожен день якої вимагає добросовісного
виконання сьогоденних обов’язків – службових, родинних, духовних тощо.
Саме неможливість добросовісно виконувати з тих чи інших причин
покладену на нього справу, завдавала П.Скоропадському найбільших
прикрощів, чому є чимало підтверджень у різноманітних джерелах,
передусім, мемуарних.
Дійсно, не може не викликати подиву досить спокійна реакція, як
прийнято було тоді казати, царського генерала на падіння монархії в Росії.
Загальновідомо, що на початку 1917 р. П.Скоропадський був одним із
представників вищого світу тогочасного російського суспільства. Йому
належали величезні маєтки на Лівобережній Україні. Після передчасної
загибелі старшого брата його дружини О.Скоропадської (у дівоцтві –
Дурново), фактично Павло став єдиним спадкоємцем свого тестя П.Дурново,
який вважався одним із найбагатших і найвпливовіших людей у Петербурзі
(окрім великих землеволодінь, просторого будинку на Англійській
набережній за 500 метрів від Зимового палацу тощо, він був співвласником
Березовської золотопромислової справи та Сибірсьського Торгового банку2).
З огляду на те, що до влади в Петрограді внаслідок Лютневої революції
прийшов буржуазний Тимчасовий уряд, який не зазіхав на права приватної
власності, очевидно П.Скоропадський не відчув серйозної загрози для своїх
статків. Не могли вплинути революційні події в столиці й на його службовий
стан, оскільки Тимчасовий уряд прийняв рішення продовжувати виконувати
союзницькі зобов’язання щодо Антанти й не припиняти участі Росії в
Першій світовій війні до переможного кінця. Але як же бути з тим, що за
свідченням самого Павла Петровича, «моя вся семья была глубоко предана

1
Див.: Реєнт О.П. Павло Скоропадський. – К., 2003; Сергійчук В.І. Симон Петлюра. – К.,
2004 та ін.
2
Пасько І.В. Невідомий Скоропадський (Листи П.П.Скоропадського до П.П.Дурново) //
Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського. 1873-1945. – К., 1993. –
С. 248-249.
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российским царям»1? Спробуємо віднайти відповідь на це запитання з
огляду на попереднє твердження про реалістичність та відповідальність як
основні компоненти світосприйняття П.Скоропадського.
Слід зазначити, що у спогадах, написаних в еміграції, Павло Петрович із
зрозумілих причин дуже рідко згадує Романових. Проте деякі записи, на
нашу думку, варті уваги. Так, згадуючи дитинство й перебування у
Стародубі, Павло Петрович писав: «Из крупных событий, которые врезались
в мою память, – это было известие о смерти Александра ІІ. Отец его очень
любил и был взволнован этим известием, но на кого смерть императора
произвела удручающее впечатление – это на Тараса (старий солдат, який
служив сторожем – С.П.). Он рыдал целый день, глядя на него и я стал
плакать, после долгих разговоров я выяснил причины рыданий Тараса: он
себе вообразил, что со смертью Александра ІІ будет снова введено
крепостное право»2. Зрештою батькам вдалося переконати й малого Павла й
старого Тараса, що нічого подібного не станеться й усі заспокоїлися. До речі,
Олександр ІІ Визволитель був одним з найшанованіших правителів Росії.
Скажімо, М.Грушевський записав у своєму щоденнику 1 березня 1891 р. (10ті роковини загибелі царя від рук народовольців – С.П.): «Сегодня день
смерти императора Александра. Упокой Боже душу єго!»3
Декотрі з Романових зіграли вирішальну роль у долі П. Скоропадського.
Після передчасної смерті батька у 1885 р., мати майбутнього гетьмана
звернулася до Олександра ІІІ, який перебував восени того ж року в Києві. «Я
впервые видел тогда государя. Меня, «не в пример другим», как было
сказано в приказе, пожаловал государь пажем высочайшего двора. «Не в
пример другим» в пожаловании было сказано потому, что в пажи
зачислялись лишь дети или внуки генерал-лейтенантов, ни отец, ни дед мой
не были ни генерал-лейтенантами, ни тайными советниками»4. Наступне
доленосне «високе втручання» у життя Павла Скоропадського царських осіб
було ймовірно пов’язане з отриманням згоди П.Дурново на одруження з
його дочкою Олександрою. І.Пасько висловила припущення, що саме
покровительство вдової імператриці Марії Федорівни, у якої наречена була
фрейліною, а наречений під час навчання в Пажеському корпусі – камерпажем, сприяло успішному вирішенню цього питання5. Зрозуміло, що як
кожна людина, П.Скоропадський не міг не відчувати вдячності до осіб, які
дали поштовх і майбутній блискучій військовій кар’єрі, й довгому,
щасливому, попри всі пережиті втрати й поневіряння, сімейному життю.
Значний інтерес у спогадах представляє опис відвідин П.Скоропадським
Німеччини у вересні 1918 р. Серед іншого, гетьман виклав зміст своєї
розмови з імператором Вільгельмом стосовно долі Миколи ІІ та його
родини: «Я вынес впечатление, что он положительно не имел сведений о
1
Скоропадский П.П. Моё детство на Украине // Скоропадський П. Спогади. – К.;
Філадельфія, 1995. – С. 387.
2
Там само. – С. 395.
3
Грушевський М.С. Щоденник (1888-1894 рр.). – К., 1997. – С. 95.
4
Скоропадский П.П. Моё детство на Украине. – С. 400.
5
Пасько І.В. Невідомий Скоропадський. – С. 250.
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том, где находится царь и его семья. Меня это очень удивило, так как я был
убежден, что именно здесь я могу узнать о судьбе государя, так волновавшей
многих в Киеве. Хотя сейчас же после 16 июня в Киеве во многих церквях и
у меня были отслужены по всем панахиды, но все же казалось, что смерть
бывших царя и царицы далеко еще не констатированный факт… Я высказал
мысль, что, может быть, император рано отказался от власти, раз почти все
войска были нетронуты… Я считаю, что царь лишь тогда может отказаться
от власти, когда все средства уж исчерпаны, а что до этого он не имеет права
этого делать»1. У цих рядках зафіксована дуже цінна інформація щодо
людських, політичних та світоглядних якостей П.Скоропадського. Як
людину, його не могла не хвилювати доля Миколи ІІ та його родини, з якими
було пов’язано чимало особистих та сімейних подій, вражень, спогадів.
Принаймні після того, як у Києві отримали звістку про загибель царської
сім’ї, заупокійні служби відбулися не лише по церквах, а й у
П.Скоропадського вдома. Звичайно, для цього треба було мати певну
мужність, адже на той момент він був гетьманом Української держави (між
іншим, певну сміливість треба було мати й згадуючи цей епізод у власних
спогадах). Окрім чисто людських проявів співчуття до жахливої долі членів
царської родини, ми бачимо в цих словах й ще не до кінця втрачену надію на
те, що звістка про загибель Миколи ІІ є неправдивою. Цілком імовірно, що
на той момент автор спогадів ще сподівався на можливу реставрацію
російської монархії. Тим більше, що, на думку П.Скоропадського, цар не мав
права зрікатися престолу, поки лишалася бодай якась можливість
продовжувати виконувати покладені на нього обов’язки.
З наведених фрагментів спогадів стає очевидним той факт, що родина
Скоропадських, як і переважна більшість представників тогочасних
шляхетних українських родів з великою шанобою, а подекуди й з любов’ю,
ставилася до російських царів. Це було абсолютно природним для
дворянства, основним покликанням якого у всі часи було віддано служити
володарю. Українське дворянство у цьому сенсі нічим не відрізнялося від
представників цієї суспільної верстви інших національностей. Оскільки в
української шляхти через історичні обставини не було власного
національного монарха, вони служили вірою і правдою государю тієї
держави, на території якої проживали. Показовим у цьому плані є приклад
козацьких літописців ХVIII ст. – виразників поглядів української старшини,
з якої власне й походила більшість українських дворянських родин, у тому
числі й Скоропадських. Пояснюючи причини Національно-визвольної війни
середини ХVII ст., козацькі літописці доклали всіх зусиль, щоб довести
цілковиту відданість української шляхти польським королям. Війна ж, на
їхню думку, розпочалася виключно через утиски й знущання польських
магнатів та панів, які постійно порушували умови угод між королями та
козаками2. Психологія вірнопідданності є органічно притаманною для
1
Скоропадский П.П. Воспоминания. Конец 1917 года по декабрь 1918 года //
Скоропадський П. Спогади. – С. 276.
2
Див.: Дзира І.Я. Козацьке літописання 30-х – 80-х рр. ХVIII ст.: джерелознавчий та
історіографічний аспекти. – К., 2006. – С. 272.
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представників дворянства, тим більше, що російські монархи, як і будь-які
інші, передусім, відзначали й нагороджували своїх підлеглих саме за цю
якість, а не за етнічне походження. Окрім того, у Російській імперії всім
верствам населення з малих років прищеплювалася палка любов до «царя,
вітчизни та віри».
Так можна стверджувати, що П.Скоропадський сприйняв початок
Лютневої революції неоднозначно. З одного боку, як людина, яка ніколи не
займалася політикою1 й до того ж була надто зайнята військовими справами,
він був захоплений цими подіями зненацька. Безперечно, звістка про
повалення монархії мала його глибоко вразити й засмутити. Але з іншого
боку, відсутність на перших порах реальної загрози власному становищу та
військового краху на фронті залишала надію на те, що скоро все
владнається, цю революцію, як і першу російську революцію 1905-1907 рр.,
буде придушено, а монархію – відновлено. Тому генерал П.Скоропадський
продовжував добросовісно виконувати свої службові обов’язки командувача
34-го корпусу Південно-Західного фронту.
Однак революційні події почали розвиватися непередбачуваним курсом.
По-перше, гостро постало т. зв. українське питання, яке зрештою переросло
в українську революцію. По-друге, за справу повалення Тимчасового уряду
активно взялися більшовики. Для цього (серед інших заходів) вони
приступили до цілеспрямованого розвалу російсько-німецького фронту. Все
це гостро зачіпало почуття та переконання П.Скоропадського, змушувало
його пристосовуватися до ситуації, що склалася, приймати відповідні
рішення та миттєво реагувати на виклики часу. Серед основних завдань, що
постали перед ним, була необхідність визначитися щодо українського руху,
тим більше, що невдовзі П.Скоропадському довелося українізувати власний
корпус.
Спершу слід зупинитися на більш суттєвому – формуванні національних
почуттів. За словами самого П.Скоропадського перші українські враження
він отримав у домі свого діда Івана Скоропадського у Тростянці: «Украина
понималась как славное родное прошлое, но отнюдь не связывалась с
настоящим, другими словами, никаких политических соображений,
связанных с восстановлением Украины не было..., но во всем
подчеркивалось как-то, что мы не великороссы, а малороссияне… знатного
происхождения. В доме всюду висели старые портреты гетманов…, было
несколько изображений старинных «Мамая». Украинские песни постоянно
пелись в доме. Очень уважались бандуристы, певшие свои думы, причем дед
их всегда щедро награждал… Висел между гетманами портрет Мазепы,
столь ненавистный всякому русскому… Строго держались старых
украинских обычаев не только в домашнем обиходе, но… и в религиозных
обрядах… Дед хорошо говорил по-украински, а нас украинскому языку не
учили специально, но украинские книги читать давались»2.

1
2

Скоропадский П.П. Воспоминания. – С. 56.
Скоропадский П.П. Моё детство на Украине. – С. 387-388.
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Добре в родині знали й пам’ятали славне минуле. Згадуючи сумну подію
– поховання батька, П.Скоропадський записав: «От Глухова до
Гамалеевского монастыря кортеж с телом покойного отца шел той же
дорогой, как то было более чем 250 лет тому назад, с телом покойного
гетмана Ивана Скоропадского, описанного в Диариуше Ханенко… Таким
порядком я свез, кроме отца, свою сестру, мать и брата. Все они похоронены
рядом в Харлампипевской церкви, там же, где похоронены гетман Иван и
гетманша Анастасия»1. І в подальшому спогади самого гетьмана,
представників його родини, зокрема дочки Олени Отт-Скоропадської,
переконливо свідчать про глибоку любов Павла Петровича до України та
всього українського. При цьому принаймні упродовж 1917-1918 рр. вони
органічно поєднувалися в його свідомості з почуттям любові до Росії та
російських государів, про що йшлося вище. В дійсності, в цьому немає
нічого дивного. Якщо згадати не таке далеке радянське минуле, можна
навести чимало прикладів, коли українці щиро любили рідну землю, мову,
культуру, так само, як у родині Скоропадських, співали українських пісень й
одночасно любили дідусів Леніна, Сталіна, плакали з жалю за улюбленими
героями, переглядаючи знамениті фільми «Броненосець Потьомкін»,
«Чапаєв» тощо. Адже саме на це працювала величезна пропагандистська
машина тогочасної державної ідеології.
З іншого боку, основною справою життя П.Скоропадського упродовж
майже всього 1917 р. залишалася війна з німцями, тому проблема
українізації 34-го корпусу мала розглядатися, передусім, у цьому контексті
та в контексті боротьби з більшовиками, яка дуже скоро набула більш
вагомого значення, ніж навіть російсько-німецька війна.
Певну увагу висвітленню історії українізації 34-го корпусу та ролі в
цьому процесі П.Скоропадського приділив відомий сучасний історик
О.Реєнт. Зокрема, розглядаючи ставлення генерала до цього питання, він
навів фрагменти листа П.Скоропадського до свого приятеля генералквартирмейстера Південно-Західного фронту М.Раттеля, у якому той
намагався пояснити своє ставлення до українізації: «Особисто я пішов би на
це, якщо не з бажанням, то принаймні без відрази, оскільки вважаю, що там,
де примішується національне почуття, там, зокрема для військової справи,
основи завжди здорові, та все ж хочу знати ясно, чого від мене хочуть, щоб
не потрапити у брудну справу внаслідок звинувачення мене, українця, в
проведенні явочним порядком українізації частин російської армії»2. Як
бачимо, цілком успішний, шляхетний, відзначений багатьма нагородами
генерал П.Скоропадський не почував себе абсолютно безпечно навіть у
тогочасній революційній Росії з огляду на своє етнічне походження. Чи не
цей поколіннями сформований в українців острах відкрито виявити свої
національні почуття лежав у основі вчинків багатьох тогочасних українських
політиків. О.Реєнт також детально розглянув історію формування корпусу,
його участь у захисті Києва від більшовиків восени 1917 р. і, оцінюючи
1
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причини розвалу корпусу, пристав до думки тогочасних військовополітичних діячів, зокрема Б.Суликовського та Д.Дорошенка, які вважали,
що знищили корпус не більшовики, а українська влада в особах М.Порша та
полковника Капкана, які видали наказ про демобілізацію Української армії1.
Побіжно торкнувся діяльності П.Скоропадського в справі українізації
корпусу відомий сучасний український історик В.Сергійчук у ґрунтовній
монографії, присвяченій висвітленню життя та діяльності Симона Петлюри,
який стояв на чолі військового будівництва в Україні впродовж 1917 р., а
згодом очолив Директорію УНР. Відзначаючи провідну роль Петлюри в
українізації російських частин та створенні Українського війська,
В.Сергійчук, зокрема, зазначив, що «давалося це з великими труднощами,
оскільки для росіян навіть думка про українізацію війська була дикою, а
багато й наших земляків не визнавали її мудрою…»2 Безперечно, серед
«наших» тут мається на увазі й П.Скоропадський, який дійсно, за його
власними словами, спершу не підтримував цієї ідеї.
Як бачимо, в історіографії досі не існує єдиної думки щодо ставлення
П.Скоропадського до ідеї українізації російських військових частин та його
ролі в справі українізації 34-го корпусу. Тому, на нашу думку, передусім,
слід ще раз звернутися до спогадів самого майбутнього гетьмана, які хоч і не
завжди повною мірою адекватно відображають події, але є незамінним
джерелом для з’ясування причин, наслідків та хронології розвитку подій.
За свідченнями П.Скоропадського, перші відомості про український рух
він отримав у лютому-березні 1917 р. У квітні почалися й перші розмови
щодо можливості українізації частин російської армії, які перебували на
російсько-німецькому фронті. На початку травня П.Скоропадський мав
випадкову розмову з солдатом, якого обрали депутатом на 1 Український
військовий з’їзд, що відбувся в Києві в травні 1917 р. Солдат спитав
генерала, чи треба українцям виділятися з російських частин і утворювати
окремі частини. На це П.Скоропадський відповів, що переформування
катастрофічно вплине на стан військових частин в умовах воєнного часу3.
Реальні проекти щодо українізації 34-го корпусу, про які стало відомо
його командувачу, були пов’язані із діяльністю Українського генерального
військового комітету (УГВК), якому вдалося у цій справі дійти згоди із
О.Гутором, тодішнім головнокомандувачем арміями Південно-Західного
фронту. Близько 29 червня (у спогадах П.Скоропадського помилково
вказано «липня»), до корпусу прибув представник УГВК при штабі фронту
П.Скрипчинський, який спробував переконати генерала в тому, що
українізація принесе корпусу лише користь, оскільки його буде
укомплектовано дисциплінованими українцями й з нього приберуть усіх
комісарів та агітаторів, які сприяли розвалу російської армії. Оскільки саме
це турбувало П.Скоропадського на той момент найбільше, такий аргумент
справив належний ефект. Управління в бою революційними військами, за
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словами П.Скоропадського, було одним із найстрашніших спогадів його
життя1.
Саме в цей час генерал написав листа до Раттеля, у якому викладав усі
сумніви щодо можливої українізації корпусу. Для з’ясування обставин цієї
справи П.Скоропадський отримав наказ прибути до ставки, а звідти – до
уряду Центральної ради, де він уперше зустрівся з С.Петлюрою. Останній
справив на нього приємне враження своїм прагненням працювати з
ентузіазмом заради української ідеї, але, на його думку, «зовсім не був у
курсі військових справ, а більше займався київською політикою»2. Загалом
київські враження переконали П.Скоропадського корпус не українізувати.
7 липня він прибув до штабу в Кам’янці-Подільському до вже нового
командувача військами Південно-Західного фронту Л.Корнілова, який
виявився палким прихильником українізації окремих російських частин.
Зрештою, 18 липня 1917 р. вийшов наказ Корнілова про українізацію 34-го
корпусу, і його командувачу нічого не лишалося, як почати виконувати
наказ. Слід зазначити, що й у цій справі цілком проявилися основні риси
вдачі П.Скоропадського – реалістичне ставлення до життя та
відповідальність при виконанні службових обов’язків. З цього часу він
полишив будь-які сумніви з приводу доцільності українізації, однак, як
людина обережна й далекоглядна, наказав завести у своєму штабі окрему
справу про українізацію корпусу, до якої заносився «кожен, навіть
маленький папірець і телефонна розмова». Тому коли Корнілова приблизно
через місяць змінив на посаді А.Денікін, вороже налаштований до цієї
справи, П.Скоропадському не лише вдалося відвести від себе звинувачення в
самочинній її організації, а й продовжити розпочату роботу. До речі, він
вважав, що з 25 липня, коли штаб новоутвореного Українського корпусу
прибув до Меджибожа, розпочалася його «чисто українська робота», яка
згодом привела колишнього російського генерала до гетьманства3.
Це підтвердив у своїх спогадах А.Денікін, який записав таке: «…В
августе, когда я командовал Юго-Западным фронтом, из 34-го корпуса ко
мне стали доходить плохие известия. Корпус стал как-то выходить из
прямого подчинения, получая непосредственно от «генерального секретаря
Петлюры» и указания, и укомплектование. Комиссар его находился при
штабе корпуса, над помещением которого развивалось «желто-голубое
знамя»… Я вызвал к себе генерала Скоропадского и предложил ему
притормозить резкое прохождение украинизации… Будущий гетман заявил,
что о его деятельности сложилось неверное представление, очевидно, из-за
исторического прошлого фамилии Скоропадских, что он искренне русский
человек, гвардейский офицер и совсем чужд самостийности; выполняет
лишь возложенное на него руководством поручение, которому сам не
сочувствует… Но после этого Скоропадский поехал в Ставку, откуда моему
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штабу приказано было… содействовать украинизации 34-го корпуса»1. У
цьому епізоді, на нашу думку, повною мірою проявився дипломатичний хист
Скоропадського, досвід, здобутий у процесі кар’єрного зростання,
постійного спілкування з представниками російського вищого світу, уміння
досягати своєї мети таким чином, щоб, як то кажуть, «і вівці були цілі, і
вовки ситі».
На практиці організація нового корпусу виявилася справою нелегкою.
Розпочав П.Скоропадський із того, що «членів комітетів, усіх євреїв та
великоросів передав до 41-го корпусу». Однак декотрих досвідчених
офіцерів-росіян довелося залишити, що згодом виявилося помилкою,
оскільки призвело до сутичок між росіянами та українцями. Труднощі
виникали з поповненням, оскільки українців майже не було, але ті, які були,
представляли з себе, за словами автора спогадів, «хороший елемент». «Серед
цих українців не було озлоблених, незадоволених, розпропагованих осіб, всі
дивилися весело й хотіли працювати. Ярі націоналісти, але й тільки; раз
начальство українське і український корпус – все добре. Робота закипіла, і я
сподівався, що все піде добре… Але через деякий час явилось поповнення
зовсім іншого складу, все більше політикани на соціалістичній підкладці… В
частинах почався розбрат між новими українськими офіцерами та старими,
головним чином великоруським елементом»2.
Значні труднощі виникали й з оснащенням корпусу усім необхідним,
зокрема генерал неодноразово згадує, що не вистачало навіть штанів і
половина особового складу ходила в якомусь лахмітті. Але дисципліна
підтримувалася. Брак кваліфікованих кадрів вирішувався за рахунок
облаштування власних шкіл – офіцерської, прапорщиків, допоміжних
(бомбометання, мінометної, гранатної тощо). Однак офіцерів все одно
катастрофічно не вистачало, тому знову довелося їхати до Києва.
На початку жовтня, перебуваючи в Києві в справах корпусу,
П.Скоропадський дізнався про те, що з’їзд вільних козаків у Чигирині обрав
його своїм Почесним отаманом. Це його приємно здивувало й певною мірою
стурбувало, оскільки цей факт справив неприємне враження у Генеральному
секретаріаті, що П.Скоропадський одразу відчув. Як би там не було, уряд
надав у розпорядження генерала значну кількість старшин, офіцерів, з якими
11 жовтня він повернувся до корпусу. В цей час там виникли нові проблеми,
пов’язані з місцем дислокації частин корпусу в районах розташування
спиртових заводів. Не дивлячись на сувору охорону цистерн із спиртом та
невдалі спроби випускати спирт у річку, вояки примудрялися дістатися до
нього. Це призводило не лише до порушення дисципліни, а й до грабежів та
розбоїв принаймні 15 маєтків було розгромлено. П.Скоропадський почав
схилятися до думки про необхідність відправити корпус на фронт3.
Як відомо, жовтневі події в Петрограді, а трохи згодом й у Києві стали
переламними в ході революції. Центральна рада остаточно перебирає на себе
1
Деникин А.И. Очерки русской смуты. – Т. 1. – Вып. 2 // Вопросы истории. – 1990. – № 10. –
С. 109.
2
Скоропадский П.П. Воспоминания. – С. 71.
3
Там само. – С. 84-86.
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всю повноту влади в Україні. Одночасно ускладнюється обстановка на
німецько-російському фронті, готуються захопити владу в Україні
більшовики. Особливо гостро постає питання майже повної відсутності
боєздатних військових частин, які могли б стримувати німців та захищати
українську владу. Генеральний секретаріат військових справ обіцяє не
відкликати військових частин із фронту до Києва, але загострення
політичної обстановки вимагає їхньої присутності. Все це гостро
відчувається в 1 Українському корпусі, де відбуваються мітинги з вимогами
не йти на фронт, а терміново виступити до Києва. «Для мене по суті, – писав
П.Скоропадський, – було байдуже, йти на фронт або до Києва… Я не хотів
тільки, щоб у моєму корпусі була будь-яка інша влада окрім моєї, а
присилки підпільних агітаторів Петлюрою остаточно вбивали усяке поняття
про порядок»1. Зрештою, після того як до штабу Південно-Західного фронту
приїхав Петлюра, «після величезного торгу», не дивлячись на протести
П.Скоропадського, вирішено було розчленувати корпус і 153-тю дивізію
відправити до Києва, а 104-ту – на фронт.
На початку другої половини листопада корпус прибув на станцію
Деражня. Власне, тут відбулася наступна переламна подія в житті генерала.
Він вперше не виконав наказу, прийнявши рішення не ділити корпус, а
повним складом (за винятком корпусного комітету) вирушити під Київ для
його захисту від 2-го Гвардійського корпусу, очолюваного більшовичкою
Є.Бош. Ця подія, на нашу думку, заслуговує на особливу увагу. Справа в
тому, що саме в цей час П.Скоропадський остаточно зрозумів, що
більшовики страшніші за німців, тому всі сили необхідно спрямувати на
боротьбу з ними. Він, на відміну від багатьох тогочасних політиків у Києві,
мав змогу безпосередньо спостерігати повну відсутність будь-якої моралі у
більшовицьких агітаторів та бандитські дії зпропаговних ними військових
частин. До того ж лозунг більшовиків «грабуй пограбоване», успішно
втілюваний у життя, становив реальну загрозу знищення приватної
власності. П.Скоропадському, ймовірно, вже було відомо про пограбування
й фактичне знищення селянами чудового маєтку, його родового гнізда у
Тростянці. Спостерігав він подібне й у місцях дислокації свого корпусу. При
цьому революційні солдати не гребували майном не лише заможних людей,
а всіх підряд, вбивали місцевих жителів, ґвалтували жінок тощо.
Далі відбулися достатньо відомі події. Корпус перейшов у повне
розпорядження Центральної ради, а П.Скоропадський отримав у своє
розпорядження всі українські військові сили для організації захисту Києва
від більшовиків, що йому блискуче вдалося здійснити. Але після ліквідації
листопадової загрози, невдовзі почала насуватися нова, ще катастрофічніша
січнева. Однак уряд виявляв при цьому дивовижну безпечність. Зокрема, 1
Український корпус був залишений напризволяще. Наприкінці грудня в
страшні морози вояки жили в неопалюваних вагонах, без належного
продовольчого забезпечення, що призводило до невдоволення, мітингів та
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мародерства. Зрозуміло, що в таких умовах корпус швидко почав втрачати
боєздатність та підпадати під вплив більшовицької агітації.
П.Скоропадський знову поїхав до Києва, де дізнався, що новим
військовим секретарем став М.Порш, а Головнокомандувачем Українських
збройних сил – Капкан. Ці новини засмутили й обурили Павла Петровича,
проте він поїхав до Порша й заявив, що, якщо йому не нададуть усе
необхідне для підтримання корпусу в належному стані, він змушений буде
просити звільнити його від командування корпусом. «Порш мав
надзвичайно зверхній вигляд, мабуть нічого в нашій справі не розумів і на
жодну з моїх законних вимог не дав позитивної відповіді, хоча для мене
було зрозуміло, що при бажанні можливо було це зробити… Я зрозумів, що
тут грала роль моя особистість і побоювання того значення, яке я придбав в
українських частинах. Зрозумівши це, я вийшов у іншу кімнату й тут же
написав рапорт про моє звільнення від командування корпусом…»1
Безперечно, поведінка П.Скоропадського дуже нагадувала ультиматум.
Як людина передбачлива, він скоріш за все очікував саме такої реакції з боку
Порша і був свідомий того, що ця розмова закінчиться саме так, як вона
закінчилася. Серед мотивів, що рухали на той момент діями
П.Скоропадського, на нашу думку, була не тільки впевненість у
неспроможності уряду організувати відсіч більшовикам, а й зневіра у
спроможності корпусу в тому стані, у якому він перебував, взяти дієву
участь у цій боротьбі. Подальші свідчення спогадів підтверджують дане
припущення, адже звільнившись від цього тягаря, майбутній гетьман
негайно вирушив до Києва й почав активно шукати реальні сили, спроможні
до свідомої боротьби.
Залишається лише дивуватися тій цілеспрямованості й енергії, з якою
діяв П.Скоропадський в останні дні перед навалою більшовиків. З ким він
тільки не зустрічався, намагаючись організувати хоч якісь боєздатні
частини. Зрозумівши, що немає ніякої надії домовитися про співпрацю з
військовим міністерством у справі організації козацьких частин,
П.Скоропадський самотужки влаштував щось на зразок вербовочного бюро
офіцерів, налагодив зв’язок із козацькими частинами на Полтавщині, з
Київським полком, який очолював Павлюк. На запрошення останнього
П.Скоропадський відвідав засідання самостійників, які спершу сподобалися
генералові тим, що їх соціальна програма була більш правою, ніж у інших
партій, крім того, вони були прихильниками безумовного порядку в армії.
До того ж вони вважали, що козацтво має йти з ними, тому, можливо, й
запросили П.Скоропадського до себе. Загалом ця зустріч закінчилася
безрезультатно, оскільки, за словами останнього: «Они мне показались
неинтересными болтунами, фанатиками, совершенно не считающимися с
реальными условиями. Вероятно и я им особенно не понравился»2.
На початку січня 1918 р. у П.Скоропадського вперше виникла думка
об’єднати всі можливі боєздатні частини, у тому числі польські та
1
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чехословацькі, не розганяючи поки що Ради, оголосити щось на зразок
диктатури. Для цього йому необхідно було отримати підтримку з боку
представників Антанти в Києві, зокрема голови французької місії генерала
Табуї. Однак з цього задуму через зволікання французів також нічого не
вийшло1.
Слід зазначити, що в цей час у Києві розгорнулося т. зв. січневе
повстання більшовиків. С.Петлюра загалом успішно діяв проти повстанців,
але, потребуючи допомоги, звернувся за нею до П.Скоропадського, який
записав пізніше з цього приводу: «Казаков я ему в то время положительно
дать не мог, не из-за нежелания, а просто потому, что в Киеве кроме
Павлюка других казаков не было»2. Серед інших боєздатних частин, готових
боротися проти більшовиків, у спогадах згадується полк Ковенка, набраний
із робітників київських фабрик та деякі інші незначні сили.
Зрештою,
вичерпавши
всі
можливості
здійснити
задумане,
П.Скоропадський прийняв рішення залишити марну справу організації
оборони Києва й виїхати до Білої Церкви, але потяги вже не ходили. 21 січня
ввечері він зібрав тих офіцерів, які були при ньому, й наказав їм рятуватися
самотужки. Пізніше Павло Петрович завершив розповідь про цей період
свого життя так: «Я ушел»3. У цих двох словах відобразилася повною мірою
сутність людини, яка їх написала. Лаконічна констатація факту. Ніякої
патетики, ніяких емоцій. Але читач не може не відчути трагізму ситуації в
цій лаконічності. Далі будуть поневіряння під час більшовицької навали,
повернення до Києва, німецька окупація України, Гетьманат, еміграція,
робота задля української справи. Однак навіть наприкінці 30-х років
буремного ХХ ст., розповідаючи про свого дядька графа О.Олсуф’єва, Павло
Скоропадський, згадуючи пережите у 1917-1918 рр., занотував: «Ему
повезло даже со смертью. Он умер в 15-ом году, не видав ни поражения
России, ни большевизма»4.
Отже, підсумовуючи, слід ще раз підкреслити основні складові світоглядної
позиції П.Скоропадського, які яскраво проявилися упродовж 1917 р. Передусім,
він не зраджував собі, намагаючись навіть у революційних умовах добросовісно
виконувати покладені на нього обов’язки. Павло Петрович, переконаний
монархіст, професійний, обдарований офіцер, прихильник порядку та
дисципліни, незважаючи на власні переконання та почуття, вважав за необхідне
виконувати накази та розпорядження тієї влади, яка існувала на даний момент, у
тому числі Тимчасового уряду, Центральної ради, Генерального секретаріату,
поки вона мала реальні важелі впливу на розвиток подій. Вирішальну роль у
зміні ставлення П.Скоропадського до влади, зокрема української, відіграла її
неспроможність спершу адекватно оцінити, а згодом і зреагувати на
більшовицьку загрозу. Еволюція сприйняття тогочасних реалій призвела
зрештою до усвідомлення необхідності власного рішучого втручання у процес
розвитку української революції та українського державотворення, що й було
здійснено П.Скоропадським у квітні 1918 р.
1

Там само. – С. 103.
Там само. – С. 104.
Там само. – С. 109.
4
Скоропадский П. Мое детство на Украине. – С. 397.
2
3
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Солдатенко В.Ф. (Київ)
ГЕТЬМАНСЬКА ДЕРЖАВА
І В. ЛИПИНСЬКИЙ
Статтю присвячено дослідженню таких питань: 1) з’ясування природи,
сутності Української держави 1918 р., 2) місце і роль у її створенні й
функціонуванні В.Липинського, 3) історичні уроки, зроблені В.Липинським з
досвіду гетьманату П.Скоропадського.
Історії створення, розвитку й краху гетьманського режиму присвячена
достатньо велика за обсягом історіографія. Вельми широкий, аж до
полярного, і спектр оцінок: від захоплено-позитивних до вкрай негативних.
Для вірного орієнтування в ситуації, гадається, варто йти не за тими чи
іншими авторами, навіть не стільки сприймати, чи, навпаки, спростовувати
їхні підходи, аргументи, просто дати принципові, чесні відповіді на низку
загалом простих, проте вкрай необхідних питань:
причини зміни типу, моделі національної державності в 1918 р.;
ступінь відповідності стратегії гетьманського режиму корінним інтересам
основних верств населення, національних політичних сил;
ціна спроб дотримання «духа і літери» Брестського миру, забезпечення
«ладу і спокою» в державі;
причини краху гетьманату.
Безперечно, попри всю історичну зумовленість, прогресивність
республікансько-демократичної моделі УНР, існували достатньо вагомі
причини для усунення з політичної арени її творця й очільника –
Центральної ради. З точки зору внутрішніх чинників вона продемонструвала
неготовність запропонувати власному народу, нації політику, яку б вони
поділяли й підтримували. Тому довелося вдатися до «підключення»
зовнішніх чинників – австро-німецької мілітарної сили, яка за достатньо
високу економічну ціну (1 млн тонн хліба, велику кількість інших продуктів,
сировини) згодилася вибити червоні війська і, знищивши радянську владу,
повернути Центральній раді контроль над Україною.
Контролювати ж суспільні процеси Центральна рада була неспроможна,
тим більше, що до попередніх проблем, які вона не могла розв’язати,
додалися нові – виконання умов Брестського «хлібного» миру. Щоб
розрахуватися з Німеччиною й Австро-Угорщиною партіям, які формували
політичне обличчя Ради, треба було – ні багато, ні мало – змінити свою
природу, відмовитися від стратегії національного народоправства. Зробити
вони того не могли, а відтак зовнішній чинник набув незрівнянно більшої
ваги і саме він прирік Центральну раду на знищення.
То ж постання гетьманського режиму було детерміновано не стільки
внутрішніми чинниками, скільки зовнішніми, які визначали природу,
сутність нового державного устрою: ліквідація республіканськодемократичної Конституції, скасування земельного законодавства,
реставрація монархічних порядків, відновлення інституту приватної
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власності і поновлення в правах дореволюційних господарів продуктивних
сил, обмеження діяльності національно-демократичних сил. Все це в
комплексі було спрямовано не на розв’язання внутрішніх проблем розвитку
українського суспільства, а підпорядковувалося головній меті окупантів –
одержання якомога більших обсягів харчових продуктів для відправки до
власних країн, які потерпали від нестачі продовольства.
Все це пояснює і вибір кандидатури на роль авторитарного правителя, і
прийняття ним (П.Скоропадським) умов, якими визначалася сутність
майбутнього ладу, і вирішальна роль окупаційного війська в здійсненні
перевороту, як і його наступні зусилля щодо стабілізації ситуації, підтримки
та збройного захисту нового режиму і навіть перебранні на себе багатьох
державних функцій останнього.
В означеному значною мірою уже криється відповідь на друге питання
про ступінь відповідності гетьманату інтересам основних верств населення,
національних політичних сил. Вектори руху започаткованої державності і
тих, кого вона представляла, виявилися не просто несумісними, вони
виявилися елементарно розбіжними, у багатьох випадках практично
протилежними. І якщо суспільство в перші дні майже не відреагувало на
брутальний розпуск Центральної ради, на державний переворот (десь у
глибині душі таїлося сподівання на краще), то буквально через декілька
тижнів українство неначебто оговталося й достатньо виразно на своїх з’їздах
(селянському, робітничому, партій українських соціал-демократів, есерів,
есефів, інших аж до земств включно) заявило про неприйнятність
гетьманського режиму, про свою солідарність із попереднім,
республікансько-демократичним курсом. Це неприйняття з часом не лише не
потамовувалося, а дедалі наростало, виливаючись, з одного боку, в прояви
рішучої непокори (до повсемісних масштабних збройних повстань
включно), а з другого – в радикалізації опозиційних сил, еволюції
Українського національно-державного союзу до лівих гасел і трансформації
в Український національний союз. Слід згадати й про те, що частина
учасників колишнього єдиного національного фронту (боротьбисти, ліві в
УСДРП), не говорячи уже про більшовиків, приєднувалися до антиурядових
виступів і ставали на чолі їх1.
Прошарок тих, на кого всередині держави змушений був спиратися
П.Скоропадський, був надто вузьким – крупне поміщицтво, власники
підприємств, чиновництво, офіцерство. Зважаючи на те, що відсоток
українців серед цих категорій населення був надто незначним, гетьманат
об’єктивно і з цього погляду не міг бути виразником українських
національних інтересів.
Таким чином, гетьманат виявився альтернативою не лише соціалістичній,
радянській (більшовицькій) моделі державності, а й національному
республікансько-демократичному (уенерівському) варіанту суспільного

1
Див.: Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999. – С. 470-559;
Його ж. У пошуках соціальної й національної гармонії (ескізи до історії українського
комунізму). – К., 2006. – С. 60-67.
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устрою, очевидне тяжіння до якого вже заманіфестувала більшість
національно-свідомих сил, що взяли участь в Українській революції1.
За великим рахунком, режим П.Скоропадського не міг запропонувати
українству конструктивної перспективи. Його економічна політика була
спрямована на повернення до порядків, знищених Лютневою революцією,
тобто до тих етапів розвитку суспільства, які історично зжили себе.
Відповідно і в політичній сфері реставрація абсолютизму, іменованого
традиційним для українства терміном «гетьманщина», було не більше, як
вчорашнім, і навіть позавчорашнім днем, поглядом не вперед, а примарною
спробою повернутися назад, законсервуватися в минулому.
За таких уяв про суспільство, націю, якими довелося керувати
П.Скоропадському, переважна більшість народу, що, починаючи з лютого
1917 р. йшла за національними й загальноросійськими партіями, видавалася
за анархо-кримінальні елементи, що підживлювали деструктивну стихію,
якій протистояли ті чисельно незначні елементи, які домінували в
класовому, експлуататорському суспільстві.
Природно, тримати в покорі переважну більшість нації, інтереси якої
рішуче розходилися з орієнтирами правлячої верхівки, було неможливо, не
вдаючись до силових методів, акцій репресивної машини. Оскільки власних
потенцій тут не вистачало, та й окупанти були зовсім не зацікавлені у
створенні збройного оплоту в Україні, доводилося покладатися на чужу
милість – австро-німецькі багнети.
У результаті час «спокою і порядку», як іноді іменують деякі історики
добу гетьманату, обернувся на полосу нестихаючої жорстокої боротьби,
гострих, кровопролитних конфліктів.
Краще за все про це говорять реальні факти. За далеко неповними даними
німецького генерального штабу, у ході повстань селяни, які боронили від
пограбувань своє майно й збройно поставали проти режиму, лише за шість
місяців правління П.Скоропадського вбили 19,5 тис. німецьких солдатів і
офіцерів2. Про австро-угорських, а також вояків гетьманської варти тут не
згадується. Не говориться й про загиблих селян, які полягли не лише на
полях боїв, а й внаслідок каральних заходів. За окремими документами, що
збереглися, за вбитого солдата окупанти розстрілювали 5 селян, а за офіцера
– 10-15. Окупантам не вистачало 500 тис. війська, щоб приборкати
селянський рух, і вони вже в червні просили у Берліна додати до 20 дивізій в
Україні ще 10, чого кайзер не зміг задовольнити через скруту на західному
театрі військових дій3. То ж є значно більше підстав погоджуватися з тими
авторами (починаючи з Д.Дорошенка), які вважали 1918 рік часом
невщухаючої селянської війни4.
1
Політична історія України ХХ століття. – К., 2003. – Т. 2: Революції в Україні: політикодержавні моделі та реалії. – С. 215-292.
2
Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції. – Прага, 1921. – Т. ІІІ. –
С. 127; Шаповал М. Велика революція й українська визвольна програма. – Прага, 1928. – С. 112.
3
Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 5-12 июля 1918 года.
Протоколы. – К., 1988. – С. 40.
4
Див.: Захарченко П. Селянська війна в Україні: рік 1918. – К., 1997. – 188 с.
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Приречені на голод сім’ї робітників (все продовольство, яке можна було
знайти, вилучалося й відправлялося до Німеччини або споживалося
«союзниками»), радикалізація настроїв національної інтелігенції, що
відчували на собі результати владарювання П.Скоропадського, котрий не
тільки симпатизував російським великодержавникам, а й поступово
скочувався до союзу з ними, ставили й ці верстви населення по інший бік
барикад щодо гетьманату. Останній був не їх владою. Разом із селянами
вони платили дуже дорогою ціною за спробу насадити в Україні, яка
пройшла перший етап національно-визвольної, демократичної революції,
невідповідний, чужий суспільний устрій.
То ж коли в листопаді 1918 р. у Німеччині відбулася революція, а
Австро-Угорщина розпалася, природні підпори гетьманського режиму
швидко зникли, і він зазнав майже миттєвого краху. Додатковим аргументом
на користь висновку про абсолютну приреченість влади П.Скоропадського
стала могутня підтримка широкими верствами населення, національно
налаштованими колами Директорії.
В’ячеслав Липинський виявився певною мірою причетним до постання
гетьманату і був одним із його високопоставлених функціонеріврепрезентантів.
Як один з лідерів і безперечний ідеолог Української хліборобськодемократичної партії, він був у числі тих, хто відверто критикував політику
Центральної ради, виступав за реконструкцію влади в Україні. Власне
УХДП «освятила» гетьманський переворот (дала йому назву своєї «фірми»).
Проте вона була слабо організованою і не могла претендувати на
всеукраїнський характер, за оцінками П.Христюка, «до самого перевороту
була властиво групою куркулів Лубенського повіту»1.
Свою боротьбу проти Центральної ради демократи-хлібороби повели
цілком відкрито й активно ще з березня 1918 р., після славнозвісної делегації
на чолі з В.Шеметом, яка вже тоді вимагала не тільки скасування
есерівського земельного закону, а й зміни складу Центральної ради (шляхом
доповнення її «хліборобами») та її політики.
Зусилля партії, спрямовані на повалення Центральної ради,
координувалися з діяльністю поміщицької неукраїнської організації «Союза
земельных
собственников»,
що
згодом
прибрала
собі
назву
«Всеукраїнського союзу земельних власників». УХДП увійшла в тісне
порозуміння з «Союзом земельных собственников» для скликання на 28-30
квітня 1918 р. спільного з’їзду.
Цей з'їзд відбувся 29 квітня 1918 р. й закінчився «виборами» гетьмана.
Щоправда, при цьому стався невеликий конфуз. Приїхавши на спільний
з'їзд, провідники «хліборобів» зрозуміли, що зі з'їздом пов'язуються
далекосяжні плани: справа може закінчитися не просто розгоном Центральної
ради й запровадженням інституту гетьмана (цього вони всією душею
прагнули), а чимось набагато серйознішим. Наприклад, переходом всієї державної
влади в Україні цілком і неподільно до інонаціональної великої аграрної і
1
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промислово-фінансової буржуазії, відтісненням їх – «хліборобів», що так
дбайливо торували собі стежку до влади. Тому «хлібороби» намагалися 28
квітня 1918 р. знайти компроміс із Центральною радою, а наступного дня
планували осібне (від делегатів «Союза земельных собственников») засідання.
Однак німецькі генерали призначили на 29 квітня 1918 р. «вибори» гетьмана
і недвозначно заявили «хліборобам», що гетьмана має обирати весь «народ»
разом – на одному з’їзді. Окремого засідання «хліборобів» не відбулося. Вони
брали участь у виборах «ясновельможного пана гетьмана».
Щоправда, після «виборів», 30 квітня 1918 р., члени УХДП влаштували
власне зібрання, на якому, з одного боку, вітали зміни в Україні, а з іншого –
висловили побоювання, що «ясновельможний» може замість «хліборобськохуторянської» розбудовувати «велико-панську», «поміщицько-буржуазну
Україну». Тому демократи-хлібороби підготували особливу заяву до гетьмана й
ухвалили запросити його на свій з'їзд, щоб порозумітися з ним щодо майбутньої
ролі українських сільських господарів у розбудові гетьманської держави.
«Ясновельможний пане Гетьмане! – говорилось у документі. – Ми, українські
хлібороби-демократи, знаємо, що без сильної влади не може бути доброго
ладу. Але ця влада мусить бути щиро народньою, демократичною, щиро
українською. Влада мусить бути сильною не тільки багнетами, але, головне,
державним розумом і любов'ю усього українського народу. Ми будемо вважати
таку владу державно-розумною, к о т р а п і д е з о л о тою серединою,
котра, взявши приклад з великих культурних держав, буде дбати про весь
нарід, не д а с т ь запанувати в державі у к р а ї н с ь к і й ні голоті,
ні велик и м б а г а т и р я м , а зуміє заслужити любов всіх чесних і вірних
синів України. Аби нова влада заслужила любов і признання всього народу,
потрібно, щоб вона твердо заявила, і заяву ту в найближчі дні затвердила ділом
про те, що: 1) Метою нової влади є незалежна, вільна, народня українська
держава; 2) Що буде скликано повноправну, вибрану усім народом
Українську Державну Раду після того, як настане спокій на Україні і во всякім
разі не далі, як через шість місяців, і що виборчий закон не позбавить прав
виборчих широких верств селянства і взагалі громадянства і не буде вужчим як
тепер в германській державі в виборах до парляменту; 3) Що після скликання
Державної Ради нічого без згоди Ради робитися не буде; 4) Що тимчасові
розпорядження української влади в справі земельній будуть тільки такі, які не
перешкодять Державній Раді провести широку земельну реформу,
направлену до того, аби великі маєт к и на з а к о н н і й п і д с т а в і були
п о д р о б л е н і у в л а с н і с т ь м і ж х л і б о р о б а м и ; 5) Що во всякім
разі до скликання Державної Ради спекуляція землею не буде дозволена і не
буде дозволено купувати землю нікому, опріч українських селян; 6) Що в
Українськім Уряді більша частина людей буде належати до тих, хто давнею
працею показав свою вірність українській національно-державній ідеї і
своє розуміння потреб селянства і робітників; 7) Що в Українськім Уряді є
місце тільки для вірних синів України і не може бути людей, які тягнуть до
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Росії або до Польщі; 8) Що в цей переходовий час порядок буде наводитись
обережними, заснованими на ясному законі мірами»1.
Співставлення наведеного документа з положеннями «Програми УХДП»,
проект якої, як відомо, належав перу В.Липинського, показує їх практично
повне співпадіння в принципових позиціях.
Ознайомившись із заявою, генерал П. Скоропадський відрядив на з'їзд
хліборобів свого генерального писаря Полтавця-Остряницю й осавула
Зеленевського, які оголосили записану зі слів гетьмана відповідь:
«Вірні сини України, дорогі брати мої! Коли в такий мент я взяв владу в
свої руки, то це для того, щоб збудувати Україну і до кінця днів своїх бути
вірним сином дорогої нашої Неньки і всіма силами боронити державні і
національні права українського народу. Прошу і наказ даю вам, брати, вірно і
щиро служити незалежній Українській Державі нашій. Українська Державна
Рада буде скликана зараз же після того, як настане спокій на Україні. Думки,
висловлені в заяві вашій, взагалі й мої думки. Буду дбати об тім, аби по змозі сил
своїх і обставин задовольнити Ваші бажання дорогих серцю моєму селянхліборобів. Кличу Вас всіх не жаліючи сил і здоровля до енергійної праці по
відбудуванню незалежної Української Держави, ладу і спокою на Україні. Амінь.
Гетьман Павло Скоропадський»2.
Збори вітали відповідь Скоропадського гучним «Слава!» та ухвалили
додаткові до заяви постанови: «1) Аби негайно було повернуто хазяїнам
пограбоване у них майно; 2) Аби розпущені були комітети і переобрані земства;
3) Аби скасовані були вибори до Установчих Зборів; 4) Аби негайно було видано
закон про підданство і про присягу на вірність українській державі»3.
Провінційні відділи УДХП також вітали «ясновельможного хазяїна»,
вимагаючи репресій проти «селянської голоти» і нагадуючи про бажання
збільшити земельні володіння.
Одначе хлібороби помилились. Гетьман не виправдав сподівань «дорогих
братів» і не запросив до уряду жодного їхнього представника.
Між тим, сам В.Липинський продовжував залишатися достатньо
впливовою особистістю. «Його авторитет стояв так високо у всіх
українських національних партіях взагалі, – підкреслював Д.Дорошенко, –
що ім’я В.К.Липинського незмінно фігурувало в усіх комбінаціях зложення
нового складу кабінету міністрів, як кандидата на пост міністра закордонних
справ, від чого одначе він ухилявся з власної волі»4. Сам Д.Дорошенко, який
одержав у кабінеті Ф.Лизогуба портфель міністра закордонних справ,
пропонував йому стати товаришем міністра або ж очолити міністерство.
Зрештою В.Липинський прийняв запрошення взяти на себе обов’язки посла
Української Держави в Австро-Угорщині. Це був ключовий дипломатичний
напрямок з огляду на те, що імперія Габсбургів мала у своєму складі
українські і польські землі і це вимагало від Української держави особливо
1
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сильної й активної дипломатії у даному регіоні. «Як людина, що… була
дуже добре обізнана з польською справою, – наголошував Д.Дорошенко, – а
також із становищем західноукраїнських земель, В.К.Липинський як не
можна краще надавався на посла Української держави до Австро-Угорщини,
де таку важну роль в політиці відігравало питання польсько-українських
відносин»1. Та українські соціалістичні партії, що формували Центральну
раду, визначали її політичне обличчя, розпочали проти В.Липинського
кампанію, звинувачуючи його в антиукраїнстві. «Нова Рада» – друкований
орган УПСФ – намагалася переконати громадськість, що послами
Української держави за кордоном, окрім О.Шульгина, призначені
неукраїнці. Позапартійний друкований орган – газета «Відродження»
піддала безпідставній жорсткій критиці діячів українського посольства в
Австро-Угорщині, назвавши їх зрадниками України. В.Липинський
сприйняв ці випади як такі, що спрямовані не лише проти нього особисто, а
й загалом проти Української держави і вимагав від Міністерства
закордонних справ офіційної реакції на спроби дискредитації державної
політики. «Дуже неприємно вразила нас всіх стаття в «Відродженні», про
котру пишу Вам окремо, офіціальним листом, – наголошує у листі до
Д.Дорошенка В.Липинський. – Щоб напівофіціоз ширив поголоски про
«зраду» державних урядовців – се щось неможливе. Всякому безоголов’ю
мусить бути якась межа, навіть в наших скрутних умовах»2.
В.Липинський був уповноважений гетьманом провести обмін
ратифікаційними грамотами від імені Української держави з усіма країнами,
які підписали Брестський мирний договір. Він провів обмін ратифікаційними
грамотами з уповноваженими Болгарії (15 липня 1918 р.), Німеччини (24
липня 1918 р.) та Туреччини (22 серпня 1918 р.)3.
Так сталося, що свою безпосередню дипломатичну роботу
В. Липинський розпочав у країні (його офіційне призначення сталося 10
червня 1918 р.), яка єдиною відмовилася ратифікувати підписані в Бресті
документи. Більше того, не встиг він іще як слід увійти в курс справ, як
змушений був поринути в скандальну атмосферу, що вимагала неабиякої
принциповості, послідовності, мужності у відстоюванні українських
інтересів супроти Габсбурзької монархії. Урядові кола останньої саме в той
час активізували пошуки шляхів зриву угод про «коронний край» і
прилучення Холмщини до України. Хоча у своїх діях австрійці не
координували своїх дій з німцями, однак у разі потреби зверталися до них за
підтримкою і, як правило, знаходили розуміння.
Примушені підписати мир у Бресті виключно тяжкими обставинами
(браком продовольства), частково під тиском могутніших союзників,
австрійські, а ще більше угорські політики вважали його просто ганебним. У
Відні і Будапешті саме існування незалежної України чимдалі сприймалось
як протиприродне і навіть у чомусь образливе. Закономірним результатом
війни урядовці Габсбурзької монархії воліли бачити не поділ Галичини, на
1
2
3
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яку загалом претендувала Польща, не бодай обмеженішу автономію
австрійських українців, а прилучення до Австро-Угорщини нових територій
Поділля й Волині1. Одним з найяскравіших і найзатятіших уособлень такої
позиції був посол Австро-Угорщини в Українській державі граф Й.Форгач,
за оцінкою Д.Дорошенка, «переконаний ворог славянства взагалі й
українства спеціально», «настроєний супроти української національнодержавної справи»2.
Посол виявився ключовою фігурою в анулюванні договору про поділ
Галичини й саботуванні справи втілення в життя протоколів щодо
Холмщини і Підляшшя. З наближенням обіцяної дати (20 липня 1918 р.)
підготовки законопроекту про Коронний край зі Східної Галичини й
Буковини посилився польсько-угорський тиск на офіційний Відень, який, у
свою чергу, розгорнув масову публічну кампанію про недотримання
Україною зобов'язань щодо постачання Австро-Угорщини хлібом. Справді,
із запланованого через безліч причин вдалося реалізувати лише 20%3, однак і
це було незрівнянно більше за рівень виконання зобов'язань партнерами4.
Однак облудно звинувачуючи лише одну сторону у «зриві» Брестського
«хлібного» миру, офіційний Відень дав полякам обіцянку взагалі
анулювати таємний протокол про Галичину. У цілком секретній телеграмі
австрійському послові у Києві з Відня від 1 липня 1918 р. зазначалося:
«...Ратифікація договору неможлива. Ми не можемо виконувати секретний
протокол від 8 лютого про об'єднання Галичини і Буковини в єдиний
Коронний край. Ми про нього навіть згадувати не можемо. Таємний
протокол прийнято поспішно, він слугує українським інтересам, що
неприйнятно для Австро-Угорщини. Це стосується і таємної угоди від 4
березня 1918 р. між Австро-Угорщиною і Україною про входження
Холмської землі до України»5.
Відповідно до інструкцій Й.Форгач 4 липня 1918 р. наніс візит
П.Скоропадському і несподівано для гетьмана без будь-яких попереджень і
пояснень заявив, що Австро-Угорщина в односторонньому порядку
відмовляється від договору щодо Галичини. Спроба боязко протестувати
була зухвало відкинута. Натомість Й.Форгач, як власне, й урядовці у Відні,
цинічно натискав на ту обставину, що влада в Україні слабка і має
скоритися силі. Вони навіть вимагали, щоб і факт анулювання угоди було
утаємничено6.
Того ж дня П.Скоропадський мав розмову з приводу галицьких справ з
міністром закордонних справ Д.Дорошенком. Було вирішено сповістити
українського посла у Відні В.Липинського про демарш посла Й.Форгача й
просити його вияснити, чи то справа центрального віденського уряду, чи
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акція самого Й.Форгача, котрий, можливо, тільки зондує грунт. Під час
наступної розмови гетьмана з Й.Форгачем, яка мала відбутися 6 липня,
П.Скоропадський мав заявити, що він, на жаль, не має сили противитися
анулюванню договору, але не може залишити його без протесту. Отже,
міністр закордонних справ мав офіційно передати ноту з протестом. (Така
нота була оперативно підготовлена й копія її передана гетьману).
Під час аудієнції 6 липня, коли гетьман завів мову про протест, посол
Й.Форгач категорично заявив, що Австро-Угорщина всяку ноту, де буде
критика заяви про анулювання договору і натяки на Галичину, розглядатиме
як втручання в її внутрішні справи, і, якщо міністр закордонних справ
України звернеться з такою нотою до нього, то він, граф Й.Форгач буде
рішуче домагатися, щоб негайно міністра усунути з кабінету. "Часи, коли
Австро-Угорщина, – заявив Й.Форгач, – підписувала з представниками
України договір в Берестю про справи, які торкаються її внутрішніх справ,
належать вже до минувшини і всяка дискусія на внутрішнє-політичні
теми про Галичину в офіціальних відносинах з Україною виключена»1.
Гетьман відповів, що, уступаючи силі, він з болем у серці приймає
сказане до відома.
П.Скоропадський відмовився прийняти і наступну пропозицію міністра
Д.Дорошенка, щоб той особисто подав ноту, складену в гострих тонах,
опублікував би цілу "справу в офіціальному комунікаті й потім, узявши всю
відповідальність на себе, подав у відставку як "винуватець" цих заходів. Було
вирішено дати доручення послу В.Липинському протестувати у Відні, а
самим звернутися за допомогою до німців. На той час зв’язок між Києвом та
Віднем був дуже утруднений через залізничний страйк, який вибухнув на
українських залізницях, а шифровані телеграми, на гадку Д.Дорошенка,
навмисне передавались до Відня в спотвореному, урізаному вигляді.
Однак В.Липинський навіть з уривчастих повідомлень зрозумів,
усвідомив усю відповідальність і невідкладність справи, не чекаючи
детальних інструкцій і директив кур'єрською поштою, розпочав діяти на
власний розсуд і переконання.
24 липня український посол наніс візит міністру двора і закордонних
справ Австро-Угорщини графу Буріану і запитав його, чи є позиція графа
Й.Форгача офіційною лінією Відня. Одержавши ствердну відповідь,
В.Липинський вручив урядовцю складену особисто ноту протесту
наступного змісту: "Посольство Української Держави у Відні одержало від
свого правительства з Києва повідомлення, що Ц. і К. Правительство
Австро-Угорської монархії анулювало дане при заключенні мира в БерестіЛитовськім зобов'язання, яким Ц. і К. Правительство, в цілі скріплення
близької приязні та живих взаємних зносин між обома державами,
зобов'язалося:
Предложити найпізніше 20 липня ц.р. законопроект про відділення від
королівства Галичини областей східньої Галичини з переважаючим
українським населенням і злучення їх з Буковиною в один суцільний
1
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коронний край – та настояти всіма доступними йому по конституції
засобами, щоб це предложення одержало силу закону.
Факт цей було підтверджено Вашою Ексцеленцією особисто дня 24-го
липня ц.р. З огляду на вище сказане, ні в чім не порушуючи гарячого
бажання Української Держави – жити в якнайбільше приятельських і
якнайтісніших зносинах з Австро-Угорською Монархією, я нижче
підписаний, посланник Української Держави у Відні, складаю від імени
правительства на руки Вашої Ексцеленції протест проти цього анулювання,
взятого на себе Ц. і К. Правительством з власної і доброї волі виключно в
намірах скріплення приязні між обома державами.
Знаючи, що в даному разі заміри Ц. і К. Правительства були збудовані на
основі замірів, які Його Цісарське і Королівсько-Апостольське
Величество висловили при обняттю правління і підтвердили в своїй
престольній промові, як також і в маніфесті до народів Австрії з дня 12
лютого 1918 р. і тому непохитно вірячи, що на крок анулювання свого
зобов'язання Ц. і К. Правительство мусило рішитись з причин зовсім інших,
а тільки не тому, щоб порушити дружні відносини між Австро-Угорщиною й
Україною, Правительство Української Держави через моє посередництво
висловлює тверду надію, що його бажання, аби Берестейський мир був
якнайшвидче ратифікований в Австро-Угорській монархії і щоб були
допущені українські адміністраційні власті в занятій Ц. і К. Військами
частини Хомської землі, – буде сповнене і що тим самим буде дана реальна
підстава для дальшого приятельського співжиття обох держав і їх народів»1.
Австрійський міністр відмовився прийняти ноту протесту,
посилаючись на те, що справа вже остаточно вирішена в Києві. Того ж дня
В.Липинський обмінювався в німецькому посольстві ратифікаційними
грамотами Брестського миру і там дізнався, що офіційний Берлін не лише,
зрештою, підтримав Відень, а й що, на прохання останнього, ще 16 липня
1918 р. було спалено єдиний оригінальний примірник таємного договору
про Галичину, який українські дипломати в інтересах безпеки згодилися
передати на зберігання до німецького міністерства закордонних справ.
Український посол не міг терпіти такої наруги над країною і народом,
інтереси яких він репрезентував, і вирішив за будь-яку ціну довести до
відома австрійського уряду ставлення до дій Австро-Угорщини. Тому через
три дні він направив поштою графу Буріану вищенаведену ноту у супроводі
такого листа:
"Ваша Ексцеленціє! Тільки що одержавши через нашого кур'єра
підтвердження наказу мого Правительства в справі передачі ноти з
протестом, я засилаю цю ноту на адресу Вашої Ексцеленції і одночасно
дозволяю собі, з огляду на вагу порушеної справи, коротко повторити в цім
приватнім листі головні тези, які я вже висловив в моїй розмові з Вашою
Ексцеленцією 24. ц. місяця, а саме:
1) Згаданий протест не переслідує зовсім мети – порушити приязні
відносини, які існують між Австро-Угорщиною та Україною і жадним
1
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чином їх не порушує.
2) Так само, поки анулювання договору залишається таємним, нота з
протестом проти анулювання так само залишається в секреті.
3) Моє правительство так само як і Ваша Ексцеленція, як що я Вас
добре зрозумів, не бажає зв'язувати питання про анулювання таємного
договору, а ще більше – ноти з протестом проти цього анулювання, з не
ратифікацією Берестейського договору. Навпаки, моє правительство бажає,
щоб ратифікація Берестейського миру наступила якнайшвидче, незалежно
від долі таємного договору. Воно сподівається, що цей мир буде
ратифікований і що через це саме будуть закріплені сприятливі умови
для розвитку в майбутньому приязних відносин між обома державами.
4) Нарешті, я дозволяю собі висловити думку, що, на мій погляд, факт
протесту нічим не пошкодить інтересам Австро-Угорської Монархії, бо так
само, як тепер політика Австрії, кермована бажанням консолідації
добрих відносин з Україною, вимагає анулювання таємного договору,
так само може прийти момент, коли ця сама політика вимагатиме його
відновлення, і от тоді та таємна протестація мого уряду може стати базою для
відновлення традиційної політики. Між іншим, ця нагода, на мою думку,
повстане тоді, коли Австро-Угорщина візьметься до вирішення польського
питання в цілім його обширі і коли, в зв'язку з цим, яко інтегральна частина
цієї проблеми, виникне справа урегулювання українсько-польських
відносин не тільки на території Монархії, але й взагалі.
Прошу прийняти, Ваша Ексцеленція, засвідчення моєї пошани і високої
поваги.
В'ячеслав Липинський. Відень, 28. липня 1918 р.»1.
Доводиться з жалем констатувати, що то виявився єдиний документпротест проти віроломної політики Австро-Угорщини щодо України у
справі здійснення умов Брестського миру. То була і єдина спроба
створити хоч якийсь грунт (якісь зачіпки) для того, щоб повернутися до
питання, поки дійде до практичної реалізації встановлення польськоукраїнського кордону. В міністерстві закордонних справ Української
держави існувала думка, що спільній комісії з врегулювання лінії кордону
можна буде запропонувати певні поступки в Холмщині на користь Польщі і
досягти за рахунок цього певного прогресу в галицькій проблемі.
Хоча істотних наслідків демарші В.Липинського не мали, все ж вони не
давали можливості австрійській стороні до кінця "закрити" проблему. У
своїх донесеннях графу Буріану посол в Україні граф Й.Форгач
повідомляв, що на початку серпня він мав цілий ряд розмов з
П.Скоропадським, під час яких старався довести безпідставність протестів
українського уряду проти анулювання таємного договору після того, як
мовляв, усе було покінчено розмовами з гетьманом на початку липня і
прийняття останнім, хоч і з сумом, до відома факту анулювання договору
австро-угорською стороною. При першій розмові 3 серпня 1918 р.
П.Скоропадський заявив Й.Форгачу, на його здивування, що мовляв,
1
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український уряд через свого посла у Відні знову порушує вже полагоджену
справу таємного договору; що тепер справа виглядає зовсім інакше, ніж
місяць тому: сам Відень не втримав таємної справи в секреті і тепер уся
українська преса в Галичині б'є на сполох і покладає вину за анулювання
договору на уряд Української держави. І коли раніше, уступаючи силі, можна
було прийняти акт австро-угорського уряду до відома, хоч з жалем, але
мовчки, то тепер обійти мовчанкою й не протестувати – вже неможливо.
Граф Буріан відповів великою телеграмою, у якій радив переконати
П.Скоропадського, що Австро-Угорщина не змогла змиритись з існуванням
такого договору, як таємний договір про поділ Галичини: "Досить було б
просто сконстатувати факт невиконання Україною договору про постачання
хліба – як права для оголошення з нашого боку недійсною таємну умову, але
треба з'ясувати повну безглуздість становища, коли держава, якій
фундамент поклали Австро-Угорщина й Німеччина, якої внутрішнє
будівництво відбувається під охороною й авторитетним впливом обох
Центральних Держав – має право вмішуватися у внутрішні справи Австрії.
Треба з'ясувати, що таке право уявляло би собою unicat; у відносинах
європейських держав між собою і що, само собою розуміється, така велика
держава, як Австро-Угорщина ледве чи заслугувала б цього титулу (себ-то
великої держави), коли б вона не анулювала вирвану у неї при виїмкових
обставинах уступку, яка являлась пониженням її суверенітету, якимсь саріtis
deminutіо" 1.
Посол Австро-Угорщини ревно виконував дані йому доручення,
скільки міг, заважав полагодженню і Холмської справи. В. Липинський і тут
намагався всіма доступними для нього методами протидіяти польським
планам відриву від України Холмщини, переконував уряд Австро-Угорщини у
справедливості ухвалених у Бресті домовленостей щодо територіальних
розмежувань між Польщею й Україною, зустрічався з впливовими
політиками у пошуках підтримки позиції Української держави, поширював у
західній пресі матеріали про сутність, характер, спрямування зовнішньої
політики своєї Батьківщини2.
Хоча зарадити українській справі демарші посла в Австро-Угорщині не
могли, вони, гадається, проливають додаткове світло на особисті якості
В. Липинського. Водночас загальна ситуація навколо боротьби за
реалізацію брестських домовленостей – ще один приклад того, що
представники інших національностей часом боронили українські інтереси не
менш рішуче і послідовно, аніж самі українці.
Додати тут можна хіба що й те, як по суті з демократичних позицій
оцінював В.Липинський і внутрішню політику гетьманату, як він
засуджував, зокрема, каральні заходи польського поміщицтва щодо
українських селян на Правобережжі. Ознайомившись з натуралістичними
1
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картинами численних страждань, завданих польськими поміщиками
сільському «бидлу», якими були переповнені мемуари волинської
землевласниці З.Коссак-Шезуцької, В.Липинський з жалем і обуренням
відзначав: «З-під пера автора навмисне пробивається презирство і брудний
садизм у щедро розкиданих описах, що викликають огиду»1.
Що ж – наведене переконливе свідчення того, як розважливо виконував
свою державницьку місію В.Липинський і як принципово він ставився до
подій, учасником і свідком яких він був.
Однак В.Липинський болісно переживав політичний крах гетьманату.
Проте на відміну від багатьох інших політиків і теоретиків, він намагався не
стільки збагнути причини поразки і змиритися з тим, що сталося, а прагнув
розібратися в негативному досвіді для наполегливих пошуків нових шляхів
відродження форми державності, з якою його тісно зв’язала доля. Саме
цьому підпорядковувалися його відомі концепції класократії, трудової
«дідичної» монархії тощо. 1918 рік, як ніякий інший чинник, спонукав його
до творчої праці, найвищим, найяскравішим утіленням якої стали відомі
«Листи до братів-хліборобів. Про ідею і практику українського монархізму».
Відсутність чіткої уяви про бажану модель національної державності
В.Липинський вважав чи не найголовнішою вадою українства революційної
доби. Він виходив із того, що українська демократія взагалі не здатна
сконсолідувати націю і побудувати незалежну державу, не вірив, що народ
готовий вирішити, хто з його провідників гідний керівної суспільної ролі, а
народні обранці будуть у спромозі визначити, як краще будувати державу.
«Народ ніколи не буває кращий і розумніший од своїх провідників і він не в
силі вирішити того, чого вони самі вирішити не можуть», – наполягав
політик2. На його думку, державу не можна створити без застосування
фізичної військової сили, вона народжується з війн і революцій. Однак лише
цього недостатньо. Потрібен легітимний уряд, визнаний всіма соціальними
групами. І тут В.Липинський вважав, що саме інститут монарха надавав
будівництву держави і викристалізації нації легітимності, і лише він міг
обмежити сваволю провідників, оскільки був, за його словами, «одним
єдиним для цілої нації Головою національної держави, символізуючого
собою повагу, силу, єдність і неподільність цілої Української Нації»3.
Не маючи жодних сумнівів у перевагах гетьманату над іншими формами
державності, В.Липинський, не покладаючи рук, працював над реабілітацією
монархічних ідей і особистостей з ним пов’язаних, передусім, природно,
П.Скоропадського. «…З цілим завзяттям, з яким все своє життя робив і
роблю те, в що вірю, – писав дещо пізніше В.Липинський, – взявся я за
працю – з одного боку над продовжуванням формулювання нашої ідеології,
а з другого – над відновленням авторитету Гетьмана і сотворенням лєгєнди
Роду Скоропадських. Така лєгєнда була необхідна для осягнення двох цілей:
1

Kossak-Szezucka P. Wspomnienia z Wolyna. 1917-1919. – Krakow, 1927. – S. 286-291.
Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 269, оп. 2, спр. 251,
арк. 43.
3
Цит. за: Осташко Т. В’ячеслав Липинський: від посла Української Держави до УСХД //
Молода нація. Альманах. – К., 2002. – № 4. – С. 89-90.
2
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1) виховання нею самого Гетьмана; 2) підготовлення громадянства для
майбутнього сприйняття династії і гетьманства»1.
Пов’язуючи історичне майбуття нації з панівною верствою – елітою,
«дідичами»-лицарями,
спадковими
власниками,
пов’язаними
з
землеробством, вчений з неприкритим захопленням, високим пафосом писав
про виняткову особисту роль П.Скоропадського в долі нації. Полемізуючи з
демократичною, уенерівською інтелігенцією, він доводив: в 1918 р. почали
втілюватись у життя «нездійснимі мрії». «Нащадкові старого, Гетьманського
Роду вистало лицарської самоповаги і українського патріотизму, щоб забути
про свої егоїстичні панські інтереси. Замість зайнятись маєтками, зібрати
готівку і спокійно виїхати за кордон, він цілого себе віддав Батьківщині
Україні. Він кинувся на її порятунок і не побоявся взяти на себе – страшний
в українськім хаосі – тягар Гетьманської влади.
І у панів українських найшлось ще стільки українського державного
інстинкту, чести і відваги, щоб здрігнутись на згадку історичного Імени
Гетьманського. Вони відновили в лиці його Нащадка українську традицію
державну. Вони одні зуміли цим вказати єдиний порятунок від страшних
наслідків української безвласнодержавности і колоніального розкладу»2.
В.Липинський був внутрішньо переконаний у своїй правоті, а відтак
дуже настирно, у чомусь навіть агресивно пропагував свої погляди. «І
пам’ятайте Ви, інтелігенти українські – звертався він до опонентів з
демократичного табору, – що народ український визволитись може лиш тоді,
коли з пащі московської і варшавської метрополії він свою голову вирве.
Голова його – це пани. Не тільки сучасні, а всяка, у всякій добі, місцева
верхня – провідна і правляча – верства, яку Ви – представники народу –
своїми «очима завидющими і руками загребущими», всякий раз, як починає
творитись Держава Українська, назад в Москву та Польщу заганяєте.
Верству цю Ви мусите до народу притягнути і з народом в одну націю
зв’язати. А зробите це лиш тоді, коли панські сепаратистські українськодержавницькі стремління всіми силами своїми, всім Вашим впливом на
народ піддержите. Без цього вся Ваша українська – соціалістична,
націоналістична, чи як би Ви її не називали – праця, буде конвульсіями
живого кадовбу з прищемленим верхом. І не називайте екскрементів, які Ви,
безвершники, будете в цих конвульсіях виділяти – Україною, бо реальної
України – Держави Української – з них не буде ніколи, ніколи»3.
Хоча сказане виглядає й не дуже інтелігентно, зате щиро й прямо. А
одним із визначальних кроків у реалізації задумів стало створення
В.Липинським разом з прихильниками (Д.Дорошенком, М.Кочубеєм,
А.Монтрезором, С.Шеметом, Л.Сідлецьким та ін.) Українського союзу
хліборобів-державників (УСХД) і підписання в травні 1920 р. угоди з
П.Скоропадським. «Завданням нашим, – говорилося в документі, – являється
1

Збірник Хліборобської України. – Прага, 1931. – Т. 1. – С. 19.
Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського
монархізму // Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. – К.; Філадельфія, 1995. – Т. 6:
Політологічна секція. – С. VII-VIII.
3
Там само. – С. ІХ.
2
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збудування незалежної, міцної Української Держави. Завдання це будемо
вважати виконаним, коли державну організацію завершимо коронаційним
актом»1.
Переконуючи в доцільності інституту гетьманства, В.Липинський
наголошує, що в досвіді українства виборність і залежність від чужих
держав виявилися шкідливими для розвитку нації. Тому саме спадкова,
«дідична» монархія, до якої наприкінці свого життя прагнув і
Б.Хмельницький, має, на його думку, стати найвідповіднішою формою
державного устрою в Україні. Обґрунтовуючи теоретичні засади інституту
монарха в Україні, В.Липинський наголошував, що УСХД має об’єднати
всіх, хто бажає відродження України: «Ми хочемо, щоб вони всі муром
стали біля Гетьмана і його Роду, як одинокого, реального, живого Символу
України. Бо тільки така точка опори України в самій собі, тільки такий
сталий, з батька на сина переходячий український центр дасть хребет
українству – зародкові Української нації». В.Липинський підкреслював, що
основою діяльності та «святогляду» УСХД є відродження гетьманства в
Україні «як найкращої системи організації українотворчих сил»2.
Закладаючи ідеологічні підвалини українського монархічного руху,
В.Липинський планував обмежити владу гетьмана політичним органом –
Радою присяжних і виконавчим органом – Гетьманською управою. В
результаті інститут гетьманства мав виконувати консолідуючі і
представницькі функції, залишаючись по суті символічною фігурою в
державі і лише репрезентуючи гетьманський рух, насправді не будучи його
політичним лідером. Одночасно В.Липинський сподівався, що міцна
гетьманська організація «орденського типу», якою видавався УСХД,
ідеологічно і політично очолюваний ним самим, зуміє контролювати дії
гетьмана та керувати його кроками, скріплюючи його морально-політичний
авторитет назовні.
При всій своїй абстрактно-теоретичній стрункості й довершеності
концепція «дідичної» монархії від моменту свого обнародування викликала
неоднозначну реакцію, істотні заперечення. Підводячи своєрідний підсумок
дискусіям, М.Попович м’яко, делікатно зауважував: «Так чи інакше, позиція
В.Липинського може бути зрозуміла за умов революційної анархії, але не
може бути принята»3. Гадається, справедливості ради, можна вжити й
жорсткіших оцінок. Якщо на практиці гетьманська модель державної
організації виявилася безпорадною в часи революційних потрясінь, коли
втомлені суспільства часто схиляються до пошуків варіантів «сильної руки»,
то ще менше підстав для реалізації моделі «дідичної» монархії було в
безконфліктну або мало конфліктну добу. Мабуть, небезпідставно
Я.Дашкевич припускав: В.Липинський зрештою й сам зрозумів

1

Осташко Т. Назв. праця. – С. 88.
Липинський В. Назв. праця. – С. ХХVІІ.
Попович М. В’ячеслав Липинський і український консерватизм // В’ячеслав Липинський.
Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – К.; Філадельфія, 1994. – С. 50.
2
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нездійсненність вистражданої й виплеканої ним «романтичної»,
«захоплюючої» моделі Української державності1.
Невідворотною була масштабна протидія силовому насадженню
монархічно-авторитарного устрою. Для ХХ ст. він загалом перетворився на
історичний анахронізм.
Що ж до українства, то йому ніколи не були притаманні
антидемократичні традиції. Воно у своїй більшості незмінно тяжіло до
систем суспільної організації на народоправчих засадах.
Великі питання викликала проблема харизматичності П.Скоропадського.
Більшість його сучасників, велика кількість дослідників у наступному
взагалі вважали його випадковою постаттю на владному Олімпі,
особистістю, потенції якої зовсім не відповідали викликам часу і потребам
розвитку нації. Без харизматичного лідера, як стрижня й «марки» усієї
політичної системи, нічого було розраховувати на втілення накреслених
планів у життя.
Не існувало в Україні й скільки-небудь міцного прошарку «дідичів» –
«лицарів», пов’язаних із землеробським способом виробництва – основної
умови реалізації задумів В.Липинського. На його думку, цю верству
заможних господарів-власників-хліборобів історія, обставини мали лише
сформувати в перспективі. І що те має статися неодмінно – навряд будь-хто
взявся б гарантувати напевне.
Навіть у середовищі монархістів-гетьманців логічні конструкції
В.Липинського були сприйняті з осторогою, недовірою, а то й взагалі
вороже. Це було великою трагедією вченого і політика, який щиро прагнув
якнайбільше прислужитися власному народу, однак поступово потрапляв у
дедалі більшу ізоляцію.
Не вважаючи вищевикладене абсолютним, навіть головним,
визначальним у комплексній оцінці діяльності В.Липинського, його
творчого доробку, водночас видається доцільним і необхідним врахування
наведених тут міркувань і висновків.

1
Дашкевич Я. Хам чи Яфет: В’ячеслав Липинський і Українська революція // В’ячеслав
Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна. – К.; Філадельфія, 1994. – С.
60.
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Кліш А.Б. (Тернопіль)
ЛИСТУВАННЯ КИРИЛА СТУДИНСЬКОГО
ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
У статті комплексно досліджується епістолярна спадщина відомого
громадсько-політичного діяча та науковця кін. ХІХ − І пол. ХХ ст., голови
Наукового товариства імені Шевченка у Львові (1924–1932) академіка
ВУАН (1924–1933, 1939–1941).
На cучасному етапі розвитку України як незалежної і демократичної
держави, одним з найважливіших завдань є вивчення свого минулого,
пізнати яке найбільш об’єктивно та різнобічно можливо лише через його
персоніфікацію.
Кирило Студинський – помітна постать в українській науці, літературі,
громадсько-політичному
житті.
Талановитий
мовознавець
і
літературознавець, ініціатор багатьох суспільно-громадських починань,
педагог, організатор української вищої школи, професор Львівського
університету, голова Наукового товариства імені Шевченка у Львові, член
численних наукових, культурологічних і громадсько-політичних товариств
та інституцій.
Тривалий час ім’я К. Студинського на батьківщині було замовчуване.
Лише в останні роки з’явилися публікації, у яких відзначається внесок
К. Студинського в організацію НТШ1. Досліджується також його наукова
спадщина на ниві україністики, окремі факти біографії вченого можна
знайти у працях, що вийшли вже за часів незалежної України2. Однак
науковий доробок, життєвий шлях К.Студинського, його внесок в українське
суспільно-політичне і культурне життя досі залишаються недослідженими.
До важливих джерел вивчення життя і діяльності К. Студинського варто
віднести його епістолярну спадщину. Епістолярій найглибше відображає
внутрішнє духовне життя вченого, містить цікавий матеріал як особистого
характеру, так і стосовно громадсько-просвітницької і політичної діяльності.
1
Романів О. Наукове товариство ім. Шевченка – перша Українська академія наук //
Київська старовина. – 1999. – № 2. – С. 49-72; Кліш А. Внесок К. Студинського у становлення і
розвиток Наукового товариства імені Шевченка // Наукові записки Тернопільського
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. –
Тернопіль, 2005. – Вип. 1. – С. 37-44.
2
Єдлінська У. Кирило Студинський (1868 – 1941). Життєписно-бібліографічний нарис. –
Львів, 2006. – 309 с.; Сеник Л. Кирило Студинський про етапи українського культурнонаціонального відродження // Т. Шевченко i українська нацiональна культура: Матеріали наук.
симпоз. (Львiв, 8-9 червня 1989 р.) / ЗНЦ АН УРСР, Iн-т сусп. наук та iн. – Львiв: Світ, 1990. –
С. 83-85; Кліш А. Б. Роль Кирила Студинського в дослідженні національного відродження на
західноукраїнських землях // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства. – К., 2005. – Т. ІV. – С. 199-209; Його ж. Вплив греко-католицького
клерикального оточення на формування Кирила Студинського як політика та громадського
діяча // Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали XVIII
Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ІПШІ, 2006. – С. 99-101.
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Листи містять таку інформацію, яку неспроможні зафіксувати інші
джерелознавчі матеріали чи документи. Епістолярна спадщина розкриває
внутрішній світ вченого, глибину душевних переживань. Усе це допомагає
подати цілісний образ автора. За визначенням дослідниці Н. Лисенко, листи
– це, зазвичай, результат імпровізації, тож вони зберігають насамперед
емоційну напругу1.
Для досягнення означеної мети необхідно розв’язати такі дослідницькі
завдання: максимально виявити листи К. Студинського, котрі зберігаються
в державних архівах та рукописних колекціях наукових бібліотек України,
Польщі та інших країн; провести всебічний критичний джерелознавчий
аналіз виявлених епістолярних джерел і визначити, які сюжети громадськополітичного та культурного життя України періоду листування у ньому
відображені, безпосередню участь у них кореспондентів.
Листи до К. Студинського, які будуть використані у запропонованому
огляді, опубліковані переважно у двох збірниках “У півстолітніх змаганнях:
Вибрані листи до Кирила Студинського (1891–1941)”2 та “Листи Михайла
Грушевського до Кирила Студинського (1849–1932)”3.
Серед адресатів – відомі вчені і діячі культури, зокрема О. Барвінський,
В. Винниченко, Б. Грінченко, Ф. Вовк, Б. Лепкий, Ф. Колесса, С. Людкевич,
Х. Алчевська та багато інших. Більшість респондентів К. Студинського
зверталася до нього один раз або двічі-тричі. Є й такі, які писали упродовж
багатьох років. Між ними й К. Студинським велося тривале й інтенсивне
листування, що становить цілі збірки. Найбільші з них – листування з
визначним науковцем та суспільним діячем Ф. Савченком – 397 листів
(1929–1932), істориком М. Грушевським – 335 листів (1894–1932),
літературознавцем та поетом Б. Лепким – 250 листів (1899–1912, 1939)4.
На жаль, багато листів К. Студинського не збереглося. Але завдяки тому,
що його адресатами були видатні діячі української культури, після них
залишилися особові фонди, які містять і листи К. Студинського. Зокрема, в
ЦДІА України у м. Львові зберігаються листи вченого до Я. Гординського5,
С. Томашівського6, Ю. Романчука7 та ін. В Інституті рукописів НБУ
ім. Вернадського у фонді 3 “Листування” знаходяться листи до М. Петрова,
Б. Грінченка, А. Криловського8.

1
Лисенко Н. За рядками листування О. Олеся та О. Ольжича // Наукові читання. – 1998:
Праці молодих учених. – К., 1999. – С. 121.
2
У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи до Кирила Студинського (1891 – 1941). – К.:
Наук. думка, 1993. – 765 с.
3
Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського (1849 – 1932). – Львів; Нью-Йорк:
Вид. М.П. Коць, 1998. – 267 с.
4
У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи… – С. 5-6.
5
Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІА України у
м. Львові), ф. 384 (Гординський Я.), оп. 1, спр. 52.
6
Там само, ф. 368 (Томашівський Степан – історик), спр. 146.
7
Там само, ф. 382 (Романчук Юліан), спр. 3.
8
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів (далі – ЛНБ
ім. В. Стефаника НАН України ВР), ф. 3 (Листування), спр. 7955; 39549; 61900.
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Листи К. Студинського до І. Франка містяться у фонді 3 “Франко”
рукописного відділу Інституту літератури ім. Т. Шевченка1. У цьому ж
відділі знаходяться листи К. Студинського до О. Кобилянської (ф. 14)2,
О. Маковея (ф. 59)3, В. Лукича (ф. 61)4, С. Єфремова (ф. 120)5.
Листи К. Студинського до визначного правника та історика С. Шелухіна
зберігаються у фонді 3695 “Особовий фонд члена Центральної Ради,
сенатора і професора Сергія Павловича Шелухіна”6.
Значний масив листів зберігається у відділі рукописів ЛНБ НАН України
ім. В. Стефаника. Важливе місце займає листування вченого з відомим
політиком О. Барвінським7, літературознавцем М. Возняком8. Листи до
В. Ягича зберігаються в епістолярному архіві у Загребі9.
Повнішому і глибшому розкриттю теми сприяють насамперед фонди
відділу рукописів Бібліотеки Ягеллонської у Кракові: листи К. Студинського
до географа та картографа Є. Ромера10, фізика М. Смолючовського11,
історика та консервативного політика М. Бобржинського12, листування
стосовно утворення українського університету з Я. Лосем13.
Уваги заслуговують листи К. Студинського до відомого дослідника
вітчизняної історії, культури та літератури І. Огієнка, що зберігаються у
відділі стародруків та рукописів Публічної бібліотеки у Варшаві14. Вони
стосуються справ видання наукових публікацій, гонорарів, а також судового
процесу у «справі Юрченка».
Для вивчення питань, які ми розглядаємо у статті, велике значення має
листування між М. Грушевським та К. Студинським. Окремий збірник
листів М. Грушевського до К. Студинського містить 310 листів за 1894 –
1932 рр. з особистого архіву К. Студинського. Знайомство двох учених
розпочалося 1894 р. відразу ж по приїзді М. Грушевського до Львова.

1
Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН
України, ф. 3 (Франко), спр. 1607; 1634; 2060.
2
Там само, ф. 14, од. зб. 1307–1316.
3
Там само, ф. 59, од. зб. 2141–2217.
4
Там само, ф. 61, од. зб. 859–860.
5
Там само, ф. 120, од. зб. 418.
6
Центральний державний архів вищих органів управління України (далі – ЦДАВО
України), ф. 3695, оп. 1, спр. 245.
7
ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11, спр. 2483–2485.
8
Там само, ф. Воз, спр. 471, п. 116.
9
Hamm J. Register der Korrespondenz von Vatroslav Jagič im Besitz der Universitätsbibliothek in
Zagreb // Wiener slavistiches Jahrbuch. – 1960. – Bd. VIII. – S. 103.
10
Oddział Rękopisów Bibliotece Jagiellońskiej, 10383 III. Bruliony i kopie listów Eugeniusza
Romera z lat 1905-1954. – T. 18: 1927. – k. 25; 10341 III. Korespondencja Eugeniusza Romera z lat
1901-1954. – T. 62: 1924. – k. 119.
11
Там само, 9420 III. Korespondencja Mariana Smoluchowskiego. – T. 8: k. 64-66.
12
Там само, 8084 III. Korespondencja Michała Bobrzyńskiego. – k. 302-303; 8090 III.
Korespondencja Michała Bobrzyńskiego. – k. 508-513.
13
Там само, 7570 IV. Materiały dotyczące komisji organizacyjnej Uniwersytetu o j. wykładowym
ruskim (ukraińskim) Listy do J. Łosia: k. 53, 65-66, 69-72, 82-85; Bruliony listów J. Łosia k. 81.
14
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Dział Starych Druków i Rękopisów, № 2470 (Zbior
Iwana Ogijenki (Ohijenki, arcybiskupa Ilariona)).
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Окремі листи до К. Студинського знаходяться у збірках документів,
присвячених А. Крушельницькому1, І. Огієнку2, В. Гнатюку3.
Спроби групування листів за змістом, звичайно, малопереконливі, бо
кожен лист містить кілька або й кільканадцять питань та тем. Однак можна
виділити ряд спільних тематичних груп. Зокрема, простежуються: наукові і
науково-організаційні питання; видавничі справи; аспекти, пов`язані з
навчанням; життя українських інституцій в Україні і за кордоном; контакти з
вченими, письменниками та людьми інших професій; особисті та родинні
справи.
Слід сказати, що за хронологічно-проблемним критерієм листування
доцільно поділити на 3 періоди: 1) 1892–1920 рр. – час становлення К.
Студинського як громадсько-політичного діяча та науковця, його діяльність
на чолі Суспільно-християнського союзу та редактора тижневика «Руслан».
2) 1921–1939 рр. – період перебування Східної Галичини у складі
Польщі, насичений бурхливою громадсько-політичною діяльністю
К. Студинського на чолі Комітету допомоги голодній Україні та НТШ.
Варто зазначити, що цей час був найпліднішим у житті визначного вченого.
Його талант виявився на різних ділянках: вчений був відомим громадськополітичним діячем, чудовим видавцем наукових праць та організатором,
автором десятків теоретичних праць. Завдяки активній участі
К. Студинського у діяльності НТШ авторитет Товариства зріс як в Україні,
так і поза її межами. У цей час він активно листується з М. Грушевським,
зберігаючи зв’язки між Галичиною та Наддніпрянщиною.
3) 1939–1941 рр. – час перебування Західної України у складі радянської
держави. Листи цього періоду зображають К. Студинського як захисника
українців, які переслідувалися радянською владою.
Ще в студентські роки молодий науковець розпочав листування з
відомим на той час ученим Ф. Вовком, який жив і працював у Франції. З
листів видно, що він був широко обізнаний з науковими новинами і
намагався їх популяризувати. Зокрема, в листі від 22 квітня 1891 р. йдеться
про переклад французького журналу статті Ф. Вовка для часопису
“Правда”4. Ф. Вовк намагався передати своє прагнення піднесення престижу
і світового імені української науки молодому вченому, що пізніше стала для
К. Студинського однією з провідних ідей, якою жив і для якої він працював
усе своє життя.
К. Студинський протягом багатьох років залишався соратником і другом
О. Барвінського, про що свідчить їхнє листування, що стосувалося
громадського та політичного життя галичан. Перебуваючи на стажуванні у
Берліні К. Студинський у листі до О. Барвінського, високо оцінюючи
1
Антін Крушельницький – письменник, публіцист, педагог, громадський діяч: Матеріали до
бібліографії / Укл. О. Канчалаба. – Львів, 2002. – 460 с.
2
Пам’ятки: епістолярна спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона) 1907 – 1968. – К.,
2001. – Т. 2. – 478 с.
3
Гнатюк Володимир: Документи і матеріали (1871-1989) / Упорядн. Я. Дашкевич,
О. Купчинський, М. Кравець, Д. Пельц, А.Сисецький. – Львів: НТШ, 1998. – 464 с.
4
У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи… – С. 17-18.
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матеріали Берлінської бібліотеки, дивувався як люди інших національностей
дбають про розвиток українознавства на відміну від самих українців1.
У листі до О. Барвінського від 5.12.1901 р. К. Студинський описував
участь М. Грушевського у розв’язанні проблеми студентів і виступив на
його захист, заявивши, що поляки вказують на М. Грушевського, як на
провокатора, хоча той був противником сецесії молоді2.
У цей період свого життя К. Студинський був активним діячем
суспільно-християнської течії, зокрема брав участь у заснуванні та
діяльності «Руської громади». У цьому контексті важливе його листування з
А. Вахнянином. Листи свідчать про передвиборчу боротьбу в Східній
Галичині між різноманітними течіями українського суспільно-політичного
руху. Зокрема, він схвалив рішення А.Вахнянина щодо зняття його
кандидатури, ствердивши, що курс Л.Пінінського спрямований на підтримку
русофілів і «проти него, розуміє ся, ми за слабі»; «видно, що на чисто
народну політику нам ще не пора: ми любимо або польський обух, або
кацапский»; до того ж «посольства» «розстроюють нерви, викликають лише
зьвірскі напасти зі сторони ріжних кацапів і сконсолідованих».
К. Студинський не вірив у чутки про спроби порозуміння О. Барвінського з
Народним комітетом щодо підтримки його кандидатури на Бродівщині,
твердячи, що «як довго кацапи не стали осторонь від наших націоналдемократів, так довго з останніми миритися годі. Наша справа за свята для
таких «сдєлок». Щоправда, К. Студинський закликав А.Вахнянина не
оголошувати свого рішення без згоди «Руської громади» та ще раз
спробувати разом із О. Барвінським порозумітися з австрійським прем’єром
Е. Кербером, аби він вплинув на Л.Пінінського3.
Серед найближчих друзів та колег К. Студинського був його гімназійний
товариш Осип Маковей. Кирило Йосипович неодноразово агітував
О. Маковея писати статті та фейлетони до «Руслана», обговорював питання
видання творів4. З листів до О. Маковея ми дізнаємося про педагогічну
діяльність К. Студинського. Як зазначено у листі від 11 січня 1903 р.,
К. Студинський мав більше 150 слухачів (найбільше серед викладачівукраїнців), які виявляли зацікавлення питаннями давньої української
літератури5.
Саме на цей період припадає знайомство та дружба з визначним
українським істориком М.Грушевським. У 1904 р. К. Студинський разом з
І. Франком та М. Грушевським написали листа до голови національнодемократичної партії Юліана Романчука, у якому висловили жаль за

1

ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11, спр. 2483 – 2485, арк. 19.
Там само, арк. 54-55.
3
Аркуша О. Український християнсько-суспільний рух у Галичині на початку XX століття:
політичне товариство "Руська громада" // Шляхами історії. Науковий збірник історичного
факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка. На пошану професора
Костянтина Кондратюка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2004. – С. 77.
4
Відділ рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН
України, ф. 59 (Маковей О.), од. зб. 2149, арк. 1-2.
5
Там само, од. зб. 2161, арк. 2.
2
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поведінку органів цієї партії щодо українських товариств народного
напрямку, у яких вони працювали1.
З листування між ними випливають і деталі конфлікту 1913 р. у НТШ
між членами-галичанами та головою товариства. Початок конфлікту поклали
публікації в тижневику «Діло» Г. Хоткевича та С. Томашівського з
критикою громадської поведінки вченого. Напередодні зборів НТШ, 29
червня 1913 р. його членам було розіслано анонімну брошуру «Перед
Загальними Зборами Наукового Товариства ім. Шевченка», підписану
«Комітетом громадського добра». У листі від 10 січня 1914 р. до
М. Грушевського К. Студинський різко осудив брошуру та просив не
зрікатися посади голови Товариства2.
Популярним в Україні на початку ХХ ст. стало відзначення святкових
ювілеїв відомих культурних діячів. Вони, як правило, збирали і згуртовували
свідомих діячів патріотичного руху з усієї України. К. Студинський був
репрезентантом НТШ на відкритті пам’ятника І. Котляревському (1903),
ювілеїв М. Лисенка (1904), І. Нечуя-Левицького (1905), М. Грушевського
(1926). Зокрема, на святі відкриття пам’ятника І. Котляревського,
К. Студинський, як голова делегації від НТШ, отримав вказівку
М. Грушевського, що делегація від НТШ не була відмінна від інших
галицьких репрезентантів, оскільки Товариство не є локальним, а має
всеукраїнський характер3.
Однією з форм громадської діяльності українців були заходи з
працевлаштування своїх однодумців, допомога їм перебратися з провінції в
центри культурного життя. Зокрема, за стараннями К. Студинського
Б. Лепкого переведено на посаду лектора української мови в Краківському
університеті4.
Громадську та просвітницьку працю К.Студинського призупинила Перша
світова війна. Перейшовши через нелегкі випробування війни, він у
післявоєнний період знову взявся до просвітницької та громадськополітичної роботи.
Світогляд К. Студинського був надзвичайно широким, оскільки його
хвилювали не лише місцеві галицькі проблеми, а й проблеми цілої України,
яка в цей час переживала “голодні роки”. Створений і очолений за кордоном
М. Грушевським “Комітет допомоги голодній Україні” мав свій Крайовий
комітет у Галичині, який очолював К. Студинський. Діяльність і співпрацю
цих організацій можна простежити за листуванням М. Грушевського до
К. Студинського.
На початковому етапі роботи Комітету М. Грушевський повідомляв
К. Студинського про окремі адреси і людей, з якими можна співпрацювати в
Наддніпрянщині. Такими зв’язковими, на думку М. Грушевського, були
Д. Левицький, І. Косак, Я. Окуневський, І. Мар’яненко. К. Студинський
1

ЦДІА України у м. Львові, ф. 382 (Романчук Юліан), спр. 3, арк. 1.
Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України у
м. Києві), ф. 1235, оп. 1, спр. 778 (Листи Студинського К.), арк. 54.
3
ЦДІА України у м. Львові, ф. 362, оп. 1, спр. 280, арк. 6-7.
4
Там само, ф. 362, оп. 1, спр. 334, арк. 1.
2

241

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

налагоджує з ними співпрацю. В подальшому М. Грушевський інформував
К. Студинського про стан населення в Наддніпрянщині (на прикладі свого брата
Олександра, який на той час працював професором університету в Києві). Також
М. Грушевський радився з К. Студинським, як краще розділяти гроші між усіма
регіонами Наддніпрянщини1. Комітет допомагав не тільки грішми, а й пересилав
одяг, взуття, збіжжя2. Та найбільшою проблемою для Комітету був розподіл
допомоги між регіонами, оскільки, крім Комітету, працювало ще кілька
допомогових організацій (Римський комітет, Празький комітет, Берлінський
комітет). Одні люди отримували кілька посилок, а інші – зовсім нічого. Через це
Грушевський пропонував К. Студинському співпрацю Львівського комітету з
Віденським3. Так, Віденський комітет намагався переправити через Галичину в
Наддніпрянщину 30 вагонів збіжжя, з невідомих причин поляки конфіскували
його4.
Робились також спроби забрати частину наукових кіл до Галичини, так у
липні 1922 р. прибуло 10 осіб з Києва, 2 з Одеси5. Для збільшення допомоги
М. Грушевський пропонував відіслати І. Косака в Америку для збору коштів, але
на це потрібно 150 – 200 доларів, і запитує чи не надав їх би Львівський комітет,
проте через деякий час просить К. Студинського вислати свою людину в
Америку для збору коштів.
У серпні 1922 р. Львівський комітет встановив стосунки з Червоним
Хрестом, що засвідчило його визнання6. Завдяки листуванню між
М. Грушевським і К. Студинським та співпраці Віденського та Львівського
комітетів відбувалася координація посилок і грошей, які відправлялися в
Наддніпрянську Україну.
Про активну діяльність у цьому комітеті К. Студинського свідчать листи
відомої письменниці Х. Алчевської, зокрема 6 листопада 1922 р. вона пише:
“Надзвичайно зворушили Ви мене допомогою через АРА! Тепер люди можуть
відвдячуватись лише роботою задля рідної культури…”7
У 1924 р. матеріальне становище українських науковців в УСРР значно
покращується. М. Грушевський прийняв запрошення Української Академії наук
та переїхав до Києва. У тому ж році припинив свою діяльність “Львівський
комітет допомоги Голодній Україні”. Проте його значення є надзвичайно
важливим, оскільки галичани в скрутний час не залишили своїх братів наодинці
з їхніми проблемами, попри відсутність власної держави, перебуваючи в не
набагато кращому становищі. Великий внесок у діяльність комітету, безперечно,
належить К. Студинському, про що неодноразово писав йому М. Грушевський:
“За запомогою Великій Україні зробились те велике діло і ся свідомість повинна
Вам вистарчити за всю велику працю і всі неприємности”8.
У міжвоєнній Польщі К. Студинський залишився практично без засобів для
існування. У зв’язку з тим, що він не присягнув на вірність Польській державі
1

Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського… – С. 16, 17, 19, 35, 39, 63.
Там само. – С. 20.
3
Там само. – С. 22-23
4
У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи…– С. 371.
5
Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського… – С. 25.
6
Там само. – С. 28-30.
7
К.Ст. З життя і творчости Христі Альчевської // Діло (Львів). – 1923. – Ч. 32 (9.913). – 15
травня. – С. 2.
8
Листи Михайла Грушевського до Кирила Студинського… – С. 101.
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його звільнено з Львівського університету. Слід сказати, що кандидатура
К. Студинського розглядалася на призначення на посаду професора
Ягеллонського університету. Проте це призначення зіткнулося з
адміністративними проблемами. Міністр Грабський, не тільки відкладав
призначення, а й знайшов спосіб йому протидіяти, запропонувавши
К. Студинському набагато нижче становище, порівняно зі становищем за часів
Австро-Угорської імперії. Йому пропонували посаду контрактового професора,
на котру К. Студинський категорично не погоджувався, у листі до Я. Лося
зазначивши: «Мене ламали по життю, але не зламали. Я не зігну шиї, бо все, що
було для мене і моїх дітей дорогим, таким і залишиться»1.
5 листопада 1924 р. К. Студинський, як голова університетського комітету
НТШ, запропонував українських членів для комісії у справі створення
українського університету: О. Колессу, Ст. Дністрянського, Ст. Рудницького,
К. Студинського, В. Верхановського, І. Свєнціцького. Проте він не посилав
листа безпосередньо в міністерство, а продиктував С. Смаль-Стоцькому, який
надіслав його разом із своїм власним листом. Саме лист С. Смаль-Стоцького, у
якому висловлювалася повна лояльність до польської влади, викликав
неоднозначну реакцію в українському суспільстві.
К. Студинський не підтримав свого колегу. Зокрема, у листі до Я. Лося він
звинувачував С. Смаль-Стоцького у перекручуванні уявлень українського
академічного товариства. В тому ж листі він подав приклади того, чому
співпраця з поляками була практично неможливою, оскільки 11 українських
професорів та лекторів були звільнені з Львівського університету, 500
українських шкіл були змінені на двомовні. По суті, все, чого досягли українці за
часів Австро-Угорщини, було скасовано польською владою2.
У 1926 р. К. Студинського обрано почесним членом Товариства допомоги
емігрантам з України. Голова Товариства І. Огієнко у листі до К. Студинського,
вказуючи на його заслуги перед українськими емігрантами, зазначав, що в
1922 р., за сприяння Комітету допомоги голодній Україні на чолі з
К. Студинським багато емігрантів-українців одержало реальну допомогу і тому
мали можливість утвердитися в еміграції. На чолі НТШ К. Студинський
допомагав українським ученим-емігрантам, приймаючи до друку їхні праці3. Як
влучно зазначив К. Левицький у листі до К. Студинського від 30 січня 1924 р.:
“А вжеж Ваш останний лист – се перший голос особи з краю, що в часі нашого
лихоліття виявила благородне почуваннє людскости…”4 Отже, як ми бачимо,
К. Студинський не поділяв українців на східних і західних, а намагався домогти
всім, хто цього потребував.
У листі за 24 жовтня 1928 р. Л. Гец висловив вдячність К. Студинському:
“...Все, що маю, – то від Вас стипендію, Ви мені виробили, до хати прийняли як
рідного, до іспиту допомогли мені – цілий належу до Вас, одним словом
виховали мене”5.
1
Oddział Rękopisów Bibliotece Jagiellońskiej, 7570 IV. Materiały dotyczące komisji
organizacyjnej Uniwersytetu o j. wykładowym ruskim (ukraińskim) Listy do J. Łosia: k. 53, 65-66, 6972, 82-85; Bruliony listów J. Łosia k. 81.
2
Там само.
3
Пам’ятки: епістолярна спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона) 1907 – 1968. – К.,
2001. – Т. 2. – С. 204-205.
4
У півстолітніх змаганнях: Вибрані листи…– С. 411.
5
Там само. – С. 538.
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Про ставлення польської влади до українців яскраво свідчить уривок з листа
К. Студинського до М. Грушевського від 14 березня 1927 р., що присвячений
повені на Галичині: “Польський уряд ледви би буде спішитись з поміччю. Нехай
“хами” (українці – А.К.) вигинуть з голоду та тяжких недуг”1.
Окрему сторінку епістолярію займає період головування К. Студинського в
НТШ. Діяльність К. Студинського в НТШ високо цінував М. Грушевський: “Не
можна не спинитись над деякими моментами поза університетської діяльности
проф. Студинського. Багато праці віддав він і віддає він організації наукової
праці в українськім науковім осередку Галичини – Науковім т-ві ім. Шевченка:
довго був він заступником голови його минулого року (1923) вибраний головою,
з незвичайною енергією працює над його духовним і матеріяльним
подвигненням з тяжкого становища, до якого привело його попереднє бурхливе
десятиліття”2.
К. Студинський посприяв тому, щоб НТШ купило „Щоденник” у
Є. Чикаленка. Листи Є. Чикаленка на адресу НТШ підтверджують, на яких
умовах він здійснив продаж свого ”Щоденника”3.
Слід сказати, що заходами науковців із Галичини в УСРР закладено
підвалини колекції західноукраїнської періодики (“Вечерниці”, “Мета”, “Нива”,
“Правда”, “Світ”, “Діло”, “Руслан” тощо) за низку років. Так, у листі
К. Студинського від 28 березня 1928 р. до М. Скрипника йдеться про ліцензію
“на висилку перших 36 річників “Діла” за р[оки] 1881–1916”. “Потім, – писав
голова НТШ, – буду їх дальше комплектувати аж до найновіших часів”4.
У цей час пожвавилося листування з чеськими професорами, обраними
членами НТШ, знайомими ще з часів навчання у Відні, а також з іншими
європейськими вченими, яких К. Студинський залучав до членства, висилав їм
свої наукові праці, ознайомлював із діяльністю НТШ. Серед них Ф. Кляйн,
М. Планк, Д. Гільберт, Я. Бідльо, Ф. Пастрнек, Я. Лось, Я. Махал, А. Пенк,
А. Мазон тощо.
К. Студинський намагався підтримувати контакти з науковими колами УСРР,
в окремих випадках порушував клопотання перед знайомими урядовцями про
перегляд справ репресованих українських учених. Так, 28 грудня 1932 р. він у
листі до свого давнього знайомого Ю. Войцехівського, тоді впливового
секретаря ВУЦВКу висловив прохання допомогти у звільненні з ув’язнення
Ф. Савченка, колишнього помічника М. Грушевського. 6 січня 1933 р.
Ю. Войцехівський відповів львівському науковцеві, що ознайомившись із
справою Ф. Савченка, переконався в тому, що вирок застосовано правильно, і
нема ніяких підстав вживати заходів щодо його звільнення чи пом’якшення його
стану. Відповідь ця була формальною відпискою, оскільки за лічені дні між
отриманням листа й відповіддю на нього навряд чи можна було ґрунтовно
ознайомитися зі “справою” Ф. Савченка5.
У цей період він дуже критично ставився до керівництва українською наукою
за кордоном, порівнюючи його діяльність з роботою радянської влади в УРСР.
1

ЦДІА України у м. Києві, ф. 1235, оп. 1, спр. 778, арк. 187.
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 12, спр. 7453, арк. 6.
ЦДІА України у м. Львові, ф. 362, оп. 1, спр. 413 (Листи Чикаленка Євгена. 1923−1928),
арк. 7, 9.
4
Рубльов О., Черченко Ю. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції 20–50-ті роки
ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1994. – С. 54-55.
5
Там само. – С. 165-166.
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Зокрема, у листі до С. Шелухіна К. Студинський гостро критикує петлюрівщину
за втручання в науку за кордоном, зокрема за те, що до академічного комітету
персонально обрано О.Шульгина, А. Яковлева, М. Славінського і О. Лотоцького
(всі члени “Тризуба”), перетворивши тим самим цю організацію на політичну1.
На знак протесту проти злочинної політики уряду СРСР, ряд
західноукраїнських учених, у тому числі і К. Студинський, відмовилися
отримувати з Харкова належну їм зарплату. Згодом їх виключили з ВУАН.
У цей час К. Студинський повністю усунувся від громадського життя. Його
позбавлено пенсії, мотивуючи тим, що польський уряд підписав з Австрією у
1923 р. угоду про те, що, хто не зложив присяги польському народу, не має права
на пенсію. К. Студинський вважав, що його позбавили платні за статті у “Ділі”,
“Раді”, “Новому часі” про радянську Україну, її культурне життя. У цей час він
жив з невеликого прибутку від будинку, що ще за правління Австрії придбав для
дружини. У нього залишалися два шляхи “…руку на вулиці простягати, або йти
на службу до Києва, а звідтам на Соловки як контрреволюціонера”2.
У 1935 р. він писав своїм друзям: “Я по давному не бачуся з ніким. Бувають
дні, що з хати не виходжу”3. Друга половина 30-х років – це час, повністю
відданий творчій праці. К. Студинський спокійно ставиться до звинувачень у
радянофільстві: “Я вже стільки пасквілів перечитав на себе в житті, що вони
перестали на мене робити враження” – пише він до Я. Гординського 3.08.1937 р.4
Ще в 1924 р., у листі до Я. Гординського, К. Студинський передбачав таку
ситуацію: “Згадуєте про мої заслуги для Товариства. Се не заслуга, а чесно
сповнений обов’язок. Боюсь навіть думати про які небудь заслуги… Та свою
роботу, якою мене наділила громада, виконаю до кінця з глибоким
пересвідченням, що і за неї почастують мене попід ребра…”5
У 1937 р. К. Студинський потрапив у дуже неприємну ситуацію, про яку
йдеться у його листі до ректорату Богословської академії. 16 – 17 травня 1937 р.
у Перемишлі мав відбутися з’їзд істориків, на який був запрошений директор
філологічної секції. Дізнавшись про це, семеро учасників з’їзду, серед яких був і
викладач богословської академії К. Чехович, виступили проти участі
К. Студинського. З’їзд виключив згаданих науковців, обмеживши свою
програму лише виступами музеологів. К. Студинський не вимагав будь-якої
сатисфакції з боку К. Чеховича та інших колег, як він зазначав “…хочби тому,
що той не шанує чести другого, це й не заслуговує на те, щоб його уважати за
джентельмена”6.
Ще один період життя та листування К. Студинського припадає на період
становлення радянської влади на території Західної України в 1939–1941 рр. У
цей час його обирають головою т.зв. Народних зборів, народним депутатом
Радянського Союзу, проректором Львівського університету, він займає активну
суспільно-політичну позицію.

1

ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 1, спр. 245, арк. 15.
ЦДІА України у м. Львові, ф. 362, оп. 1, спр. 3, арк. 7.
3
Єдлінська У. Суспільно-громадська та наукова діяльність академіка Кирила Студинського
// Наукове товариство імені Т. Шевченка і українське національне відродження: Збірник
наукових праць і матеріалів першої наукової сесії НТШ. – Львів, 1992. – С. 96.
4
Єдлінська У. Учений великих заслуг і доброго серця // Свобода. – 1993. – 2 жовтня. – С. 4.
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Водночас К. Студинський різко виступив проти русифікації новою владою
культурного та наукового життя Галичини. Зокрема, у листі до віце-президента
ВУАН він писав, що заступник директора відділу АН Самілов почав підбирати
персонал без узгодження з ним. Деякі з них не знали української мови. На думку
К. Студинського, знання мови, незважаючи на національність, у філіалі ВУАН є
обов’язковим1.
До К. Студинського звертався проф. Тихонов з проханням, щоб могила
І. Федорова, пам’ятник першодрукаря, була приведена до порядку2. Він, як член
уповноваженої комісії Народних зборів Західної України, прийняв подарунок від
наукової бібліотеки Московського університету для Львівського університету у
вигляді більш ніж 2 тисяч томів із книг найновішої наукової та навчальної
літератури радянських видавництв.
20 січня 1940 р. до нього звертаються репресовані галичани: “Шановні
земляки! К. Студинський, Ф. Колесса, М. Возняк, М. Панчишин, П. Франко і всівсі. Невже і Ви забули про нас? […]. Ми тут мучимося по лагерах зовсім
невинні, нам нав’язували чудовищні злочини. Коли ще нас зосталося в живих
яких тисяч три, то це дуже добре, а не забувайте, що нас тут було після 19 – 20
років більше шістдесяти тисяч”3. К. Студинський не забував. Зокрема, 15–19
січня 1941 р. у Львові відбувся “Процес 59-ти”, що набув надзвичайно широкого
громадського резонансу як через мужню поведінку підсудних, так і через
неймовірно жорстокі вироки. Сорока двом підсудним виголосили присуд –
“смертна кара”; сімнадцять “отримали” по 10 років каторги і по 5 років заслання.
Щойно після клопотання голови Народних зборів Західної України, депутата
Верховної ради СРСР академіка К. Студинського, Президія Верховної Ради
СРСР замінила жінкам розстріл на десятилітнє ув’язнення4. У цій справі
К. Студинський звертався особисто до М. Хрущова5.
Також К. Студинський у зверненнях до Верховної Ради СРСР та Верховної
Ради УРСР виступав на захист українського селянства, писав, що колективізація
в західних областях “ще не поступила так далеко, щоби неможна було позбавити
одноосібні господарства їх живого і мертвого інвентаря без шкоди для
господарства радянської влади”6. Як влучно зазначив М. Семчишин,
К. Студинський “став чи не центральною фігурою для львів’ян. Слід відзначити,
що він виявив себе правдивим, щирим, сміливим захисником усіх громадян,
яким загрожувало якесь нещастя… Він був справжнім захисником від усіляких
кривд”7.
Підсумовуючи, можемо сказати, що викладені факти не вичерпують тему, а
свідчать про різні напрями діяльності К. Студинського, його внесок у розвиток
української культури. Подальше опрацювання та публікація його епістолярію
дасть можливість прослідкувати складні суспільно-політичні процеси на
території України кінця ХІХ – І пол. ХХ ст.
1
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Турчин Я.Б. (Львів)
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРГІЯ ШЕЛУХІНА
У статті проаналізовано науково-теоретичну спадщину С.Шелухіна,
ідеї якої співставляються з його практичною державотворчою діяльністю.
Досліджено його участь в урядових інституціях, науково-культурну сферу
діяльності вченого. З’ясовано, що суспільно-політичні погляди С.Шелухіна
не втратили своєї актуальності. Вони можуть бути використані органами
державної влади, політичними партіями, громадськими організаціями в
процесі розбудови самостійної незалежної України, становлення
демократично-правового суспільства.
Перед українським суспільством постало завдання сформувати адекватну
стратегію національного розвитку, яка сприятиме становленню самостійної
незалежної України, побудови в ній демократичної, соціальної, правової
держави. Однак процес державного будівництва в Україні характеризується
складними внутрішньополітичними проблемами, які безпосередньо
пов’язані з недостатнім державницьким досвідом українського народу:
українська державність має тривалу історію, але ще більш тривалою є
історія бездержавного, поневоленого існування української нації.
Очевидним є те, що нинішній етап українського державотворення вимагає
глибокого вивчення досвіду наших попередників, які брали безпосередню
участь у національно-визвольному русі на зламі XIX і XX століть.
Аналізуючи його, ми зможемо дати відповідь на важливі питання, що
стосуються сучасного етапу реалізації ідеї державності, не допустити
повторення помилок минулого, віднайти соціально-політичні орієнтири
розвитку суспільства, які б відповідали національним інтересам та
ментальним особливостям.
Завдання представників української політичної та історичної науки –
повернути і ввести у науковий обіг політичні ідеї й концепції видатних
українських діячів і мислителів минулого, які присвятили свої праці
проблемам відродження і розвитку української державності, імена яких
донедавна замовчувались. Насамперед це стосується вітчизняних науковцівемігрантів, що розробляли теорії українського державного будівництва,
досліджували етапи його становлення, розкривали сутність українського
народу як окремої етнокультурної одиниці.
Помітне місце серед них займає відомий представник народницькодемократичного напряму в українській політології – С.Шелухін (18641938 рр.), ім’я якого стоїть поряд з такими видатними діячами українського
національного відродження кінця XIX – початку XX ст., як М.Грушевський,
В.Липинський, С.Томашівський та ін. Ідея державності, шляхи та засоби
боротьби за її реалізацію, пошук оптимальних форм державного розвитку,
аналіз причин, які призвели до втрати державної самостійності України,
були центральними проблемами наукових пошуків С.Шелухіна.
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Теоретична спадщина вченого в умовах радянського тоталітарного
режиму тривалий час замовчувалась та була недосяжною для науковців і
широкого кола читачів. Після проголошення незалежності з’явилися нові
можливості для дослідження наукового доробку С.Шелухіна. Більшість
досліджень охоплювала лише певні епізоди громадсько-політичної
діяльності С.Шелухіна в контексті загальних подій тогочасного суспільного
життя. Одним із перших вітчизняних науковців, котрий почав досліджувати
суспільно-політичну концепцію С.Шелухіна в умовах незалежності, став
В.Потульницький. Політичні вчення С.Шелухіна він висвітлював
порівнюючи з ідеями інших представників народницького напряму
української політичної науки (М.Грушевського, Р.Лащенка), що надає
дослідженню значної наукової ваги. Важливими для вивчення теми та
усвідомлення внеску С.Шелухіна в процес українського державотворення є
праці В.Верстюка, Т.Осташко, І.Бегея, М.Комариці тощо, у яких стисло
висвітлюються біографічні дані та основні етапи суспільно-політичної
діяльності С.Шелухіна. Тому метою роботи є узагальнення, детальніше
дослідження діяльності С.Шелухіна в політичній, ідеологічній, науковій та
громадській площинах, що передбачає розв’язання таких завдань:
визначити місце і роль С.Шелухіна в процесі розвитку української політикоісторичної думки кінця XIX – першої третини XX ст. як представника
народницько-демократичного
напряму;
висвітлити
особливість
співвідношення теоретичних ідей і політичної діяльності С.Шелухіна в
контексті процесів українського державотворення.
Вивчення теоретичної спадщини та практичної діяльності будь-якої
видатної особи неможливе без аналізу середовища, у якому вона жила і
творила. Варто спинитися на особливостях суспільно-політичних та ідейнотеоретичних умов формування політичної особистості С.Шелухіна
наприкінці XIX – першій третині XX століть. Передусім, це стосується тих
подій і процесів, безпосереднім учасником чи очевидцем яких він був або
аналізував їх у своїх наукових працях і на основі яких розробив власну
концепцію необхідності й неминучості відновлення української державності.
Народився С.Шелухін 7 жовтня 1864 р. у с.Деньга Золотоніського повіту
Полтавської губернії у поміщицькій сім’ї, яка походила від козацького роду1.
Виховувався він у багатодітній родині, де завжди плекались українські
духовні та культурні традиції. Початкову освіту отримав вдома.
Продовжував С.Шелухін навчання у Лубенській класичній гімназії, а в
1883 р. вступив до університету Св. Володимира в Києві: спочатку навчався
на математичному факультеті, згодом – на юридичному, де й отримав
диплом про вищу освіту в 1889 р.
У студентські роки С.Шелухін брав активну участь у політичному житті
України та належав до “української громади” Київського університету,
розділеної на дві частини: державницька орієнтація і т.зв. “драгоманівська”.
Разом із Д.Антоновичем, І.Черкаським, М.Кривенюком, М.Міхновським,
1
Потульницький В. Історія української політології (Концепції державності в українській
зарубіжній історико-політичній науці). – К.: Либідь, 1992. – С. 10.
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В.Шеметом та іншими С.Шелухін захищав ідеали незалежної соборної
України1.
Після закінчення університету він працював у судових установах
Єлисаветграда (Кіровоград), Кам’янця-Подільського, Кишинева (1890 –
1899 рр.), де займав посади слідчого судді, згодом – прокурора, почесного
судді та члена окружного суду в Одесі (з 1897 р). С.Шелухін був визнаний
одним з найкращих тогочасних знавців карного права Російської імперії. Це
підтверджує і той факт, що в 1918 р. одеська адвокатура, вища прокуратура
й магістратура за сумлінне виконання обов’язків нагородила його чином
генерала, золотою медаллю й альбомом з емблемою, що символізувала
вірність законності та національній ідеї (за підписом 80 працівників різних
національностей).
Намагання вченого втілити в життя основні засади правової держави
спричинило його залучення до політичної діяльності. Внаслідок цього він
уперше зазнає жандармських обшуків та переслідувань з боку царських
властей. “Нагороджений за судову службу орденами і чином дійсного
статського совітника, – пише С.Шелухін у своїй автобіографії, – я через мою
любов до рідного краю не міг на Україні стати навіть членом судової палати,
в якій не раз сидів”2. Майже десять років С.Шелухін викладав право у трьох
одеських гімназіях, читав лекції з правознавства кандидатам на судові
посади.
Крім права, він цікавився також українською філологією, працював разом
із 26 товаришами-студентами, під керівництвом таких відомих філологів, як
Ф.Мищенко, П.Житецький, В.Науменко тощо, над складанням українського
словника, який згодом був опублікований під редакцією Б.Грінченка.
С.Шелухін також цікавився поезією і перекладав художні твори українською
мовою, які виходили у світ під псевдонімами Сергій Павленко,
С. Просвітянин, С.Кондратенко, Денезький
у таких широковідомих
галицьких часописах, як “Зоря” (Львів, 1880-1897 рр.), “Правда” (Львів,
1867-1896 рр.), “Літературно-науковий Вісник” (Львів, 1898-1906, 19221932 рр.; Київ, 1907-1914, 1917-1919 рр.), який тоді редагував І.Франко.
Деякі твори С.Шелухіна увійшли до популярної в свій час антології
“Розвага” за редакцією О.Коваленко3.
Перебуваючи в Одесі, С.Шелухін співпрацював не тільки у фаховому
журналі “Право”, а й редагував щоденник “Єлисаветградский Въстникъ”
(м. Єлисаветград, тепер – м.Кіровоград). Будучи головою Товариства
бджолярів, редагував місячник “Пчеловодство”, який був присвячений
проблемам бджільництва. У вільний час він сам займався бджолярством, і
мед його виробництва з українською етикеткою був досить відомий в
Україні4.

1

Полонська-Василенко М. Історія України. – Мюнхен: Укр. Вид-во, 1976. – Т. 2. – С. 323.
Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної ради / Ред. В.Плачинда. – К.: Б.в.,
1998. – С. 192.
3
Ісаїв П. Сергій Шелухін // Дзвони (Львів). – 1939. – Ч. 1-2. – С. 64.
4
Українська журналістика в іменах / За ред. М.Романюка. – Львів, 1999. – Вип. 6. – С. 366.
2
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С.Шелухін виступав із статтями на сторінках місячника “Українська
хата” (Київ, 1909-1914 рр.), який редагував разом з М.Шаповалом. Головною
метою цього видання стало “пробудження” національної свідомості
українського суспільства. Опубліковані в цьому місячнику публіцистичні
твори, згодом лягли в основу “хатянства” – радикального напряму
української громадсько-політичної думки. Він також публікувався в
щоденнику “Рада” (Київ, 1906-1914 рр.), освітньо-педагогічному місячнику
“Світло” (Київ, 1910-1914 рр.) тощо. У своїх публікаціях вчений відстоював
право українського народу на власну державність, його мову, культурнополітичний розвиток. С.Шелухіна обирали членом багатьох наукових
товариств: Київського юридичного товариства при університеті
Св. Володимира, Історико-філологічного товариства при Новоросійському
(тепер – Одеському) університеті, Одеського товариства історії й давнини,
Одеського юридичного товариства, Одеського бібліографічного товариства,
Київського правничого товариства. Цю добру традицію він продовжував і
під час перебування в еміграції.
На початку XX ст. Одеса стала одним з найактивніших центрів
політичного відродження України. Тут діяло два українських осередки –
Стара і Молода громада, яку очолив С.Шелухін. До її складу входили
В.Чехівський, І.Липа, І.Луценко та ін. Якщо представники Старої громади
(М.Комаров, А.Шульга, Ф.Крижанівський та ін.) підтримували ідею
автономії України у складі царської Росії, то молоде покоління віддавало
перевагу самостійницьким тенденціям та орієнтувалося на українські
національні інтереси, активно поширюючи самостійницьку ідеологію.
Державницькі ідеали вченого формувались у контексті активного
громадсько-політичного тогочасного життя. Вже з 1905 р. С.Шелухін став
одним із активних учасників процесу національно-визвольних змагань
українського народу за незалежність. Він виступив організатором одеського
товариства “Просвіта”, у якому діяли літературна, наукова та концертні
секції. Під його керівництвом товариство відкрило бібліотеку, книгарню,
музей, проводило літературно-музичні вечори, розпочало видавничу
діяльність (часопис “Народна справа”). У 1906 р., завдяки “Просвіті”, в
Одеському університеті історію України М.Грушевського викладали
українською мовою. Члени наукового відділу читали доповіді та реферати в
університетському історико-філологічному товаристві. Вже перебуваючи в
еміграції, С.Шелухін згадував: “Використовуючи з 1905 року сприятливий
час, я старався читати доклади і публічні лекції про наше національне імя,
його походження й значіння. Читав я їх в Одесі, головно в “Просвіті”, на
провінції, читав і в Києві”1.
Напередодні революції 1917 р. політичне життя Одеси проводилось
навколо товариства “Українська хата”, яке було одним із перших осередків
українського національно-визвольного руху. Осторонь від цих важливих
суспільно-політичних процесів не залишився і С.Шелухін. У квітні 1917 р. в
1
Шелухін С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Дрогобич: Бескид, 1992. –
С. 29.
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Одесі відбулося народне віче, активними учасниками котрого стали
С.Шелухін, В.Чехівський, В.Голубович. Від імені українського громадянства
вони ухвалили та проголосили низку резолюцій і вимог про територіальну
автономію України за етнографічним принципом більшості українського
населення з абсолютним забезпеченням прав інших націй, які проживали на
її території; про включення в територіальні межі майбутньої Української
автономії Херсонщини як однієї з історичних територіальних складових
України; вимагали від Тимчасового уряду проголошення декларації про
визначення територіальної автономії України та призначити для неї
окремого міністра, як у випадку з Фінляндією1.
Представники всіх політичних
партій та угруповань Одеси, які
дотримувалися самостійницьких тенденцій всупереч гаслам федералізму й
автономії, утворили Український революційний керуючий комітет2. Комітет
вів активну самостійницьку пропаганду й зумів підпорядкувати своєму
політичному впливові чимало військових частин, пізніше українізованих.
Головою комітету було обрано С.Шелухіна. У своїх спогадах він зазначав:
“В комітеті панували єдність і солідарність національної визвольної
конструктивної роботи. Обмірковували все щиро, без підступу, обману й
егоїзму, як національно монолітна одноцілість, що має на меті тільки
народні інтереси. Ніколи інтересів національних не плутали з засобами і не
вважали засобів за ціль, бо ціль у всіх була одна: самостійна незалежна
демократична Українська республіка з найповнішою свободою в ній”3. При
Комітеті було утворено 87 українських військових частин, підпорядкованих
йому в політичних справах.
На Всеукраїнському національному конгресі С.Шелухіна обрали до
складу Центральної ради від Одеси (територіальне представництво), а з
квітня 1917 р. його було призначено до УЦР від Херсонщини4. В період
революційного відродження С.Шелухін активно поринув у національновизвольний рух. Він став одним з чільних діячів Української радикальнодемократичної партії (з червня 1917 р. – УПСФ: Українська партія
соціалістів-федералістів). На початку грудня 1917 р. С.Шелухін очолював в
УЦР позапартійну фракцію самостійників, до складу якої входило 19
чоловік. У цьому напрямку він активно працював над історично-правовим
обґрунтуванням української незалежності та програмою консолідації
українського громадянства на основі національно-історичних традицій
самостійництва. Як голова фракції самостійників, С.Шелухін різко
критикував федералістів та наголошував на тому, що Україна не є частиною
Російської Федерації, оскільки федерації на той час ще не існувало.
25 грудня 1917 р. під час VIII засідання Центральної ради С.Шелухін,
разом із однодумцями наполягає на відправленні делегації до Бреста та
1
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Доба Центральної ради. – Ужгород: Свобода,
1932. – Т. 1. – С. 63-64.
2
Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. – Жовква: Місіонер, 1998. – Т. 1. –
С. 74.
3
Шелухін С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – С. 57.
4
Довідник з історії України . – К.: Генеза, 2001. – С. 1084.
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надання їй повноважень офіційних представників Української Народної
Республіки. Дотримуючись власних позицій, він брав активну участь у
дебатах з приводу Брестського миру, підкреслюючи, що “так звані народні
комісари”, проводять таку ж політику стосовно України, що й царський
уряд. “Головне горе, – зазначає С.Шелухін, – що ми привикли ждати, що нам
дадуть мир. Ні! Ніхто не дасть нам миру, а тільки ми самі”1. Власне, його
виступи в Центральній раді в грудні 1917 р. проти заміни ідеї української
самостійності автономією пришвидшили участь УНР у мирних переговорах
у Брест-Литовському.
Центральна Рада 15 січня 1917 р. ухвалила закон про Генеральний суд –
найвищу судову установу УНР: “15 січня Мала Рада таємним голосуванням
(в якому брало участь 34 члени Малої Ради) вибрала за генеральних суддів:
пп. Ачкасова, Пухтинського, Радченка, Руцького, Шіянова, Шелухіна і
Попова”2. В кабінеті уряду В.Голубовича С.Шелухін отримав портфель
міністра судових справ. Він практично відновив судовий апарат на місцях та
здійснив багато нових призначень на судові посади. Крім того, він
запропонував розроблений законопроект про громадянство УНР, поправки
до Закону національно-персональну автономію, проект Закону про статус
земельних комітетів, зміни до статей Закону про Генеральний суд.
Створений В.Голубовичем навесні 1918 р. уряд УНР втратив підтримку
населення та контроль над ситуацією в країні. Особливо невдоволеними
були селяни, адже земельне питання так і залишилося нерозв’язаним.
Соціалісти-федералісти і самостійники не підтримували політики уряду
В.Голубовича. Мала Рада рішуче виступила проти втручання німецького та
австро-угорського вищого командування в соціально-політичне й
економічне життя України. На знак протесту 27 квітня 1918 р. С.Шелухін
разом з іншими членами УПСФ О.Лотоцьким і В.Прокоповичем заявив про
вихід із кабінету В.Голубовича, який, на думку ЦК УПСФ, був недієздатним.
Згодом у своїх спогадах про причину відмови від посади міністра юстиції
С.Шелухін напише: “...революція винесла на поверх дрібних честолюбців,
зарозумілих претендентів на владу і на гроші, в той же час абсолютно
непідготовлених ні до якої державної роботи, але з великою претензією на
командування, верховодство і керівництво. Декого з них піднесли партії, а
дехто сам видерся. Вони відсунули геть людей підготовлених попередньою
службою на державній роботі, свідомих своїх обов’язків і одвічальности за
роботу”3. В кінці квітня 1918 р. С.Шелухін залишив посаду міністра юстиції,
переконавшись, що “працювати з так званою “елітою”, яка ні
інтелектуально, ні технічно не здатна виконувати своїх прямих
державотворчих обов’язків, рівнозначно участі у руйнуванні України”4.
У складному процесі формування уряду Української держави після
перевороту 29 квітня 1918 р. С.Шелухін розглядався як імовірний його
1

Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної ради. – С. 192.
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Доба Центральної ради. – С. 255.
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО
України), ф. 3695, оп. 1, спр. 118, арк. 1.
4
Там само, арк. 9.
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голова, що було однією з умов співпраці есерів із гетьманатом. Українські
соціалістичні партії погоджувалися взяти участь у гетьманському уряд за
умови його організації на демократичних засадах: до складу уряду мали
входити десять запропонованих кандидатів на чолі з С.Шелухіним,
В.Липинським, К.Мацієвичем та ін. У своїх спогадах гетьман України
П.Скоропадський зазначав, що соціал-федералісти – це незначна за
чисельністю українська партія. Вираз “соціал”, на його думку, у них був
швидше даниною часу. В цій партії, яка не бажала виконувати слухняну
роль при гетьмані, П.Скоропадський не бачив людей, придатних для
державотворчої роботи. Одночасно він підкреслював, що найкращі з них, як,
наприклад, С.Шелухін, були негайно залучені до співпраці1.
У травні 1918 р. С.Шелухін очолив українську делегацію на переговорах
між Україною та РСФРР. На мирній конференції розглядалися наступні
питання: 1) про можливість припинення військових дій між УНР та РСФРР;
2) про врегулювання фінансових, транспортних та поштових справ; 3) про
налагодження економічних та культурних стосунків; 4) про визначення
демаркаційної лінії між УНР та РСФРР. Від вирішення цієї проблеми
залежало встановлення лінії міждержавного кордону2.
Вже на початку переговорів С.Шелухін поставив під сумнів бажання
Москви укласти з УНР мирну угоду: “Чи справді большевикам, при їх цілях
та способах ведення війни і взагалі при їх партійних завданнях, потрібен мир
з Україною, – вказує він, – і чи справді вони хотять установити його”3. Така
позиція обумовлювалась тим, що уряд РСФРР зневажливо ставився до
самого факту існування незалежної України, визнаючи лише на словах право
українського народу на самовизначення. Тому С.Шелухін цілком
справедливо підкреслював, що російські більшовики до цих переговорів
ставилися формально, шукаючи виправдання своїм діям лише в очах
Німеччини.
Гетьман П.Скоропадський 8 січня 1918 р. затвердив Закон про
Державний сенат України, який зосередив “у своїх рядах цвіт юридичної
думки і практики колишньої Російської імперії...”4 С.Шелухіна в серпні
1918 р. було призначено сенатором цивільного Генерального суду
Державного сенату. Із відновленням УНР він очолював Міністерство юстиції
в уряді В.Чехівського, а в 1919 р. став членом української делегації на
мирній конференції в Парижі. С.Шелухін входив до складу дипломатичної
місії як радник-юрист. Основним завданням української делегації, згадує він,
було завдання переконати країни Антанти, що незалежність України
потрібно визнати. С.Шелухін виділив кілька основних причин, які стали на
перешкоді реалізації поставленої мети. По-перше, не всі члени делегації
могли професійно обгрунтовувати та відстоювати права України на власну
1
Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. – К.; Філадельфія: АТ “Книга”,
1995. – С. 205.
2
Полонська-Василенко М. Історія України. – С. 498.
3
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Українська гетьманська держава 1918 р. –
Ужгород: Свобода, 1932. – Т. 2. – С. 172.
4
Там само. – С. 375.
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державність. По-друге, на позитивний перебіг переговорів негативно
впливали стосунки України з Німеччиною: “…ні Брестського миру, ані
справи з Скоропадським представники Антанти забути не могли”1. Суттєвим
аргументом, що став на перешкоді визнання України, вчений називає “ідею
сильної Росії”, котру підтримували держави Антанти, особливо Англія і
Франція. Більшість країн Антанти, вважає С.Шелухін, цілковите
відокремлення України від Росії сприймали як послаблення останньої і
ставилися до незалежності України негативно. Думки про можливе
відновлення царської Росії також суттєво впливали на позицію учасників
конференції. “В усякім разі, – констатує дослідник, – поки хоч половина
України не буде в наших руках, поки не заведемо ми певного ладу, ніхто й
ніякі делегації не доб’ються того, щоб Україну визнали держави Антанти”2.
С.Шелухін вважав, що насамперед визнання України залежало від того,
буде існувати Росія чи ні. Коли стан анархії триватиме в Росії, тоді на
підставі умов Брестського договору Україну таки визнають. Для вирішення
“українського питання” важливим було, який саме вектор зовнішньої
політики обере для себе Росія – на Німеччину чи на Антанту. У випадку,
якщо Росія домовиться з німцями, підкреслював С.Шелухін, Англія і
Франція почнуть послаблювати її вплив на міжнародній арені та визнають
Україну3.
На мирній конференції в Парижі у 1919 р. українська делегація, ставши
об’єктом політичних маніпуляцій, не досягла поставлених цілей та зазнала
поразки. “Політики Антанти, – констатує С.Шелухін, – не рахуються з тим,
що держава – це перш за все нарід, а трактують його лише як об’єкт”4.
Сподівання Директорії і керівників ЗУНР на підтримку з боку Антанти ідеї
незалежності України виявилися марними.
У липні 1920 р. Польща розпочала таємні переговори з радянським
урядом, намагаючись закріпити результати польсько-радянської війни.
Голова дипломатичної місії у Варшаві А.Лівицький отримавши інформацію
про переговори Польщі з Москвою, добре усвідомив, які наслідки для
України вони матимуть. Уряд УНР делегував до Риги для участі в
дипломатичних переговорах свого представника С.Шелухіна, який прибув
туди 3 жовтня 1920 р. Варто підкреслити, що делегацію від УНР на
переговорах було повністю проігноровано, вона лише могла спостерігати за
їх перебігом. До того ж її члени не отримували від уряду інструкцій щодо
виконання своїх обов’язків.
Аналізуючи хід переговорів, С.Шелухін був стурбований стосунками
УНР з Польщею, які, на його думку, могли призвести “до ліквідації нашого
міжнародового існування”5. Згідно з протоколом від 5 жовтня 1920 р.
Польща визнала утворений Радянською Росією уряд УСРР своїм
контрагентом. На думку С.Шелухіна, договори, підписані в жовтні 1920 р.
1

ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 1, спр. 37, арк. 99.
Там само, арк. 103.
Там само, арк. 107.
4
Там само, ф. 3695, оп. 1, спр. 78, арк. 278.
5
Там само, спр. 197, арк. 16.
2
3
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між Польщею, з одного боку, і Радянською Росією, – з іншого, були
спрямовані проти інтересів України. “...Польський уряд, – констатує він, –
по договору з Урядом УНР зобов’язався не заключати жодних міжнародових
умов, направлених проти УНР, яка виступала контрагентом по тому
договору, а проте, не вважаючи на се, нині підписав з урядом Совітської
Росії і його емісаром на Україні договір, направлений проти Української
Народної Республіки і її Уряду”1. С.Шелухін надіслав ноту протесту
керівнику польської делегації Я. Домбському проти визнання Польщею
радянського уряду України. Він рішуче заявив, що всі постанови мирної
конференції, які укладалися без участі уряду УНР, є нелегітимними2.
Укладання
Ризького
договору
викликало
антипольські
та
антипетлюрівські настрої серед українського населення. Проте чимала
частина українців і надалі виступала за співпрацю з Польщею. На думку
С.Шелухіна, це був швидше тактичний хід, адже інших шляхів для
розв’язання українського питання на той час не існувало. “Для України, –
зазначав С.Шелухін, – завжди були й зостаються найбільш шкідливі
орієнтації на Москву і Варшаву. Вони на протязі своєї історії мали і далі
мають одну ціль: нищити українську націю всіма способами, бо це потрібно
для егоїстичних інтересів, противних інтересам людяності, культури,
цивілізації і моралі... Навіть допомога з їх боку була й буде завжди так
спрямованою, щоб сплутати, знесилити та уярмити свого союзника...”3
Після поразки національно-визвольних змагань С.Шелухін був змушений
емігрувати у Чехословаччину (1921 р.), де оселився у Празі. У міжвоєнний
період у Празі склалися сприятливі умови для розвитку суспільнополітичних наук, що пояснювалося прихильним ставленням до української
еміграції тодішнього президента ЧСР Т.Масарика. Відомий політичний діяч
та науковець В.Литвин, характеризуючи тогочасні чесько-українські
стосунки, заявив: “В буремні 1917–20-ті роки... Прага стала Меккою для
політичних вигнанців з України, берегинею всього українського... Празька
сторінка української політичної історії, культури, освіти, науки і мистецтва –
не просто самобутня і ваговита, вона є гордістю обох національних
культур... А тогочасні вищі школи, щиросердечно відкриті чеською владою
для українства, – Український вільний університет, Українська господарська
академія в Подєбрадах, Український високий педагогічний інститут імені
Михайла Драгоманова – стали світовим мегаполісом українського
інтелектуального життя на еміграці”4.
У 1921 р. С.Шелухін отримав посаду професора Українського вільного
університету, де викладав теоретичний курс «Історичний огляд українського
права». Вчений тричі обирався деканом правничого факультету,
1

Там само, арк. 13.
Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. – Жовква: Місіонер, 1998. – Т. 2. –
С. 318.
3
Шелухін С. Як будовано Українську соборність // Наша культура. – 1936. – № 1. – С. 47-54.
4
Литвин В. Сучасна політична ситуація в Україні. З виступу голови Верховної Ради
України в Асоціації з міжнародних питань (Прага, Чехія) 9 лютого 2005 р. // Голос України. –
2005. – 11 лютого.
2
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проректором факультету права і суспільних наук (1926-1928, 1935-1938 рр.)1.
В УВУ він читав лекції з права, етики, релігії і справедливості, працював не
лише професором карного права, а й викладав в Українському
педагогічному інституті ім. Драгоманова у Празі (1924-1925 рр.),
співпрацював з Українським соціологічним інститутом, де очолював відділ
правознавства2. Для української справи, неодноразово наголошує
С.Шелухін, “...чехословацький уряд зробив те, чого не робив ще ні один
народ в світі, і сим придбав чехословацькій державі найкращу славу в світі.
Сю послугу народам Європи та людству світ ще поцінує, бо великі наслідки
її ще в будучім”3. Завдяки чехословацькому уряду, продовжує він,
українська еміграція мала Український вільний університет, Вищий
педагогічний інститут ім. Драгоманова, Агрономічну академію,
Соціологічний інститут, “окрім того, існує багато культурних,
просвітницько-економічних організацій серед українського студентства і
громадянства. Чехословацька республіка – це твір чистої демократії!”4
Перебуваючи за кордоном, вчений продовжує брати активну участь у
громадсько-політичному житті українських емігрантів. У 1925 р. у Празі
було засноване Правниче товариство, членами якого стали С.Шелухін,
С.Дністрянський, В.Старосольський, О.Ейхельман, Р.Лащенко тощо. Метою
товариства стало відновлення старих правничих київських традицій та
відмежування від партійних впливів. У ньому розглядалися не тільки
юридичні питання, а й історично-політичні, які присвячувалися захисту
національних інтересів. До науковців товариства висувалися високі вимоги5.
У січні 1923 р. С.Шелухіна було обрано головою товариства “Ліги
української культури”, він активно співпрацює з Музеєм визвольної
боротьби України та Українським національним музеєм-архівом у Празі.
Крім цього, у липні 1925 р. вченого було призначено уповноваженим
представником “Української автокефальної православної церкви в справах
церковно-релігійних зносин в імени її з усіма церквами Чехії, Югославії,
Болгарії, Греції, Польщі та Східних патріарших і репрезентантом її на всіх
зібраннях церковних і релігійно-культурних в цих краях”6.
В еміграції С.Шелухін не відмовився від боротьби за українську
державність, а продовжував активно працювати у цьому напрямку. Так, у
Відні (1921 р.) діячами, опозиційно налаштованими до С.Петлюри, було
створено Всеукраїнську національну раду з участю галичан, головою якої
було обрано С.Шелухіна7. Віденські емігранти намагалися консолідувати
1
Український вільний університет в Празі, в роках 1921-1926. – Прага: Вид-во держ.
друкарні в Празі, 1927. – 235 с.
2
Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939. – К.:
Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – 272 с.
3
Шелухін С. В Чехословаччині // Український Голос. – 1926. – 14 квітня.
4
Там само.
5
Потульницький В. Історія української політології (Концепції державності в українській
зарубіжній історико-політичній науці). – С. 67.
6
ЦДАВО України, ф. 3695, оп. 1, спр. 201,арк. 17.
7
Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 368, оп. 1, спр. 187,
арк. 33.
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українську еміграцію в єдиний орган “громадської репрезентації
українського народу”1. С.Шелухін був автором меморандуму, який було
надіслано від імені ВНР Версальській мирній конференції на ім’я президента
В.Вільсона. В ньому обґрунтовувалося юридичне право українського народу
на створення власної державності, яке трактувалося не як наслідок
проголошення IV Універсалу Центральною радою, “а як відновлення її
державності на підставі історично-правових основ і зречення Миколи II, як
повернення до свого давнього державно-правового стану”2.
У міжвоєнний період С.Шелухін переймався не лише педагогічною і
науково-громадською діяльністю, а й писав наукові дослідження та брошури
англійською, французькою мовами. В них він торкався проблем етимології
назв “Русь”, “Україна”, характеризував етнопсихологічні особливості
українського народу, спираючись на історичні документи та факти,
обстоював його право на державність3 . У 30-ті роки С.Шелухін тісно
співпрацював із літературно-науковим журналом християнської орієнтації
“Дзвони” (Львів, 1931-1939 рр.), у якому опублікував низку статей,
полемічні матеріали з приводу окремих енциклопедичних статей до
Української загальної енциклопедії. Його наукові дослідження, статті на
державницьку тематику публікувались у різноманітних часописах Канади,
Сполучених Штатів Америки, Франції та Польщі. Помер вчений 25 січня
1938 р. у містечку Ржевнице поблизу Праги.
Розглянувши основні моменти формування державницького світогляду
С.Шелухіна, проаналізувавши його життєвий шлях та громадсько-політичну
діяльність, бачимо, що це була високоосвічена людина, творчо обдарована і
наділена організаційними здібностями. Впродовж свого життя він проявив
себе не тільки як відомий науковець, правознавець, редактор, а й як
талановитий літератор.
Формування політичного світогляду С.Шелухіна розпочалося ще з його
студентських років, в основному, під впливом ідей В.Антоновича. Вчений
залишив не лише величезну теоретичну спадщину (понад сто наукових
праць з різних галузей наукових знань), а й значний практичний
державотворчий досвід, спрямований на утвердження незалежного статусу
соборної України. С.Шелухін був учасником ключових подій національновизвольних змагань 1917-1920 рр.: будучи членом Центральної ради, він
відстоював самостійницькі традиції; брав активну участь у формуванні
правового життя держави; очолював українську делегацію на мирних
переговорах з РРФСР (червень1918 р.); був членом української делегації на
мирних переговорах у Парижі (1919 р.); очолював делегацію УНР під час
переговорів у Ризі (1920 р.). Перебуваючи в еміграції, вчений продовжує
громадську та наукову роботу, присвячену проблемам української
державності. С.Шелухін залишив великий науково-достовірний матеріал,
який дає змогу по-новому оцінити події політичного життя тогочасної
України.
1
2
3

Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921. – К.: Темпора, 2003. – С. 443.
Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної ради. – С. 193.
Українська журналістика в іменах. – С. 367.
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Аналіз громадсько-політичної діяльності та наукової спадщини
С.Шелухіна певною мірою доповнює загальну картину розвитку української
політичної та історичної думки кінця XIX – першої третини XX ст., а також
допомагає з’ясувати основні тенденції і напрямки українського
державотворення. Отримані результати дослідження можуть бути
використані в теоретичному напрямку – розробленні фундаментальних
досліджень у вітчизняній політичній науці, у процесі читання лекцій з
політології, у спецкурсах з історії політичної науки та політичної історії
тощо. Погляди та ідеї С.Шелухіна варті широкої практичної реалізації. Їх
доцільно застосувати при розв’язанні політичних проблем, які стоять перед
українським суспільством на сучасному етапі утвердження та розвитку
суверенної державності. Ідеї державотворчої концепції С.Шелухіна, його
практичний досвід державницької роботи можуть бути втіленими органами
державної влади, політичними партіями, громадськими організаціями для
більш успішної реалізації соціально-політичних перетворень в українському
суспільстві.

Висовень О.І. (Переяслав-Хмельницький)
ПРОБЛЕМА ДЕРЖАВНОГО
САМОВИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ОРІЄНТАЦІЇ В ТВОРЧІЙ
СПАДЩИНІ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
У статті проаналізовані листи, памфлети відомого публіциста Миколи
Хвильового, створені під час славнозвісної літературної дискусії 19251928 рр., та на їх основі простежено формування його громадянської та
творчої позиції.
Процеси, які відбуваються в суспільному та політичному житті України
вже черговий раз дають підстави замислитися над важливим питанням: „на
захід чи схід? Тільки – додаток чи суть – провінція чи нація?”1 Проблема
вибору подальшого поступу українського суспільства і нині робить
актуальними думки М.Хвильового, висловлені під час славнозвісної
літературної дискусії 1925-1928 рр. Саме М. Хвильовий через свої памфлети
вперше підняв важливе і складне питання: чи орієнтуватися нам на освічену
Європу, мислити та діяти по-європейськи або озиратися постійно назад,
мислити та діяти як „малороси”, і надалі залишатися на задвірках Європи? І
нині, у дуже суперечливий і визначальний час для українського народу його
воля, сміливість, почуття патріотизму, які допомогли йому виконати свій
громадянський обов’язок, привертає і буде привертати увагу як
громадськості, так і дослідників.
1

Шерех Ю. Третя сторожа. Література. Мистецтво. Ідеологія. – К.: Дніпро, 1993. – С. 302.
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Про постать М.Хвильового та його громадянську позицію написано дуже
багато і різноманітного. З одного боку, його думки критикували, доходило
до прямих звинувачень, з іншого – його погляди романтизували, підносили
його особистість до рівня національного героя. На нашу думку, не потрібно
впадати в крайнощі, а треба зважено підійти до даної проблеми з
урахуванням різних точок зору.
Перші відгуки на памфлети М.Хвильового з’явилися одразу ж після їх
публікацій. Це передусім статті його колег, як однодумців так і опонентів1.
Окремо від інтелігенції в літературно-мистецьких диспутах брали участь
компартійні лідери2, які намагалися спрямувати їх в необхідне русло. Але,
незважаючи на офіційні настанови, дискусія вийшла за контрольовані межі і
cтала носити ліберальний та прогресивний характер.
З другої половини 1930-х рр., коли всі сфери життя стали повністю
підконтрольні компартії, праці про М.Хвильового стали носити цілком
критичний характер3. Надалі в науковій літературі особливо не
акцентувалася увага на постаті та поглядах М.Хвильового. Та невелика
кількість праць, автори яких тією чи іншою мірою торкалися аспектів його
діяльності, досить заангажовано і однобоко їх висвітлювала. Лише після
1985 р., коли офіційно було проголошено урок правди і нового мислення та
відбулося повторне засудження культу особи Сталіна, дослідникам вдалося
повернутися до спадщини тих діячів культури, які довгий час були в забутті.
Принциповою справою для культурних діячів і науковців стало
переосмислення та переоцінка тих історичних моментів, які впродовж
тривалого періоду залишаються соціально значущими та актуальними.
Враховуючи запити суспільства, дослідникам вдалося нарешті реабілітувати
М.Хвильового, показати всі грані його творчого таланту, вперше були
видрукувані його заборонені памфлети4. Велика увага приділялася і
літературній дискусії, через призму якої дослідники намагалися показати
становлення і утвердження його громадянської позиції5. У 1990-х роках,
враховуючи актуальність цієї проблеми, потік праць про М.Хвильового

1
Зеров М. Наші літературознавці і полемісти; Меженко Ю. “Європа чи просвіта”;
Пилипенко С. Наші гріхи // Шляхи розвитку української пролетарської літератури. Літературна
дискусія (1925-1928). Збірник матеріалів, статті, літературні маніфести, постанови партії в
справах художньої літератури. – Харків, 1928. – 387 c.
2
Про ВАПЛІТЕ і ваплітян. – Харків, 1927. – 4 с.; Чубар В. Про вивихи // Шляхи розвитку
української пролетарської літератури. Літературна дискусія. Збірник матеріалів. – Б/м., б/р. –
С. 209-212; Каганович Л. Національна політика більшовиків України (Доповідь виголошена на
Х з’їзді комуністичної партії (більшовиків) України), виголошена 1927 р. – Нью-Йорк, 1928. –
50 с.
3
Хвиля А. Від ухилу – у прірву // Шляхи розвитку української пролетарської літератури.
Літературна дискусія. Збірник матеріалів. – Б/м., б/р. – С. 218-220.
4
Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 1: Поезія. Оповідання. Новели / Упоряд.
М.Г.Жулинського, П.І.Майдаченка; Передмова М.Г.Жулинського. – 650 с.; Т. 2 / Упоряд.
М.Г.Жулинського, П.І.Майдаченка. – 952 с.
5
Ковалів Ю. Так “камо грядеши” // 20-ті роки: літературні дискусії, полеміки, літературнокритичні статті. – К., 1991. – 364 с.; Микола Хвильовий. Україна чи Малоросія. Памфлети. – К.:
Вид-во „Смолоскип”, 1993. – 289 с.
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збільшується. Його громадська та творча позиція стає темою статей,
монографій, наукових конференцій1.
І нині, на початку ХХІ сторіччя, коли знову ми ставимо перед собою
питання, якою дорогою нам рухатися далі? Якою системою цінностей
користуватися? При виборі своєї життєвої позиції ми повинні врахувати і
попередній досвід. Тому це спонукає до студіювання сторінок нашої історії,
і серед багатьох варіантів вибору потрібно зробити правильний, який би
відповідав загальнолюдським нормам. Тому доробок М.Хвильового, його
творча і громадянська позиція, яка викристалізовувалася протягом його
нелегкого життя, можливо, стане дороговказам для українського народу.
Досліджуючи останнє десятиріччя життя М.Хвильового, не можна
зрозуміти його вчинки, не звернувшись до біографічних сторінок. Оскільки
саме вони можуть дати відповідь на поставлену проблему. Як формувалася
життєва позиція М.Хвильового? Які обставини дали поштовх до рішучих
виступів і прогнозів під час літературно-мистецьких диспутів 1925-1928 рр.?
Деякі відповіді на поставлені завдання дає власноручно написана у 1924 р.
його коротка біографія. За даними біографії, народився М.Хвильовий в селі
Тростянці Ахтирського уїзду Харківської губернії в родині вчителянародника. Як пише М.Хвильовий, саме від батька він успадкував
мрійливість і любов до свого народу. Вступивши в Ахтирську гімназію,
надовго там не затримався, оскільки за участь “в так званому українському
революційному гуртку”2 його було звільнено із лав студентства. Не
отримавши диплома, М.Хвильовий зайнявся самоосвітою, тому міг нарівні
дискутувати зі своїми опонентами, як професор зі студентами. Любов до
книг і знань він проніс через усе своє коротке життя. Читав завжди дуже
багато, з однаковим інтересом студіював як класику світової літератури, так
і книги філософського та політичного змісту. Паралельно працював,
освоюючи різноманітні робітничі професії. Тяжкі випробування на долю
М.Хвильового випали в 1915 р., коли він потрапив на фронт рядовим
солдатом. Протягом семи з лишком років він брав участь у бойових діях як
солдат спочатку царської армії, потім – Червоної. Бачене і пережите на
фронті цілковито переконало його, що саме теорія більшовизму найбільше
співпадає з його бажанням бачити рідну Україну вільною. Як писав
М.Хвильовий: «Більшовики в той час йшли на контакт з українськими
партіями, які добивалися державної незалежності”3. І тому в квітні 1919 р.
він стає членом КП (б)У. Визначившись з політичними переконаннями,
паралельно починає активно займатися літературною діяльністю.
Становлення М.Хвильового як письменника відбувалося паралельно з
утвердженням його громадянської позиції. Яскравим прикладом цього стали
1
20-ті роки: літературні дискусії, полеміки, літературно-критичні статті. – К.: 1991. – 364 с.;
Безхутірний Ю.М. Хвильовий: проблеми інтерпретації. – Харків: Фоліо, 495 с.; Зеров М. Наші
літературознавці і полемісти; Меженко Ю. “Європа чи просвіта”; Пилипенко С. Наші гріхи //
Шляхи розвитку української пролетарської літератури. Літературна дискусія (1925-1928).
Збірник матеріалів, статті, літературні маніфести, постанови партії в справах художньої
літератури. – Харків, 1928. – 387 c.
2
Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 830.
3
Там само. – С. 830.
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рядки з його автобіографії, у якій з притаманною для нього відвертістю він
писав: „що мені романтикові, мрійникові, – завжди відбувається внутрішня
Боротьба”1. Ідеологічно, оскільки ідеологія виробляється головним чином
інтелектом, я вважаю себе витриманим марксистом-комуністом, але
психологічно себе витриманим не можу вважати і вважаю, що не повинен
цього приховувати2.
Про бунтівні риси характеру М. Хвильового писав у своїх спогадах його
друг, колишній політкаторжанин, критик Володимир Коряк: „Істинно:
Хвильовий. Сам хвилюється і нас хвилює, п’янить і непокоїть, дратує,
знесилює і полонить. Аскет і фанатик. Жорсткий до себе і до інших,
хворобливо вражений і гордий, недоторканий і суворий, а часом – ніжний і
сором’язливий, химерний і характерник, залюблений у слово, у форму,
мрійник”3. Мабуть, саме такі риси характеру, вміння розуміти глибше і
дивитися ширше, ніж його колеги, друзі – однодумці спонукало
М. Хвильового до відкритого і рішучого та безкомпромісного вибору своєї
життєвої позиції стосовно майбутнього поступу України.
Період, коли були висловлена його громадянська та творча позиція, був
надзвичайно плідним і водночас суперечливим для України. З одного боку,
ХІІ з’їзд РКП (б), який відбувся у квітні 1923 році, проголосив курс на
коренізацію суспільства, який в українському варіанті отримав назву
“українізація” і став поштовхом до небаченого досі розквіту української
науки, літератури та мистецтва. З іншого боку, поставши як вимушена
певними обставинами політика, коренізація зумовила цим свій хід розвитку.
Вона була запрограмована здійснюватися в певних обмежених рамках,
перехід за які кваліфікувався як буржуазний націоналізм”4. Тому виступ у
цей час М. Хвильового, на думку авторитетного літературного критика,
професора Колумбійського університету Юрія Шереха: “це була природня
реакція на історичну ситуацію, коли країна опинилася на перехресті,
перетворитися на провінцію Москви, хай тимчасом з допущенням, в
обмежених масштабах місцевої мови, але тільки для обслуговування
технічних потреб та ідеологічних вимог центру, чи зберегти свою
самобутність – це було питання усіх питань»5. М. Хвильовий чудово бачив,
що декларовані гасла децентралізації суспільного життя, які його так
приваблювали в теорії більшовизму, на практиці були прямо протилежними,
насправді вироблялася тенденція централізації та жорсткої регламентації і
уніфікації усіх художніх напрямів в культурі. Для обслуговування культури
запрошувалася революційно настроєна, але духовно бідна та малограмотна
молодь. Будучи чесним партійцем та професіоналом своєї справи, він
розумів, що стан інтелекту таких людей не стане „рушієм історії”, і „не
1

Там само. – С. 837.
Там само. – С. 836.
3
Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917-1927 рр.). – Харків, 1928. –
Т. 1. – С. 562.
4
Політика коренізації в радянській Україні (1920–1930-ті рр.): Науково-допоміжний
бібліографічний покажчик / Упоряд. та авт. вступ. ст.: П.Бондарчук, В.Даниленко, Г.Єфименко.
– К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – С. 18.
5
Шерех Ю. Вказ. праця. – С. 270-271.
2
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відкриються перед нами безмежні перспективи” – писав він1. Принциповість,
невміння жити за подвійними стандартами, володіння гострим словом,
мабуть, і спонукало його до відкритого виступу в тогочасній пресі. Гострота
та злободенність тих проблем, які піднімав у своїх листах М.Хвильовий, не
могли не привернути увагу читачів газети “Культура і побут”, тому його
публікації викликали широкий резонанс і літературно-мистецькі диспути
протягом 1925-1928 рр.
Існує декілька версій стосовно першопричин літературно-мистецьких
диспутів. Ю. Шерех вважає, що перші підвалини дискусії, були свідомо
закладені редактором „Вістей” Василем Блакитним. Але, напевне, “ні
Блакитний, ні Хвильовий, ні Яковенко тоді не передчували, якого розмаху
набере дискусія, що останньою крапкою в ній буде невеличка кривава пляма
на скроні Хвильового, слід його пострілу в себе 13 травня 1933 р.”2 – робить
висновок він. Цієї ж точки зору дотримується і науковець з діаспори
Д. Соловей, вказуючи на те, що це була свідома провокація Кремля, “щоб
краще бачити обличчя української нації”3.
Формально дискусія розпочалася статтями Михайла Биковця “Дискусія
на літературному фронті“ (Знання, 1925, № 2/3) і особливо Григорія
Яковенка “Про критиків і критику в літературі“, вміщеною у “Культурі і
побуті“4. У статті Г.Яковенко висунув вимогу до літераторів, щоб їхня
творчість була зрозумілою для широкого читача, і при цьому націлював їх
писати “про комуни і трактори, а по дорозі зачепив Хвильового за його
оповідання “Я”: “Хто його читатиме”?5 – ставив риторичне запитання він. У
висновку Г.Яковенко пропонує утворити літературну комісію, яка б
займалася тим, щоб не допускала до друку незрозумілі твори. У тому ж
номері було вміщено памфлет-відповідь М.Хвильового “Про сатану у бочці“
або “Про грамофанів”, спекулянтів та інших “просвітян“. Слідом за цим
листом з’явився другий памфлет “Про Коперника“, а далі – третій. Того ж
року ці три листи вийшли окремою книжкою “Камо грядеши?” Нестримний
характер М.Хвильового не дозволив йому змовчати, і тому він дає різку
відсіч на донощицькі закиди Г.Яковенка, який намагався вислужитися перед
владою “пропозиціями про необхідність утворення при редакціях журналів і
газет людей ідеологічно витриманих, цілком розуміючих вимоги щодо
пролетарської молоді, які контролювали б (так!) редакції штампованих
рецензій6. М. Хвильовий чудово розумів, що такі прохання насамперед
націлені на посилення цензури над літературною творчістю.
Вже у першому листі він намагається довести молодим літераторам, що
для митця в його творчості замало ідеологічної витриманості, тут
насамперед потрібен професіоналізм. Тому, вказує він, для пролетарської
художньої літератури, без всякого сумніву, корисніш, – гіперболічно в
1

Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 860.
Шерех Ю. Вказ. праця. – С. 245.
Соловей Д. Голгота України. – Вінніпег, 1953. – Ч. 1. – С. 17.
4
Там само. – С. 247.
5
Там само.
6
Там само. – С. 247.
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мільон разів радянський інтелигент Зеров, озброєний вищою математикою
мистецтва, ніж сотні просвітян”, що розуміються на цьому мистецтві, як
„свиня в апельсині”1. Далі М. Хвильовий настирливо запитує молодь:
“Європа чи “Просвіта”? і закликає відповісти: “Європа”2. На цьому етапі
найголовніше завдання він бачив у тому, щоб негайно “одшити” – або
принаймі поставити на своє місце різних писак, що вміють сяк-так зробити
репортерську замітку. Тикають свого носа в мистецтво – більше того –
намагаються керувати3.
Другий лист до літературної молоді написаний М.Хвильовим у
притаманній для нього гострій та емоційній формі. Саме в ньому він дав
власне тлумачення, що таке Європа? Насамперед, для М.Хвильового це –
досвід віків, випробуваний багатьма століттями, це професіоналізм, без
якого не можна обійтися для побудови нового суспільства. Для справжнього
мистецтва це є найважливіше, і тому М.Хвильовий вже черговий раз
закликає молодь, яка знає собі ціну, добре замислитися перед тим, як
зробити свій вибір між випадковим і мінливим, що уособлювала в собі
просвіта, та вічним, непорушним, без якого не обійдуться перші фаланги
азіатського ренесансу”4. Риторичне питання: “бути чи не бути українській
літературі зокрема і культурі загалом повноцінному суверенному явищу в
контексті світового духовного розвитку” – визначалося М. Хвильовим у цих
листах, як найактуальніше5. При цьому ніякого політичного підтексту у
трилогії “Камо грядеши” не було. Як справедливо зазначає Ю. Шерех,
незважаючи на складність її розуміння, основний мотив збірки “Камо
грядеши” полягав у потребі “будувати українську культуру на інтелігенції, а
не на тих неосвіченних і напівосвіченних селянах і робітниках, що ринули і
хапалися за письменницьке перо без хисту й без підготовки, зі шкодою для
інших фахів”6. Політичного підтексту тут не бачив і добре обізнаний з
творчістю літературознавець Ю. Лавріненко, друг Ю. Шереха. На його
думку, він є вигаданим. Під „поняттям просвіта”, вказує він, М. Хвильовий
хоче віддати також комплекс свідомої самообмеженності, яке не
прилучається до світової культури і боїться також очолити суверенні
вимоги – всебічного розвитку нації7. З таким твердженням не можна не
погодитися. Оскільки М.Хвильовий на даному етапі дійсно бажав не
відділення України від СРСР, а хотів її бачити багатою, квітучою, а такі б
перспективи могли б забезпечити лише професіонали своєї справи і ні в
якому разі не аматори. Тому то він і закликав українську інтелігенцію
повернутися обличчям до Європи, вивчати світовий досвід і поширювати
його серед своїх співвітчизників. «Європа, – переконував він, – це досвід
1

Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 394.
Там само. – С. 398.
3
Там само. – С. 402.
4
Там само. – С. 427.
5
Ковалів Ю. Так “камо грядеши” // 20-ті роки: літературні дискусії, полеміки, літературнокритичні статті. – К., 1991. – С. 20.
6
Шерех Ю. Вказ. праця. – С. 288.
7
„Розстріляне відродження”: Антологія 1917–1933: Поезія-проза-драма-есей / Упоряд.,
передм., післямова Ю.Лавріненка. – К.: Смолоскип, 2002. – С. 819.
2

263

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

віків. Це не та Європа, що її оголосив на закаті Шпенглер“1. М. Хвильовий
звертав увагу і на внутрішній потенціал української культури, який здатний
творчо осмислити і поєднатися з європейською цівілізацією, і досягти того
рівня і тієї енергії розвитку національної культури, які дозволять реагувати
на зміни і сприймати інновації“2.
Відверта трилогія “Камо грядеши” викликала цілу хвилю обговорень і
нищівної критики. На таку реакцію, мабуть, і сподівався М.Хвильовий.
Особливо гострою критика була з боку С. Пилипенка, який очолював на той
час літературно-мистецьке об’єднання “Плуг” (1922 р.), яке ідеологічно
орінтувалося на запити масового читача, до того ж закликало до літературної
співпраці малоосвічену, але ідеологічно витриману селянську та робітничу
молодь. Протягом 1925-1927 років, починаючи з “Куди лізеш [,] сопливе або
Українська воронщина”, видрукуваних у “Культурі і побуті” в 1925 р.,
С.Пилипенко найбільш послідовно та уперто опонував М.Хвильовому.
Менш активними супротивниками М. Хвильового були співробітники
“Плугу“ – Щупак, Кияниця та Поліщук. Однак М.Хвильовий мав не лише
ідеологічних противників, але й прихильників в особі “неокласика”
інтелектуала М.Зерова, який активно приєднався до дискусії своїми статтями
“Європа-просвіта-освіта-лікнеп” і “Європейський ренесанс і пошехонські
сосни”, “що переключили емоційний тонус памфлетів Хвильового на
врівноважено-інтелектуальний, і тим самим особливо переконливо показали
справедливість головних тез Хвильового, водночас відвіюючи від них
полову політичної злободенщини”3.
У відповідь на критику М.Хвильовий пише і публікує „Думки проти
течії“, які докладно і професійно спрямував проти закидів Поліщука, котрий
після цього вже не був спроможний піднестися з двох лопаток, на які його
поклав критик4. Новим у цій публіцистиці є те, що автор розшифровує
“термін Європа“ більш докладніше. За твердженням Ю. Шереха:
“Хвильовий бере тут Європу цілком умовно. Це для нього – ідеал
громадянської людини, яка в своїй біологічній, ясній психо-фізіологічній
основі вдосконалилася протягом багатьох віків і є власністю всіх класів: “Це
є найкращий інтелигент у найкращому розумінні цього слова“5. Лист
«Думки проти течії», за словами Могилянського, зробив враження подібно
до того, ніби в кімнаті, де було душно, що дихати було важко, відчинили
вікна і легені раптом відчули свіже повітря6. Налаштовану на ідеологічне
протистояння інтелігенцію не цікавили філософські роздуми М.Хвильового,
оскільки більшість його опонентів просто не розуміли і не хотіли розуміти
його розшифровок. Тому вони не могли на професійному рівні дискутувати з
автором памфлетів, єдине, до чого вони вдалися, то це до огульних
1

Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1990. – Т. 2. – С. 14.
Микола Хвильовий. Україна чи Малоросія. Памфлети. – К.: Вид-во „Смолоскип”, 1993. –
С. 14.
3
Там само. – С. 276.
4
Шерех Ю. Вказ. праця. – С. 295.
5
Там само. – С. 296.
6
Про ВАПЛІТЕ і ваплітян. – Харків, 1927. – С. 1.
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обвинувачень М.Г. Хвильового у “буржуазному націоналізмі”. Так
поступово дискусія з позицій літературних переходить в ідеологічнополітичну площину.
Особливо яскраво це прослідковується в його “Аполигетах писаризму”.
Кардинальна зміна сталася тепер у трактуванні образу Європи, тепер Європа
з’являється в усій своїй історично географічно-культурній конкретності, як
орієнтир, як дороговказ1. Переглянув М.Хвильовий і ставлення до Росії,
зазначивши, що Україна є самостійна держава в економічному відношенні, і
закликав відмовитися від культурного зв’язку з Росією. Таке трактування
вказує на те, що М. Хвильовий за досить короткий час пройшов велику
духовну революцію, спочатку в напрямку боротьби на літературному фронті
за можливість мати право і свободу обстоювати духовний пошук2, аж до
закликів про державне самовизначення України.
Ці вимоги найбільш принципово виражені в його забороненій статті
“Україна чи Малоросія?“ Тут М. Хвильовий пішов у своїх пошуках далі. Він
проголосив Москву центром міщанства, і недвозначно наголосив на
необхідності вибудови самостійного шляху творення державності. «Єдиний
висновок, що міг випливати з цього, був би висновком про потребу
відокремлення й кінця Союзу», – ставить крапку Ю. Шерех3.
За мистецькими диспутами в Україні ретельно слідкував сам Й. Сталін.
Він чудово розумів, що якщо публікації вільнодумних листів М.Хвильового
будуть продовжуватися, то вони стануть поштовхом не лише до культурної
та економічної автономії України, але згуртують патріотичні сили України,
що виступлять за її відокремлення від СРСР, а це, на думку В. Даниленка,
фактично означало кінець більшовицькій імперії4. Звичайно, це в його плани
не входило. Тому він розпочав рішучі заходи, щоб запобігти цьому.
26 квітня 1926 р. він особисто звернувся зі спеціальним листом до
першого секретаря комуністичної партії УСРР Л. Кагановича, який був
посланий ним у 1925 р., для контролю і регламентації ситуації у внутрішній
політиці України. У цьому листі він надавав широкі повноваження
Л. Кагановичу в боротьбі проти некомуністичної інтелігенції, яка
налаштовує українську культуру і громадськість проти Москви, росіян і
російської культури та її найвищого досягнення – ленінізму5.
Л. Каганович разом з іншими лідерами компартії УСРР швидко
організували запобіжні заходи. Вже на Всеукраїнському з’їзді пролетарських
письменників Влас Чубар, тодішній голова Раднаркому УСРР, виголосив
промову з нищівною критикою статті “Апологетів писаризму”, наприкінці
він дає чіткі настанови про те, як потрібно ставитися до М. Хвильового і

1

Шерех Ю. Вказ. праця. – С. 300.
Микола Хвильовий. Україна чи Малоросія. Памфлети. – К.: Вид-во „Смолоскип”, 1993. –
С. 13.
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Шерех Ю. Вказ. праця. – С. 301.
4
Політика коренізації в радянській Україні (1920–1930-ті рр.): Науково-допоміжний
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5
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його позицій. “Для виховання молодих письменників це гасло шкідливе”, –
наголосив В.Чубар1.
30 червня 1926 р. у газеті “Комуніст” було опубліковано його статтю з
критикою поглядів М. Хвильового. Далі червневим пленумом ЦК КП(б)У
були ухвалені „Тези про підсумки українізації“, в яких зазначалося: „Кинуті
в пресі гасла орієнтації на Європу, „Геть від Москви“ і т.ін. в значній мірі
показані, хоч поки що стосується питань культури й літератури. Такі гасла
можуть бути прапором для дрібної буржуазії, що зростає на грунті непу, бо
вона розуміє відродження нації, як буржуазну реставрацію, і під орієнтацією
на Європу, безперечно, розуміє орієнтацію на Європу капіталістичну –
відмежування від фортеці міжнародної революції, столиці СРСР – Москви”2.

Після цього виступу вже ніхто ні з його друзів та опонентів не сумнівався, як
діяти. З боку останніх розпочалася нищівна критика і тиск, яка змушує
М. Хвильового разом з його однодумцями О. Досвітнім, М. Яловим 4 грудня
1926 р. написати першого покаянного листа, в якому він зрікається своїх
поглядів і обіцяє не спілкуватися з неокласиками. Через рік, 15 червня 1927 р., у
тезах „Політика партії в справі художньої літератури“ було вказано на
М.Хвильового як спільника „українського буржуазного націоналіста в літературі
типу „неокласіків“. Далі кампанія проти М.Хвильового набула більш
цілеспрямованого і послідовного характеру з боку влади. Так, 20 листопада
1927 р. Лазар Каганович на Х з’їзді КП(б)У особливу увагу звернув на питання
про розвінчування „ухилу“ М.Хвильового, тобто дав вказівку на його
«цькування». Цього ж року вийшла брошура відомого публіциста Андрія Хвилі
під назвою „Від ухилу – у прірву”, цілком присвячена розвінчуванню роману
М. Хвильового “Вальдшнепи”, який він кваліфікує як “контрреволюційне
явище”
Подальші виступи М.Хвильового – це вимушене каяття і здача позицій.
Мабуть, сподіваючись того, що, зрікшись своїх поглядів, він врятує не лише собі
життя, але й своїм однодумцям і друзям, він писав покаянні листи. Але
сталінська репресивна машина тільки набирала хід, і тому їй були потрібні перші
жертви. Таврування політичними звинуваченнями М.Хвильового та літераторів,
які його підтримали, не припинялося. Загнаний у глухий кут, він здійснює
останній у своєму житті вибір. “Чи відмовитися від власних ідеалів і піти
шляхом конформізму, чи продовжувати їх сповідувати і стати жертвою
репресій”3, що для М.Хвильового означало – існувати живучи? Чи померти, але з
відчуттям виконаного обов’язку як перед друзями, так і перед українським
народом? Хоча як людина, пише М.Жулинський, «він хоче жити, але як
художник, як творець і духовний провідник своєї генерації він не може існувати,
бо задихається в нестримно важкій атмосфері насильства над творчою уявою».
Тому, не маючи вибору, Хвильовий хоче своєю смертю врятувати літературну
генерацію”4. Постріл 13 серпня 1933 року поклав край у цій дилемі.
1

Про ВАПЛІТЕ і ваплітян. – Харків, 1927. – С. 1.
Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури (1917-1927 рр.). – Харків, 1928. –
Т. 1. – С. 300.
3
Масненко В.В. Суспільно-політичні позиції інтелігенції України в 1921-1928 рр.: Автореф.
дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1993. – С. 15.
4
Жулинський М.Г. Талант, що прагнув до зір // Хвильовий М. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро,
1990. – Т. 1. – С. 6.
2
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Оцінюючи значення постаті М. Хвильового та його памфлетів, можна з
твердістю сказати, що в тих умовах, в яких він їх творив і публікував, – це
був справжній вчинок людини-громадянина, яка своїми категоричними
закликами хотіла відвернути Україну від хибного шляху – від голодоморів і
репресій, казенщини, уніфікації та спрямувати її на державну
самовизначеність і європейський шлях розвитку. М. Хвильовий був
упевнений в неминучості здобуття Україною своєї незалежності, він його
пророкував. І нині, коли Україна вже десять з лишком років є незалежною
державою, перед нами стоїть дилема – чи «Європа»? Чи «Просвіта»? Нам
потрібно ще раз перечитати твори М. Хвильового, дослідити їх інтерпретації
і зробити правильний вибір.

Довбня О.А. (Краматорськ)
ДОЛЯ ІВАНА МИХАЙЛОВИЧА
КАНДИБКА ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ ДОБИ
“ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ”
(1937-1938)
Стаття присвячена проблемі політичних репресій 1937-1938 рр. В
умовах тоталітарного режиму вони стали основним методом управління
державою. Автор на основі матеріалу архівно-слідчої справи репресованого
І.М. Кандибка деталізує механізм функціонування репресивної машини
НКВС, розглядає долю пересічної людини. Обґрунтовується висновок, що
справа Кандибка є пам’яткою доби “Великого терору”. Дослідження
виконано у рамках міжнародного проекту “Великий терор у краях та
областях СРСР (1937-1938 рр.)”.
Запропонована стаття пов’язана з науковою проблемою, сутністю якої є
механізм функціонування репресивної машини НКВС під час “Великого
терору”.
Дослідження проблеми політичних репресій розпочалося наприкінці
минулого століття, коли були розсекречені фонди архівів колишнього КДБ.
У центрі уваги істориків опинилися національні, соціальні, релігійні аспекти
репресій, їхні територіальні та регіональні особливості1. Фахівці активно
вивчали архівно-слідчі справи репресованих2. Щодо історико-статистичних
1
Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. – К.,
1991; Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Республіканський міжвідомчий
збірник наукових праць. – К., 1991. – Вип. 1; Вінниця: злочин без кари (Документи, свідчення,
матеріали про більшовицькі розстріли у Вінниці в 1937-1938 роках). – К., 1994; Лихолобова З.Г.
Тоталітарний режим та політичні репресії в Україні у другій половині 1930-х років (переважно
на матеріалах Донецького регіону). – Донецьк, 2006; Реабілітовані історією. У 27-ми томах:
Донецька область. Науково-документальні нариси. Книга перша – третя. – Донецьк, 2004 –
2006.
2
Архівно-слідчі справи репресованих: науково-методичні аспекти використання. Зб. наук.
праць. – К., 1998; Проблемы создания единого электронного банка данных жертв политических
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досліджень, то вони обмежуються спробами визначити загальну кількість
репресованих та їхніх окремих категорій1. Таким чином, аналіз літератури з
проблеми дає змогу зробити висновок, що історики активно досліджують
технологію політичних репресій 30-х років ХХ ст. Водночас існують
перспективи для подальших розробок, зокрема, введення до наукового обігу
нових джерел та новітніх методик дослідження.
На нашу думку, незважаючи на оприлюднення певної категорії архівнослідчих справ та персоналій репресованих2, необхідно продовжити
дослідження у цьому напрямку. Матеріали, що містяться у справах
репресованих осіб, дають можливість не тільки виявити спільні риси,
деталізувати механізм функціонування репресивної машини НКВС, а й
показати, як нищилися долі конкретних людей. На жаль, за загальними
цифрами іноді ми не помічаємо біль та страждання пересічної людини.
Метою запропонованої статті є аналіз матеріалів архівно-слідчої справи
Кандибка Івана Михайловича, репресованого у 1937 р.
Джерельна база – архівно-слідчі справи, що знаходяться в Архіві
тимчасового зберігання документів Управління СБУ в Донецькій області.
Зрозуміло, що вони створювалися з метою фальсифікації. Тому виявлення
мотивів та цілей викривлення істини важливо для розуміння історичної
події. Вирішити питання про співвідношення об’єктивного та суб’єктивного
в архівно-слідчій справі, про рівень його достовірності допоможуть
принципи історизму, наукової об’єктивності, метод критики історичних
джерел. Водночас значну роль відіграли такі методи наукового пошуку, як
метод індукції, узагальнення та порівняльного аналізу.
30-ті роки ХХ ст. стали трагічними для України. У 1932-1933 рр.
українське селянство пережило страшне лихоліття голодомору, а у 19371938 рр. сталінський режим провів “Великий терор” – найбільш масову
каральну операцію. В основі її лежав оперативний наказ Народного комісара
внутрішніх справ СРСР М.Єжова за № 00447 від 30 липня 1937 р. У ньому,
зокрема, говорилося про початок репресій членів антирадянських
політичних партій, що продовжували вести активну антирадянську
діяльність. Згодом наказ був доповнений директивами НКВС України “По
ліквідації активу боротьбистів”, “Розгрому есерівського підпілля”. Репресії
за партійною ознакою були спрямовані проти членів есерівських,
репрессий в СССР: Сб. докладов международной научно-практической конференции (Нижний
Тагил, 18-21 мая 2000 г.). – Нижний Тагил, 2001.
1
Табачник Д. За стандартними звинуваченнями: терор проти військових кадрів на Україні
наприкінці 30-х // Минуле України: відновлені сторінки. – К., 1991; Нікольський В. Репресивна
діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х – 1950-ті рр.). Історикостатистичне дослідження. – Донецьк, 2003 та ін.
2
Гранкіна О. Архівно-слідчі справи другої половини 1937 року щодо представників
національних меншин України. Джерелознавчий аналіз документів // З архівів ВУЧК-ГПУНКВД-КГБ. – 1998. – № 1/2 (7/8). – С. 174-182; Лошицький О. Лабораторія. Нові документи й
свідчення про масові репресії 1937-1938 років на Вінниччині // Там само. – С. 183-227; Його ж.
Лабораторія-2: Полтава. Документальні матеріали про масові репресії в Полтавській області у
1937-1938 рр. // Там само. – 2000. – № 2/4 (13/15). – С. 129-178; Бут О.М., Добров П.В.
Економічна контрреволюція в Україні в 20–30-ті рр. ХХ століття: від нових джерел до нового
осмислення. – Донецьк, 2002.
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меншовицьких, національних партій та організацій, троцькістів,
представників правого та лівого ухилу у ВКП(б).
В Архіві тимчасового зберігання документів Управління СБУ в
Донецькій області знаходяться кримінальні справи тих, хто був
репресований під час “Великого терору”. Об’єктом нашого дослідження
стали справи троцькістів. Загалом за цією категорією в Донецькій області
було засуджено 1904 особи1. Для порівняння, загальна кількість
репресованих в області упродовж 1937-1938 рр. становить 25381 особа2.
Серед зазначених справ є гучні та масштабні. Засуджені троцькісти
займали достатньо високі посади – перший секретар обкому партії Саркісов,
секретар обкому Вайнов, завідувач вугільним відділом Шаєв, голова
Донецького облвиконкому Іванов та інші3. Розгляд цих справ відбувався у
відкритому режимі, активно залучалася місцева преса, громадськість.
Формально дотримувалися всіх процесуальних норм судочинства. Справи ж
“рядових троцькістів” розслідувалися під грифом “таємно” позасудовими
структурами – обласними трійками НКВС. Серед них виділяється
кримінальна справа Кандибка Івана Михайловича. На нашу думку, вона є
показовою щодо дослідження механізму репресій проти “рядових
троцькістів”4.
Згідно з “Анкетою заарештованого”, І. Кандибко народився 29 серпня
1902 р. у селі Устинівка Миргородського району колишньої Полтавської
губернії5. За соціальним станом походив з робітників, до арешту був членом
ВКП(б) та працював майстром у депо “Південь” станції Красний Лиман
Північної Донецької залізниці6. За національністю – українець, освіта нижча
(закінчив сім класів)7. Був одружений і мав двох дочок – дев’яти та двох
років8.
15 грудня 1937 р. начальник Дорожньо-транспортного відділу (далі ДТВ
– О.Д.) Головного Управління Державної Безпеки (далі ГУДБ – О.Д.)
Північної Донецької залізниці Вронський видав ордер за № 243 на обшук та
арешт Кандибки І.М., що мешкав на станції Ртищево Рязано-Уральської
залізниці9.
Згідно з “Довідкою на арешт” від 14 грудня 1937 р., причиною арешту
стало те, що Іван Михайлович, за свідченнями “членів контрреволюційної
організації” Свірикова Георгія Георгійовича, Курмаза Карпа Юхимовича та
Кондратенка Івана Івановича, є “…керівником контрреволюційної
троцькістської диверсійно-повстанської організації в депо Слов’янськ. У
практичній роботі здійснює шкідницько-диверсійні дії, спрямовані на
1

Реабілітовані історією. У 27-ми томах: Донецька область. Книга перша… – С. 49.
Там само.
3
Архів тимчасового зберігання документів Управління СБУ в Донецькій області (далі –
АТЗД УСБУ в Донецькій області), спр. №№ 4600-2ф, 5412-2ф, 5622-2ф, 6261-2ф та ін.
4
АТЗД УСБУ в Донецькій області, спр. 5096-2ф.
5
Там само, арк. 69.
6
Там само.
7
Там само, арк. 69, 95.
8
Там само, арк. 69.
9
Там само, арк. 63.
2
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руйнацію паровозного господарства. Серед транспортників вихваляє ворогів
народу і пропагує контрреволюційні погляди” (переклад наш – О.Д.)1. Дії
І. Кандибки були кваліфіковані за статтями 54-7, 54-9, 54-11 Кримінального
кодексу УРСР2.
Арештували Івана Михайловича за санкцією Прокурора транспортної
прокуратури Волошина 19 грудня 1937 р. (саму санкцію було видано 15
грудня 1937 р.)3.
Як свідчать протокол трусу від 19 грудня 1937 р. та протокол особистого
обшуку І. Кандибки від 21 грудня 1937 р., речових доказів вини підслідного
виявлено не було4.
На жаль, зі справи вилучені агентурні донесення, які змогли б нам
пояснити реальні причини арешту. Вірогідно, для режиму І. Кандибко був
небезпечним, тому що спостереження агентів НКВС, згідно з описом
документів у справі, велося за ним з 10 жовтня 1933 р. по 10 грудня 1936 р.5
Цінним джерелом для з’ясування механізму слідства є “Характеристика
на колишнього майстра паровозного депо Слов’янськ Кандибка Івана
Михайловича”, яка була підписана начальником з прийому та звільнення
паровозного депо Слов’янськ Лобановим.
Нижче подається повний текст характеристики мовою оригіналу зі
збереженням стилістики і пунктуації:
Характеристика на бывшего мастера паровозного депо Славянск –
Кандыбко Ивана Михайловича
Кандыбко И.М., 1902 года рождения, украинец, уроженец с. Устиновка
бывшей Полтавской губернии.
На железнодорожном транспорте работает с 1918 года в службе пути
Красный Лиман слесарем, с 1925 года помощником машинистом – машинист,
помощник паровозного мастера и паровозный мастер.
В 1933 году был переведён из депо Красный Лиман в паровозное депо
Славянск на должность паровозного мастера, а в декабре 1936 года был
переведён в депо Восток станции Дебальцево.
На протяжении всей своей работы имел ряд административных взысканий
за аварии и плохое качество ремонта паровозов.
Работая в депо Славянск, Кандыбко имел тесную связь с бывшим котельным
мастером Курмазом ныне разоблачённым врагом народа, с бывшим мастером
подсобных цехов Богдановичем ныне разоблачённым врагом народа, мастером
подъёмки Григоровичем – ныне разоблаченным врагом народа, а также с
начальником депо Оболонным – вся вышеуказанная компания устраивала
пьянки, особенно это было заметно в 1934-1935 гг., когда они даже отдельно в
столовой взяли себе комнату и на средства депо устраивали попойки.
Несмотря на то, что в депо работа была безобразно поставлена в
отношении ремонта паровозов, вредительством в паровозном хозяйстве, всё
же бывший начальник депо Оболонный премировал якобы за “ударную” работу
1

Там само, арк. 66.
Там само.
Там само, арк. 68.
4
Там само, арк. 64, 65.
5
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всю выше перечисленную компанию в том числе и Кандыбко.
Кандыбко за вредительские методы работы в депо Славянск во время
чистки партии в 1933/1934 г. исключён из членов партии. Но по ходатайству и
рекомендации Оболонного был восстановлен в партии и после восстановления
Оболонный преследуя цель скрыть следы преступно-вредительской работы
Кандыбко переводит последнего в депо Восток станции Дебальцево.
В 1937 году после того, как в депо станции Славянск была вскрыта
контрреволюционная вредительская организация, Кандыбко с целью укрытия
от следствия выехал якобы на работу на станцию Ртищево Рязано-Уральской
железной дороги.
Начальник по приёму и увольнению
паровозного депо Славянск
(подпись)
Лобанов1

Ознайомлення з характеристикою дає підстави стверджувати, що писали
її відповідно до вимог часу. У суспільстві панувала атмосфера ненависті до
ворогів народу. Тому не дивно, що вся трудова діяльність заарештованого
І. Кандибки подається виключно в негативному світлі. Слід зазначити, що в
матеріалах справи відсутні зазначені у характеристиці відомості про
адміністративні стягнення, які застосовувалися до І. Кандибки у зв’язку з
аваріями та поганим ремонтом потягів, та про виключення його з лав ВКП(б)
у 1933-1934 рр. Також незрозуміло, чому Лобанов, який так детально описує
злочинну діяльність підслідного, не допитувався як свідок.
Як показує аналіз справи, слідство велося поверхово, з порушенням норм
Кримінально-процесуального кодексу УРСР. Так, заарештували Івана
Михайловича 19 грудня 1937 р., допит було проведено тільки 22 грудня2.
Слідство базувалося на побічних доказах – зізнаннях самого
підозрюваного І. Кандибки та “членів” контрреволюційної організації
Свірикова Георгія Георгійовича, Курмаза Карпа Юхимовича, Кондратенка
Івана Івановича, Марченка Василя Миколайовича, Григоровича Олексія
Миколайовича, Гречка Миколи Григоровича, Братновського Віктора
Петровича, Оболонного Василя Івановича3. Однак у справі відсутні очні
ставки підслідних.
Ознайомлення з протоколами допитів дає змогу стверджувати, що
слідчий процес відбувався за єдиною схемою, тільки відрізнявся “стиль”. Це
можна пояснити тим, що допити проводили дві слідчі групи: 1) Ровинський
та Пришельцев; 2) Блохін та Салін.
Слід також відзначити, що в протоколах допитів містяться численні
протиріччя. Наприклад, В. Оболонний засвідчив, що завербував І. Кандибку
навесні 1934 р., а Іван Михайлович заявив, що був завербований 15 липня
1935 р. Також не збігаються зізнання В. Марченка та О. Григоровича.
У свідченнях Гречка взагалі відсутні конкретні факти вини І. Кандибка.
Усі “фігуранти” процесу однаково свідчать, що дізналися про І. Кандибку як
члена диверсійно-шкідницької організації від вербувальників. Однак Іван
Михайлович не зміг назвати жодного члена організації, тільки зазначив
1
2
3

Там само, арк. 11.
Там само, арк. 72-79.
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керівників організації – Оболонного та Ваньяна1. Причому про останнього
він дізнався від Оболонного. Усіх інших “фігурантів” процесу знає
виключно як співпрацівників.
Цікаво, що І. Кандибко у своїх зізнаннях перераховує численні факти
шкідництва та саботажу під час ремонту паровозів, які здійснював за
дорученням організації, але не може назвати, де відбувалися зустрічі членів і
які розмови велися між ними2.
Про порушення норм Кримінально-процесуального кодексу УРСР,
зокрема ст. 200, свідчить той факт, що І. Кандибко не був ознайомлений з
обвинувальним висновком і матеріалами слідства. Замість цього начальник
ОДТВ ГУДБ станції Слов’янськ Південної Донецької залізниці, сержант
Держбезпеки Дмитрієв 25 грудня розмовляв з підслідним про правдивість
анкетних даних3.
Щодо методів проведення слідчого процесу, то Олександров Борис
Миколайович під час допиту як свідка 21 березня 1956 р. (коли відбувався
перегляд справи Кандибка – О.Д.) дав свідчення про те, що
оперуповноважений ОДТВ ГУДБ НКВС станції Слов’янськ сержант В.
Блохін застосовував до арештованих незаконні методи слідства.
Свідчення Б. Олександрова подаються мовою оригіналу, зі збереженням
стилістики та пунктуації: “…я должен пояснить о методах, которые
применялись ко мне во время ведения следствия по моему делу. После
ареста я был брошен в камеру, где сидел без допроса около 15 дней. Затем
начался допрос, который вёл Блохин. В предъявленном мне обвинении я
виновным себя не признал, потому что в действительности ни в какие
контрреволюционные организации не примыкал и вредительскодиверсионной деятельностью не занимался. В связи с этим Блохин,
добиваясь “признательных” показаний систематически избивал меня во
время допроса и применял другие методы физического воздействия. В
конечном итоге, не выдержав этих истязаний, под принуждением Блохина я
подписал протокол допроса, заготовленный им так называемых моих
“признательных” показаний. Так было сфабриковано дело против меня и я
предстал по групповому делу перед судом…”4
Слід зазначити, що сержант Держбезпеки В. Блохін розслідував і справу
І. Кандибка, тому цілком зрозуміло, як з’явилися його зізнання та заява на
ім’я начальника ОДТВ НКВС станції Слов’янськ.
Нижче подається повний текст заяви мовою оригіналу зі збереженням
стилістики і пунктуації:
Начальнику ОДТО НКВД ст. Славянск от арестованного Кандыбко И.М.
Заявление
Желая искупить свою вину перед партией и советской властью в
настоящем заявлении где желаю сообщить о том что являлся членом
контрреволюционной вредительской организации существующей в депо ст.
1
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Славянск в которую был вовлечён в 1935 году бывшим начальником депо ст.
Славянск Оболонным В.И. Подробно обо всей проведённой мною работе а
также и об известных членах этой организации сообщу при допросе в чём
расписываюсь.
22. ХІІ.
Подпись (Кандыбко)1
До речі, таку ж саму заяву писав і В. Оболонний, однак пізніше він
відмовився від своїх зізнань, посилаючись на незаконні методи слідства2.
Щодо заяви Кандибка, то вона не вплинула на його подальшу долю.
Згідно з обвинувальним висновком від 25 грудня 1937 р. слідча справа
стосовно звинувачення І. Кандибки за ст. 54-7, 54-9, 54-11 Кримінального
кодексу УРСР спрямовується на розгляд позасудової структури – Трійки
НКВС по Донецькій області міста Сталіно3. Цікаво, що в цьому
обвинувальному висновку є довідка: “вещественных доказательств по делу
нет”4. Таким чином, слідство навіть не приховувало формальний характер
провадження справи.
Щодо рішення Трійки НКВС, то згідно з протоколом № 82 від 27 грудня
1937 р., І. Кандибку як члена контрреволюційної шкідницько-диверсійної
організації засудили до вищої міри покарання – розстрілу з конфіскацією
майна5. Як бачимо, характер обвинувачення у ході слідства змінився.
І. Кандибко замість керівника контрреволюційної троцькістської диверсійноповстанської організації перетворився на члена контрреволюційної
шкідницько-диверсійної організації. Однак зміна характеру звинувачення не
вплинула на вирок. На жаль, у справі відсутня довідка про виконання
вироку.
Перегляд судової справи І.М. Кандибка відбувся у 1956 р. Його дружина
Марія Євсеївна 27 березня 1956 р. звернулася зі скаргою на ім’я Голови
Президії Верховної Ради СРСР, вимагаючи реабілітації чоловіка.
Перегляд матеріалів архівно-слідчої справи, допит свідків, перевірка
матеріалів архіву КДБ Сталінської області довели, що факт злочину
відсутній. Навпаки, на допитах свідки Олександров, Олейніков, Болтасов,
Мороз, Шарун, Ляшов та Пліско одноголосно характеризували І. Кандибку
як сумлінного працівника, а про його контрреволюційну діяльність,
шкідництво і саботаж нічого показати не могли6.
Внаслідок перегляду справи постановою Президії Сталінського
обласного суду від 20 вересня 1956 р. рішення Трійки НКВС по Донецькій
області від 27 грудня 1937 р. було відмінено, справу І. Кандибки в
кримінальному порядку припинено, а Івана Михайловича було реабілітовано
посмертно7. На запити дружини про долю її чоловіка була надана довідка
1
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КДБ, що І. Кандибку засуджено на 10 років ув’язнення з відбуванням
покарання у виправно-трудовому таборі, де й він помер від перитоніту 9
січня 1944 р.1 Як бачимо, навіть під час реабілітації приховувалася страшна
правда про “Великий терор”.
Згідно із сучасними дослідженнями, у Донецькій області смертні вироки
виконувалися у Сталіно, Маріуполі, Артемівську, Луганську2. За
свідченнями очевидців і проведеними дослідженнями, розстріляні в Сталіно
перевозилися на “рутченківське поле”, де їх таємно ховали у траншеях та
ямах3.
Аналіз архівно-слідчої справи Кандибка Івана Михайловича дає змогу
зробити наступні висновки:
1) підслідний був обраний не випадково: упродовж 1933-1936 рр. на
нього збиралася агентурна інформація. Для режиму І. Кандибко був
неблагонадійним тому при розгортанні терору саме це і стало підставою для
арешту;
2) об’єктом репресій стала соціально зріла, зі сформованим світоглядом
особа (на момент арешту І. Кандибкові виповнилося 35 років), яку вже
важко було перевиховати;
3) провадження по справі органами НКВС відбувалося з порушенням
норм Кримінально-процесуального кодексу УРСР: фальсифікація слідчого
процесу, фабрикування свідчень, залякування обвинувачуваних;
4) звинувачення за партійною ознакою носило суб’єктивний характер;
5) для винесення вироку використовувалася позасудова структура –
Трійка НКВС по Донецькій області.
Отже, архівно-слідча справа Кандибка Івана Михайловича є пам’яткою
доби “Великого терору” 1937-1938 рр., що ілюструє механізм
функціонування репресивної машини НКВС.
Стосовно практичних рекомендацій, то наступним дослідникам проблеми
було б доцільно провести типологію архівно-слідчих справ репресованих за
партійною ознакою.

1

Там само, арк. 164.
Нікольський В. До питання щодо розшуку місць поховання жертв політичних репресій //
VIII Всеукраїнська наукова конференція “Історичне краєзнавство і культура” (Наукові доповіді
та повідомлення). – К.; Харків, 1997. – Ч. ІІ. – С. 157.
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Ковалишин Л.В. (Тернопіль)
КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ
О. КАНДИБИ-ОЛЬЖИЧА
1937 –1941 рр.
У статті досліджується культурно-освітня діяльність О. КандибиОльжича в 1937-1941 р. Автор переконана, що організаційний, видавничий,
публіцистичний та політичний доробок О. Кандиби-Ольжича як культурноосвітнього діяча був вагомим.
Сучасні завдання української науки диктують потребу виокремлення
біографічних досліджень як окремої галузі в розвитку національної
історіографії. І це цілком природно, оскільки звернення до вивчення історії в
особах, спадщини вчених, громадсько-політичних та культурно-освітніх
діячів, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової
культури, висвітлення життєвого й творчого шляху, і врешті, повернення до
аналізу їхньої діяльності становлять особливу актуальність у контексті
сучасного національно-культурного відродження.
Життя та діяльність О. Кандиби-Ольжича служить вагомим прикладом
впливу особистісного фактора на історичні, культурно-освітні процеси кінця
1930-х – початку 1940-х рр. ХХ ст. Він – відомий учений, громадськополітичний та культурно-освітній діяч, неперевершений організатор,
видавець і загалом обдарована особистість.
Мета дослідження полягає в комплексному дослідженні культурноосвітньої діяльності О. Кандиби-Ольжича у вказаний період. У ході
написання статті автор окреслив наступні завдання: проаналізував основні
напрями культурно-освітньої діяльності вченого та висвітлив організаційну
працю на теренах Чехословаччини та України.
Дослідження проблеми не знайшло достатнього висвітлення в зарубіжній
та українській історіографії. Окремі аспекти відображені у статтях
В. Маруняка1, О. Лащенка2, І. Малочевського3, Ю. Бойка4, Р. Шили-Бакуша5,
В. Ухача6, В. Червака1, О. Неврлого2, у яких історики оглядово
1
Маруняк В. Культурна референтура ПУН 1937 – 1942 // Український історик. – 1985. –
№ 1-4. – С. 75-80.
2
Лащенко О.О. Ольжич – творець культурної референтури ПУН // За героїчну духовність:
Матеріали конференції “Зарево” на оселі імені О. Ольжича в Пенсильванії. – Нью-Йорк, 1977. –
63 с.
3
Малочевський І. Українська преса під час німецької окупації // На зов Києва. – Торонто;
Нью-Йорк, 1985. – С. 290-296.
4
Бойко Ю. “Українське слово” в Києві в 1941 році – пропагатор ідей українського
націоналізму на східних українських землях // Українське слово. – 1991. – 10 листопада.
5
Шило-Бакуш Р.О. Ольжич в минулому і сучасному / Ювілейний альманах 25-ліття ОУН
(1933 – 1958). – Нью-Йорк, 1958. – С. 57-60.
6
Ухач В. Культурно-освітня діяльність ОУН (1929 – 1944): Автореф. дис. … канд. іст. наук:
07. 00. 01 / Київський національний університет імені Т. Шевченка. – К., 1998. – 16 с.; Його ж.
Діяльність культурної референтури Проводу українських націоналістів // Наукові записки
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проаналізували
культурно-освітню
діяльність
О. Кандиби-Ольжича,
визначили його роль у розбудові культурної референтури ПУН. Серед нових
публікацій про вченого, як культурно-освітнього діяча, слід виділити працю
Р. Романчука “І не пом’яне батько з сином”3.
Невід’ємною складовою суспільно-політичної діяльності О. КандибиОльжича була культурно-освітня праця в ОУН, оскільки побудова
Української держави, що складала основну мету ОУН, була немислима без
відродження культурних надбань минулого і подальшого розвитку
української національної культури та освіти – як запоруки свідомих
громадян, пріоритетів власної держави.
На Віденському конгресі ОУН 1929 р. взагалі не передбачалося
створення культурного осередку ОУН4. Проте в 1937 р. такий відділ був
створений з ініціативи та підтримки Є. Коновальця, окреслюючи напрями
діяльності культурної референтури ПУН, бо організація ОУН надавала їй
великої ваги. Адже відродження національної Української держави, до чого
прагнула ОУН, полягало у відродженні культурних надбань минулого5.
Основними завданнями культурної референтури було оформлення
духовного сектора діяльності ОУН6, надання їй філософічно-світоглядного
фундаменту, визначення плану праці і завдань на довгий період і головне –
знайти людську базу для його діяльності7, забезпечення українських
інтелектуалів працею “за фахом”. Завдання були не з легких, враховуючи
піднесену національно-політичну атмосферу, у якій перебувало українство
напередодні Другої світової війни, і заангажованість суспільства. У цей час
фахові й культурницькі кадри західноукраїнських земель і еміграції
ставилися з застереженнями до революційного підпілля. Для виконання цих
завдань було призначено О. Кандибу-Ольжича як першого культурного
референта ПУН. Він визначив філософічно-ідеологічні основи нової
референтури у сфері національно-культурної політики.
Діяч наголошував, що духовно-історична боротьба української нації, що
проходить у формі національного руху, творить всебічно нову дійсність у
всіх ділянках суспільного життя, а отже, і свою відмінну культуру, тому
героїчна духовність українського націоналізму є духовністю героя8.
О. Кандиба-Ольжич розробив конкретні завдання ОУН у культурноосвітній сфері. Так, у ділянці літератури ставилося завдання духовної
організації письменницьких кадрів і допомоги їхньому творчому зростанню;
Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Історія. –
Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 52-56; Його ж. О. Ольжич, як культурно-освітній діяч //
Українська національна ідея: Історія і сучасність. – Житомир, 1997. – С. 52-57.
1
Червак Б. Виховний ідеал О. Ольжич // Українське слово. – 1995. – 29 червня.
2
Неврлий М. Цитаделя духу. – Братислава, 1991. – 231 с.
3
Романчук Р. І не пом’яне батько з сином // Наука і суспільство. – 2003. – № 1-2. – С. 36-39.
4
Книш О. Становлення ОУН. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1994. – С. 94.
5
Дороговказ: Поезія О. Теліги та О. Ольжича. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1994. – С. 62.
6
Маруняк В. Культурна референтура ПУН… – С. 75.
7
Ухач В. Культурно-освітня діяльність ОУН (1929 – 1944): Автореф. дис… – С. 6.
8
Просвітницька діяльність ОУН // Державний архів вищих органів влади України (далі –
ДАВОВ України), ф. 3803 (Особистий фонд видавця української національної літератури за
кордоном, журналіст Юрій Пилипович Тіщенко (Сірий)), оп. 2, спр. 31, арк. 1-6.
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становлення національної теорії літератури, критики та бібліографії тощо1. У
галузі науки – духовна організація та становлення національної філософії
наукових дисциплін, налагодження науково-дослідної роботи2. В освітньопросвітянській сфері, що мала слугувати закріпленню у найнижчих масах
народу національної духовності, була поставлена проблема організації
навчально-виховної системи, опертої на засади національної традиції3.
Можна висловити деякі критичні зауваження до ряду культурно-освітніх
положень, запропонованих О. Кандибою-Ольжичем, щодо оригінальності
його концепції культурної політики, оскільки перед ним висловлювали
подібні міркування Д. Донцов щодо цілісності українського культурного
процесу, Є. Маланюк щодо літератури. Не доводиться заперечувати нарисів
О. Кандиби-Ольжича як схеми культурної політики одного політичного
середовища (ОУН), як складника загальнокультурного процесу. Він бачив
культурні завдання українського націоналізму складовою частиною
загальнонаціонального процесу, хоча і виводив їх з княжих часів, що мали
стати основою виховання української молоді.
Вагома роль О. Кандиби-Ольжича полягала у послідовності практичної
діяльності культурно-освітнього сектора ОУН та в оперативності людського
апарату референтури4. Центром культурної референтури була м. Прага. У
міжвоєнний період там існували три вищі українські навчальні заклади, які
були визнані Міністерством освіти Чехословаччини. Прага була на той час
найбільшим центром українських інтелектуальних кадрів, де зосереджувався
поважний творчий потенціал, який мав значний вплив на цілісність
українського культурного й політичного життя.
Цілком логічно, що діяльність культурної референтури ПУН
здійснювалася у декількох напрямах: до першого входили постійні члени
ОУН (О. Теліга, О Штуль, А. Хмарчук), які творили основу культурної
референтури; до другого – літературно-мистецькі сили, які працювали над
реалізацією конкретних завдань культурного осередку (У. Самчук,
О. Лятуринська, Р. Лісовський); до третього – професори вищих шкіл, які
опинилися у надзвичайно обмежених у роки окупації можливостях наукової
роботи й очікували підтримки та заробітку з українських джерел, не
знаходячи їх у Києві чи Львові.
До цінних співпрацівників культурної референтури ПУН за межами
Праги належали Є. Онацький у Римі зі своїми співробітниками, у США –
О. Неприцький-Гроновський, професор університету Мініаполі, у Берліні –
В. Панченко-Юревич та Б. Кентржинський5. Для досягнення поставлених

1
Ольжич О. Культурна політика українського націоналізму // Ольжич О. Незнаному
Воякові. – К.: Фундація імені О. Ольжича, 1994. – С. 230.
2
Ольжич О. До проблеми культурної ділянки // Ольжич О. Незнаному Воякові. – К.:
Фундація імені О. Ольжича, 1994. – С. 186.
3
Ольжич О. Культурна політика українського націоналізму. – С. 230-231.
4
Маруняк В. Культурна референтура ПУН… – С. 77.
5
Жданович М. Революційний шлях О. Кандиби-Ольжича // Розбудова держави. – 1955. –
№ 2. – С. 52.
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завдань, на думку О. Кандиби-Ольжича, потрібно було опиратися не лише на
власні сили, а й мобілізувати наявні поорганізаційні1.
Культурна референтура ПУН усвідомлювала, що лише власними силами
вона не зможе виконати завдання, які диктувала культурна необхідність і
політична доцільність. З цією метою мобілізувалися наявні позаорганізаційні
сили, здійснювалося це методом перенесення ряду завдань, зокрема
наукового характеру, на співзвучні суспільно-громадські організації2.
Класичним зразком такої співпраці була домовленість між ПУН і головною
управою Українського національного об’єднання (УНО) у Німеччині щодо
праці у культурній галузі, що упродовж 1940–1944 рр. дало можливість не
лише поставити на легальну базу деякі задуми культурної референтури, а й
створити для них належне фінансове підґрунтя3.
Відзначимо діяльність 15 фахових комісій державного планування, які
працювали з початку 1940 р. на фінансовій базі УНО та в постійному
контакті з культурною референтурою під керівництвом професорів
П. Герасименка та Л. Білецького. Так, найбільш продуктивно працювали
комісії: шкільна, господарська, фінансова, промисловості та торгівлі тощо.
Заходами референтури засновано культурно-наукове видавництво (КНВ)
УНО, яке працювало у 1941–1944 рр. під керівництвом М. Галана. Зокрема,
КНВ УНО видало збірник “Сільське господарство України” (Прага, 1942) за
редакцією професора К. Мацієвича, “Кобзар” (Прага, 1943) за редакцією
Л. Білецького, “Чужинці про Україну” В. Січинського (Прага, 1943).
Наступним кроком була діяльність секцій митців, письменників і
журналістів УНО (СМПЖ), які діяли у 1939–1944 р. у Празі4. Основне
завдання секцій полягало у прочитанні літературно-мистецьких рефератів,
виданні популярних ідеологічно-виховних посібників. Очолював СМПЖ до
виїзду на Волинь У. Самчук5.
Окреслюючи ідеологічні основи діяльності культурно-освітнього сектора
ОУН, аналіз культурних процесів тодішньої наукової, освітньої, мистецької
палітри як України, так і еміграції, варто наголосити на багатоплановості
поставлених О. Кандибою-Ольжичем завдань. До них, зокрема, належало
щотижневе надання матеріалів з культурної хроніки й оглядів з України та
українського життя на Заході, статей з культурної тематики, ідеологічно
співзвучних пресовим органам у Європі й Америці “Українське слово”
(Париж), “Наш клич” (Буенос-Айрес), “Націоналіст” (США), “Хлібороб”
(Бразилія); систематичні досліди над культурною тематикою в УРСР6.
Результатом праці на цій ділянці була поява у 1937–1942 рр. ряду
теоретичних праць, у яких аналізувалися культурні процеси у радянській
Україні і які й досі не втратили своєї актуальності. Серед них – дві роботи
1

Лащенко О.О. Ольжич – творець… – С. 57.
Жданович М. Революційний шлях… – С. 53.
3
Шувелда Я. Похід ОУН на Схід // ОУН 1929 – 1954. – Чикаго, 1955. – С. 264.
4
Ухач В. Діяльність культурної референтури Проводу українських націоналістів… – С. 55.
5
Там само.
6
Видавнича діяльність ОУН // ДАВОВ України, ф. 3803 (Особистий фонд видавця
української національної літератури за кордоном, журналіст Юрій Пилипович Тіщенко (Сірий)),
оп. 1, спр. 199, арк. 2-20.
2
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С. Никонишина: “Культурна політика більшовиків і український культурний
процес” (Прага, 1939)1, “Націоналізм у літературі на східноукраїнських
землях” (Париж, 1938), а також збірки радянсько-української прози
“Ненависть” і “Чотири шаблі” (Париж, 1938)2.
До основних завдань входила організація культурно-мистецьких сил,
зокрема в галузі театрального, образотворчого мистецтва. Так, з ініціативи
О. Кандиби-Ольжича у Празі упродовж 1937–1939 рр. діяв авангардногероїчний театр “Аполло мілітанс” під керівництвом Н. Геркен-Русової. На
Закарпатті, на противагу побутовій “новій сцені”, плідно працювала
“Летюча ескадра”, очолювана Д. Довгопільським.
Основними завданнями образотворчого мистецтва було виготовлення
портретів історичних постатей і листівок, мистецьке оформлення сцен до
національно-історичних дат, влаштування збірних мистецьких виставок
(наприклад, виставка української графіки в Римі, 1938).
Опираючись на допомогу своїх ідейних товаришів, О. Кандиба-Ольжич
створив літературно-мистецьке товариство “Говерла”, яке об’єднувало
письменників
та
художників:
У. Самчука,
Ю. Гориліс-Горського,
В. Гренджу-Донського,
І. Ронека,
І. Ірлявського,
М. Михайловича,
А. Патруса, яке налагодило видавництво місячника, редактором якого
виступив сам політик, але вийшло тільки перше число місячника за 1939 р.
Крім того, у зв’язку з ліквідацією Карпатської України О. Кандиба-Ольжич,
як і тисячі інших його соратників, був заарештований. Після звільнення він
емігрував до Відня, де редагував збірник “Карпатська Україна в боротьбі” і
став активним його дописувачем. У своїх працях публіцист висловлював
власне бачення процесу виникнення, діяльності і поразки Карпатської
України, яка своєму становленню повинна завдячувати широкій діяльності
ОУН. Підтвердження цього факту знаходимо у розвідці “Дух руїни”, у якій
автор зазначав, що “…творчий дух, потуга молоді і здорової української
нації та її еманації, ОУН, переборе всі хаотичні хвороби, щоб збудувати нову
українську дійсність”3.
Початок Другої світової війни зумовив нові напрями діяльності ОУН та її
культурної референтури. У цей час О. Кандиба-Ольжич виконував функції
організатора, створюючи в Києві Спілку письменників, музикантів, лікарів,
музейних працівників та інженерів4. Олена Теліга налагодила випуск
нелегального журналу “Літаври”5. Окрім того, певний час видавався
“Український вісник”. При редакції газети “Українське слово” було створено
видавництво з тією ж назвою, а також політичний клуб інтелігентів імені
гетьмана П. Полуботка.

1

Там само.
Нарішний С. Українська еміграція // Культурна праця еміграції між двома світовими
війнами. – Прага, 1938. – С. 193.
3
Видання мельниківського проводу // ЦДАВОВ України, ф. 3833 (Краєвий провід
Організації українських націоналістів на західноукраїнських землях), оп. 1, спр. 77, арк. 123.
4
Культурна референтура ОУН у м. Києві у боротьбі на фронті духу та ідеї // Українське
слово (Париж). – 1992. – 22 березня. – С. 6.
5
Червак Б. Етапи великого шляху // Українське слово. – 2003. – 7 травня. – С. 4.
2
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З вересня 1941 р. у Житомирі (по вулиці Бульварно-Кудрявській) у
приміщенні колишнього видавництва “Комуніст” і “Радянська Україна” з
ініціативи О. Кандиби-Ольжича почала виходити газета “Українське слово”.
Її формат був близьким до сучасного, а щоденний тираж – 40-45 тис.1
Матриці передавали також до Борисполя, Таращі, Білої Церкви, бо саме
другий тираж подвоївся. Редактором газети призначено члена ОУН Івана
Рогача. Газета з великою сміливістю розкривала основні духовні проблеми
українства і практичні завдання з метою створення Української держави2. До
редколегії газети входили Юрій Маркович, Петро Олійник, Михайло
Ситник, Рева та ряд кореспондентів Києва і провінції. У Житомирі до
жовтня 1941 р. побачили світ сімнадцять чисел газети3, а згодом вона
виходила в Києві, у друкарні “Пролетарської правди”4.
Навколо українських друкованих органів гуртувалися професори
Є. Онацький, Я. Шувелда, Ю. Шевельов, літератори М. Степовий,
С. Ярошенко, І. Головко, Т. Осьмачка, В. Пачовський, М. Зеров5.
Преса виступала знаряддям впливу на населення, яке перебувало під
німецькою окупацією. У “Доповідній записці про діяльність українських
націоналістів на окупованій території” начальник українського штабу
партизанського руху Строкач і начальник розвідки відділу УШПР Мартинов
повідомляли про активізацію українських видань. Вони відзначали, що в
“Полтаві два рази на тиждень виходила газета “Голос Полтавщини”,
редактором якої був Петро Сагайдачний. Він же редагував харківську газету
“Нова Україна”. У Кривому Розі видавали газету “Дзвони”, у Сумах –
“Сумський вісник”, у Рівному – “Українське життя”, у Костополі на
Рівненщині – журнал “Україна”.
Гауляйтер України Еріх Кох з приводу появи великої кількості
українських видань, зазначав, що “українсько-націоналістичні газети можуть
бути терпимі, але вони повинні проходити цензуру німецьких військових
властей”6.
Керовані О. Кандибою-Ольжичем похідні групи ОУН (М) мали вкрай
обмежені можливості налагодження книговидавничої справи. Однак
незважаючи на це, більшою мірою це їм вдалося у Львові, меншою – у Києві
та містах Лівобережжя. Зокрема, видано збірник Т. Осмачки “Сучасникам”,
Ю. Клена “Каравели”, М. Ореста “Луни літ”, але тиражі книг були
невеликими та невідомими широкому загалу7.
У квітні 1942 р. за рішенням Київської міської управи було засновано
новий музей – “Музей – архів переходової доби”, який очолив професор
О. Оглоблин. Завданням музею було виготовлення фотографій, підшивка
1

Кучерук О. “Українське слово” 1941 // Українське слово. – 2003. – 20-26 лютого. – С. 2.
Там само. – С. 5.
3
Кондратюк Р., Костриця М. З берегів Тетерева у вічність // Українське слово. – 1994. – 9
червня. – С. 3.
4
Бойко Ю. “Українське слово” в Києві в 1941 році – пропагатор ідей українського
націоналізму на східних українських землях… – С. 2.
5
Онищенко О. Вірні сини України // Українське слово. – 1994. – 4 серпня. – С. 4.
6
Малочевський І. Українська преса під час німецької… – С. 292.
7
Ухач В. О. Ольжич, як культурно-освітній діяч… – С. 53.
2
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газет, реєстрація документів, листівок, записи письмових свідчень “про
панування більшовиків у Києві, їхній терор та руйнування”1. Музей був
свідченням відродження українського національного життя в усіх його
проявах.
У ряді міст України – Львові, Харкові, Житомирі, Тернополі, Станіславі,
Полтаві було відкрито кілька театрів – музично-драматичних та
драматичних. Їхній репертуар складався з п’єс “Запорожець за Дунаєм”,
“Наталка Полтавка”, “Назар Стодоля”, “Вій”2. У ролях із числа відомих
акторів можна було бачити Б. Гмирю – соліста Харківського театру опери і
балету, оперних артистів І. Зейферта і М. Донець-Тессера, композитора
М. Ступницького, кінорежисера І. Кавалідзе.
У цей час О. Кандиба-Ольжич відновив працю “Просвіти”, яка діяла
легально, і в основу її діяльності було покладено традиції просвітянських
товариств на всьому шляху їх історичного існування. Тут об’єднувалися
українські націоналісти різних політичних напрямів, які боролися за
самостійність України3. Просвітянські гуртки виступали з аматорськими
спектаклями, концертами, відзначали релігійні свята. Наприклад, Харківська
“Просвіта” на свято Різдва 1942 р. організувала урочисті збори, колядування,
святковий стіл4.
На першому етапі діяльності Харківської “Просвіти” актуальну роль у
ній відігравали члени ОУН С. Кравчук та І. Коник, які намагалися взяти під
свою опіку молодіжну “Просвіту”, виступали з програмними настановами
від імені ОУН. Крім Харкова, активно діяла “Просвіта” у Дніпропетровську,
Запоріжжі, Полтаві, Києві. Характеризуючи ставлення фашистів до
діяльності товариств “Просвіти”, то німецьку владу непокоїла надміру
самостійницька, як вони вважали, діяльність “Просвіт”. В огляді харківської
поліції безпеки та СД вказувалося: “Як і в минулому, “Просвіта” намагається
розширити вплив на громадське життя. При цьому дедалі більше
визначається її прагнення усунути сторонній вплив, зокрема й Німеччини, і
продовжити роботу за створення “Самостійної України”5. Із посиленням
репресій, спрямованих проти української самостійності, товариства
“Просвіти” політизувалися, стали більш опозиційними до німецького уряду.
Тому в жовтні 1942 р. уряд забороняє діяльність “Просвіт”.
Під керівництвом О. Кандиби-Ольжича було складено документальний
архів про нацистські злочини та терор в Україні. Це завдання за його
дорученням виконав Я. Шувелда, зібравши документальні матеріали й
оформивши їх у збірник під назвою “Революція рве кайдани”.
1
Величківський М. Сумні часи німецької окупації (1941 – 1944) // Визвольний шлях. – 1965.
– Кн. 1 (203). – С. 45.
2
Шило-Бакуш Р. О. Ольжич в минулому і сучасному… – С. 59.
3
Управління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації: Муза мужності
й боротьби (методика й бібліографічні матеріали на допомогу популяризації творчості
О. Ольжича). – Дніпропетровськ, 1994. – С. 206.
4
Там само.
5
Переклади з німецької на російську виписок про доповіді начальника охорони про воєнні
дії і ситуацію на окупованих територіях // Центральний державний архів громадських об’єднань
України, ф. 1 (Особистий сектор ЦК КП (б) України), оп. 23, спр. 534, арк. 18.
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У цей час О. Кандиба-Ольжич працював над відновленням діяльності
шкіл, про які окупаційна влада не турбувалася, не мала на меті готувати в
Україні висококваліфікованих спеціалістів. Окупанти стверджували, що
досить навчити так званих “унтермешів” “тільки елементарно – читати,
писати і рахувати”1. Саме тому О. Кандиба-Ольжич разом з Президією УНР
прийняли рішення щодо приділення уваги питанням освіти.
У зв’язку з цим було створено відділ освіти і культури на чолі з
О. Лащенком, який вже у першій половині жовтня 1941 р. провів ділові
конференції, результатом яких стала організація і відкриття народних та
середніх шкіл, які протягом усього періоду окупації працювали у складних
умовах2. Так, 1 листопада 1941 р. розпочалося навчання у київських школах,
яке в цей час набуло виразної національної форми. З ініціативи професора
М. Величківського було відкрито Київський університет і Київський
політехнічний інститут, але не менш важливим кроком було відновлення
Української академії наук, при якій розпочав роботу ряд наукових
інститутів.
Процес відновлення освіти і науки спричинив створення ряду
громадських організацій: Союз українського жіноцтва (Олімпіада
Скорозська) і Український Червоний Хрест (Орест Левицький). Сам факт
створення Червоного Хреста підтверджував, що ініціатори його утворення
вважали Україну суб’єктом міжнародного права.
Доробок О. Кандиби-Ольжича як культурно-освітнього діяча був
вагомим. Свідченням цьому є його праця в культурній референтурі ПУН у
довоєнний і воєнний період. У цій організації він проявив себе як здібний
організатор, видавець, публіцист та політик. Завдяки його праці було
відновлено пресу, школи, створено ряд організацій, які сприяли розвиткові
України, незважаючи на німецьку окупацію.

1
Організація управління на Україні // ЦДАВОВ України, ф. 3206 (Рейскомісаріат України
м. Ровна), оп. 1, спр. 69, арк. 86.
2
Городинський З. Українська національна рада. – К.: Вид. дім “КМ Academia”, 1993. – С. 41.
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Магуза Г.О. (Київ)
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ
ТА ІСТОРИЧНІ ПОГЛЯДИ ОЛЕКСАНДРА
ДОВЖЕНКА В ЙОГО ХРОНІКАЛЬНОДОКУМЕНТАЛЬНІЙ ТВОРЧОСТІ
У статті розглядається хронікально-документальна спадщина
О. Довженка періоду Другої світової війни як джерело осмислення його
суспільно-політичних та історичних поглядів.
Олександр Петрович Довженко належить до основоположників
української кінематографії, він режисер численних художніх та
документальних фільмів, письменник, публіцист, громадський діяч, чиї
історико-філософські, суспільно-політичні та естетичні погляди й досі
залишаються недостатньо з’ясованими. У листопаді 1943 р. Сталін
заборонив друкувати кіноповість О.Довженка «Україна в огні», а в січні
1944 р. політбюро ЦК ВКП(б) визнало її «антирадянською,
антинаціональною, антиколгоспною». Творчість видатного художника
впродовж тривалого часу опинилася під пресом ідеологічного табу. Що ж не
влаштовувало тоталітарний режим у поглядах та громадянській позиції
митця? Пошук відповідей на це питання частково дає аналіз його
хронікально-документальної спадщини.
На початку Другої світової війни О.Довженка як талановитого
кінорежисера направили на чолі операторської групи у Галичину для
створення художньо-документальної стрічки про «визвольний похід»
Червоної армії. Працюючи над фільмом, він прагнув показати радість
возз’єднання українців Західної і Східної України, розкрити глибокий
історичний зміст злуки двох частин одного народу. Кінооператорам
поставили завдання знімати показово-парадні сцени для возвеличування
визвольної місії і встановлення в Західній Україні радянської влади.
Ідеологічні «радники» і наглядачі настільки втручалися в монтажний процес,
що О.Довженко втратив інтерес до фільму. Глибокі історичні та суспільноорієнтовані мотиви художника виявилися непотрібними режиму, оскільки
замовники очікували
фільм за тодішніми стандартами – параднопропагандистський, далекий від правди і початкового задуму режисера.
Тому фільм «Визволення» О.Довженко не любив згадувати як «свою
роботу»1. Впродовж наступних кількох років він створив два документальні
фільми, що назавжди віднесли його до майстрів документального кіно, а
самі стрічки посіли гідне місце серед хроніки воєнної доби і можуть
слугувати свідченням суспільно-політичних, історичних та естетичних
поглядів їх творця як кінорежисера, художника, громадянина.

1

Марьямов А.М. Довженко. – М., 1968. – С. 289.
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Документальну творчість О.Довженка радянська література традиційно
розглядала в контексті воєнної публіцистики і не приділяла їй належної
уваги1. Лише літературознавець О.Бабишкін зробив спробу розкрити
принципи митця у створенні як публіцистичних праць, так і документальних
стрічок, відвівши останнім розділ у монографії2. Н.Пчолкіна розглянула
дикторські тексти як літературну творчість режисера3. У новітніх працях,
присвячених О.Довженкові, його документальна спадщина ще не
досліджувалась як джерело осмислення історичних і суспільно-політичних
поглядів митця. Це актуальне завдання є метою пропонованої статті.
Документальне кіно (від лат. documentum – свідчення, підтверджені
письмовими доказами, документами) – це такий вид кіномистецтва,
матеріалом якого є знімання справжніх, істинних подій та фактів4. Вибір
теми, конкретного матеріалу, плану, ракурсу, технічних засобів
репортажного або хронікального знімання – усе це значною мірою залежить
від суб’єктивного розуміння оператором завдання. Сам по собі кінорепортаж
не гарантує повного і достовірного відображення дійсності5. Якщо
кінорепортаж – це коротке повідомлення, розповідь про конкретні події дня,
то кінохроніка – це документальний фільм, присвячений поточним явищам
суспільного життя. Хроніка піддається реконструкції та монтажу відповідно
до режисерського бачення. Однак цих сучасних визначень понять та методів
створення документального кіно ще не було в 1930–1940-ві рр., коли
О.Довженко звернувся до жанру документалістики і коли була зовсім інша
суспільно-політична ситуація.
Радянське документальне кіно зароджувалося в умовах насадження
тоталітаризму і культу вождів революції як ідеологічна зброя більшовиків,
внаслідок чого воно з самого початку набуло спотворених рис. Метою
документального кіно було створення образу зразкового героя, хоча обраний
для знімання фільму персонаж далеко не завжди відповідав таким критеріям.
Усю майстерність режисери мали віддавати маскуванню й декоруванню
своїх задумів через відсутність свободи вибору, через диктат влади та
ідеологічні настанови режиму. Образ позитивного героя став базовим
компонентом радянського документального фільму з величезними
варіаціями втілення6. Однак, як зазначає дослідниця радянського кіно
Л.Малькова, при тематичному плануванні кінодокументалістики не можна
говорити, що таке кіно робилося виключно на замовлення, адже

1
Марьямов А.М. Довженко. – М., 1968; Плачинда С.П. Александр Довженко. Очерк
творчества. – К., 1964.
2
Бабишкін О. К. Олександр Довженко – публіцист: Літ.-критич. нарис. – К., 1989.
3
Пчолкіна Н. Кінодокументалістика в творчості Олександра Довженка // Наукові записки
Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Наукові записки. Сер.
Літературознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. 2. – С. 203-205.
4
Советский энциклопедический словарь. – М., 1985. – С. 403.
5
Медынский С.Е. Мастерство кинооператора хроникально-документальных фильмов. – М.,
1984. – С. 148.
6
Джулай Л. «Когда страна прикажет быть героем…» // Документальное кино эпохи
реформаторства. – М., 2001. – С. 20.
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кінопрацівники в умовах ізоляції від західного світу йшли шляхом проб та
експериментів1.
Основоположником радянської кінохроніки вважають Дзигу Вєтрова
(1895-1954 рр.), автора документального фільму «Річниця революції»
(1919 р.) та кіноперіодики «Кіноправда» (1922-1926 рр.). Його кіножурнал
став втіленням документального образу часу на екрані. Д.Вєтров показав на
екрані саму можливість створення на основі кінорепортажів “потрібної”
історії, підганяючи дійсність під ідеологічні схеми. Це започаткувало
спотворення
тогочасних подій історії засобами кіно. Утвердженню
міфологічних уявлень про історію в комуністичній державі служила вся
політична система, включаючи цензуру, якій піддавалися сценарій, знімання,
монтаж і демонстрація кінохроніки. Принципи відображення дійсності,
насаджені в кінематографі в 1930-х рр., зберігалися як основа відносин
документального кіно і держави протягом усієї радянської історії2. А
документалістика Великої Вітчизняної війни – предмет особливий і потребує
спеціального аналізу. Саме на це потрібно зважати при вивченні
документальних фільмів О.Довженка, втілення в них його громадянської
позиції та історичних поглядів.
У воєнний час питання хронікально-документальних та художніх фільмів
на тему війни набули особливої актуальності. Вони розглядалися як у
партійних органах, так і на нарадах письменників, кінодраматургів,
режисерів з участю представників Главку кінохроніки або й самого міністра
кінематографії СРСР І.Г.Большакова. На них вирішальний голос завжди
мали не професіонали своєї справи, а апаратчики і цензура. Про це свідчить
велика кількість наказів, циркулярів, доповідних записок, що вийшли з-під
пера керівників Держліту, Кінокомітету та Главку кінохроніки3. Вони
зафіксували так само, як і в довоєнний час, незадоволення тим, що і як
знімається, претензії, нарікання, санкції та вказівки, які періодично
переростали в суворі директиви.
Механізм цензури в роки війни працював відповідно до її головної
програмної настанови – у літературі, театрі, музиці, кіно заборонялося і
нищилося все, що не вкладалося в пропагандистські норми дозволеного.
Воєнна цензура дозволяла знімати різні злодіяння фашистів, не шкодуючи
плівки, і навіть рекомендувала знімати сюжети, пов’язані з темою
дезертирства чи зради, хоча нерідко такий матеріал отримував автограф «не
дозволено». Іронія долі в тому, що якраз такі сюжети оператори й самі
боялися знімати. Багато з них були зомбовані передвоєнною пропагандою
переможних гасел, а реально побачивши жахливі картини відступу та
поразок, розгубилися. З іншого боку, знімати кров, убитих та інші жахіття
війни було важко морально, заважала людська природа. У березні 1942 р.
О.Довженко записав у щоденнику: «Дійсність стала набагато страшніша за
будь-яке, навіть позбавлене смаку уявлення. І її так і треба показати. Душа
1
Малькова Л. Миф и политика в документальном кино России // Документальное кино
эпохи реформаторства. – М., 2001. – С. 47.
2
Малькова Л. Современность как история. – М., 2006. – С. 20-21, 63, 140.
3
Кино на войне: Документы и свидетельства. – М., 2005.
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людська вимірюється повною мірою, та такою, про яку навіть і не
підозрював світ. Книги й фільми про нашу правду, про наш народ повинні
тріщати від жаху, страждань, гніву й нечуваної сили людського духу»1.
«Плачте, але знімайте» – цей наказ О.Довженка фронтовим операторам був
почутий не одразу, оскільки існувала самоцензура.
Протягом воєнних 1942-1945 рр. О.Довженко виступав на нарадах з
різних питань кінематографа, загострюючи увагу на творчих проблемах і
перспективах галузі. Так, на конференції, присвяченій співробітництву
кінематографів союзних країн (21-22 серпня 1942 р.), його промова була
пройнята вірою в перемогу, тут він висловив тезу, що стала крилатою:
«Сьогодні і завтра доведеться розсувати рамки дозволеного в мистецтві»2.
Митець говорив, що час потребує показувати не естетичність та красу, а
страшне: підлість, злодіяння, садизм, ненависть до людини тощо, що на
екрани потрібно дати «точний портрет фашизму», а це якраз і не забороняла
цензура. Одночасно він не закликав обмежуватися тільки страхіттями,
вірячи, що прийде час і з’являться переможні теми, люди-герої, героїзм,
самопожертва, якої ще не знала історія. Інша провідна тема його доповіді –
це погляд на тогочасні події з історичної точки зору. Йшов п’ятнадцятий
місяць війни, а О.Довженко вже аналізував, що побачать нащадки на плівці,
як потрібно показати війну, пограбовану країну, злодіяння фашистів, і як
потім народ виступить на захист миру.
Слід зазначити, що кінодокументалісти першими оцінювали тогочасні
події через призму їх історичного значення для майбутніх поколінь. Слова
О.Довженка формально були співзвучними із закликом провідного
режисера-документаліста Центральної студії кінохроніки І.П.Копаліна про
правдивість усіх кінодокументів заради майбутніх поколінь, оскільки війна –
це сувора і важка сторінка в історії батьківщини: «Було багато труднощів, і
ми повинні будемо правдиво відобразити ці дні»3.
У липні 1943 р. на нараді з питань кінодраматургії в доповіді «Про
завдання радянської кінодраматургії» О.Довженко говорив про головну тему
– перемогу і подвиг радянських народів, які мають утверджуватися через
кіномистецтво. Як приклад неадекватної роботи митців у воєнний час він
згадав виставку ленінградських художників 1943 р. і висловив обурення тим,
що побачив звичайні пейзажі, портрети і все сіре. А митець хотів побачити
відображення часу у творах, зроблених замерзлими руками художниківгероїв, намальовані (нехай не досить чітко) картини з блокадного
Ленінграда, гнівні малюнки, ескізи крику душі. Підсумував митець творчість
художників під час історичних подій висновком про нерозуміння ними
дійсності і ролі народу в історії людства4. Трагедія оточеного Ленінграда не
висвітлювалася у масах, практично замовчувалася, а О.Довженко відстоював
1

Довженко О. Сторінки щоденника (1941-1956). – К., 2004. – С. 18-19.
Довженко А. «Сегодня и завтра придется раздвигать рамки дозволенного в искусстве» //
Кино на войне ... – М., 2005. – С. 5-8.
3
Из стенограммы совещания начальников фронтовых киногрупп // Там само. – С. 185-192.
4
Російський державний архів літератури і мистецтва (далі – РДАЛМ), ф. 2081, оп.1, спр.
416.
2
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необхідність правдиво показувати засобами мистецтва реальну дійсність, усі
події суспільного значення, адже так творилася історія, яку не можна
забувати.
У червні 1944 р. у доповіді «Про художню кінодраматургію у дні Великої
Вітчизняної війни»1 митець говорив, що героєм Вітчизняної війни є,
передусім, народ і його представник – молода людина. Звідси основне
завдання кінодраматургії – створення образу молодої людини. Народпереможець, пояснював свою позицію митець, має право надіятися, що його
героїчні діяння та його самого буде представлено людству красиво і гідно,
відповідно благородству і красі тієї ролі, яку він відіграв у світовій історії.
Краса – твердив О.Довженко – у подвигах наших захисників2. Отже, крізь
наймасовіше мистецтво – кіно – режисер обстоював твердження, що людина
– особистiсть, людина – не гвинтик, вона неповторна в цілому світі.
Весною 1943 р. Олександра Петровича було призначено кінорежисером
Центральної студії кінохроніки, він брав активну участь у роботі засідань
редколегії та виступав на зустрічах з приводу створення документальних
фільмів. Жанру документального кіно О.Довженко надавав величезного
значення, наголошуючи, що документаліст – це повпред (представник,
речник – Г.М.) народу, він є своєрідним перекладачем і коментатором,
людство бачить країну такою, як він її зняв. Отже, роль документаліста
величезна, і тим більше вона зростала, бо країна волею історичних обставин
опинилася в центрі світової уваги як переможець та визволитель3.
На думку О.Довженка, створення документального фільму – це
повсякденне зіткнення з дійсністю такою, якою вона є, або її відтворення,
але відтворення абсолютно точне, інакше глядач не повірить і кадр випаде з
картини. Документальна кінематографія цікава тим, що загострює око й
вчить баченню речей, виразності, вчить тій точній і правильній поведінці
людей на екрані, без яких сумнівно, щоб художній витвір був цікавим та
переконливим4.
Глибоко переймаючись воєнним лихоліттям, стражданням народу,
О.Довженко дуже жалкував за тим, що кануло в лету, не залишивши
документального сліду, окрім пам’яті. Так, вітчизняним операторам з різних
причин не вдавалося знімати бойові операції, чим знижувалася якість
операторської роботи на війні. І це при тому, що зростала вимога партії й
уряду до хронікального матеріалу. Оператори могли б компенсувати
відсутність бойових дій чимось іншим цікавим і таким, що несло б
еквівалентне враження. Наприклад, репортажем про особистість, починаючи
з генерала і закінчуючи солдатом. Однак і цього у хроніках війни
О.Довженко не бачив: «Чому я на екрані не бачу людини на середньому
плані, людини, яка думає, бесідує, перебуває в стані споглядання,
відпочинку, різних побутових становищах? Чому таке безлюддя? Чому
1

Довженко О. Про красу // Довженко О. Твори в 3-х т. – К., 1960. – Т. 3. – С. 210-217.
Довженко О. Про художню кінодраматургію у дні Великої Вітчизняної війни //
Довженко О. Твори в 5 т. – К., 1984. – Т. 4. – С. 226-232.
3
Там само, арк. 10.
4
Там само, арк. 5.
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немає людини крупним планом, чому немає поранених? … Чому ми не
бачимо дітей, чому ми не бачимо такої людини, яка б своїм тілом закрила
амбразуру кулемета, чому ми не бачимо цих героїв? Ось його ім’я, побатькові, прізвище. Нема цього, нема. Одні фігурки, що бігають»1. Отже,
героями хронікально-документальних фільмів, за О.Довженком, мали бути
не лише бійці, а й жертви розрухи, пересічні люди, що проявили свій
героїзм, пожертвували собою. Віддаючи шану військовим, режисер
акцентував увагу кінооператорів на важливості їхніх імен, тобто прагнув до
перетворення безособового зображення подій у події з конкретними
героями, причому невигаданими. У творчості О.Довженка завжди
проглядається велика роль звичайної людини, її значення для суспільства, а
під час війни це значення зросло до всесвітнього, адже Радянський Союз дав
відсіч гітлерівським загарбникам.
У серпні 1944 р. на Студії документальних кінофільмів О.Довженко
дискутував про відповідальність кінооператора хронікального фільму,
котрий покликаний об’єктивно передавати події і тому його освіченість має
бути відповідною, щоб поєднати ролі оператора і режисера – виконавця й
автора кінофільму. Він говорив про різницю між оператором художнього
фільму й оператором хронікального. Якщо оператор художнього фільму є
лише виконувачем волі режисера, то оператор хронікального фільму поєднує
в собі і режисера. Тому він має бути більш високою і значущою фігурою,
ніж оператор фільму художнього2. А в основі якості картини лежить
дикторський текст і монтаж. Дикторський текст О.Довженко створював у
ході монтажу: народжувалась ідея, тематика фільму, потім, відповідно до
неї, робилося оформлення й завершальні штрихи3.
О.Довженко мав надзвичайно багатий внутрiшнiй свiт. Його цiкавили
проблеми садiвництва й архітектурної забудови Києва. За роки окупації та
воєнних дій багато історичних, культурних пам’яток України було втрачено
назавжди, а тому Олександр Петрович закликав колег-документалістів, доки
не пізно, задокументувати цей матеріал, адже він необхідний для виховання
громадян4.

Якщо розглядати історизм і документалізм фільмів «Битва за нашу радянську
Україну» (1943 р.) та «Перемога на Правобережній Україні і вигнання німецьких
загарбників за межі українських радянських земель» (1944 р.), то не можна
оминути історію їх створення. Впродовж 1942-1943 рр. Олександр Довженко як
політпрацівник і військовий кореспондент перебував у самому вирі воєнних
подій – на Північно-Західному, Сталінградському, Воронезькому фронтах, брав
участь у визволенні Харкова і Києва. Він активно писав статті, сценарії,
оповідання, виступав на мітингах, на радіо, монтував документальні фільми.
Весною 1943 р. його призначили кінорежисером Центральної студії кінохроніки
– керівником групи кінорежисерів для знімання воєнних дій і партизанського
руху в Україні.

1

Там само, спр. 426, арк. 2 а.
Там само, арк. 3 а.
Там само, спр. 445, арк. 8.
4
Там само, арк. 12.
2
3
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У травні того ж року він знімав кадри у партизанських загонах для
фільму «Битва за нашу Радянську Україну» (робоча назва – «Визволення
України»). За річним планом кінематографії, цей фільм мав бути створений
серед інших 10-ти значимих стрічок1. Влітку 1943 р. Олександр Петрович
змонтував його з документальних матеріалів фронтових кінооператорів, які
охоплювали події від 1941 до початку 1943 р. в усіх родах військ на фронтах,
у радянському тилу та партизанських загонах. До стрічки були включені й
кадри з довоєнного життя. У фільмі з’являлися живі свідки фашистського
терору – знівечені жінки, діти, учені, які вийшли з окупованої території,
зображувалися руїни Харкова, гнітючі картини відступу радянських військ,
важких солдатських буднів, жорстоких ворожих бомбардувань міст і сіл…
Спалені села, горе людей без домівки і рідних мали донести нащадкам
правду про війну як літопис всенародного лиха2.
Фільм завершився підходом радянських військ до Дніпра. «Битва…»
вийшов на екрани 25 жовтня 1943 р. і мав позитивний резонанс у
суспільстві. Директор Української студії кінохроніки А.С.Кузнєцов у листі
до М.С.Хрущова зазначив, що у фільмі особливо добре показані бойові дії
Воронезького та Степного фронтів за Харків, які за завданням останнього
знімали 11 кращих операторів. Далі повідомлялось, що з Довженком вже
вирішено питання про створення другої серії «Битви…», що в районі Києва
будуть працювати 19 операторів-документалістів, зокрема А.Кричевський,
Г.Могилевський та ін.3 Отже, уряду фільм сподобався і було замовлено його
продовження про визволення Києва.
Наступний документальний фільм «Перемога на Правобережній Україні і
вигнання німецьких загарбників за межі українських радянських земель» (в
робочому варіанті називався «Битви за нашу радянську Україну», друга
частина) знятий у світліших тонах: кадри наступального прориву військ
весною 1944 р., визволення Кременчука, Умані, Львова. О.Довженко
вмонтував кадри відбудови підприємств та праці селян. О.Довженко добре
знав значення кінохроніки, її впливову силу. Навіть досвідчені
кінооператори після розмови з ним іншими очима дивилися на свою працю і
жалкували, що цієї розмови з великим митцем не відбулося раніше4.
У фільмах О.Довженка панує прагнення миру, ненависть до
завойовників, патріотизм, віра в перемогу. Дикторський текст «Битви…»
(1943 р.) повен антивоєнного спрямування, контрастних емоцій.
Представляючи свою стрічку кінематографістам, О.Довженко говорив: «Тут
– горе, злоба, протест і нагадування про те, що людство так жити не може»5.
Фільм творився на історичну перспективу завтрашнього, далекого
майбутнього. Історизмом пройнятий кожен кадр, кожне авторське слово. Це
1
Записка И.Г. Большакова В.М.Молотову об успехах кинематографии в 1943 г. // Кино на
войне ... – М., 2005. – С. 441.
2
Плачинда С.П. Вказ. праця. – С. 183-186.
3
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України),
ф. 1, оп.23, спр. 448, арк. 24.
4
Бабишкін О. К. Вказ. праця. – С. 151.
5
Там само. – С. 149.
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справді історичні кадри про воєнні баталії, перемоги, про працю народу.
Довженко не раз говоритиме про жінок, запряжених у борони, як про одне із
страхітливих свідчень того, як фашизм повертає людство на століття чи
навіть тисячоліття назад, як свідчення людиноненависницької сутності
гітлеризму. Навіть смерть 23-літнього майора Григорія Рудика сприймається
з погляду історії за критерієм її ціни для людства1.
Натхнений успіхом «Битви за нашу радянську Україну» О.Довженко
запланував в основу картини «Перемога на Правобережній Україні…»
покласти принцип репортажу про людину. Він дав завдання операторам
знімати офіцерів і рядових з різних регіонів СРСР, наприклад, двох бійців з
європейської частини Росії, казаха, узбека, білоруса, українця, аби створити
цілісну картину про учасників воєнних подій з конкретними іменами. Однак
жоден з операторів такого матеріалу не надав. Прохав митець також знімати
частини Червоної армії у визвольній кампанії, зокрема, як армія єдналася з
народом, як солдати й офіцери косили хліб з селянами, але цього не було
знято2. Картина «Перемога на Правобережній Україні…» за задумом мала
бути заключною, широко і глибоко охопити ті великі події, що відбулися в
Україні.
У серпні 1944 р. О.Довженко, працюючи ще над кінофільмом «Перемога
на Правобережній Україні…», висловив ряд важливих думок щодо
принципів своєї документалістики. Так, на відміну від першого фільму, який
називав ліричним і драматичним у своїй основі, друга частина
документального кінофільму за задумом мала бути картиною воєнностратегічною, з великою кількістю карт. Таку ідею режисер пояснював
метою, щоб картина давала яскраве уявлення про те, як розгорталися події, і
не лише, аби задовольнити смаки глядача, а й щоб через кілька років її
цікаво було б переглянути офіцерам у військовій академії і бачити, як усе
відбувалося: форсування Дніпра, Корсунь-Шевченківська операція, вигнання
німців до р. Прут, визволення Одеси, Тернополя, Бродів, Львова, останні
бойові дії на території України3. Можна стверджувати, що О.Довженко став
першим істориком війни, літописцем визволення України засобами
кінохроніки.
Воєнно-стратегічний характер картини зумовлював конкретне і правдиве
відображення подій, і О.Довженко запланував це здійснити за допомогою
карт місцевостей із фіксацією відповідних подій. Режисер звернувся до
генералів з проханням зробити дикторський текст, але на його затвердження
довелося чекати довго, що затримувало синхронний монтаж та створення
відповідних зображень на картах (для цього режисер заключив договір з
мультиплікаційною кіностудією)4. Використання карт теж свідчить про
дотримання режисером принципу історизму, точності та правдивості у
зображенні важливих історичних подій.

1

Там само. – С. 146.
РДАЛМ, ф. 2081, оп. 1, спр. 426, арк. 1а-2.
Там само, арк. 1-1а.
4
Там само, арк. 3.
2
3
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Однак у другій картині поменшало неповторних довженківських
крилатих виразів і несподіваних поворотів, менше пристрасті, а більше
історичної хронікальності. Далися взнаки тиск на митця сторонніх сил,
цензури, внаслідок чого в ряді місць нівелювалися особистість і талант
художника. Окрім того, коли О.Довженко ще працював над цією картиною,
його творчий порив було зламано. Він робив «Перемогу на Правобережній
Україні…» і думав про заборону кіноповісті «Україна в огні», яка стала
переломною в житті митця.
До війни О.Довженко, будучи за характером романтиком, свiдомо
пiдтримував iдеї нового ладу, хоча прозiрливо бачив i вiдчував недолiки
суспiльного устрою. Близько до серця взяв письменник долю рiдного
народу, коли над Україною нависла смертельна загроза фашистського
рабства. Вiн на власнi очi бачив увесь жах вiйни, який до глибини душi
сколихнув його палку, вразливу натуру. О.Довженко створив ряд оповідань,
статей про трагізм, великі страждання й небувалий героїзм українського
народу коли Червона армія відступала. Не маючи змоги показати, донести до
мас свої почуття до стражденного народу, помилки та розчарування у
політичній системі країни в документальному кіно, О.Довженко занотовував
спостереження, враження та роздуми політичного характеру у записні
книжки – «Щоденник». Пізніше всю глибину народного горя в окупації він
описав у кіноповісті «Україна в огні». Трагедія країни змусила митця шукати
причини катастрофи і невідповідності офіційній пропаганді найсильнішої
держави. У творі О.Довженко вiдступив вiд принципiв соцреалiзму, для
нього була суттєвою лише правда.
Робота над кіноповістю «Україна в огні» була завершена у серпні 1943 р.,
у листопаді вона була підготовлена до друку в «Знамени». Однак далі
відбулися непередбачені події. Спочатку кіноповість за вказівкою Й.Сталіна
заборонили друкувати у будь-якому виданні1. Потім 30 січні 1944 р.
відбулося засідання Політбюро ЦК ВКП(б) з приводу кіноповісті «Україна в
огні», на яке Олександр Петрович був запрошений до Кремля. На цьому
засіданні твір був підданий критиці з боку Й.Сталіна й О.Довженка
звинуватили у таких гріхах: ревізії ленінізму; критичному ставленні воєнної,
національної, колгоспної політики партії; відвертому випаді проти політики
партії з розгрому класових ворогів; виступі проти класової боротьби; глумі
над чистотою лінії партії; спотворенні історії України; наклепі на
український народ, жінок; націоналізмі; відсутності згадки про Леніна2. Але
на цьому боротьба з автором не завершилася. Постановою ЦК КП(б)У за
підписом М.Хрущова 12 лютого його звільнено з усіх можливих посад, а
головне, кінорежисера позбавили права повертатися в Україну і зняли з
посади художнього керівника Київської кіностудії. Із політичного
обвинувачення в антирадянщині та націоналізмі робилося показове викриття
всієї творчості митця серед української творчої еліти. Колеги та друзі митця
1
Бабиченко Д.Л. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под
политическим прицелом ЦК. – М., 1994. – С. 82.
2
Доклад И.В.Сталина о киноповести А.П.Довженко «Украина в огне» // Кино на войне:
Документы и свидетельства. – М., 2005. – С. 384-392.
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зі Спілки українських письменників часом дуже запально переповідали
«ідеологічні помилки» та «викривлення дійсності» автором у кіноповісті1.
Без перебiльшення можна сказати, що всi твори про Вітчизняну вiйну
славили Й.Сталiна, а ось знайшовся смiливець О.Довженко, що знехтував
цим. До глибокого душевного потрясiння митця всенародною трагедiєю
додалися звинувачення в любові до українського народу та переживання
через те, що все, що в повісті – чиста правда.
Керівництво Київської кіностудії боялося наступного Довженкового
твору «Повість полум’яних літ», натомість документальний фільм «Битва за
нашу радянську Україну» сподобався уряду. Якщо врахувати, що у воєнне
лихоліття цензура не припиняла вишукувати в засобах масової інформації
будь-які ідейні, особливо націоналістичні збочення, політичні помилки та
естетичні недоліки, документальний фільм О.Довженка влаштовував уряд
патріотичним змістом та викриттям фашистських намірів. Та насправді,
окрім цього, талановитий митець показав життя українського народу в
окупації, його багатства, що руйнували загарбники та слабкість оборони.
Комітет кінематографії надавав продовженню фільму «Битви…» такого
великого значення, що вирішив його присвятити повному визволенню
радянської України. Враховуючи важливість своєчасного випуску стрічки,
доручив директору Київської студії кінохроніки А.Кузнєцову переключити
всіх українських операторів на знімання цього фільму2. Тематика нового
фільму, задуманого О.Довженком, співпадала із зацікавленням влади. Не
дивлячись на розгром Й.Сталіним повісті «Україна в огні» у січні 1943 р.,
між режисером та керівництвом студії кінохроніки існували ділові
сприятливі стосунки, які ґрунтувалися навколо зйомки двох документальних
фільмів під керівництвом О.Довженка.
Сказане про документальні Довженкові фільми, залучені у них матеріали
про воєнні дії, руїну та відбудову 1943-1944 рр., праця над документальним
фільмом «Перемога на Правобережній Україні…” підтримували задум
зробити декілька документальних картин про Україну по її річках: показати
українську природу, ріки Дніпро, Псел, Ворсклу, Черемош, Буг та ін.
Українські традиції, історію, народ мали символізувати саме життя річок:
ріка літня, осіння, зимова, весняна, вранішня, денна, вечірня, буденна,
святкова, ріка дітей, ріка батьків, ріка робітників, історії, героїки, пісень,
адже на кожній річці є свої пісні3. Довженко-художник прагнув у
поетизованій формі, але цілком реалістично підійти до створення
документального фільму про Україну: оспівуючи природу, все ж таки
показати, що на чолі всього цього стоїть радянська людина, її достоїнства,
внутрішня і зовнішня краса, які О.Довженко завжди прагнув шукати і
пропагувати.
Важливі відомості про суспільно-політичні та історичні погляди
О.Довженка дає ще один його документальний фільм з історичним
підтекстом – «Країна рідна» (1945 р.), присвячений 25-річчю радянської
1
2
3

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 70, спр. 43, арк. 174-176.
Там само, оп. 30. спр. 112, арк. 15.
РДАЛМ, ф. 2081, оп. 1, спр. 445, арк. 15-16.
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влади у Вірменії. У ньому режисер, як людина з патріотичними почуттями,
поставив питання, чому половина вірменського народу розійшлася по
всьому світові й оселилася на чужині замість батьківщини. Він зробив
історичну ретроспективу, перенісши глядача в древні часи, коли Вірменія
стала історичною ареною, де зіткнулися два світи: Схід і Захід. Потрясіння
спричинили трагічну долю народу на тисячоліття. І хоча у фільмі режисер,
віддаючи дань радянській владі, розповідав про досягнення республіки,
значна частина картини присвячена історії Вірменії та її славному народові1.
Тобто навіть створюючи фільм про вірменську республіку, О.Довженко і тут
звертався до історико-національної тематики народу, доля якого була
близькою і для українців.
Коли мистецтво втрачало свої основнi функцiї – нести людям естетичну
насолоду, бути засобом самовираження i пiзнання свiту, засобом змiни
людини на краще – i ставало покiрною служницею правлячої iдеологiї,
митець вiддав свiй талант загальному оркестру, але потiм внутрiшня вiльна
природа його активно противилася цьому. Коли партiйними вказiвками
нав’язувався фальшивий оптимiзм i фанатична вiра в гегемонiю робiтничого
класу, партiю, комунiзм, у творчості О.Довженка глибинне осмислення
вiчних людських проблем у тiснiй єдностi з нацiональними ставилися вище
над актуальними бiльшовицькими iдеями.
Основним завданням своєї творчості Олександр Петрович бачив у
зображенні суспільних цінностей, людських ідеалів, краси та трагічності
життя. У документальних фільмах він показував історію, а дикторськими
текстами намагався осмислювати події з погляду майбутнього. Історизмом
та ідеєю збереження нації пройнятий кожен його фільм, присвячений
Україні «Битва за нашу радянську Україну» (1943 р.), «Перемога на
Правобережній Україні і вигнання німецьких загарбників за межі
українських радянських земель» (1944 р.) та Вірменії «Країна рідна»
(1945 р.).
Отже, засобами документального кіно О.Довженко створив літопис подій, що
охоплює досить великий проміжок Другої світової війни і повоєнних лихоліть.
Тут митець проявив себе як громадянин, патріот, художник, кіносценарист,
режисер, майстер монтажу і змістовного дикторського тексту. До матеріалу цих
документальних картин, відзнятого десятками операторів у різних військових
частинах та в тилу, О.Довженко додав кадри німецької кінохроніки. Звичайно,
він не міг здійснити революцію у документальному кіно в умовах тоталітаризму,
однак особливості його підходу до хроніки війни дали можливість започаткувати
нове бачення історизму та документалізму в мистецтві. Щодо позиції режисера в
кінодокументалістиці, то він звертав увагу не тільки на об’єкт знімань, а й на
естетичне навантаження, переслідував мету показати дійсність такою, як вона
була. Героями його фільмів ставало все суспільство, уособлене різними його
верствами: військовими, робітниками, селянами, інтелігенцією, жінками,
молоддю і дітьми. Якщо в художніх кінострічках О.Довженко відтворював
суспільно-історичні події своєрідним принципом – через метафори, символіку та

1

Довженко А. Собрание сочинений в 4-х т. – М., 1968. – Т. 4. – С. 703-704.
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образність, то в документальній творчості митець дотримувався хронікального
показу подій, реального віддзеркалення дійсності.
Мотивація О.Довженка показати історію війни через призму реальних людей
і подій зумовлювалась її повчальним значенням для нащадків, натомість
мотивація режиму вимагала від хроніки героїчних, показових видовищ,
обмежувалася пропагандистськими цілями підняти бойовий дух солдат та
патріотизм, а також показовим зображенням «обраних» Й.Сталіним героїв. Тому
прагнення О.Довженка і вимоги влади здебільшого не співпадали, оскільки він
утверджував правду, а владі вона була непотрібною.
Кінодокументалістика О.Довженка проливає світло на його непересічну
особистість, світогляд і моральні орієнтири. Він із воєнної кінохроніки зробив
повчальні фільми, розширивши їх тематичний і сюжетний план від воєнних
подій до мирної відбудови, надав патетики хронікальним кадрам за допомогою
дикторського тексту. Олександр Петрович був першим з майстрів кіно, хто
розглядав війну як драматичне явище в історії, хто дивився на тогочасні події з
точки зору значення їх уроків для майбутнього. Його документальні кінофільми
воєнної доби засвідчили громадянську позицію режисера, його суспільнополітичні та історичні погляди, моральні якості.

Косенко О.В. (Київ)
ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД
ОСОБОВОГО ФОНДУ О.С. КОМПАН
У статті розглядається питання про формування та особливості
структури особового фонду історика О.С. Компан в Інституті рукопису
НБУ імені В.І. Вернадського. Автор також проводить джерелознавчий
огляд документів та матеріалів кожної структурної групи фонду, які
містять первинний потік інформації про особисте життя, творчу та
громадську діяльність фондоутворювача.
Особові архівні фонди займають чільне місце в структурі сукупної
архівної спадщини українського народу, наявні в них документи є важливим
джерелом для дослідження історії, науки та культури. Це спонукає
віднесення питання про дослідження особових фондів до числа актуальних і
недостатньо досліджених у галузі архівознавства. Загальні відомості про
методику комплектування особових фондів відображено в підручниках з
архівознавства1 та в інших працях, зокрема в публікаціях В.М.Мамонова,
З.О.Сендика, О.О.Колобова тощо2.
1
Архівознавство: Підруч. для студентів вищих навчальних закладів України / Під. ред.
Калакури Я.С. та Матяш І.Б. – К., 2002. – 356 с.; Архівознавство: Підруч. для вищих навчальних
закладів / Редкол.: Калакура Я.С. та ін. – К., 1998. – 314 с. та інші.
2
Мамонов В.М. Работа по собиранию документов личного происхождения // Сов. архивы. –
М., 1987. – № 4. – С. 44-52; Сендик З.О. Розробка архівістами України наукових основ
комплектування державних архівів документами особового походження // Студії архівної
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Останнім часом значно зріс інтерес істориків та архівістів до вивчення
окремих особових фондів, сформованих у різних архівах України. Однак є
особові архівні фонди, які сьогодні перебувають на етапі наукового
описування та опрацювання. Серед них і особовий фонд Компан Олени
Станіславівни (1916–1986 рр.) – відомого українського історика, історіософа,
дослідника складних проблем доби середньовіччя (зокрема урбаністики),
знаного фахівця культури і просто палкого патріота України, яка пішла з
життя, не дочекавшись незалежності своєї держави.
Компан О.С. була дружиною видатного письменника І.Ю.Сенченка, який
зазнав утисків та переслідувань, розумілася в суті тих соціальних,
політичних та економічних процесів, що відбувалися в Радянському Союзі
загалом і в Україні зокрема. Тому вона вела активну громадську роботу,
брала участь у русі шестидесятників, довгий час працювала в Інституті
історії УРСР, звідки в 1972 р. була звільнена “за пропаганду буржуазнонаціоналістичних ідей і дружні взаємини з репресованими дисидентами”, а
формально внаслідок “бюджетного скорочення неперспективної тематики”.
В зв’язку з цим її науковий та творчий доробок на сьогодні недостатньо
досліджений і заслуговує на особливу увагу.
Відомості про основні віхи життя й творчості Олени Станіславівни ми
можемо знайти в довідниках, збірках наукових праць, спогадів та в деяких
інших наукових публікаціях1. Однак джерельний склад особового фонду
такого визначного історика як О.С.Компан (більшість матеріалів якого – це
рукописи або машинописи наукових праць, епістолярії, службова
документація) до цього часу не досліджувався.
Тому пропонована стаття має за мету розглянути питання про
особливості формування особового фонду О.С.Компан, його структуру, а
також провести джерелознавчий огляд документів та матеріалів, які в цей
час перебувають і опрацьовуються для постійного зберігання в Інституті
рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського і
хронологічно охоплюють період 50–80-х років минулого століття.
Особові документи та матеріали Компан О.С. були передані, а точніше
подаровані Інституту рукопису НБУВ її онуком Компаном Іваном
Ярославовичем 1 грудня 1999 року (“Акт прийому-передачі на постійне
зберігання, № 17”). Фонду присвоєно 297 номер. Упорядкування,
систематизація та описування матеріалів проводиться згідно з існуючими
справи та документознавства. – К., 1996. – Т. 2. – С. 6-12; Його ж. Комплектування державних
архівів України документами особового походження: історія, сучасний стан, перспективи:
Наук. доп. Всеукр. конф. (19 – 20 листопада 1996 р.). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 333-334;
Колобок О.О. Питання організації роботи з документами особового походження у вітчизняному
архівному законодавстві // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідом. зб. наук.
праць. – К., 1999. – Вип. 1: Архів і особа. – С. 44-50; інші.
1
Інститут історії Національної академії наук України. 1936 – 2006. – К., 2006. – С. 561-562;
Вчені Інституту історії України. Бібліографічний довідник. Серія: Український історик. – К.,
1998. – Вип. 7. – С. 143-144; Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики.
Збірка наукових праць та спогадів. Число 4. Частина 1. – К., 2002; Ясь О. Історичні погляди
Олени Компан (90-річчя від дня народження) // Український історичний журнал. – 2006. – № 4;
Краєзнавці України (сучасні дослідники рідного краю). Довідник. – К.; Кам’янець-Подільський,
2003. – Т. 1.
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сучасними методичними рекомендаціями, інструкціями архівознавців1,
правилами, нормативними й законодавчими актами України2 з метою
розкриття змісту документів та складання їх наукового опису для
подальшого використання в наукових та практичних цілях. Формуючи даний
фонд і проводячи експертизу цінності документів, що утворилися внаслідок
життєдіяльності історика, працівники архіву прагнуть максимально залучити
створені документи для комплектування.
Усі документальні матеріали особового фонду Компан О.С. можна
розділити на 5 структурних груп, що висвітлюють основні віхи особистого
життя, творчості, службової та громадської діяльності історика:
1. Біографічні матеріали; 2. Наукові та творчі матеріали; 3. Матеріали
службової та громадської діяльності; 4. Листування; 5. Фотографії.
Група перша – “Біографічні матеріали” охоплює невеликий, порівняно з
іншими структурними групами фонду, комплекс документів, серед яких
найбільш інформативним є рукописна автобіографія О.С.Компан (1956 р.)
такого змісту: “Народилась 19 березня 1916 р. на Донбасі, в м.Єнакієво
Сталінської області. Батько – технік-залізничник, мати – домогосподарка. В
Єнакієво я закінчила семирічку і двохрічний педагогічний технікум. Після
закінчення технікуму, в 1933 р. переїхала до Києва і вступила на другий курс
Лінгвістичного інституту на англійське відділення. В 1934 р. я перевелась на
третій курс історичного факультету в Польський педагогічний інститут.
Весною 1935 р. цей інститут був розформований і я тимчасово влаштувалася
на роботу в 53 середню школу викладачем історії. ...
В 1936 р. вступила на третій курс історичного факультету Київського
державного університету. В 1939 р., склавши державні іспити, влаштувалась
на роботу методистом в Дитячу екскурсійно-туристичну станцію. Восени
1940 р. мого чоловіка направили на роботу в м.Чернівці і я поїхала з ним, де
до початку війни працювала науковим співробітником Історичного музею. В
липні 1941 р. мій чоловік пішов в армію, а я евакуювалась в Узбекську ССР,
в Ферганську обл., де по 1944 р. пропрацювала в колгоспі. В січні 1944 р.
була ревакуйована в Київ, де дізналась про смерть свого чоловіка на фронті в
1941 р. З лютого 1944 р. я працювала в Київському історичному музеї
(спочатку науковим співробітником, а потім завідуючим історії ХІХ
століття. В вересні 1947 р. склала іспити в аспірантуру Інституту історії АН
УРСР і звільнилась з музею. В грудні 1950 р. закінчила дисертацію. З
вересня цього ж року (ще до захисту дисертації) мене залишили на роботу в
Інституті Історії АН УРСР на посаді молодшого наукового співробітника, де

1
Методические рекомендации по работе с документами личного происхождения
(литература и искусство). – М., 1990. – 256 с.; Правила описування архівних документів. – К.,
2005. – 16 с.; Сборник инструкций по описанию рукописных материалов фондов личного
происхождения ХVІІІ – ХХ вв. / Сост.: Л.А.Мандрыкина, А.С. Ляпунова. – Л., 1979. – 194 с.
2
Основні правила роботи державних архівів України. – К., 2004. – 228+108 с.; Архівна
справа і діловодство в Національній академії наук України: Збірник законодавчих актів,
нормативних і методичних документів. – К., 2002. – 168 с. та інші.
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й працюю по цей день” . Такі ж біографічні дані вченого містяться й в анкеті
Олени Станіславівни “вступаючого кандидатом в члени ВКП(б)”.
Серед документів цієї групи привертає увагу грамота Компан О.С. від
президії правління українського Товариства охорони пам’яток історії та
культури за участь у республіканському конкурсі, на кращий текст лекції –
екскурсії про пам’ятки історії та культури (1970 р.) та подяка цього ж
товариства за “невтомну працю в благодійній справі збереження та
пропаганди історико-культурної спадщини нашого народу” (1969 р.) тощо.
Другу й найбільшу групу документів складають наукові та творчі
матеріали – рукописи та машинописи монографій, статей, дисертації,
рецензії, підготовчі та зібрані матеріали до них, а також три картотеки,
складені фондоутворювачем. Так, у фонді відклалася машинописна
дисертація та автореферат на здобуття вченого ступеня кандидата
історичних наук О.С.Компан “Формирование рабочего класса железорудной
и металлургической промышленности юга Украины 80 – 90 гг. ХІХ в.”
(1950 р.) та окремі розділи з правками докторської дисертації “Міста
України в другій половині ХVІІ ст.” (1964 р.).
Велику частину даної групи джерел фонду становлять машинописні
статті О.С.Компан, більша частина яких присвячена визначним містам
України – Києву, Чернігову, Кам’янцю-Подільському і є неперевершеними
джерелами урбаністичної тематики. В статті “Київ і його внесок в розвиток
слов’янських народів” автор пише про велич, культуру та історію
стародавнього Києва: “Місто на Старокиївській горі, прикрашене
величезними золотоверхими храмами і монументальними палацами, оточене
могутніми кріпосними стінами справляло на новоприбульців незабутнє
враження. ... Стародавній Київ увібрав в себе досягнення тогочасної
культурної ейкумени...”2 Важливу проблему піднімає Олена Станіславівна в
іншій своїй статті “О некоторых неточностях древнего Чернигова”, у якій
зазначає, що в історії міста є ряд помилок, яких можна уникнути шляхом
співставлення документів, планів, даних археологічних розкопок, а також
наводить топографію Чернігова3. А в статті “Історія Кам’янця-Подільського
як центру ремісничого навчання в ХVІІ–ХVІІІ ст.” вона стверджує, що своїм
походженням міста зобов’язані не культурним, політичним або юридичним
факторам, а економічним4. Крім того, у цьому фонді зберігаються чорновики
статей іншої тематики – “Дослідження Ф.Енгельсом проблем історії
Середньовіччя”, “Письменник про феномен генія”, у якій говориться про
відношення письменника Івана Сенченка до Тараса Шевченка тощо. Значна
частина з них була опублікована в журналі “Вітчизна”, Українському
історичному журналі, віснику АН УРСР.

1
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (далі – ІР НБУ
ім. В.І. Вернадського), ф. 297, арк. 1-2; Оскільки фонд перебуває на етапі формування і справи
не пронумеровані в статті буде фігурувати лише номер фонду й аркуша.
2
ІР НБУ ім В.І.Вернадського, ф. 297, арк. 1.
3
Там само, арк. 51.
4
Там само, арк. 11.
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До наукових та творчих джерел особового фонду О.С.Компан належить
велика кількість її рецензій на праці інших авторів. Зокрема: на текст лекції
М.Брайчевського “Т.Г.Шевченко – дослідник історико-культурної спадщини
українського народу”, статтю Я.Дзири “Межигірський козацький літопис”,
статтю Т.Франка “Іван Франко – як історик Хмельниччини” (1956 р.),
кандидатську дисертацію З.Хижняк “Києво-Могилянська академія та її роль
в міжслов’янських зв’язках”, історичний роман К.Басенка “Початок”,
збірник “Київська старовина“ (Т. 2); відзив на дипломну роботу Г.Швидько
“Соціально-економічний розвиток м. Кам’янця-Подільського в ХVІ –
ХVІІІ ст.” тощо.
Особливу увагу привертає планова робота О.С.Компан «Культура
України в другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ століття» (1968 р.,
машинопис, 168 с.), зміст якої складається з шести пунктів: 1) Постановка
питання і характеристика епохи. Внутрішні умови формування української
культури; 2) Освіта і наука. Друкарство. Література; 3) Архітектура;
4) Образотворче мистецтво. Монументальний і станковий живопис.
Скульптура. Різьбярство. Гравюра; 5) Зародження театру. Музичне
мистецтво; 6) Народна творчість.
Зберігся також машинописний екземпляр великої (112 с.) наукової
роботи О.С.Компан “Адміністративно-політичний лад Правобережної
України у ХVІІІ ст.”, де автор торкається таких питань, як: вищі органи
адміністративно-політичної влади на Правобережній Україні; фінансова
система; судочинство; організація військ і безпека державних кордонів;
міська та сільська система управління.
Значна частина наукових та творчих документів О.С.Компан
доповнюється підготовчими матеріалами до них – виписками з праць інших
авторів, архівних документів, словників, вирізками з газет, журналів,
окремими списками літератури до тем, віршами тощо. У даному особовому
фонді відклався цілий архів П.К.Федоренка (рукописи, карта, фото й
негативи до них), які зібрала й використовувала в своїх працях О.С.Компан.
У фонді нараховується близько півсотні робочих зошитів Олени
Станіславівни з різними виписками, зокрема: про культуру; про релігію та
інтелігенцію; про розвиток капіталізму в Росії; виписки до 1000-ліття
хрещення; виписки з дисертації В.А.Романовського “Боротьба за фінансову
автономію України в 60-х роках ХVІІ ст.”, інше. У фонді відклалися виписки
О.С.Компан із архівних документів: із Київського архіву (копії документів з
Київської міської книги 1686 – 1688 рр.), із опису документів і паперів, що
зберігаються в Московському архіві міністерства юстиції, із документів
Варшавських архівів (відрядження О.С.Компан до Польщі в грудні 1958 р.),
із Рукописного відділу бібліотеки ім. Леніна тощо. Крім того, збереглися
зошити зі списками літератури на теми: “Історія науки та культури на
Україні в ХVІ – ХVІІ ст.”, “Ф.П.Прокопович”, “З.О.Сковорода” та інші.
Серед цих джерел цікавим є зошит О.С.Компан, у який вона записувала
свої буденні, але не щоденні роздуми (хоча окремі записи датовані) щодо
історії українського народу, який хронологічно охоплює період 1976 –
1986 рр. і становить усього 18 с., тому щоденником його назвати не можна.
Починаються записи роздумами: “Я не перестаю думати про долю мого
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народу. Чому все сталося саме так? Ось сьогодні знову на ці роздуми
наштовхнула мене праця Яна Козіка “Українсько-польські відносини в 30–
40-х роках ХІХ ст.” ... як привернути народ до боротьби за незалежність, як
зробити селянина – громадянином, не залежно польського чи українського”
(6 квітня 1976 р.), а закінчуються записи згадкою Олени Станіславівни про
аварію на Чорнобильській АС (20 квітня 1986 р.)1.
До третьої групи джерел особового фонду – “Матеріали службової та
громадської діяльності” О.С.Компан належить невелика кількість
документів, які репрезентують її активний трудовий шлях протягом усього
життя.
Аналізуючи наявний матеріал, слід зазначити, що у фонді таких
документів зберігається небагато і переважна більшість з яких – запрошення
на наукові конференції та сесії, на літературні вечори, а також запрошення
взяти участь у Пленарних засіданнях ІХ Міжнародного з’їзду славістів
(1983 р.) тощо.
Як відомо, О.С.Компан брала активну участь у роботі українського
Товариства охорони пам’яток історії та культури, про що свідчать такі
матеріали фонду, як: запрошення взяти участь у роботі 11 з’їзду товариства,
“Абонемент” товариства, інші.
Деякі документи, що відклалися у фонді, торкаються діяльності
О.С.Компан в Інституті історії АН УРСР (1950 – 1972 рр.). Так, зберігся
цікавий і важливий документ – «Протокол засідання Відділу історії
феодалізму від 15 листопада 1967 року», де слухали обговорення тієї
доленосної статті О.С.Компан “Український ренесанс: роздуми історика”
(Літературна Україна, 1967 р., 17 жовтня), що стала визначним явищем у
культурному житті країни, але не сподобалася партійно-комуністичному
керівництву: який може бути в Україні ренесанс, коли його не було в Росії?
Ця стаття й стала підставою для звільнення О.С.Компан з роботи в Інституті
історії. В цьому протоколі, зокрема, зафіксовані зауваження завідувача
відділу В.А.Дяченка про те, що в статті є помилки і невдалі місця про
“бездарні і талановиті епохи, про замовчення радянськими істориками
окремих питань”, тощо2.
Четверту структурну групу матеріалів складає листування О.С.Компан з
друзями, колегами, вченими – істориками з різних міст колишнього СРСР.
Листування даного фонду можна розділити на приватне, що стосується
особистого життя історика, сімейних, дружніх та ділових стосунків та
офіційне, що пов’язане зі службовою, громадською та іншою діяльністю і
має офіційний характер. Вони допомагають розкрити Олену Станіславівну
не лише як творчу особистість, а й як чуйну людину, люблячу дружину та
матір.
У свою чергу, поділяючи епістолярну спадщину О.С.Компан на листи
самої Олени Станіславівни і листи до неї, слід зазначити, що майже всі
листи, написані О.Компан – копії листів до Павловського І.В., Калюжного
1
2

ІР НБУ ім. В.І.Вернадського, ф. 297, арк. 1, 18.
ІР НБУ ім. В.І.Вернадського, ф. 297, арк. 22.
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Д.П., Розумовського А.Т., Білоконя І.А., Кузякіної Н.Б., Преображенського
А.А., Середнецького А. та багатьох інших. Так, у листі до Калюжного
Д.П. вона пише: “...Мій онук в армії і йому загрожує небезпека. Я не можу ні
про що інше думати ... і все ж намагаюся робити... Я здала у видавництво
статтю “На тлі і в контексті світової історії”. В ній йдеться про місце
Запорозької Січі в світовому процесі розвитку, точніше в світовому процесі
розвитку в народних низах ідеї про суспільство рівних, рівність і братерство.
Ви самі розумієте, що надія на опублікування статті не дуже велика”. А в
листі до Павловського І.В. (1985 р.) О.С.Компан, обговорюючи його
монографію, зазначає: “...Я дотримуюсь думки, що в ХІХ столітті наша
країна йшла тим же шляхом, що й країни Заходу, але повільніше”. Інший
лист, адресатом якого є редактор польської газети Антій Середнецький,
містить інформацію про те, що Олена Станіславівна хотіла б запропонувати
йому свою рецензію на твір Ліни Костенко, що матиме історичний аспект. В
листі до Білоконя І.А. О.С.Компан повідомляє про публікацію своєї статті
про Сковороду, наголошуючи на тому, що для неї це не дрібничка з різних
точок зору.
Крім того, у фонді є епістолярії О.С.Компан зі зверненням “Сергій”,
“Антон”, “Тамара Андріївна”, “Петре Володимировичу” та інші, тому
встановити їх адресатів набагато складніше. Наприклад, в одному з таких
листів вона пише: “Вельмишановний Петре Володимировичу!.. Насмілюсь
подарувати Вам дві свої праці. Одна з них, начебто, зацікавила редакцію
“Всесвіту”, але чи буде щось з цього важко сказати. Водночас прошу Вас
написати мені чи є якась можливість публікації в Ленінграді і чи можете Ви
мені посприяти ...” і в кінці зазначає: “... Важко працювати в “корзину” і ще
важче не працювати, старіти і чекати, коли згасне бажання щось робити,
виношувати якісь думки”1.
Щодо спадщини кореспондентів О.С.Компан, то у фонді наявна велика
кількість листів до неї. Серед них приватні листи від Котляревської М.Е.,
Преображенського
А.А.,
Суслопарова
М.З.,
Ейсимонта
В.С.,
Завгороднього О.С., Калюжного Д.П., Павлівської І.М., Решетенко В.А.,
Зленка Г.Д., Кописького З.О., Кісельової О.Г., Бобневої А.І., сім’ї
Кайдановських, чоловіка Сенченка І.Ю., брата Олега та багатьох інших.
Серед епістоляріїв колег О.С.Компан привертає увагу лист від
Преображенського А.А. (1982 р.), у якому він пише: “...На сей раз с
письмами обошлось все нормально. И главное и “контрольное” в моих
руках. ... Хочу Вас заверить что никакого влияния на нас не имели в
Институте Истории УССР ни в личном ни в научном плане. Я по-прежнему
с уважением отношусь к Вашей научной деятельности и к Вашим работам.
Аппарат нашей книги был сокращен втрое, исключили почти все, что не
касалось собственно России. Вот почему нет ссылок на Ваши труды”.
В одному з багатьох своїх листів поет Завгородній О.С. дякує за гарну
рецензію О.С.Компан на книгу Ліни Костенко “Маруся Чурай” у газеті
“Наше слово” (Варшава, листопад, 1980 р.) і взагалі за все те хороше, що
1

ІР НБУ ім. В.І.Вернадського, ф. 297.
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зробила й написала Олена Станіславівна в своєму житті. Багато листів
торкаються питання обміну книгами та іншими публікаціями.
Дана група джерел репрезентована й іншими досить цікавими листами,
що характеризують О.С.Компан як особистість. З-поміж них виділяються
два: перший – від учениці 9-го класу (прізвище та ім’я не вказані)
м. Єнакієво, у якому мова йде про те, що колектив учителів та учнів, члени
історичного та краєзнавчого гуртків почали писати історію своєї школи, у
якій згадують Олену Станіславівну і просять її допомоги в цій справі; другий
– від Павлівської І.М. (1977 р.), яка пише: “Дорога Олена Станіславівна,
даруйте про нагадування про себе. Не сподіваюсь, що пам’ятаєте мене, бо
скільки ж то часу минуло відтоді; та й, можливо глибоко забули те,
недовготривале відрядження у справах товариства на Івано-Франківщину. Я
тоді працювала консультантом обласного правління товариства. Ваш приїзд
залишив найсвітліші згадки і був святом для мене...”1
Офіційне листування особового фонду О.С.Компан представлене
листами від Українського товариства охорони пам’яток історії та культури,
Інституту історії АН УРСР, редакції газети “Кіровоградська правда” та
“Наше слово” з Варшави, видавництва “Советский писатель” і інших, з
якими була тісно пов’язана службова й громадська діяльність Олени
Станіславівни. Крім того, у фонді нараховується декілька телеграм та велика
кількість вітальних листівок з Днем народження, ювілеєм, Новим роком, 8
Березня, іншими святами.
П’ята група документів та матеріалів особового фонду О.С.Компан –
фотографії, що подають Олену Станіславівну окремо, а також у колі родичів,
сім’ї, друзів, знайомих; фотографії пейзажів та видів різних міст тощо,
більшість з них – підписані.
Отже, утворення нових особових архівних фондів є актуальним і
важливим завданням архівістів і незамінним джерелом збагачення
Національного архівного фонду України. Особовий фонд О.С.Компан,
формування
якого
завершується
в
Інституті
рукопису
НБУ
ім. В.Вернадського, містить унікальний масив документів та матеріалів про
життя, творчий шлях і наукову спадщину визначного історика. Він
відображає неповторність та принциповість дослідниці, її особисту та творчу
індивідуальність. Сьогодні, в умовах незалежності нашої держави, вони є
незамінним джерелом для вивчення розвитку культури й історії в Україні.

1

ІР НБУ ім. В.І.Вернадського, ф. 297.
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Завгородній Ю.Ю. (Київ)
ДУХОВНІ ПОШУКИ ОЛЕСЯ БЕРДНИКА
У статті аналізуються релігійно-філософські погляди Олеся Бердника,
відомого українського письменника-фантаста і мислителя ІІ пол. ХХ ст.
Погляди О.Бердника можна визначити як синтетичне двовір’я.
Олесь Бердник належить до тих сучасних українських інтелектуалів, хто у
своїй творчій та суспільній діяльності звертається до дохристиянських вірувань
українців. Його інтерес і прихильне ставлення до українського язичництва
з’явилися задовго до офіційної реєстрації першої рідновірської громади в
незалежній Україні. І хоча при цьому він не викладає завершених рідновірських
систем чи концепцій, однак його праці тією чи іншою мірою містять ідеї, які
можна знайти в сучасних рідновірських ученнях.
З іншого ж боку, українське язичництво О. Бердник розглядає не як
самодостатній й унікальний феномен, а крізь своє, українософське бачення
християнства.
Спробуємо окреслити релігійно-філософські складові поглядів О. Бердника,
звертаючись як до його художніх творів, так і суспільного проекту по створенню
Української Духовної Республіки.
Олесь Павлович Бердник (7.11.1926 – 18.3.2003) – відомий український
письменник-фантаст, футуролог, філософ-містик, українософ, громадський діяч.
Народився на Півдні України в селі Вавилові Херсонської області. З 1943 р.
до 1945 р. брав участь у Другій світовій війні. З 1946 р. до 1949 р. навчався у
Театральній студії ім. Івана Франка в Києві, працював актором у театрах
України. У 1949 р. заарештований за 58 ст. карного кодексу Радянського Союзу
за виступ на зборах театру ім. І. Франка проти тогочасної офіційної ідеології в
галузі мистецтв. 1949–1955 рр. – ув’язнення в радянських таборах Північного
Сибіру та Казахстану.
У 1955 р. після амністії повертається в Україну, де починає писати і
друкуватися. У 1957 р. вийшла перша книжка Олеся Бердника – збірник
оповідань "Поза часом і простором". Більшість творів написані у науковофантастичному жанрі. Стає членом Спілки письменників України.
У художніх творах “Сини Світовида” (К.: Радянський письменник, 1963. –
366 с.), “На вогні святому спалимо розлуку” (“Лабіринт Мінотавра”: Повісті. –
К.: Веселка, 1990. – 407 с.) і “Камертон Дажбога: Казковий роман-феєрія” (К.:
Український письменник, 1996. – 471 с.) О. Бердник звертається і до
дохристиянських релігійних вірувань. Усього за життя він написав близько 50
книг, які було видано як у Радянському Союзі (Україні, Росії), так і в Австралії
(українською й англійськими мовами), Болгарії (болгарською), Великобританії
(українською), Канаді (українською, англійською і французькою), Монголії
(монгольською), Німеччині (німецькою та українською), Польщі (польською),
США (англійською та українською), Угорщині (угорською), Франції
(французькою), Чехії (чеською), Японії (японською).
У листопаді 1976 р. Олесь Бердник стає членом-фундатором “Української
громадської групи сприяння виконанню Гельсінкських угод”. Заарештований у
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березні 1979 р. у Києві і засуджений у грудні 1979 р. на 6 років ув’язнення і 3
роки заслання. Звільнений за амністією у 1984 р.
Був знайомий з Миколою Руденком, Іваном Драчем, Олександром
Казанцевим, Іваном Єфремовим, Святославом Реріхом, Ричардом Бахом та
іншими видатними особами. У 1994 р. здійснив подорож до Індії1, відвідавши
резиденцію Далай-лами у Дгарамсалі (Індія), де мав аудієнцію з Оракулом
Тибету.
На формування поглядів О. Бердника вплинули праці Григорія Сковороди,
Тараса Шевченка, Шрі Ауробіндо, Карлоса Кастанеди, Тейяра де Шардена,
Володимира Вернадського, Миколи та Олени Реріхів, Володимира Шаяна2.
Світогляд Олеся Бердника характеризується по-різному. У передмові до
збірника О. Бердника “Свята Україна. Есеї і листи”, упорядкованого Б. Ареєм,
про О. Бердника пишеться як про мрійника, філософа і фантаста3. На окрему
увагу заслуговує робота християнського священика Івана Гриньоха4 з
промовистою назвою “Олесь Бердник. Утопіст чи харизматик на обрії другого
тисячоліття християнства в Україні”5. Фактично вона є розгорнутою відповіддю
на лист, який було надіслано навесні 1979 р. Папі Римському Івану-Павлу ІІ від
Ради Української Духовної Республіки6. У ній Іван Гриньох називає О. Бердника
«віруючою християнською людиною»7, «релігійним, чітко християнським
мислителем»8 або ж «харизматиком, юродивим Христа ради»9. При цьому Іван
Гриньох цитує і самого О. Бердника: «Я лише, – пише Олесь Бердник, – простий
послідовник Учителя, один із синів Христа»10. Разом із тим, згадуючи
космогонічні елементи в Посланні Олеся Бердника, отець Гриньох зазначає, що
«хоч в образі всесвіту Олеся Бердника виразно домінує християнське вчення про
виникнення всесвіту, то мимо цього в цьому образі незаперечні впливи різних
релігій світу, мітів і переказів, старинних літератур і філософських систем»11. Ця
думка І. Гриньоха перегукується з образною характеристикою світогляду Олеся
Бердника як «духовної синтези», яку наводить Вілен Барський у вступному слові
до збірки творів українського мислителя, виданих під назвою “Терновий вінець

1
Під час розмови 8 липня 2005 р. донька О. Бердника Громовиця Бердник сказала про те,
що, подорожуючи Індією, її батько відвідав Шамбалу.
2
До уваги також слід узяти ті часті містичні видіння, які супроводжували О. Бердника
майже усе його життя. Їм, зокрема, він повністю або ж частково присвятив дві свої книжки:
“Песнь Надземная”. – К.: София, 1996. – 272 с. та “Тайна Христа”. – К.: Вітаполіс: Українська
Духовна Республіка, “Свята Україна”, 1996. – 183 с.
3
Див.: Бердник О. Свята Україна. Есеї і листи / Упор. Б. Арей. – Балтимор; Торонто:
Українське видавництво “Смолоскип” ім. В.Симоненка, 1980. – С. 9. Не виключено, що Богдан
Арей – це псевдонім.
4
Судячи з того, що ця праця була офіційно видана у Римі українською мовою, як 54 частина
видання “Богословії” та з переліку назв попередніх частин, то священик І. Гриньох належав до
греко-католицької церкви.
5
Гриньох І. Олесь Бердник. Утопіст чи харизматик на обрії другого тисячоліття
християнства в Україні. – Рим: Б/в., 1980. – Ч. 54. Видання “Богословії”. – 47 с.
6
Докладніше про Українську Духовну Республіку йтиметься пізніше.
7
Гриньох І. Олесь Бердник. Утопіст чи харизматик… – С. 4.
8
Там само. – С. 12.
9
Там само. – С. 46.
10
Там само. – С. 4.
11
Там само. – С. 21.
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України”1. Ось як він про це пише: «Звернімось тепер до найважливішого пункту
світосприймання О. Бердника. Мова буде про глибоке відчуття впливу Сходу,
зокрема релігійно-філософських вчень стародавньої Індії: Вед, індуїзму і
особливо буддизму та Йоґи, а також намагання синтезувати їх із
християнством»2. Про зацікавлення Бердника індійською містикою, працями
Р. Баха, К. Кастанеди пише і Ніна Мриц у раніше згадуваному збірнику “Свята
Україна”3.
На наш погляд, саме схильність до синтезу різних духовних вчень чи не
найточніше і характеризує особливість світогляду Олеся Бердника. І в цьому
синтезі, який складався з індуїзму, буддизму, йоґи, християнства, шаманізму та
інших учень, Олеся Бердника насамперед цікавила глибинна релігійно-містична
складова. Як побачимо далі, особливе місце у світогляді Бердника посідають
також і дохристиянські вірування українців. До синтезу Олесь Бердник
звертається як у художній творчості, так і під час спроб здійснити свої духовні
проекти по перетворенню суспільства.
Значною мірою на дохристиянські вірування українців Олесь Бердник
спирається у творі “Словник Ра”4 (написаний 3 січня 1976 р.) і
охарактеризований за жанром Віленом Барським «науково-фантастичною
поемою-трактатом про слова»5. У цьому творі Бердник виклав свої головні
погляди на українське язичництво, які згодом він буде втілювати в Українській
Духовній Республіці, або ж докладніше розкривати в “Тайні Христа”6. Деякі з
його ідей багато в чому співзвучні поглядам сучасних українських рідновірів. І
на такі паралелі ми, за можливості, будемо окремо вказувати.
Автор “Словника Ра” (“Словник” – далі у тексті) звертається до методу
«символічної етимології», як зазначає про це В. Барський7. В сучасній
українській мові, О. Бердник намагається за окремими й однокореневими
словами побачити і відновити їх первісний, тобто дохристиянський зміст. На
його думку, саме слово зуміло зберегти ці давні, але надзвичайно важливі для
повноцінного людського життя смисли. «Слово – не раб потреби, не дитя
необхідності, а Принц Всесвіту, сокровенне серце Вічного Буття. Коріневі слова
в будь-якій мові не просто стихійне, волюнтарне поєднання звуків, а природне
звучання тої Першооснови, котра стоїть за явищем, річчю, істотою, суттю»8.
“Словник Ра” – концептуально окреслена мовознавча, культурологічна,
релігієзнавча і світоглядна розвідка Олеся Бердника, у якій спеціально відібрані
ним слова, прокоментовані і подані за абеткою. При цьому більшість наведених
слів містить уже згаданий звук “Ра”. Використовуючи метод «символічної
етимології», О. Бердник у сучасній українській мові знаходить ціле коло слів
1
Див.: Барський В. Вступне слово // Бердник О. Терновий вінець України. – Лондон:
Українська видавнича спілка, 1985. – С. 7.
2
Там само. – С. 8.
3
Див.: Мриц Н. Листи Олеся Бердника // Свята Україна. Есеї і листи / Упор. Б. Арей. –
С. 193-195.
4
Назви “Рідна віра”, “Рідна українська віра”, “рідновір” О. Бердник ні в цьому, ні в інших
творах, з якими ми ознайомились, не вживає.
5
Барський В. Вступне слово // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 16.
6
Бердник О. Тайна Христа. – С. 5-183.
7
Барський В. Вступне слово // Бердник О. Терновий вінець України – С. 15.
8
Бердник О. Словник Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – Лондон: Українська
видавнича спілка, 1985. – С. 128.
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(рештки прамови українців), які, на його думку, якнайкраще зберегли реалії
праслов’янського сонячного культу РА (напр., Дажбог, Ірій, Коляда, Колядки,
Купала, Лада, Лель, Мара, Марена, Рахмани, Світовид, Славута, Чорнобог, Чур,
Ярило та ін.). Реконструкція останніх, якраз і здійснюється у “Словнику”.
Цей твір Олесь Бердник завершив писати 3 січня 1976 р., тобто саме тоді,
коли у колишньому Радянському Союзі процес нищення української мови набув
чи не найбільшого розмаху. Відтак “Словник” можна розглядати своєрідною
спробою, спрямованою на те, щоб не тільки підтримати рідну мову, а й
українську духовність, витоки якої сягають ще дохристиянської доби.
Статус слова і мови для Бердника беззаперечно високий:
«Спочатку було Мовчання,
З Мовчання з’явилося Слово,
Слово стало Матір’ю Мови,
Мова народила Людину…»1
На думку Олеся Бердника, рідна мова є тією першоосновою, «котра лягла
підвалиною буття, стала чарівною ниттю, що з неї зіткано наше життя: то є
дарунок Світовида-Ярила, невидима Божа вібрація, вічне джерело радости,
енергії, сили – ПРОМІНЬ СВІТЛА»2. Цьому Променю Світла в українській мові
відповідає могутній вібраційний звук Ра, вібраційна основа абетки. Водночас Ра
– і саме Світло, і Сонце: «Бог Сонця Ра відомий всім народам. Самоназва сонця –
Ра – могла зникати, замінювалася іншими (Світовид, Ярило, Сонце, Даждьбог і
т. д.), але всі мовні сонячні діти залишилися в душі народу протягом
тисячоліть»3. Відтак Олесь Бердник звертається не тільки (не стільки?) до
«символічної етимології», скільки до містичної фонології, яка, зокрема,
використовується в індуїстських та буддистських мантрах. Підтвердження нашої
думки ми знаходимо, зокрема, у змісті статті “УМ”: «Ум – це прадавнє слово
збереглося на Сході як священний символ, як звук Першооснови, ОУМ, АУМ,
ХУМ – суть Кореня Буття»4. Наведені рядки містять ще одне важливе для нас
свідчення. З них випливає, що рідна українська віра або ж її важливі елементи,
на думку О. Бердника, збереглися в духовних ученнях Сходу (мабуть таки
насамперед в Індії). Про духовну вісь давня Україна – Індія йтиметься далі.
Крізь ставлення до рідної мови, до слова простежується і релігійна позиція
О. Бердника, яка на цьому етапі може бути названа виразно
сонцепоклонницькою. Споконвіку сонцепоклонниками він вважав не тільки
українців, а й усе людство. Одвічна релігія, то – сонячна релігія.
І завершує “Словник Ра” Олесь Бердник знову ж таки роздумами про тісний
зв’язок української мови з прадавньою рідною духовністю. Він наголошує на
можливості відновити забутий сонячний культ. При цьому мові відводиться
провідна роль. «МОВА ще не вмерла. Вона ще зберегла в надрах словесного
мотлоху іскри ПРАДАВНІХ вогнів. Треба роздмухати полум’я Матері ЛАДИ,
тоді вона знову прийде до нашої хати, народить вогнеликого Сина Ра»5.
Українці, вони ж – ярійці, райці, ірійці, які споконвіку мешкали на території
сучасної України («Русь–Украйна»). Саме з її території «воєвода Рама»
1

Там само. – С. 127.
Там само. – С. 129.
Бердник О. Словник Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 129.
4
Там само. – С. 191.
5
Там само. – С. 196.
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(«маючий світло, той, хто несе промінь Ра») повів «через хребти Кавказу до
плоскогір’я ІРАНУ (країна Ірію), а далі – через ріки Інд, Ґанґ у долину між
найвищими горами світу, де було засновано могутнє царство Ар’яварта. <…>
Отже, АР’ЯВАРТА – твердиня аріїв, іріїв, синів Ра. Там пощастило нащадкам
РАМИ зберегти осколки прадавніх ВЕД, батьківських традицій, втаємничені
манускрипти філософських прозрінь тих далеких часів…»1 Згадує О. Бердник і
вчення йоґи, яке було збережене тільки в Індії, але має праукраїнські,
слов’янські коріння. Про це він пише, коли звертається до імені відомого
персонажа українських народних казок Баби-Яґи. «БАБА-ЯҐА – не (Мабуть у
тексті помилка. Мало б бути «це» – Ю. З.) БАБА-ЮҐ (святий йоґ) або БАБА-ОГ
(огняна), знову ж таки – хоронителька вогню родового, та, що має таємниці
мудрості віків. Ось чому вона літає на вогняній ступі, мітлі, ось чому вона
перевтілюється в різні лики… <…> Колись, в епоху РАМИ, безумовно, так
називали мудреців, що знали науку вогню: БАБА2 ОГНЯНИЙ, БАБА ОГ.
Пізніше візантійство принизило значення сонячних мудреців, воно перейшло в
казку, а на Сході суть збереглася і вона вертається до нас у вигляді “вчення
йоґи”»3.
Про генетичний зв’язок індійських релігійно-філософських учень із
давньоукраїнською сонячною релігією О. Бердник також згадує у словниковій
статті “МАРА”. Ось як він пояснює це слово: «МАРА – відсутність РА на
відміну від РАМА, де РА поставлено спереду. В правдивій традиції МАРА,
МОРЕНА – уособлення смерті, негоди, обману, старости, знесилення, хвороби.
Нині це ймення лишилося на Сході в індуїзмі, буддизмі, джайнізмі та інших
світоглядних вченнях: МАРА в них – володар смерти й взагалі земного світу, де
панує руйнація, старість, нещастя і т. д.»4. У словниковій статті “БАТЬКО,
БАТЯ, АТА, ТАТО, ОТА” О. Бердник наводить ще один приклад збереження
індійською традицією прадавніх українських понять. На цей раз згадуються такі
важливі поняття індуїзму, як “Ману” та “атман”. «Тут ми маємо можливість
збагнути прекрасні слова, поняття ОТАМАН І ГЕТЬМАН (ГОТАМАН). ОТА,
АТА – батько і МАН – ЛЮДИНА. Отже, ВОЖДЬ ЛЮДЕЙ, батько людей. Ми в
історичному поході втратили МАН, МАНУ. <…> Чітко можна прослідкувати
вплив візантійства, котре прискорило деґрадацію священних прадавніх понять,
що залишилися на Сході: МАНУ, як першопредок людей. Людина з великої
літери, і АТМАН – як ПЕРШОДУХ, що веде людство до шляху Буття. Проте у
лицарів запорізьких збереглося священне визначення поняття ОТАМАН, і це ще
раз підтверджує, що саме тут, в Україні, була колиска РАМИ та його
сподвижників»5. Згадка запорізьких козаків є не випадковою. До ролі і місця
запорізьких козаків, яке відводив їм О. Бердник у збереженні та відновленні
панування рідної віри, ми повернемося пізніше.
Цю думку, що важливі елементи давньоукраїнської сонячної релігії краще
збереглися на Сході (зі змісту “Словника” випливає, що під Сходом слід
розуміти Індію), ніж в Україні, О. Бердник висловлює упродовж усього свого
1

Бердник О. Словник Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 137.
В іншому місці О. Бердник зазначає, що «на Сході БАБА (з наголосом на останньому
складі) означає старший, поважний, святий, мудрий, навіть божественний» [Бердник О. Словник
Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 154].
3
Бердник О. Словник Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 154-155.
4
Там само. – С. 181.
5
Там само. – С. 141.
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твору. Разом із тим він не забуває підкреслювати духовну першість українських
теренів щодо появи сонячної віри.
Власне всю історію української культури О. Бердник розділяє на дві доби:
довізантійську та після введення візантійства. Вододіл між цими двома
періодами принциповий. Полягає він у зраді пращурівської культури і всього
того, «що було з нею пов’язане (традиції, перекази, пісні, казки, засоби письма,
храми сонячного культу), мудрість віків передавали від покоління до покоління
ЗНАХАРІ, ВЕДУНИ і ВІДЬМИ»1. Давня українська культура, яка була знищена
візантійством, для О. Бердника виступає ідеальною добою. Її ж головна
характеристика полягає у підпорядкованості сонячному культу. Відтак українці
тих часів були сонцепоклонниками, істинними дітьми Сонця або ж Ра (РаСонце). Якщо Ра для Бердника є споконвічною самоназвою Бога Сонця, то інші
імена богів від Світовида, Ярила, Даждьбога2, Рами, Кришни, Вішну до Христа –
більш пізніми його іменами-замінами, які з’являлись у потрібний час3.
У “Словнику” також трапляються статті, зміст яких повністю чи частково
присвячений опису дохристиянських вірувань українців і може перегукуватися з
деякими положеннями учень сучасних українських рідновірів. Наведемо кілька
таких прикладів.
Зі згадуваних язичеських богів у “Словнику” найчастіше О. Бердник називає
Ладу, Ярила, Світовида і Дажбога. Лада, то – Велика Матір, з її лона вийшли
пращури (мабуть перші українці?), Мати всіх людей, Мати світу, сама суть
життя, її інші імена – ЖИВА, СЛАВА. Слов’яни – сини СЛАВИ або ЛАДИ.
Якщо Первісний РА – Батько всього сущого, то Праматір Лада – Єдина Мати
Всесвіту. Завдяки вірності українській мові, не зіпсованій візантійством або від
нього очищеній, зберігається і підтримується зв’язок як з Ладою, так і з
Первісним Ра. Ярило може ототожнюватися з Дажбогом, зі Світовидом
(Світовид-Ярило) або ж з Сонцем. Світовид, окрім ототожнення з Ярилом, ще
зображується “великим Пращуром-Світовидом”, а давня Україна може
розумітися країною Світовида. Природа Дажбога також виключно сонячна і він
може виступати в ролі Божественного батька: «РУСЬ, РУСИН – СИН РА, СИН
ВОГНЮ. Пращури вважали, що РУСИНИ мали прабатька самого РА –
ДАЖБОГА – вседаючого пращура»4.
Згадує О. Бердник і Ірій – важливу складову рідновірського Всесвіту. «ІРІЙ –
далечінь, невідома земля, неокраєна глибінь, невивчена країна, неохопна
просторінь: туди мандрує ЯРИЛО-РА, туди ховаються вдень зорі, туди летять
птахи, туди прямують душі людей, коли їх закликає до себе, на нову РА
СТЕЖКУ великий Пращур-Світовид»5. А одну зі статей О. Бердник присвятив
рахманам, досить популярним серед українських рідновірів. “Рахманами”,
наприклад, у Соборі Рідної Української Віри (одній з українських рідновірських
течій), вважають давньоукраїнських святих, ще арійських часів і навіть
святкують “Рахманський Великдень”. «РАХМАН – людина казкового краю
(очевидно з РАЮ). РАХМАНИ, згідно з народними повір’ями, живуть десь
1
2
3

ін.

4
5

Там само. – С. 143.
У “Словнику” О.Бердник пише і Дажбог і Даждьбог.
Див.: Бердник О. Словник Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 129, 136, 146 та
Бердник О. Словник Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 187.
Там само. – С. 137.
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зовсім поряд з нами, але ми не можемо їх бачити і зустрічати. Якби людина
земна зустрілася з РАХМАНОМ (РА і МАН), то згоріла б: ми вже втратили
полум’яність першожиття і покрилися земною плівкою»1.
Одне з найголовніших завдань “Словника” полягає в тому, що він
покликаний зберігати, відстоювати «не просто мову, а кореневу серцевинну
МОВУ, а отже – очистити її від навали чужоземщини»2. Під чужоземщиною
Олесь Бердник розуміє згадане вище “візантійство”, яке не тільки «пристосувало
сонячні звичаї для нового культу»3. Поява “візантійства” на давньоукраїнських
теренах викликала втрату споконвічного і природного способу існування давніх
русичів, що, як випливає з наступних рядків “Словника”, призвело до
світоглядної нівеляції, етичної та етнічної деградації. «Так трапилося в житті
Русі: як тільки візантійство почало руйнувати в душі людей зв’язок з Ладою, з
сонячним культом Ра, страшні лиха впали на Слов’янщину: поява династій
жадібних, підлих, братовбивчих князів, навали чужоземців, лихварів, ворожих
ідей; втрата самобутнього світогляду, котрий ніс у собі ВЕДУ, ЗНАННЯ про
таємниці зв’язку Людини і Всесвіту, Людини і РА-Сонця, Людини і Природи.
Той зв’язок поволі – рік за роком – руйнувався протилюдськими твердженнями
про гріховність людей, про їхню нікчемність, виховуючи приниження, рабський
дух, приреченість, а за тим – і злочинність, ницість, байдужість»4.
“Візантійство” вживається О. Бердником як окреме поняття. Жодного разу
воно не ототожнюється з християнством і Христом. Проте ніде автор
“Словника” не дає чіткого визначення “візантійства”. Але зі змісту твору стає
зрозуміло, що під “візантійством” розуміється спотворене християнство, яке
буле привнесене в Україну з Візантії. Головні ж негативні характеристики
“візантійства”, як випливає зі сторінок “Словника”, такі: воно не є справжнім
християнством, бо відійшло від духу євангельських проповідей Христа, не
вказує шлях до спасіння, до свого Отця Небесного, а у вигляді церкви, поряд з
державою, стало ще одним знаряддям всебічної експлуатації і занепаду людини.
До того ж “візантійство” ще й активно нищить будь-які прояви автентичної
(тобто довізантійської) української мови, культури, релігії.
Саме слово “християнство” у праці не трапляється, а ім’я “Христос”
пояснюється разом з іменем “Крішна”, як «ПРИХОВАНА або ЗАХОВАНА
СУТЬ, поглинута суть (ХР і СТ)»5. Натомість одна стаття у “Словнику”
присвячена Євангелію, зміст назви якого вбачається у контексті вшанування
Сонця. «Євангеліє – перекладається як БЛАГА ВІСТЬ (ЄВ і АНГЕЛОС). Але
воно, безумовно, має глибше, сокровенніше значення. ЄВА (ОВА) в прамовах
означає ЖИТТЯ і ЯЙЦЕ, а ГЕЛІЙ – СОНЦЕ. Ось найпростіше значення:
ЖИТТЯ – через СОНЦЕ, від СОНЦЯ. Такий гнозис, веду закладали пращурі в це
слово, але пізніше воно облипло, ніби черепашками, теологічними
мудруваннями і стало догматичним, попівським!»6 У цій цитаті О. Бердник
ув’язує прихід Христа з новим етапом у розвитку прадавніх і незнищенних

1

Там само. – С. 187.
Там само. – С. 152.
Там само. – С. 174.
4
Там само. – С. 176.
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Бердник О. Словник Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 146.
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сонячних вірувань та заперечує той розвиток християнства, який став
ототожнюватися з розвитком християнської церкви.
Хоча вся історія України після прийняття візантійства позбавлена первісної
гармонії через свій відступ від сонячного культу, проте і в ній є винятки. Одним
із них є діяльність Т. Шевченка. Його єдиного з історичних діячів О. Бердник
називає “Сином Ра”: «Недаром же СИН РА – ТАРАС, КОБЗАР УКРАЇНИ сказав
пророче:
Возвеличу
Малих отих рабів німих,
Я на сторожі коло них
Поставлю СЛОВО…»1
На думку О. Бердника, Т. Шевченко був єдиний у візантійську добу в
Україні, хто спромігся на весь голос заявити про значущість рідної мови, а відтак
сприяв поверненню української культури до своїх одвічних витоків.
Щоб показати рештки прабатьківської віри, які збереглися в сучасній
українській мові, О. Бердник звертається до гідронімів: «Так само й інші ріки, в
корені яких ДОН, ДАН, ДУН: всі вони від ДАНИЙ, ДАВАТИ, а дає лише ДЕВА
– тобто СВІТЛО, вічний рух»2, а також до назв народних українських назв
християнських свят: «БАГАТ-ВЕЧІР – Святий Вечір, вечір перед Різдвом. Ця
давня назва свідчить, що візантійство лише пристосувалося до сонячного культу
предків, не маючи змоги повністю викорчувати первісне знання РА. БАГАТВЕЧІР (Божий вечір) відзначав час народження Сонця-Ярила (зимове
сонцестояння)»3. Та сама доля, на думку Бердника, спіткала і свято Купали,
Коляди. Думка про те, що візантійство або знищило прадавні сонячні звичаї, або
пристосувало їх до потреб нового культу (тобто візантійства) лунає рефреном
упродовж усього “Словника”.
Разом із тим Олесь Бердник вважає, що той надто негативний стан, у якому
вже тривалий час перебуває українське суспільство, не є невідворотним.
Навпаки. Його можна і, мабуть, слід змінити. І таку зміну Бердник пов‘язує з
переорієнтацією на давньоукраїнські засади: «Настала пора запросити знову
Матір Ладу до нашої хати»4. Лада, за О. Бердником, – «Мати всіх людей, Мати
світу, сама суть життя»5.
Останні віршовані рядки “Словника Ра” сприймаються безпосереднім
потужним закликом до відновлення прабатьківської віри:
«Ладо рідна – призабута МАТИ,
Визволи із темряви негод!
Щоб розвіяв сутінки закляті
Наш великий вогняний народ!
Щоб у небі, на землі, в безмежжі
Загримів непереможний Ра!
Тріскають кайдани і мережі –
НАРОДИЛАСЬ РАДОСТИ ПОРА!»6
1

Там само. – С. 137-138.
Бердник О. Словник Ра // Бердник О. Терновий вінець України. – С. 149.
Там само. – С. 155.
4
Там само. – С. 176.
5
Там само. – С. 175.
6
Там само. – С. 197.
2
3
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До думок, викладених у “Словнику Ра”, Олесь Бердник буде повертатися не
один раз і значно пізніше. Свого практичного втілення вони набудуть у
суспільному проекті Бердника – Українській Духовній Республіці. Але у будьякому разі “Словник Ра” був однією з перших інтелектуальних спроб у
Радянській Україні, який не тільки окреслив майбутню рідновірську тематику, а
й упродовж тривалого часу сприяв формуванню рідновірських настроїв в
Україні1.
Олесь Бердник – також і автор кількох відомих ініціатив переважно
спрямованих на духовне преображення як України, так і всієї людської
цивілізації.
9 травня 1974 р. під тисячолітнім дубом у лісі Кончі-Озерної поблизу Києва
він, отримавши глибокий містичний досвід2, проголосив «народження нової
історичної реальності – Української Духовної Республіки3 або СВЯТОЇ
УКРАЇНИ»4. Витоки нової України О. Бердника вбирають у себе духовне
надбання всіх попередніх українських поколінь і спираються на незримий захист
Небесного воїнства: «Під тисячолітнім дубом в густому лісі я проголосив
утворення Української Духовної Республіки – вічної Небесної Держави всіх
наших Родів, котрі несли крізь муки і злигодні віків красу й мудрість міріадів
духів та сердець. Я бачив перед собою лише незримих Воїв на білих конях ЮріяПереможця, проте знав, що віднині вже жодна сила в світі не зруйнує Святої
України»5.
7 грудня 1976 р. О. Бердник за дорученням Ініціативної Ради Альтернативної
Еволюції6 звертається до Організації Об‘єднаних Націй із меморандумом, у
якому закликав створити «Альтернативну Еволюцію» або «Нову Біосферу», щоб
урятувати біосферу Землі від загибелі. У меморандумі, зокрема, були викладені
завдання Ініціативної Ради, а також рекомендації для широкого публічного
обговорення7. У тому ж місяці з’явилася і декларація Ініціативної Ради
Альтернативної Еволюції. Декларація містила стислу критичну оцінку наявної
ситуації, яка складалась із двох катастроф «мілітарної», що «зависла над
Землею» і більш небезпечної «екологічної» – катастрофи майбутнього8.
Документ також викладав і наміри Ініціативної Ради Альтернативної Еволюції.
1
Хоча “Словник Ра” було написано 3 січня 1976 р., проте вперше його видали не в Україні,
а в 1980 р. у Канаді. В Україні він не виданий і досі. Проте перед тим, як в Україні з’явилася
можливість вільно читати західні видання, у тому числі й праці О. Бердника, видані за межами
України, “Словник Ра” тривалий час «ходив» у самвидаві.
2
Записано зі слів В. Бердник-Сокиринської під час розмови, яка відбулася 12 листопада
2003 р.
3
У праці О. Бердника “Тайна Христа” ми знаходимо пояснення витокам цієї ідеї: “І
згадалися мені віщі слова Григорія Сковороди про Республіку Духу, про Горню Державу, що
утверджується в серцях людей, котрі не полонилися примарами земного шляху” [Бердник О.
Тайна Христа. – С. 87].
4
Бердник О. Свята Україна. Есеї і листи. – С. 186.
5
Бердник О. Тайна Христа. – С. 87.
6
Ініціативна Рада складалася з шести-семи осіб, які підтримували ідею Альтернативної
еволюції. Серед них були: О. Бердник, вчений П. Харченко та ін. Записано зі слів доньки
О. Бердника Громовиці Бердник 8 липня 2005 р.
Під «Декларацією Ініціативної Ради Альтернативної Еволюції» значаться прізвища Олеся
Бердника, Миколи Руденка та Петра Харченка [див.: Бердник О. Свята Україна. Есеї і листи. –
С. 181].
7
Див.: Бердник О. Свята Україна. Есеї і листи. – С. 171-176.
8
Там само. – С. 177.
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Вони були покликані не тільки захистити наявну «Земну БІОСФЕРУ», а й
сприяти утвердженню «Нової» або ж «гармонійної Біосфери». Остання ж мала
призвести «до народження гармонічної Психосфери та Духосфери. Це буде
епоха Радості і Світла, яку відписали нам Мудреці Стародавности. <…>
Ініціятивна рада не є структурною організацією, не має статуту. Це братство
духовних однодумців, всі думки яких спрямовані до ідеї Єдності Життя на
Землі»1.
1 травня 1977 р. Олесь Бердник (за дорученням Ініціативної Ради
Альтернативної Еволюції) оприлюднює звернення «До матерів усього світу» із
«закликом – готуватися до всесвітнього Конґресу Матері і Дитини». Головна
ідея Конґресу полягала в «усуненні насилля і війни з практики міжнародного
життя»2.
Але найповніше пропагувати і втілювати свої ідеї поза художньою
діяльністю Олесь Бердник отримав змогу з кінця 1980-х – початку 1990-х рр. –
періоду значного послаблення ідеологічного контролю в СРСР (до складу якого
входила Україна), а згодом розпаду Радянського Союзу і проголошення
незалежності України. 16 грудня 1989 р. у Києві під проводом Олеся Бердника
відбувається офіційне проголошення Української Духовної Республіки (УДР).
Починаючи з 1990 до 1997 р. щоліта відбувалися Собори Української Духовної
Республіки (напр., 1-й Собор проходив на Воскресінецькій горі поблизу м.
Коломия (Івано-Франківська обл.), 2-й Собор проходив на о. Хортиця (м.
Запоріжжя), відомому на сьогодні рідновірському святому місці), був
розроблений її статут (конституція), діяла рада УДР, виходила її газета (літопис)
«Згода». Діяльність УДР активно висвітлювалась українськими засобами
інформації. На президентських виборах в Україні 1992 р. Олесь Бердник
балотувався від УДР3.
Олесь Бердник, як провідник і речник УДР, наголошував на тому, що весь
світ наближається до титанічного випробування, космічного іспиту, зустрічі з
Сином Божим, Христом. Відтак до неї слід належним чином готуватися. Це має
бути пробудження людства і його духовна трансформація. Бердник звертає увагу
безпосередньо до людини та її глибинних релігійних переживань. Ідеал
Бердника – «справжнє» християнство часів Христа та апостолів. «Конфесії не
володіють виключним правом бути посередниками між Богом і людьми.
«Царство Боже – всередині нас». Так Сказано Сином Людським. Тому й Бог –
всередині нас. І піднімаючись на духовне повстання, ми виконуємо Його Волю, а
отже – свою волю, бо поза Божим буттям людини нема»4. Якнайкраще
покликана сприяти таким змінам Українська Духовна Республіка. Очищувальні
духовні процеси на Землі мають розпочатися саме з України, Святої України. На
думку Бердника, в цьому полягає її всесвітнє призначення. Тим самим своєрідно
проінтерпретоване християнство О. Бердником чи не вперше викладене ним ще
у «Словнику Ра», знаходить своє продовження та подальше обґрунтування і в
його пізніших українософських поглядах.
1

Там само. – С. 180.
Там само. – С. 183.
В останні роки життя О. Бердника активна діяльність по розбудові УДР пішла на спад. Це
пояснювалось не так тим, що її натхненник тяжко захворів, як неприхованими спробами
української влади чинити опір втіленню самої ідеї. Після смерті О. Бердника майбутнім УДР
опікується його родина.
4
Бердник О. Хто має страх – недосконалий в любові // Згода. – 1991. – № 3.
2
3
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Однозначного пояснення, чому вибір упав саме на Україну, О. Бердник не
дає. Можливо, завдяки тому, що саме на території давньої України, в серці
«Троянського Краю», в надрах «Оріяни-України», як про це стверджував
Бердник, і народився Христос, а відтак християнство має українські коріння, не є
чужим генетично: «<…> Син Людський породжений блакитноокою Марією на
Хортиці1, виплеканий прадавніми волхвами-мудрецями і посланий у світ з
Радісною Вісткою про Братерство всіх Народів Землі, про Єдиного Небесного
Вітця, про пріоритет Любові перед іншими вартостями. Прадавня Гілея
виплекала Небесне Дитя. Не Галілея, а Гілея2»3. Мабуть, це і дає підстави
Берднику наголошувати на святості України, української землі, Матері-України.
Поєднання ж богообраності України з вогняним (духовним, космічним)
преображенням, до якого має прагнути людина, особливо сучасна, робить
концептуальні обрії УДР такими, що однозначно виходять за межі тільки
християнства (напр., його православного варіанту): «А що Духовна Республіка –
це спроба створити екуменістичну надрелігію, не викликає сумнівів. <…>
Духовна республіка, як містична розбудова Олеся Бердника. <…> Отже
конфлікт містики Духовної республіки і християнської релігії просто
неминучий»4. Цим, мабуть, пояснюється включення дохристиянських вірувань
до світоглядних засад УДР. Тому українці не тільки Божі створіння, а ще й
«Сини Неба» і «внуки Дажбожі», які мають «Велику Мати нашу Небесну»5.
Природу Христа О. Бердник пояснює, відштовхуючись від викладеного ним
раніше у «Словнику “Ра”». Христос для нього насамперед виступає «Улюбленим
Сином», «Найдовіренішим», «Невіддільним від Батька». Знову ж таки він
виводить етимологію кореня слова «Христос» зі слов’янських витоків: «До речі,
корінь слова ХРИСТОС сягає слов’янського мовотворення. А саме: ХР-СТ (ХОР
СУТЬ) – СУТЬ ЄДНОСТІ, СОНЦЯ, ПРОМЕНИСТОСТІ, БРАТЕРСТВА,
ЦІЛОСТІ (адже ХОР – це співзвуччя у всьому)»6. Олесь Бердник розглядає
Дажбога синонімом Христа. Сам же Дажбог виступає сином Сварога «або Рода –
Всевишнього Бога Пращурів».
Розглянемо, у якому контексті подаються згадки з рідновірським змістом у
періодичних виданнях УДР. Передусім, як і в «Словнику Ра», дохристиянська

1
Ця згадка про народження Христа на Хортиці не узгоджується з іншим місцем народження
Христа поблизу стародавнього Києва, про яке О. Бердник пише у творі “Тайна Христа” [див.:
Бердник О. Тайна Христа. – С. 64-71, 168-176]. Нижче про зміст “Тайни Христа” ми будемо
писати докладніше.
2
Чи не вперше Гілея, як географічна назва, що позначає певну територію в межах сучасної
України, згадується Геродотом у четвертій книзі, його славетної “Історії в дев’яти книгах”
[Геродот. Історія в дев’яти книгах / Переклад, передмова та примітки А. О. Білецького. – К.:
Наук. думка, 1993. – С. 180-228]. Точне місце локалізації Гілеї науковцями не встановлене. Але,
ймовірно, Гілеєю могла називатись лесиста (плавнева) область від гирлу Борисфену (Дніпра) до
його порожистої частини поблизу сучасного о. Хортиця (м. Запоріжжя).
3
[Бердник О.] Віра чи пізнання? (Розмова з письменником Олесем Бердником, Провідником
Української Духовної Республіки) / Вела діалог і записала М. Громовиця // Молодь України. –
1994. – 20 жовтня.
4
Ференц В. Відродження, чи релігія Всесвіту? // Згода. – 1991. – № 3.
5
[Рада української родини Пречистої Матері] Пречиста кличе діток своїх // Згода. – 1991. –
№ 3.
6
[Бердник О.] Віра чи пізнання? (Розмова з письменником Олесем Бердником, Провідником
Української Духовної Республіки) / Вела діалог і записала М. Громовиця // Молодь України. –
1994. – 20 жовтня.

312

Україна – людина

доба, а відтак і дохристиянські вірування, сприймаються однозначно позитивно.
Це – своєрідний Той Час УДР. Вважається, що найкраще прабатьківські
вірування збереглися в Карпатах. «І крізь товщу віків просвічують багаття
ведунів-мольфарів, які за допомогою мелодій спілкувалися із травами та звірами,
розповідали свої казки хмарам, слухали поради вітру, блискавиці, грому»1.
Коли ж розглядаються такі гострі проблеми сучасної України як, наприклад,
екологічна, у тому числі наслідки Чорнобильської аварії, денаціоналізація, то їх
витоки шукають у релігійній площині, давньоруських часах. «Лише осліплий від
горя Сварожич палить язичницькі вогні, світить поминальні свічі і все
допитується у чорнобильського мороку: «Де ж ти так согрішила, жінко свята,
Русь-Україно, що горе допалює Тебе, як воскову свічу, що рабство жене Твоїх
дітей до своєї брами, як покірну отару? Може, ще тоді, як зреклася нас? –
язичницьких Богів?»2
Своєрідним підсумовуючим кредо релігійної позиції й духовних пошуків
О. Бердника виступає його праця “Тайна Христа”3, яку було видано у 1996 р.4 У
ній автор повертається до думок, висловлених як у “Словнику Ра”, так і значно
пізніше; у чомусь їх прояснюючи, а в чомусь висвітлюючи дещо інакше. Але в
будь-якому разі у “Тайні Христа” ми знаходимо виклад українософських
поглядів Олеся Бердника, які набувають чітких ознак синтетичного двовір’я
(поєднання давньоруського язичництва / рідновірства з українософським
варіантом християнства).
“Тайна Христа” подається у вигляді містичного опису життєвого шляху
(містична біографія) Олеся Бердника, сповненого численними духовними
пророцтвами, прозріннями та видіннями. Під час одного з таких містичних
бачень О. Берднику відкрилось знання про справжнє місце народження Христа,
про місію України та своє призначення. Говорячи про народження Христа,
Олесь Бердник посилається як на давні українські легенди, так і на дивну зустріч
із жінкою, яка відбулась із ним у Києві5. Відтак місцем народження Христа
виявляються дніпрові пагорби поблизу Києва. Матір’ю ж Христа була Божа
обраниця, проста селянська дівчина Маруся, в оселі якої чудесним образом і
опинилось незвичне немовля. Через деякий час до Марусі прибуло посольство
від козаків-характерників із Хортиці (острову Хора-Сонця)6, яке забрало Марусю
і дитину до себе на острів для належного навчання і захисту Божого посланця
(явленого з Царства Вищої Прави). Івась (так було названо немовля) зростає на
острові під наглядом характерників (або ж волхвів), які вчать його своєму
чарівному мистецтву (напр., ходінню по воді), він бере участь в їхніх ритуалах.
Через деякий час маленького Іванка і його матір у супроводі козаківхарактерників було таємно відправлено до Палестини виконувати волю
Небесного Вітця (Бога-Рода) – спасти весь світ від зла (на борню зі злою волею
Чорнобога), якого вже накопичилась критично небезпечна кількість. І вже на
Близькому Сході відбувалося втілення Божого Задуму. У Палестині Івась зустрів
1

Пісенно-музичний гурт “Зоряний корсар”: “Хай Пісня розбудить Землю!” // Згода. – Б/р.
Мотрич К. Молитва до України // Свята Україна. – 1991. – № 5.
3
Заслуговує на увагу той факт, що в книзі “Тайна Христа” на місці вихідних даних
видавництва присутні такі назви: “Українська Духовна Республіка” та “Свята Україна”.
4
У 1997 р. О. Бердник переніс інсульт і до дня смерті залишався прикутим до ліжка.
5
Бердник О. Тайна Христа. – С. 15-17.
6
На початку “Тайни Христа” О. Бердник вказує на те, що “козаки були споконвіку”
[Бердник О. Тайна Христа. – С. 16].
2
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побратимів Петра та Андрія, своїх перших учнів-апостолів. Останній виявився
народженим на півдні сучасної України, в Гілеї. Саме йому Христос звелів
передати «“Дарунок Вічного Життя” сонцепоклонним племенам, які населяли
чарівний край між Дніпром і Дунаєм»1. Пізніше, вже після смерті та воскресіння
Христа, більшість його учнів під проводом Андрія повернулася на ті землі, де
з’явився Спаситель, щоби виконати Івасів заповіт «утвердити Незримий Храм»2.
Обраним місцем виявилися сучасні київські пагорби, які були відзначені
вогняним небесним видінням. Тут же і було поховано Божу Матір. І на місці її
поховання (сучасна Дівич-Гора) відбулася остання земна зустріч апостола
Андрія з Христом, під час якої Спаситель ще раз наголосив: “Та найважливіше –
приведи до мене цей народ, який виплекав у своєму серці моє серце. Віднині
коли я подарував йому свою кров і тіло, він буде у вічному русі до Тата
Небесного. А ТОМУ НАРЕЧЕТЬСЯ РУССЮ. Приведи до мене, Андрію, Народ
РУСЬ. Бо він став Моїм Народом!”3. Саме з місії апостола Андрія починає
поширюватися віра Христова на Русі. Як виявляється, апостолом Андрієм
колись був сам Олесь Бердник.
Інкарнацією апостола Андрія Олесь Бердник себе називав не тільки в “Тайні
Христа”, а й у реальному житті4. Виявляється, що і в ХХ ст. він знову прийшов
на українські терени, щоб виконати наказ свого Вчителя: «ПОРА СКАЗАТИ
ПРАВДУ СВІТОВІ. ПОРА ВІДКРИТИ ТАЙНУ ХРИСТА. БО ЧАС
ВИЧЕРПАВСЯ. ІСТОРІЯ ЛЮДСТВА ЗАВЕРШЕНА»5. Наказ же Вчителя постає
виконанням давнього Божого Задуму. «Перечитайте сторінки навіть
містифікованих манускриптів, переказів, літописів – в тих заплутаних традиціях
вимальовується СВІДОЦТВО ЧУДЕСНОГО ПОСІВУ ХРИСТОВОЇ НИВИ НА
ЗЕМЛЯХ СЛОВ’ЯН – Дітей Слова-Логоса, Дітей Рода, Онуків ДАЖБОГА,
Синів Вічного Руху. Саме відтоді ми почали називатися РУССЮ, бо, отримавши
Зерно Христа, перебуваємо У ВІЧНОМУ РУСІ ДО БОЖОЇ ОСЕЛІ.
РУСЬ – НАРОД, У ЯКОМУ ПЕРСОНІФІКОВАНО САМ ДУХ ХРИСТА,
ТВОРЧИЙ ПРИНЦИП ВІЧНОДІЮЧОГО ЛОГОСА»6.
Отже, у «Тайні Христа» ми зустрічаємо витоки християнства та його ранню
історію, істотно переосмислені О. Бердником в українософському дусі, який значною
мірою спирається і на язичницькі українські вірування. Тим самим «Тайна Христа»
містить остаточний перелік головних духовних концептів О. Бердника, виступаючи
своєрідним заповітом-сповіддю для нащадків.
Водночас стосунки між О. Бердником й українськими рідновірами виглядають
досить непростими. Відомо, що О. Бердник схвально ставився до праць і поглядів
Володимира Шаяна (1908–1974)7 – провідного діяча української діаспори за
1

Бердник О. Тайна Христа. – С. 166.
Там само. – С. 168.
Там само. – С. 170.
4
Про це в одній із розмов згадував А. Богород, рідновір з “Об’єднання Рідновірів України”,
який дав скептичну оцінку ідей О. Бердника, викладених у “Тайні Христа”.
5
Бердник О. Тайна Христа. – С. 123. Книга закінчується тим, що її автор запитує дозволу в
Христа «оприлюднити вість про Місію Андрія та Мами Христової у Слов’янськім Краю», і
отримує стверджувальну відповідь: «Хіба у вас є сумніви? Хіба не прийшов Я на Землю? Хіба
не пройшов по ній? Хіба не приніс вам Вість від Батька Небесного? А хто заперечить це, – той
ніколи не буде ні зі Мною, ні з Батьком!» [Бердник О. Тайна Христа. – С. 178].
6
Там само. – С. 124.
7
Про цей факт, зокрема, під час розмови, яка відбулася 12 листопада 2003 р., повідомила
В. Бердник-Сокиринська.
2
3

314

Україна – людина

відновлення язичництва. В одному з номерів "Святої України», часопису УДР,
наводиться стисла біографічна довідка про Володимира Шаяна, у якій згадується
створений ним Орден Бога Сонця, а діяльність Шаяна оцінюється дуже високо:
«Як і щороку, вшановуючи з синівською вдячністю роковини Тарасові, ми
сьогодні вкупі з читачами "Згоди" вносимо в святці національної та історичної
пам’яті видатного сина українського народу професора Володимира Шаяна.
Широкий загал в ріднім краю мало знайомий з цим мужнім та мудрим духом.
Можна сміливо сказати: мова йде про вірного послідовника героїчних предтеч
нашого воскресіння – Сковороди, Шевченка, Каменяра, Лесі…»1 Поряд із
невеличким нарисом про Шаяна був надрукований уривок з його праці
"Григорій Сковорода – Лицар святої борні". Назва уривку – "Сковорода й
духовне обличчя України в ХVІІІ сторіччі"2. Не виключено, що це була одна з
перших публікацій праць В. Шаяна в радянській і пострадянській Україні.
Про неоднозначне ставлення О. Бердника до сучасних українських рідновірів
ідеться в інтерв’ю в одному з номерів “Сварогу”, часопису громади українських
язичників “Православ’я”:
«Бердник: До речі, в книзі “Віра Предків Наших” у передмові сказано, що в
Україні послідовником Володимира Шаяна є Олесь Бердник.
Кор.: Так, там є ці слова, але ж Ви, пане Бердник, уже давно відійшли від цих
поглядів і проповідуєте віру в Ісуса Христа?
Бердник: Так, саме Володимир Шаян був справжнім сином Ісуса Христа і
проповідував віру в Ісуса, не до сатанинства ж нам повертатися…»3
Як випливає з інтерв’ю, хоча О. Бердник і позитивно сприймав постать та
діяльність В. Шаяна, проте інтерпретував у контексті свого вчення.
З цього ж таки інтерв’ю нам відоме і несхвальне ставлення Олеся Бердника
до сучасних спроб відновити Рідну Українську Віру:
«Кор.: Пане Бердник, ось часопис, який можливо мала б випускати
“Українська Духовна Республіка”, адже в ньому друкуються матеріали про
Українську Віру…
Бердник: А, це язичники? Зараз це несерйозно повертатися до минулого»4.
Відновлення українського язичництва на тільки властивих йому засадах
Бердник не підтримував, а відтак не вітав і діяльність рідновірських громад.
У своєму коментарі, розміщеному відразу ж після інтерв’ю, редакція
“Сварогу” досить жорстко відповіла О. Берднику: «Так орієнтується “духовий
провідник” у сучасній релігійній ситуації в Україні. До того ж безапеляційно
обмовляє Волхва Володимира Шаяна, щоб виправдати свою власну амбіційність.
Мабуть, єдине, що добре розуміє наш співрозмовник, це те, що християнські
місіонери нині значно багатші за рідновірів, отже, проповідувати віру в
Христоса вигідніше… Але кому з того користь?
Тож пропонуємо нашим читачам познайомитися з думками Володимира
Шаяна про роль християнства в українській історії»5.
Далі наводяться уривки з праць В. Шияна, зібрані у першому томі “Віри
предків наших”, які, зокрема, містять і такі рядки: «В Україні християнізм
1

Володимир Шаян // Свята Україна. – 1991. – № 5.
У виданні: Шаян В. Віра предків наших. – Луцьк, 1988. – Т. І. – С. 464-468.
[Бердник О.] Ілюзії Олеся Бердника // Сварог. – К., 1995. – Вип. 3. – С. 35.
4
Там само.
5
Там само.
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боровся проти самого змісту української духовності і разом з тим проти
національності. Ніде в світі так жорстко й грунтовно не винищено культурної і
духовної спадщини СТАРОЇ ВІРИ апостолами й неофітами НОВОЇ ВІРИ –
ХРИСТИЯНІЗМУ”1.
Якщо проаналізувати критику християнства, наведену редакцією “Сварогу”,
з позицій О. Бердника, то до неї, мабуть долучився б і сам провідник УДР. Бо
для Олеся Бердника, викладений варіант християнства є спотвореним і
відповідає візантійству, яке він різко засуджував.
Висловлює своє ставлення О. Бердник і до іншого впливового ідеолога
сучасного рідновірства, Лева Силенка. В інтерв’ю, яке було надруковане у
всеукраїнській газеті “Молодь України”, кореспондент запитав О. Бердника:
«Так, але ж Лев Силенко надає у РУНвірі Дажбогові повноважень Найвищого,
тобто свого Вітця?» На що Бердник лаконічно відповів: «Все це гра в слова.
Треба брати духовно-історичні факти так, як вони формувалися у психосфері
Людства. Йдемо далі…»2 З цього ж таки інтерн’ю стає зрозумілою особливість і
головних розбіжностей між Бердником і Левом Силенком щодо рідновірської
проблематики. Згідно з підходом Л. Силенка, кожний народ має своє "рідне"
йому розуміння Бога, а відтак для українців однозначно шкідливим виявляється
християнство. Для О. Бердника це неприпустимо, бо Христос «прийшов не в ім’я
якогось одного народу, а для Визволення всіх етносів з павутини Князя Світу
цього…»3 Тим самим заперечується не так значущість рідної віри взагалі, як її
абсолютизація. О. Бердник наголошує, що він не протиставляє християнство
РУНвірі. Але тій новій добі й тим новим випробовуванням, до яких впритул
наблизилося людство, він вважає, що якнайкраще відповідає християнство.
Отже, вчення О. Бердника можна охарактеризувати як синтетичне двовір’я,
яке поєднує в собі давньоукраїнське язичництво з особливим розумінням
християнства. Останнє у тлумаченні О. Бердника має українські коріння і
виступає новим етапом у розвитку давньої української рідної віри. А тому
Дажбог або ж Бог-Роду, він же і сонячний Бог – це християнський Бог-Отець.
Христос же постає найповнішим, так би мовити, останнім актуальним втіленням
Вищої Сутності, яке і покликане привести людей до свого Небесного Батька.
Українські терени виявляються Святими, а український народ – Богообраним.
Сьогодні, коли, на думку О. Бердника, вирішується подальша доля не тільки
України, а й усього світу, саме українцям належить по-новому переосмислити
духовні цінності для «ВИХОДУ В ОКЕАН ДУХУ»4– нової ери в історії людства.
Практичним втіленням цього «космічного і вогняного задуму», коли «пуста
церковна віра себе вичерпала і дискредитувала»5, якраз і постає вищезгадана
Українська Духовна Республіка – ще один нездійснений задум у сучасній історії
України.

1

Коментар редакції // Сварог. – К., 1995. – Вип. 3. – С. 35.
[Бердник О.] Віра чи пізнання? (Розмова з письменником Олесем Бердником, Провідником
Української Духовної республіки) / Вела діалог і записала М. Громовиця // Молодь України. –
1994. – 20 жовтня.
3
Там само.
4
Бердник О. Тайна Христа. – С. 177.
5
Там само. – С. 166.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Борисенко В.К. (Київ)
ПРОВІДНА РОЛЬ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У СТВОРЕННІ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
У статті порушується важлива проблема розвитку української
культури та її роль у системі українознавчих знань як соціалізуючого
компонента та важливого феномена в процесі державотворення і
життєдіяльності нації.
Виробити теоретичну концепцію розвитку української сучасної культури
завдання надважке. До структури культури входять такі її складові:
трансформована традиційна культура, повсякдення урбанізованого і
сільського середовища, субкультури окремих вікових та соціальних груп,
професійна або корпоративна культура різних галузей мистецтва, масова
культура. Всі ці галузі дуже важливі для стабільності суспільства. І щоб
функція стабілізації працювала для збереження і розвитку духовності,
моральності усіх верств населення, незалежно від місця проживання,
необхідно виробити основний стержень концепції розвитку національної
культури. Для цього необхідно розбудувати систему українознавчих знань
про культуру нації від найдавніших часів до сьогодення. Бо, як наголошують
вчені, «...українознавство має поставати як цілісна наукова система, що
передбачає принцип історизму, якомога повнішого джерелознавства
вітчизняного і зарубіжного, єдності аналізу, синтезу досліджень уроків
минулого та проблем сучасності і на тій основі – прогноз і планування
майбутнього»1.
1
Кононенко П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Збірник наукових
праць. – Львів, 2006. – С. 32.
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Очевидно, сукупність думок у різних галузях знань з етнічної історії,
культури наблизить нас до глибшого розуміння архіважливої ділянки
життєдіяльності народу, його культури у широкому розумінні слова.
У запропонованій статті, не претендуючи на повноту розкриття
проблеми, зроблена лише спроба накреслити певні орієнтири в ідеології
нинішнього функціонування культури. Немає потреби доводити, що самих
визначень поняття «культура» існує дуже багато. Від латинського cultura,
що означало обробіток землі і ведення господарства, поняття почало
вживатися у ширшому розумінні як процес людського виховання, розвитку,
мистецтва тощо. Врешті, сформувався той пучок значень слова «культура»,
до якого ми звикли сьогодні, а саме процес інтелектуального, духовного,
естетичного розвитку, спосіб життя певної етнічної спільноти, тобто
антропологічне розуміння культури,
сукупність творів та практик
інтелектуальної і мистецької діяльності1.
Зрозуміло, що до культурних явищ відноситься багатовікова практика
регулювання людського співжиття, правова культура, морально-етичні
норми, традиції, звичаї, обряди тощо. Саме тому колись і тепер суспільство
турбується про стан всієї культури, бо за поглядами сучасників «... культура
– це людський світ, який виступає сферою реалізації людських цінностей і
утворює простір людського спілкування»2. Яким буде цей простір
спілкування залежить розвиток світової спільноти.
У непростий час глобальних цивілізаційних змін все очевиднішими
стають процеси трансформації всіх сфер життя від господарської до
святково-обрядової культури. Ці зміни розпочалися ще в середині ХІХ
сторіччя, і вже тоді вчені замислювалися над процесами змін у культурі
народів світу. З’явився цілий ряд теорій, напрямів у дослідженні
культурологічних явищ. На початку ХХ ст. проблеми збереження
української культури в умовах імперського панування порушували багато
відомих учених, особливо, коли почали розвалюватися імперії та
утворювалися національні держави. Про це відомий правник, соціолог
Володимир Старосольський писав, що «...для початку ХХ століття:
династична, многонаціональна держава покидає сцену історії, а прощає її
проголошенням майбутнього державотворчого принципу самовизначення
націй»3. Тоді ще більшої уваги стало приділятися культурі у державотворчих
процесах. Відомо, що Симон Петлюра побачивши здібності відомого тепер у
світі балетмейстера і хореографа Василя Авраменка, відрадив тоді ще юнака
йти до свого війська і сказав йому, що він більше принесе користі Україні на
ниві мистецтва. Порада виявилася пророчою.
Відомий вчений і громадський діяч Михайло Грушевський, який стояв
біля витоків українознавства, великого значення надавав розвиткові
1
Гриценко О. Культура і влада. Теорія і практика культурної політики в сучасному світі. –
К., 2000. – С. 7.
2
Печеранський І. Категорія «культури» в історико-філософському українознавстві //
Українознавство. – 2006. –№ 2. – С. 111.
3
Старосольський Володимир 1878-1942 // Записки наукового товариства ім. Шевченка. –
Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1991. – Т. 210. – С. 173.
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культури. Він вважав, що необхідно підносити всі галузі культурного життя,
зокрема, екологічну культуру, народну педагогіку. Його думки, що саме з
природою пов’язані естетичні переживання людини, які «...складають
надзвичайну властивість характеру. Естетизм пронизує усі сфери життя: в
поезії, в музиці, в одежі, в побуті, ставленні до природи, у високій моралі...»1
не втратили своєї актуальності і досі.
Історик Дмитро Антонович заглиблюється у проблему функціонування
національної культури і висвітлює історичний процес, у якому, на його
думку, «...постійно змінюється зміст і форма виявлення різних галузей
української культури...»2, що особливо актуально для трансформаційних
процесів сьогодення.
Вчений Сергій Єфремов вбачав у розвиткові українського письменства
важливе «оборонне завдання» для збереження українського слова і культури
від загибелі3.
Історичний огляд культурологічного процесу здійснив у своїй праці
Мирослав Семчишин «Тисяча років української культури» (Нью-Йорк –
Париж – Сідней – Торонто, 1985). Він головну мету свого видання з історії
української культури вбачав у необхідності пізнання молодим поколінням
усіх проявів і багатства української культури за тисячу чи більше років її
існування і безперервного розвитку, зазначаючи при цьому, що не можна з
абсолютною певністю встановити дату початків будь-якого культурного
процесу, бо будь-яка культура має дуже глибокі коріння і наука буде
відкривати все нові й нові знахідки, які налічують тисячі років.
Безперечно, помітний внесок у вивчення української культури внесла
праця Івана Огієнка «Українська культура. Коротка історія культурного
життя українського народу» (Київ, 1918), яка була перевидана кілька разів у
Канаді. Вона не лише започатковує справжню історіографію вивчення
української культури, а й вперше показує умови розвитку етнокультури
українців, перешкоди та переслідування, яких зазнавала
культура
поневоленого народу.
Певний зріз української культури в сфері побуту, письменства та
мистецтва подали вчені в об’ємній праці «Історія української культури» під
загальною редакцією Івана Крип’якевича, яка була видана ще у 1937 р. у
Львові, а перевидана двічі в Канаді та США (1964, 1990).
Загалом про проблеми розвитку і збереження української культури в різні
часи писало багато видатних людей: Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш,
Микола Костомаров, Іван Франко, Леся Українка, Микола Аркас, Григорій
Павлуцький, Вадим Щербаківський, Володимир Янів та багато інших.
Після поразки визвольних змагань у 1920-х роках в Україні впродовж
тривалого часу відбувався небачений у світі колосальний насильницький
злам усієї національної культури. Заборонялися традиційні форми
святкування, релігійні обряди та фізично винищувалися талановиті вчені,
1
Грушевський М. Український національний характер // Віра і культура (Вінніпег). – 1959. –
Число 4 (64). – С. 15.
2
Українська культура / Лекції за редакцією Д. Антоновича. – К., 1993. – С. 475.
3
Єфремов С. Історія українського письменства. – Нью-Йорк, 1991. – Т. 1. – С. 5.
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актори, письменники, художники, корифеї професійного мистецтва. Терор
голодом у 1932-1933 рр. в Україні став геноцидом української нації. Саме в
ці роки відбувалися найбільш помітні деформації в системі традиційної
культури та в усіх галузях духовного життя суспільства. Тодішні втрати
позначилися на розвиткові усієї культури українців, вони ще й сьогодні до
кінця не осмислені.
Дослідження в культурології за радянських часів були піддані
найсуворішій цензурі. Безперечно, розвивалися певні галузі, з’явилися такі
імена як Максим Рильський, Олесь Гончар, Андрій Малишко, Василь
Симоненко, Іван Світличний, Ліна Костенко, Василь Забашта, Наталя Ужвій
та багато інших. Та лише Богу одному відомо, як їм вдавалося вижити, та й
не усім.
Відомо, що за радянських часів цензурі піддавалися рядки написаної
пісні, дослідження, репертуар концертів навіть на сільській сцені. Саме тоді
формувався синдром Штепселя-Тарапуньки, коли висміювався недалекий
«хохол», а вся культура була якби відзеркаленням цієї меншовартості.
Перед здобуттям незалежності сколихнувся великий інтерес до
відродження культури, особливо став популярним самвидав різних творів,
заборонених цензурою. Відбувалися, хоч і поодинокі, концерти кобзарського
мистецтва, української пісні, фольклорного мистецтва. Ентузіасти почали
створювати гуртки писанки, народної хореографії, факультативів з народноужиткового мистецтва тощо. У 1990-х роках, особливо зі здобуттям
незалежності України, прагнення до розвитку української культури
посилилося в усіх галузях науки, освіти, культурно-освітніх закладів. Та
новітній ренесанс дуже швидко зупинили: глибока економічна криза та
особливо владні структури, які, оговтавшись від розмаху визвольної ідеї,
почали цілеспрямовано поширювати антидержавницькі міфи начебто про
150 народів України, хоч деякі з цих «народів» становили за переписом
населення одну або дві особи, про брак національної ідеї, про непорушну
слов’янську єдність (від колиски до спільної купелі трьох «братских
народов», антиукраїнські міфи про меншовартісність української мови,
культури. Дуже швидко запрацювали засоби масової інформації відвертого
антиукраїнського спрямування і витіснили майже всю україномовну пресу,
періодику. Ця ситуація, коли україномовну газету чи журнал не купиш на
жодному вокзалі в Україні, зберігається і
після шістнадцяти років
незалежності. Така тенденція уможливилася при існуючому (на той час і по
нині) вакуумі знань про етнічну історію та культуру свого народу. Бо, як
слушно зауважив академік НАН України Іван Дзюба, «Режим (СРСР) не був
зацікавлений у культурному самопізнанні й самоусвідомленні українського
народу, а атмосфера несвободи, поліційного нагляду за наукою,
маніакального вишукування і викорінення «націоналізму» робила
неможливим адекватне осмислення національного буття і його вищого
продукту – національної культури»1.
1
Дзюба І. Передмова // Українська культура / Лекції за редакцією Д. Антоновича. – К., 1993.
– С. 13.
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На початку 1990-х під час економічної кризи і свідомого обкрадання
заощаджень населення України, антиукраїнські політики вдало
скористалися, щоб ставлення до національної культури в суспільстві
спрямувати в русло «ковбасної» ідеології, яка спрацьовує й до сьогодні бо
вже підживлюється не відсутністю ковбаси, а глибоким почуттям
несправедливості до полярності розшарування населення на олігархів і
простого люду, недотримання законності, хабарництва. Для здійснення цієї
мети, а саме денаціоналізації українців, були задіяні потужні засоби масової
інформації всіх видів, які оголосили всі жанри української культури, навіть
мову – «шароварщиною», постійно і методично нагадували про
неповноцінність українського слова, культури. Настирно нав’язали
дискотеку «великого брата», щоб і кроку не ступив ніхто від голосного
крику «Ковіляй потіхонєчку, как нібудь прожівьош», «Всє ми баби стерви,
мілий, Бог с тобой...» Так звана бізнес-схема працює так, щоб в ефірі не
звучала українська мова, пісня, не було передач про українські святині,
памятки, історію, культуру. Ми всі стали свідками, як у популярній
телепрограмі «Шанс» нещодовно дівчині з Хмельниччини не дозволили
заспівати українську пісню про матір, а змусили виконувати російську
пісню. І це не поодинокий випадок, бо вибирають співаків з поганою
англійською, російською, але відмітають тих, хто добре співає українською.
Власне, цікава була суперечка між юною співачкою з Хмельниччини та
організаторами «Шансу». Вона таки довго не погоджувалася на «приколи
Сердючки», які їй запропонували співати. Говорила, що це не її,
телефонувала комусь і їй радили (може батьки) не поступатися. Але
шансовики поставили умову: «Соглашайся, у тебя такоє русскоє ліцо, а то
вообще пєть нє будеш». Звісно, бажання виступити в ефері перемогло і
дівчина махнула рукою, сказавши: «Та мені вже всьоравно». І Людмила
Мартинюк з Поділля вже за кілька хвилин вигопкувала пісню з репертуару
Вєрки Сердючки. Можна було б не наводити цей епізод, аби не оця всотана в
організм постгеноцидного, постетноцидного українця фраза «Мені
всьоравно». На жаль, її можна почути занадто часто. «Всьоравно» якою
мовою розмовляти, під якими прапорами стояти, кого вибирати на виборах,
куди викинути сміття, що співати. І коли чуєш оце «всьоравно», думаєш, о
Боже, скільки ж людей згинуло в Сибірі, на Соловках, щоб доля України не
була нам байдужою. Невже намарне?
Отже, українською та ще й у вишиванці – зась, але російською та ще й у
сарафані з кокошником на голові – престижно. Бо це ж «славянскиє
традіції». Водночас синдром Штепселя-Тарапуньки живучий. Більшість
концертних програм на каналах телебачення шоумени ведуть двома мовами,
всупереч закону про державну українську мову, вони нав’язують нам
двомовність через засоби масової інформації, що діє більш, ніж безвідмовно,
воно спричиняє проникнення у свідомість того пресловутого «всьоравно».
Новітнє міфотворення проросійських витівників від культури, як надійний
засіб денаціоналізації серед широких верств населення України, нав’язує
ідею формування антиукраїнських стереотипів, щоб люди, не
замислюючись, повторювали міф про українську культуру, як
«шароварщину».
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Зрозуміло, що за таких умов, українознавство, як цілісність знань про
етнічну історію і культуру, дратує багатьох чиновників, політиків і вони
доклали максимум зусиль, щоб скоротити цю дисципліну у навчальних
закладах усіх рівнів. При цьому їх не лякає навіть високий ступінь
деморалізації в суспільстві, поширення жорстокості, наркоманії,
алкоголізму, насильства. Вони, чиновники від культури, воліють не чути
думки вчених про те, що «Стандарт і денаціоналізація зумовлюють
духовний колапс, розпад цілісності, повноти гармонії світосприйняття, за
якими логічно іде їхній одвічний супутник – деморалізація»1. За таких умов
українська спільнота стурбована нинішньою системою управління
культурною інфракструктурою. На ІV Всесвітньому форумі українців
недарма так багато уваги було приділено саме проблемам розвитку
національної культури. Разом прийняли ухвалу, що першорядними засадами
культурної політики має бути: «Визнання культури головним чинником
збереження самобутності й самовідтворення української нації та
забезпечення самоцінності й незалежності розвитку культури в усьому
розмаїтті її виявів; підвищення духовної ролі культури як головного чинника
націєтворення в гуманітарній, науково-технічній, виробничій галузях,
культивація національних духовних цінностей в усіх сферах суспільного
життя»2.
Визнання культури головним чинником у збереженні національної
ідентичності визнають вчені зі світовими іменами. Ця проблема втрати
гостро постає і турбує європейські народи, які роблять цілий ряд запобіжних
заходів для збереження національних культур в умовах прискореної
глобалізації. Зокрема, у Німеччині набули широкого розвитку регіональні
дослідження культури різних земель, у Франції вироблені закони, які
покликані стояти на захисті мови в ефірі, не допускати пропаганди насилля
тощо. Ще в середині ХХ ст. відомий французький філософ, історик,
антрополог Поль Рікер дуже чітко поставив проблему збереження культур
народів світу. Він писав, що людство опиняється під тиском двох
необхідностей, різноспрямованих, але однаково владних і неуникних.
«Людство, взяте як одна сукупність, входить в еру унікальної планетарної
цивілізації, що водночас дає змогу всім досягти гігантського поступу і
ставить перед усіма неймовірно складне завдання – як зберегти свою
культурну спадщину й пристосувати її до нової реальності. Ми всі
відчуваємо, різною мірою і в неоднаковий спосіб, яка напруга виникає, між –
з одного боку – необхідністю цього поступу й цього прогресу і – з другого –
потребою не втратити цінності, успадковані нами від наших предків»3. Далі
вчений зауважив дуже суттєву річ над якою мабуть ще не всі задумуються,
споглядаючи активний поступ споживацької культури. Дослівно Поль Рікер
пише: «...тріумф споживацької культури, універсально ідентичної й
1
Кононенко П. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі //
Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 8.
2
Робочі матеріали ІV Всесвітнього форуму українців 18-20 серпня 2006 року. – К., 2006. –
С. 80.
3
Поль Рікер. Історія та істина. – К., 2001. – С. 292.
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інтегрально анонімної, репрезентуватиме нульовий ступінь культури
творчої; це буде скептицизм у планетарному масштабі, абсолютний нігілізм
у тріумфі добробуту. І треба признатися, що ця небезпека, як мінімум,
дорівнює небезпеці атомного знищення, а може навіть, перевищує її»1.
Інший знаний професор Лондонського університету Ентоні Д. Сміт також
багато уваги приділив вивченню національної ідентичності. На його думку
«Національна ідентичність сьогодні не тільки глобальна, а й усе проникна...
пронизує життя індивідів та спільнот майже в усіх сферах діяльності. У
сфері культури національна ідентичність виявляється в цілій низці гіпотез і
міфів, вартостей і спогадів, – так само як і в мові, у праві, в інституціях і
церемоніях»2.
Отже, у важливості культури, як системи традиційних світоглядних
цінностей народу, яка має першорядне значення для самоорганізації соціуму,
важко сумніватися. Справді, ІІ пол. ХХ ст. – початок ХХІ ст.
характеризуються досить складними проблемами у розвитку всіх
національних культур. Ще донедавна таке поняття як «масова культура», що
визначалося як імпортоване і низькоякісне, потребує певного уточнення,
оскільки за популярністю вона займає вже досить значне місце. Теоретики
культурології слушно зауважують, що «термін «маскультура» є не таким
очевидним у плані дефініції, як ми могли гадати раніше... За твердженням
Діка Гебдіджа, на Заході масова культура вже не є маргінальною, а
підпільною – і поготів. Для більшості людей вона є просто культурою»3.
Щодо постколоніального суспільства в Україні, то тут «маскультура»
знайшла прихисток і здобула популярність, на жаль, у формах часом далеких
від культури взагалі. Це не лише еклектика у гіршому розумінні цього
поняття. Це як навиворіт одягнутий одяг того, що відбувалося на Заході, це
ще й мавпування запозичень через посередництво таки ж того «старшого
брата».
Власне, саме на грунті пострадянському розвинулася в Україні і так звана
культура споживацького суспільства, що загалом є віддзеркаленням світових
процесів. Але є у нас і своя специфіка, яка полягає у тому, що до сфери
споживацтва прийшла зденаціоналізована еліта, яка свій культурний
престиж виявляє у надто дорогих авто, придбанням дорогих будинків,
меблів, антикваріату, предметів мистецтва усіх країн і часів, рукописів,
рідкісних книг, ікон тощо. На цьому тлі споживацтва «нові українці»
навернулися нібито до релігії (можливо, щоб відмолити гріхи), що частіше
виявляє лише зовнішний бік релігійності. Так, не знаючи молитви, не
молячись, вони запопадливо і при нагоді, ставлять свічки в церкві , і
хрестяться. Одночасно не гребують організацією крадіжок ікон з церков та
музеїв. Вчені назвали таке явище культурним неоімпералізмом, коли багаті
хочуть підкорити світ не тільки за допомогою досягнень техніки, а й за
допомогою речей старовини, утворюючи якби трансцендентну сферу моди4.
1

Там само. – С. 300.
Ентоні Д. Сміт. Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 150.
Сторі Джон. Теорія культури та масова культура. – К., 2005. – С. 35.
4
Бодрийяр Жан. Система вещей. – М., 2001. – С. 95.
2
3
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В Україні сьогодні можна спостерігати досить помітний відхід від
народних традицій, щоб, не дай Боже, не впасти у «шараварщину». Зате
інформаційний
простір
та
культура
повсякдення
перенасичена
різноманітними марновірствами у гороскопи, «цілительок», які знімають
«вінок безшлюбності», привертають і відвертають від усього, запозиченнями
з різних культур, новітніми звичаями та обрядами. На весіллі чомусь
випивають вино з вкраденого взуття нареченої, кладуть у взуття 100доларову купюру тощо. Не зрозуміло для чого кладуть у домовину
померлим мобільний телефон, годинники, але із гендерним підходом,
переважно чоловікам. І сміх, і гріх , кажуть на такі речі в народі.
Отже в сучасному світі глобалізаційних процесів, осторонь яких звісно не
стоїть Україна, в умовах постгеноцидного і постетноцидного суспільства,
значної деформації та ослабленні традиційної етнокультури та її функцій,
зовсім нелегко бачити поступ національної культури. Але він однозначно є і
полягає насамперед у поширенні знань про історію і культуру народу, бо від
цього залежить модель стабільності в країні і світі.
Освітньо-культурні й наукові центри були і залишаються генераторами
ідей розвитку, піднесення національної свідомості, морально-етичної
поведінки, гармонізації людини з навколишнім середовищем, засвоєння
надбань цивілізації людства. В перші роки незалежності відбулася активна
спроба національного самоствердження у різних галузях науки та культури.
До історичної пам’яті повернуті імена багатьох визначних вчених, образ
української культури постав як самобутнє, цілісне й самодостатнє явище.
Інноваційний розвиток системи освіти, виховання, культури в
пострадянській Україні відчуває на собі проблеми росту і становлення.
Серед сучасних соціогуманітарних наук: філософії, культурної
антропології, історії, етнології, психології проводяться дослідження з питань
вивчення проблем духовного світу людини, таких вічних категорій, як
порозуміння, віра, надія, добро, терпимість. Уже 15 років поспіль
розвивається в незалежній Україні та набуває все більшого визнання
українознавча наука, як інтегруюча галузь знань про Україну та українців в
історико-цивілізаційному просторі. Теорія і методологія українознавства
передбачають розширення знань про гармонійний розвиток людини,
успадкування культурних цінностей від найдавніших часів до сьогодення,
визначає фактори культурологічного виховання, починаючи від сім’ї,
соціального середовища до культурно-освітнього процесу.
Інноваційний духовно-культурний розвиток України має відбуватися
через завдання поглибленого вивчення національної культури українців.
Лише через грунтовну і глибоку систему українознавчих знань можливе
виховання розуміння й пошанування культурних цінностей інших народів.
Соціокультурним середовищам світу сьогодні притаманні великий
інтерес до національних культур, до взаємообміну національними
культурними надбаннями в музиці, живопису, різних галузях науки і
техніки, до спілкування різних етносів, народів, етнічних груп. Великою
помилкою окремих політиків є недооцінювання феномена культури у
розвитку економічних та демократичних перетворень. Ці реалії тісно
пов’язані між собою, розвиток інноваційних програм має бути направлений
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на паралельні процеси при розбудові економіки і культури. Однобокість і
нелогічність погляду, що сильна економіка сприятиме підвищенню культури
більш ніж очевидні. Світова практика не знає, щоб малокультурна людина у
широкому сенсі слова, могла застосовувати прогресивні форми у
господарюванні. Навпаки, піднесення культури завжди впливало на
економічне зростання.
Тому лише підсилюється значення такого предмета, як українознавство,
бо його науково-пізнавальна, світоглядно-виховна, критично-прогностична,
культурологічна, духовна функції мають суттєво вплинути на інноваційний
духовно-культурний розвиток України. Головна мета українознавства – на
основі наукового пошуку та узагальнень розкрити феномен України,
показати його образ в історико-просторовому, геополітичному,
міжнародному, культурологічному вимірах.
Виховання поваги до традицій, символів, національних святинь, мови,
культури українців сприятиме консолідації суспільства та уникнення різних
проявів ксенофобії та шовінізму.
Самобутність української культури та її успадкування
впродовж
тривалого часу на цій території не потребує якогось демонстративного
підтвердження. Це доведено давно комплексними дослідженнями
археологів, істориків, етнолінгвістів, етнологів, соціологів, мовознавців,
географів. Тому далі варто всі новітні напрями українознавчих дисциплін
розвивати за дієвої державної підтримки, звичайно ж на основі істинності,
достовірності й доказовості та наукової коректності.
У науці, при вивченні та прогнозуванні духовно-культурного розвитку
України, необхідно звільнитися від спрощених, заполітизованих підходів та
оцінок, позбутися популярних стереотипів меншовартості української
культури, особливо пропагування їх через найдоступніші канали ЗМІ.
На основі теоретико-методологічних засад, враховуючи зростаючі
потреби сучасного суспільства в умовах прискореної глобалізації, необхідно
спрямовувати розвиток науки, культурно-освітніх закладів на виховання
громадянської спрямованості через соціальну, національну, політичну,
релігійну особливість кожного в суспільстві. Варто позбутися нігілістичного
ставлення до національних цінностей, зосередити наукові зусилля на
осмисленні співвідношення між професійною і народною культурою,
досягнень української культури, як світового надбання; виховні та наукові
дослідження зорієнтувати на відродження духовних якостей людини,
особливо молоді, на подолання соціальної напруженості, ідеологічного
протистояння, на зацікавленість суспільства в розвитку економічних
завдань, направлених на підвищення добробуту та рівня житття людей в
Україні.
Україна серед усіх європейських країн показала приклад гуманного
ставлення до розвитку культур національних меншин. Навіть ті етнічні
групи, які становлять 0,3-0,5% від загальної кількості населення України,
забезпечені державною підтримкою на отримання середньої і вищої освіти
національними мовами, виданні книг і газет, мають усі гарантії задоволення
прав людини. У нас функціонують румунські, угорські, гагаузькі,
молдавські, болгарські, єврейські, польські, грецькі навчальні заклади,
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факультети у ВНЗ у містах Одесі, Львові, Ужгороді, Береговому, Ізмаїлі,
Маріуполі, Чернівцях, Києві.
Україна підтримує рішення Женевської конференції (1990) пошанування
державами прав національних меншин. Але нехтується в Україні наступний
параграф того ж рішення про те, що й меншина чи група має бути готова до
співпраці з державою, на території якої вона проживає. Тобто поважати
культуру, звичаї, мову українців. Щоб запобігти утворенню силових
угруповань проти української незалежності і збереження цілісності України,
варто й надалі дотримуватися толерантності та піклуватися про інтереси
особистісного, етнонаціонального, загальноукраїнського, загальнолюдського
характеру.
На соціокультурні орієнтації впливають різні фактори: виховання в
родині, засоби масової інформації, школа й оточення, традиції народу,
звичаї, обряди, мистецтво, міфологія тощо. Тому корисно і вірно розвивати
всі форми поширення знань, особливо ті, які передбачають активну участь
самого індивідуума у творенні, організації різноманітних культурних,
ігрових, мистецьких змагань, конкурсів, видовищних формах дозвілля.
Залишаються важливими власні активні дії при засвоєнні традицій, творча
ініціатива у народних святах, обрядах, успадкування досвіду старших
поколінь. Одночасно необхідно все більше звертати увагу на сучасні
тенденції розвитку суспільства, вплив на розвиток особистості
інформаційно-комунікаційних технологій, які застосовуються у світовому
просторі.
Оволодіння інформаційним простором сприятиме формуванню
впевненості людини та перспективі її майбутнього. Відставання від
інноваційних форм передачі й отриманні інформації буде негативно
відбиватися на культурному зростанні, освіченості особистості,
формуватиметься певна культурна нерівність. Отже, варто забезпечити
доступність освіти в усіх регіонах України, незалежно від їх віддаленості від
наукових та культурних центрів. Тому так важливо забезпечити дистанційне
навчання серед навчальних закладів у масштабах усієї України,
використавши напрацювання Проблемної лабораторії дистанційного
навчання
Національного
технічного
університету
«Харківський
політехнічний інститут» та покращити підвищення якості дистанційних
курсів, кваліфікації викладачів і студентів.
Життя сучасного суспільства в умовах інформаційно-комунікаційних
технологій значно змінилося вже тепер і буде змінюватися у майбутньому.
Зросте загальна освіченість, поінформованість людей, самодостатність,
впевненість та комунікабельність і мобільність способу життя людини.
Одночасно збільшуватиметься дистанція між поколіннями. Відбуватиметься
порушення комунікативного каналу, що здійснював багаторічну передачу
досвіду та знань між поколіннями протягом століть. Зросте також і
відчуженість людей, що проявлятиметься у трансформації характеру
спілкування, індивідуальної художньої творчості у мистецтві, культурі
людських взаємин. Звідси постає необхідність наукової розробки методів,
гармонізації суспільства. Вчені застерігають від надмірності у застосуванні
комп’ютеризації, що може призвести до однобічного технократичного
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мислення, розриву між наукою і мораллю, прагматизмом і гуманізмом,
знанням і вірою. І матиме дуже негативні наслідки для саморозвитку
майбутніх поколінь.
Мета духовно-культурного розвитку України полягає в тому, щоб усіма
наявними засобами сприяти розвитку, самореалізації, самодостатності,
гуманізації суспільства, розвитку демократичної Української держави, через
справжнє творення цілісної структури національної культури, яка б ставала
усе більш пізнаваною в світі, входила у світовий культурний простір, а
також і надалі підтримувала національно-побутове життя представників
інших національних груп.
У науковому плані необхідна більша розробка питання локальної
специфіки традиційної культури в умовах різного ландшафту і водночас
виразніше окреслення її соборноцілісного образу, загальноукраїнської
структури культури українського народу1.
Серед основних завдань духовно-культурного розвитку України
необхідно передбачити збереження і відтворення культурно-історичної
спадщини українців; поліпшення забезпечення культурної інфраструктури
села та залучення до сучасних умов комфорту; кардинальна зміна до
святкового та буденного дозвілля міста, де культивуються зразки передусім
чужих, західних і східних, елементів масової культури. Необхідно науково
обгрунтоване насичення міського середовища формами української
національної культури в усіх виявах: хореографії, пісенності, декоративному
оформленні, культури святкової трапези, символіці, атрибутиці, формах
молодіжної й дитячої субкультури.
Актуальним сьогодні є реформування освітньо-культурної сфери у
сконцентруванні на головних напрямах: створення системи психологічнопедагогічного, матеріального, організаційного забезпечення широкої
доступності справжніх цінностей культури для всіх груп населення;
законодавчого розроблення гарантій, які б захистили від надмірної
комерціалізації культури, культивування насильства і розпусти; активізація
пропаганди естетичного та морально-етичного виховання дітей, шанування
інтересів літніх людей та знедолених, вшановування пам’яті пращурів2.
Другим важливим напрямом має стати радикальне підвищення
професійного рівня працівників галузі культури та освіти. Відірваність від
національної та загальноєвропейської культури масовиків-витівників, які у
дитсадках, школах, ВНЗ, засобах масової інформації, різних антиукраїнських
шоу навмисне впроваджують низькопробні музично-пісенні зразки,
псевдофольклорні твори, аргументуючи такий підбір хитромудрою і добре
продуманою тезою: «Доки є споживач – доти буде такий продукт». Ця
облуда вироблена денаціоналізаторами, адже зрозуміло, що при
культивуванні примітиву, псевдомистецтва дуже швидко зростатиме попит
примітивного меркантильного споживача, манкурта.

1
2

Дзюба І. Між культурою й політикою. – К., 1998. – С. 37.
Див.: детальніше. Дзюба І. З криниці літ. – К., 2001. – С. 635.
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Третім важливим напрямом є технічне забезпечення індустрії культурних
заходів, щоб не було незворотнього відриву від еволюційного розвитку
європейської цивілізації й забезпечувало входження та інтерграцію
української національної культури у світові процеси.
Наступним важливим напрямом інноваційного духовно-культурного
розвитку України є суттєве піднесення теоретичного вивчення рівня
культурної політики в державі, дослідження функціонування сфери культури
в побуті, навчальних закладах, створення науково-дослідних центрів
світового рівня для аналітичного та прогностичного осмислення процесів у
галузі духовності.
І не другорядною залишається необхідність широкої інформованості
людей з питань цілісного образу української національної культури через
систему освіти усіх типів та через мас-медіа.
Руйнування духовності нації буде перешкоджати її консолідації та
державотворчим процесам. Тому головне завдання на сьогодні соціальногуманітарного блоку державної політики полягає у збереженні та розвитку
духовно-моральних цінностей індивідуума, нації та всіх етнічних груп в
Україні.

Петрук Н.К. (Хмельницький)
МІСТО ЯК ФЕНОМЕН ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ
У статті розглядаються різні аспекти розвитку міської культури в
Україні XVI-XVII ст. Автор переконана, що саме міська культура й
атмосфера міського життя формували нове суспільство і нову людину.
Місту належить особлива роль у розвитку європейської культури, у
становленні тих форм життя, які є передумовою розквіту особистісних сил і
можливостей людини, утвердження необхідного комунікативного простору
співробітництва і порозуміння. В різні часи європейської історії місто було
прикладом людської спільноти, що втілювала і практично реалізувала ідею
людської єдності та співжиття.
Надзвичайно помітною роль міста як невід’ємної частини європейської
культури стає в добу Відродження, коли очевидною є інтенсифікація всіх
сфер суспільного життя і суттєво підвищується активність міського
населення. Подібні процеси відбуваються і в українській історії XVIXVII ст., у час поширення гуманістичних і реформаційних ідей. Місто в
Європі і в Україні стало на той час своєрідною „лабораторією” нових
соціальних і організаційних форм життя, різних видів діяльності та
спілкування, соціальної активності та творчої ініціативи. Феномен міста в
контексті розвитку ренесансної культури досліджується як зарубіжними, так
і українськими вченими: П.О.Крістелером, Й.Хейзінгою, М.Бахтіним,
В.Рутенбургом, А.Гуревичем, В.Нічик, Я.Ісаєвичем, М.Кашубою та ін.
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Культура Відродження нерозривно пов’язана з надзвичайно високим
розвитком міст і міської культури загалом. Відродження – це культура
вільних міст, самостійний розвиток яких створив умови для звільнення
людини від рамок середньовічних традицій, норм, стереотипів. Бюргерське
місто зробило можливим переворот і в економіці, і в культурі1. Це відбулося,
передусім, тому, що в місті утверджуються нові форми діяльності,
виникають нові форми власності. Наслідки цього з часом починають
відчуватися не лише в сфері матеріального виробництва, а й у різних формах
соціальної та духовної творчості. Умови життя в бюргерському місті
сприяли перетворенню ремісників у достатньо впливовий стан міського
населення, якому був притаманний цілий ряд соціально-перспективних
якостей, що реалізовувались потім у різних сферах діяльності. В містах
складалися умови для звільнення людини від рамок середньовічних
традицій, норм, стереотипів, різного роду регламентацій і стимулювався
розвиток вільної діяльності.
Слід враховувати те, що передумовою багатьох суттєвих змін, які
відбувалися в людському житті, була організація виробничої діяльності. Вже
в пізньому західноєвропейському середньовіччі з’являються вільні, відносно
автономні ремесла. Поділ праці в європейському місті отримував особливу
форму втілення. Йдеться не про розподіл виробничого процесу на основі
дотримання чисто технологічних вимог, що перетворювали людину в
технологічний додаток, а про поділ професій завдяки спеціалізації людини
на певному виді діяльності, яка перетворювала саму людину в самостійного
робітника, майстра. Подібне перетворення робітника в самостійного
власника, як відзначають деякі автори, знаходило ”вихід“ не стільки в
нарощуванні матеріального багатства, скільки в розвитку універсальних
людських здібностей, особистісних потенцій людини, які легко та органічно
переливались із сфери матеріального виробництва в будь-які інші сфери
індивідуальної творчості2.
Саме в місті створювались умови для блискучого розквіту культури
Відродження. Це відбувалося в першу чергу за рахунок розвитку людських
сил і здібностей, які були втілені в фігурі самостійного, самодіяльного
власника, Майстра, становлення і розвиток якого відбувалися, передусім, як
процес утвердження вільної та універсальної особистості. Ця особистість
прагнула реалізувати себе і свою сутність не в ”масовому“ виробництві, а в
різних формах індивідуальної творчості.
Відбиток міської культури несли на собі різні форми життєдіяльності як
західноєвропейської, так і української інтелігенції. Сама природа
бюргерського міста сприяла активній соціальній творчості. Господарська
незалежність міста, яка зберігалась і захищалась городянами всіма
можливими засобами, самодіяльний, діловий характер життя міста, збірний
склад його населення, що не знало родових, кастових, релігійних
1
Рутенбург В.И. Город и городская культура // Городская культура (средневековье и начало
нового времени). – Л., 1986. – С. 3-8.
2
Сунягин Г.Ф. О некоторых предпосылках культуры Возрождения // Вопросы философии. –
1985. – № 7. – С. 105.
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перегородок, необхідність спільно протистояти феодалам – усе це робило
місто ідеальним середовищем для утвердження нового способу життя і
нових форм соціальності. В місті стало можливим цікаве соціальне й
організаційне експериментування, наслідками якого були різні інтелігентські
об’єднання, товариства, братства, літературні та ерудитські гуртки тощо.
Духовна культура Відродженння базувалася на таких формах діяльності, які
не тільки створювали простір для виявлення активності особистості, а й
прямо вимагали цієї активності для утвердження нового суспільства.
В Україні ренесансні впливи поширювались одночасно з утвердженням
національної свідомості. Суб’єктом цих процесів були переважно бюргери
та інтелігенція. Однією з соціальних форм функціонування міської культури
в час утвердження ренесансно-реформаційних ідей в Україні стали братства.
Особливе місце братств в українському духовному житті визначалося тим,
що вони виступають як організації з яскраво вираженими національними
ознаками, виникають на власному етнічному ґрунті й формуються на
етнорелігійній православно-українській основі.
Українські братства були, передусім, об’єднаннями релігійнокультурними, зібраннями людей, відданих національно-релігійній ідеї.
Братства успадкували чітку організаційну структуру ремісничих цехів та їхні
корпоративні характеристики. Водночас природу братств визначають також
стійкі міжособистісні зв’язки: вони виступають складовою частиною
довгого, ще з часів глибокої давнини, процесу утворення на українських
землях чоловічих і братських союзів, із зобов’язаннями взаємодопомоги,
підтримки1. Звісно, діяльність і життя братств регламентував статут, ним же
були чітко визначені обов’язки членів братств, умови входження до
братських організацій тощо. Статут, наприклад, визначав розмір грошових
внесків у братську казну, регулярність братських сходок на річні збори,
штрафи за відмову виконувати свої обов’язки, покарання за непослух.
Братська організація вимагала дотримання певного кодексу поведінки, тією
чи іншою мірою обов’язкового для всіх членів об’єднання. Водночас у
братських організаціях присутні елементи демократизму, велике значення
надавалося моральності поведінки членів, розвитку і зміцненню у людини
духовних сил. Наприклад, доступ у Львівське братство був абсолютно
вільним для осіб усіх звань, статут не визначав одночасно вимог до
соціального статусу майбутніх членів братств: вступати до Львівського
братства міг будь-хто, ким би він не був – міщанин або шляхтич як з
посполитих людей зі Львова, так і з інших міст2. Членами братства могли
бути представники всіх станів, духовні і світські люди, різних майнових
статків – багаті і бідні, не лише чоловіки, а й жінки.
Деякі висновки щодо способів організації та засад діяльності братств дає
змогу зробити статут Віленського братства, основні положення якого були
запозичені зі статуту Львівського братства. Статут починається із заклику
возлюбити один одного і творити справжнє братство, тому що воно можливе
1

Ефименко А.Я. Южная Русь. – СПб., 1905. – Т. 1. – С. 211.
Акты, относящиеся к истории Львовскаго ставропигиального братства // Архив ЮгоЗападной России. – К., 1904. – Ч. 1. – Т. 11. – С. 2.
2

330

Україна – культура, матеріальна і духовна

лише тоді, коли ”єсть всех единство к любви“1. Любов і братолюбіє, на
думку засновників братства, це не лише моральні доброчесності, а й засади
досконалого життя. Статут декларує такий спосіб життя, який будується
відповідно до високих християнських доброчесностей – на смиренності,
”изволеніи добром“2.
Декларуючи свої вимоги і наголошуючи на необхідності жити в
братерському союзі і християнській любові, братчики, так пропонували
свою програму раціональної організації життя. Вона стала зразком для
багатьох інших об’єднань українського бюргерства. Так, за ”чином“
Львівського братства були організовані братства у Городку, Бресті,
Перемишлі, Замості, Києві, Луцьку та інших українських містах.
Загалом роль та міра активності братських організацій дорівнювалися
значенню тих процесів, які відбувалися в українському суспільстві XVIXVII ст. Виникнення братств було зумовлене активізацією економічного та
політичного життя українського бюргерства та світської інтелігенції
(учителів, друкарів, дрібних службовців магістратів). Фактично, – відзначає
Я.Ісаєвич, – це були організації, які репрезентували бюргерство й одночасно
користувалися його підтримкою в боротьбі за національну рівноправність3.
Братські організації стали наслідком формування в Україні, так само як і в
Європі, феномену міської культури. Саме місто стало тим сприятливим
середовищем, з якого виросли братства, відбулися зміни в свідомості і
характері суспільного життя. Специфічне буття городян обумовлювало
виникнення в їх свідомості нових соціально-моральних орієнтирів і
цінностей. У братському середовищі, поряд з багатством і становими
привілеями, все більшого значення набувають індивідуальні достоїнства
людини, її діяльна енергія, розум, моральні доброчесності. В братствах
формувався новий моральний клімат, близький до західних норм життя. Як і
в західноєвропейському, в українському місті спостерігається концентрація
й інтеграція різних видів діяльності, форм спілкування, різного роду зв’язків
між людьми. Спосіб життя городян органічно співвідносився з нормами
порядку й організації.
Гарантією свободи діяльності і реалізації людиною своїх особистісних
прав давало поширене в ряді українських міст магдебурзьке право. Ним
користувалося багато міст: у 1356 р. воно було впроваджене у Львові, в 1494
– у Києві; в XVI ст. норми магдебурзького права, а також деякі важливі
норми римського права діяли у Кам’янці, Вінниці, Кременці, Житомирі,
Бердичеві, Овручі, Стародубі, Чернігові, Полтаві, Гадячі, Глухові, Лубнах,
Ніжині та інших містах. Магдебурзьке право надавалося українським містам
великими князями литовськими і польськими королями. Вони були
зацікавлені в економічному розвитку міст і бажали покласти
відповідальність за їх оборону на самих городян, а також намагалися
спертися на міське населення у боротьбі за обмеження прав великих
1
Устав Виленского братства // Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила и его
сподвижники. – К., 1883. – Т. 1. – С. 236.
2
Там само. – С. 253.
3
Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури. – К., 1966. – С. 12.
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феодалів1. Магдебурзьке право закріплювало певні свободи за міськими
станами, встановлювало певний порядок діяльності органів міського
самоврядування, суду, купецьких об’єднань, цехів, регламентувало питання
торгівлі, оподаткування, опіки, спадщини та благоустрою міст. Особливо
важливе значення надавалося пов’язаним з магістратом судам, де
розглядалися справи найрізноманітніших верств населення. Магдебурзьке
право, в результаті, значно послабило залежність міст та його населення від
феодальної держави, окремих феодалів та центральної адміністрації. В самих
містах виникли організаційні умови для забезпечення і підтримки соціальної
стабільності. Норми магдебурзького права відкривали своєрідний правовий
простір для розвитку людської індивідуальності, вибору нею соціальних
зв’язків з іншими і суттєво обмежували регламентацію життя городян з боку
держави та інших офіційних інституцій, наприклад, церкви. Магдебурзьке
право стало чинником, надзвичайно сприятливим для розвитку людської
ініціативності та свободи. Воно демонструвало ефективність правового
механізму стримування виявів насильства у суспільстві й давало гарантію
свободи діяльності та реалізації людиною своїх особистісних прав. Таким
чином, місто, з його правовими та організаційними нормами, створювало
обстановку, сприятливу для інтенсивної діяльності різних об’єднань та
організацій, зокрема, братств.
У XVI-XVII ст. братства виступали ідеологічними центрами й
організаторами суспільно-політичного життя в українському місті. В
діяльності та ідеології братств знайшло відображення незадоволення
городян низьким морально-освітнім рівнем, великими майновими
претензіями православного духовенства, його ”обмирщенням“. Братства
прагнули оздоровити релігійно-культурну атмосферу суспільства, а також
обмежити вплив духовенства на суспільно-політичне і культурне життя.
Навколо братств групувалися вільнодумці, освічені люди, яких не
влаштовували ні офіційна доктрина католицизму, ні Унія, ні ортодоксія
православ’я.
Незважаючи на те, що братства перейняли деякі форми устрою, властиві
для середньовічних корпоративних організацій – цехів, гільдій тощо, вони
мало вирішували питання регламентації виробництва і професійної
діяльності ремісників. Головними в діяльності братств були питання
соціального, культурного змісту, різні громадсько-політичні справи.
Діяльність братств визначалась рівнем моральних потреб членів братства і
тими завданнями, які диктувало саме життя та політична ситуація. В XVIXVII ст. українські братства зберегли риси духовного об’єднання, а не
втілювали лише ознаки корпоративізму. У статутах братств формулювалися
вимоги дотримання шляхетної поведінки, підкреслювалось, що братчики
мають поводити себе чинно і благопристойно, намагатися нікого не
образити словом, дотримуватися правил честі, взаємодопомоги. Багато місця
відводилося роздумам про справи милосердя. У статуті Віленського братства

1

Архив Юго-Западной России. – К., 1914. – Ч. 1. – Т. 8. – Вып. 1. – С. 12-15.
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навіть більше, ніж Львівського, наголошується на значенні утвердження і
поширення братерської любові.
За змістом і напрямом своєї діяльності братства – це цілком самобутні
організації. На їх програмах позначалося прагнення міського населення
взяти в свої руки ініціативу в громадсько-політичному і культурному житті.
За характером та походженням братства були православними й
організовувались вони при православних церквах. Однією з причин
виникнення братств (хоч і не єдиною) став патронат міщан над
православною церквою.
Одним з найбільших центрів суспільного та культурного руху в XVIXVII ст. був, безумовно, Львів. Саме тут у 70-ті роки XVI ст. сформувалося
сприятливе середовище для активної діяльності городян у галузі освіти та
культури. Міщани ініціювали відкриття школи, розпочали підготовку до
створення школи більш високого рівня – ”гімнасіону“. У Львові
функціонувала друкарня. Не дивно, що в такому середовищі І.Федоров
розраховував знайти підтримку у своїх задумах. Наслідком активної
діяльності львівських міщан і стало утворення братства.
Братства – це утворення, які організаційно протистояли як католицькій
церкві та її інститутам, так і державній владі. Вони намагалися досягти
самостійності в справах самоуправління, всі нагальні питання розв’язували
на загальних зборах, створювали свої суди, самі обирали священиків,
наймали вчителів, друкарів. Братства були складовою реформаційного руху,
що поширювався в XVI-XVII ст. в Україні. Так само як і в Західній Європі,
важливою частиною цього руху стала критика церкви, зловживань
духовенства, переклад Біблії зрозумілою для широких кіл мирян мовою.
Критика церкви була лише однією зі складових частин багатогранної участі
братств у громадсько-політичному та культурному житті України. Однак
братства можна вважати типовими громадами реформаційного типу за
структурою, функціями, ідеологією1. Хоча багато в чому братства, звичайно,
відрізнялися від реформаційних утворень у Західній Європі і в Речі
Посполитій – громад лютеран, кальвіністів, братів польських або аріан,
значну частину яких складала шляхта. Основну ж масу українських братств
становили ремісники, купці, службовці магістрату, прості городяни.
Отже, братства – це дуже помітний фактор міського життя і міської
культури в Україні. Виникнувши спочатку як церковні братства, братські
союзи для утвердження ”братолюбія“, “благочестія“ і любові, вони
перетворились у досить впливові соціальні організації, де культивувались як
християнські цінності, так і норми світського співжиття, спільної праці для
досягнення суспільно корисних цілей. Братства утверджували новий спосіб
життя, чужий формальним настановам влади й авторитаризму церкви,
пропонували нові зразки суспільної активності, демонстрували специфічні
форми діяльності та спілкування. Хоча братські громади створювалися при
церквах і за формою нагадували релігійні організації, функції їх виходили за
1
Кашуба М.В. Реформаційні ідеї в діяльності братств на Україні (XVI-XVII ст.) //
Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і Реформації. – К., 1996. – С. 30.
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вузькі рамки лише релігійних утворень. Виконуючи ряд економічних,
політичних, юридичних функцій, вони стали важливим конструктивним
елементом суспільства, фактором формування громадянської атмосфери в
українському місті. Однією з головних функцій братств була організація
громадської та культурно-освітньої діяльності, що, власне, стало виявом
активності міського життя (організація шкільної справи, заснування
шпиталів, видавнича діяльність). Тим самим братства сприяли поширенню
освіченості серед українського населення і посиленню інтересу до вивчення
світських і божественних наук. Не в останню чергу завдяки діяльності
братств українською громадськістю все більше усвідомлювалася цінність
світського життя. Зробивши крок до демократизації освіти, братства дали
поштовх становленню національної свідомості.
У самих принципах організації братств, у всіх виявах їх різнобічної
діяльності були закладені великі можливості для перетворення українського
суспільства і формування національної культури. За своїми головними
характеристиками і соціальними якостями братства були близькими до
подібних об’єднань, що існували в Європі й виконували схожі функції.
Братства не можуть розцінюватися лише як специфічне для середньовіччя
явище корпоративності. Вони знаменували собою важливий етап у розвитку
людської індивідуальності, стали однією з продуктивних форм розвитку
міської культури, раціональним способом організації життєдіяльності
населення українського міста.
Феномен українських братств є одним із суттєвих свідчень того, що в
XVI-XVII ст. починають складатися передумови для формування в
майбутньому автономних структур громадянського суспільства1. Цьому
сприяло роз’єднання приватної, публічної, офіційної сфер українського
життя, автономія особистості, відносна самостійність світської діяльності,
наявність ефективних правових механізмів у наданні свободи діяльності.
Важливим є те, що в українській свідомості того часу утверджуються
цінності громадянських прав і свобод, національного самовизначення,
демократичних принципів рівноправ’я, визнається цінність особистості.
Значною мірою саме міська культура й атмосфера міського життя
формували нове суспільство і нову людину.

1
Петрук Н.К. Українські братства як праформа громадянського суспільства // Практична
філософія. – 2004. – № 4 (14). – С. 59-65.
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Дровозюк С.І. (Вінниця)
РУЙНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ
КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЕНОЦИДУ 1932-1933 рр.:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У статті обґрунтовується актуальність теми та характеризуються
основні напрями її дослідження. Виділені форми традиційної народної
культури, що потребують першочергового аналізу в контексті голодоморугеноциду. Визначені інформаційні можливості історичних джерел, у тому
числі спогадів, які становлять основу джерельної бази конкретноісторичного дослідження зазначеної проблеми.
Українська наука має феноменальні результати у дослідженні найбільшої
трагедії українського народу – голодомору-геноциду 1932-1933 рр.
Зрозуміло, що після зняття заборони з цієї проблеми історики прагнули
з’ясувати, передусім, політико-економічні передумови катастрофи 30-х рр.
та її демографічні наслідки, при цьому дещо менша увага приділялася її
культурно-духовним аспектам. Серед питань, які ще недостатньо досліджені
сучасною наукою – процес руйнування української народної культури в
умовах голодомору-геноциду. Така історіографічна ситуація обумовлена,
очевидно, двома обставинами: по-перше, сама проблема голодомору
тривалий час перебувала під суворою забороною комуністичного режиму;
по-друге, на результати дослідження впливало надто різке, як на наш погляд,
розмежування предметного поля між етнографами та істориками, внаслідок
чого останні зосередили увагу на інституціональній культурі.
Мета пропонованої розвідки – спробувати оцінити історіографічну
ситуацію, пов’язану з висвітленням руйнування української народної
культури в часи геноциду та виділити аспекти цієї проблеми, що потребують
першочергового дослідження.
Першими трагічну долю народної культури в умовах сталінського
тоталітарного режиму висвітлили представники української суспільноісторичної думки в зарубіжжі. Цілісну концепцію трансформації народної
культури виклав Б.Стебельський. Характеризуючи вплив суцільної
колективізації на народне мистецтво, він зауважив, що для селян це означало
насамперед втрату приватної власності, що спричинило втрату сировини для
творців народних промислів та мистецтва і тотальну залежність у цьому від
держави. Контроль держави, що здійснювався через об’єднання народних
митців у артілі, призвів до нівелювання індивідуальності. Ще одним засобом
контролю більшовицького режиму була опіка митців-професіоналів над
народним мистецтвом1. Точку зору діаспорної історіографії на культурні
процеси в Україні репрезентував також В.Янів у "Нарисі української
культури". Він вказав на негативний вплив політики комуністичного режиму
1

Стебельський Б. Ідеї і творчість: збірник статей і есеїв. – Торонто, 1991. – С. 278-282.
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на народну культуру, підкреслив живучість традиційних звичаїв
українського народу в умовах панування тоталітарної влади. В.Янів
зауважив, що під час війни, після відступу більшовиків виявилася
безуспішність намагань перевиховати населення в атеїстичному дусі. Тоді
церкви наповнилися вірними, стали хрестити дітей, масово вінчали тих, хто
жив без церковного шлюбу, відновилися традиційні звичаї, наприклад,
колядування1. Заслуга істориків та етнографів, які працювали за межами
України, полягала також у тому, що вони зафіксували народнопоетичну
творчість соціально-критичного змісту, виявили руйнівні процеси в
духовному житті українського народу, що замовчувалися або
спотворювалися офіційною радянською історіографією, виступили з
аргументованою критикою більшовицької історіографії культурного
процесу.
У сучасній історіографії продуктивним виявився проект В.Нолла, який
для дослідження повсякденного культурно-духовного життя українського
селянства застосував метод усної історії, на основі аналізу розповідей селян
розглянув ритуали та розваги до і після колективізації. Серед інституцій
селянського громадянського суспільства дослідник виділив "досвітки",
побутування яких у конкретно-історичному плані належним чином ще не
досліджене. Він також наголосив, що історики рідко розглядають значення
соціальних ролей і функцій, які виконували в селі музиканти та богомази.
В.Нолл дійшов висновку, що колективізація знищила притаманні сільському
громадянському суспільству звичаї, розваги та ритуали, організатором
більшої частини дозвіль стала держава. Отже, резюмував дослідник,
колективізація була не лише значною подією з погляду політичної економії,
а й культурною катастрофою. Вона деформувала або знищила численні
культурні норми, "непоправно змінюючи давню культурну та соціальну
структуру з великою кількістю складових частин, перетворюючи її на
неоковирну копію міських норм життя, яку задумали і контролювали
нечисленні
організації
активістів"2.
Перспективність
досліджень,
побудованих на засадах усної історії, була підтверджена на міжнародній
науковій
конференції
"Проблеми
досліджень
усної
історії
східноєвропейських сіл 1920-1940 років", що відбулася в Черкасах у серпні
1998 р.3
Підсумовуючи напрацювання української науки, народознавці слушно
вказують на те, що більшовицька політика призвела до остаточної зупинки
механізму етнокультурного розвитку, втрати етносом грунту, яким був для
нього великий пласт традиційної культури4. Незаперечним є також висновок,
що сталася насильницька перерваність у спадкоємності традицій, була
1

Янів В. Нарис української культури. – Друге, скорочене видання. – Нью Йорк, 1985.
Нолл В. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української селянської
культури 1920-30 років. – К., 1999. – С. 17-18.
3
Корнієнко Г.І. Міжнародна наукова конференція «Проблеми досліджень усної історії
східноєвропейських сіл 1920-1940 років // Доба. – 1998. – Ч. 1. – С. 63-64.
4
Павлюк С. Етнографічна наука України: стан і перспективи // Народознавчі зошити. –
1995. – Зошит 2. – С. 66.
2
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порушена природна еволюція народної традиційної культури1. Нині
завдання полягає в тому, щоб відтворити історичну конкретику цих
процесів.
Розглянемо найголовніші, на наш погляд, історіографічні аспекти
проблеми. З комплексу питань, що належать до системи народної культури,
можна виділити народнопоетичну творчість соціально-критичного змісту,
що тривалий час замовчувалася або ж подавалася як "куркульська агітація".
Йдеться про пісні, прислів'я, приказки та чутки антикомуністичного та
антиколгоспного змісту. Одним з перших видань була добірка "Дожилася
Україна…", укладена І.Бугаєвичем2, у якій подані зразки народнопоетичної
інтерпретації розкуркулення, голоду, антипартійний фольклор, прислів'я,
приказки та примовки. Варто згадати також публікації Д.Білоуса,
В.Вовкодава, В.Дубравіна, В.Пахаренка3. Промовисті добірки прислів'їв,
приказок, загадок, дум, частівок, що відображають духовні процеси під час
голодомору, подані в "Чорній книзі України", упорядкованій Ф.Зубаничем4.
На початку 90-х рр. до теми селянської соціальної поезії 30-х рр. ХХ ст.
звернулися історики В.Ю.Васильєв та Ю.А.Хоптяр, які охарактеризували її
як феномен народної культури. Вони дійшли висновку, що в селянській
поезії чітко простежується ідея національно-визвольної боротьби проти
чужоземної для багатьох селян радянської влади5. Зразки новотворів 20–30-х
рр. опублікувала В.Борисенко6. На її думку, ці матеріали свідчать про
масовий супротив селян, іронічно-саркастичне висміювання нових
радянських методів господарювання. Важливі спостереження щодо
відображення голодомору в народній пам'яті зробив С.І.Шевчук. Він виявив
такі форми функціонування фольклору, як голосіння за померлими від
голоду, закляття та прокляття, адресовані Сталіну та його прибічникам
тощо7. Спеціальне дослідження, присвячене відображенню трагедії
1
Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: на матеріалах святково-обрядової
культури українців: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. – К., 2000. – С. 7.
2
Дожилася Україна… Народна творчість часів голодомору і колективізації на Україні /
Зібрав і прокомент. І.Бугаєвич; Післямова П.Мовчана. – К., 1993. – 29 с.
3
Білоус Д. Голодомор і колективізація в Україні та їх відображення в народній творчості //
Слобожанщина. Голодомор 1932-1933 років. Найбільший злочин імперії: Матеріали наук.практ. конф. – К., 1993. – С. 72-75; Вовкодав В. Доба сталінізму і застою у приказках земляків
Кармалюка // Прапор. – 1990. – № 6. – С. 167-171; Дубравін В. Народна пам'ять про голодомор //
Народна творчість та етнографія. – 1993. – № 5-6. – С. 35-37; Пахаренко В. Слово, що здолало
смерть: Записи народної поетичної творчості про насильницьку колективізацію та штучний
голод 1933 року // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 6. – С. 51-56.
4
Чорна книга України: Збірник документів, архівних матеріалів, листів, доповідей, статей,
досліджень, есе / Упоряд., ред. Ф.Зубанича; Передм. В.Яворівського. – К.: Просвіта, 1998. –
784 с.
5
Васильєв В.Ю., Хоптяр Ю.А. Соціальна поезія селянства Поділля (30-ті роки ХХ ст.) //
Культура Поділля: історія і сучасність: Матеріали другої наук.-практ. конф., присвяченої 500річчю м.Хмельницького (27-29 серпня 1993 року). – Хмельницький, 1993. – С. 90-91.
6
Борисенко В. Куца наша пам'ять (Етнографічно-фольклорні матеріали про радянську владу
в Україні) // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К.: УНІСЕРВ, 2002. – Вип. 12. –
С. 101-103.
7
Шевчук С.І. Відображення голодомору у народній пам'яті (за фольклорно-етнографічними
пам’ятками України) // Культура України: проблеми, перспективи. Зб. наук. досліджень
колективу авторів Рівненського держ. ін-ту культури. – Рівне: РДІК, 1992. – С. 65-75.
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голодомору 1932-1933 рр. у фольклорі, здійснила Т.І.Конончук. Розглядаючи
фольклор періоду голодомору як художню трансформацію історичної
правди, дослідниця зробила висновок, що в умовах тоталітарної системи
народнопоетичне слово з усною формою побутування залишалося одним з
небагатьох засобів протесту, виконувало функцію захисту нації1. У цьому ж
плані можна розглядати записи народних оповідань і переказів про
голодомор В.Сокола. Його праця – це "народна книга", з якої народ
промовляє своїм діалектом, говором, говіркою. Досить цікаві розділи книги:
"Колективізація", "Напади, пограбування, руйнування", "Рятування.
Виживання людей", "Вимирання людей"2.
Характерною ознакою сучасної історіографії є те, що історики все
частіше використовують зразки соціальної поезії українського селянства для
ілюстрування процесів, що відбувалися у його світобаченні. Згадана
тенденція вказує на те, що визріває необхідність комплексного, всебічного
дослідження народнопоетичної творчості соціально-критичного змісту. Це
завдання передбачає дослідження не тільки вже відомих зразків, а й
розширення джерельної бази за рахунок новотворів 20–30-х рр., що
збереглися як своєрідні «вкраплення» в архівних документах та спогадах
селян. Як слушно зауважив Р.Кирчів, йдеться про поповнення збірок
фольклорного матеріалу, особливо щодо вираження в народнім слові
антибільшовицьких настроїв, опозиційного ставлення до соціалістичних
перетворень3.
До числа найактуальніших належить проблема функціонування народної
мови в умовах голоду-геноциду. Йдеться як про усне, так і про писемне
мовлення. Більшовицька влада принесла у мовне середовище села слова, що
мали здебільшого ідеологічний зміст. Ці "слова-чужинці", як влучно
охарактеризувала їх Л.Коваленко4, були засобом духовного покріпачення
українського селянства, його "перевиховання" і формування "нової людини".
Соцільна демагогія, підміна понять і маніпулювання на цій основі
свідомістю народу сягнули таких масштабів, що можна говорити про мовний
терор. Дослідники культури характеризують процеси, що відбувалися у
сфері мови, як лінгвоцид, що здійснювався через негативне і репресивне
ставлення до носіїв української мови5. У період голодомору в народній мові
з’явилася низка новотворів: «червона мітла» (бригади, які відбирали хліб у
селян); «кональці» (сільські виконавці, які брали участь у хлібозаготівельних
акціях); «лапацони» (активісти, які під час обшуків «перелапували шмаття»);
«видоїти макогона» (приготування напою з конопляного насіння, яке
1
Конончук Т.І. Трагедія голодомору 1932-1933 рр. у фольклорі України. Проблема
художньої трансформації історичної правди: Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Київський ун-т
ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – С. 154.
2
Українці про голод 1932-1933. Фольклорні записи Василя Сокола. – Львів: Ін-т
народознавства НАН України, 2003. – 231 с.
3
Кирчів Р. Двадцяте століття в українському фольклорі (Основні аспекти наукової розробки
проблеми) // Народознавчі зошити. – 1999. – № 3. – С. 318-322.
4
Коваленко Л. Духовна руїна // 33-й: голод: Народна книга-меморіал. – К.: Рад. письменник,
1991. – С. 16.
5
Слободянюк П.Я. Культура Хмельниччини. – Хмельницький: Поділля, 1995. – С. 144.
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розтирали макогоном у макітрі)1. Водночас в устах більшовицьких
провідників і сільських активістів мова була засобом терору. Досить згадати
сумнозвісні Соловки, якими активісти постійно залякували селян. Поряд із
спогадами унікальним джерелом для вивчення процесів, що відбувалися у
селянському мовленні, є скарги, заяви та листи селян, виявлені в архівах. В
історичних працях ці документи аналізуються здебільшого в контексті
соціально-політичної історії, хоча вони містять важливу інформацію про
зміни, що відбувалися в мовному середовищі в умовах геноциду. Гадаємо,
цей аспект має стати предметом спільних дослідницьких зусиль істориків та
мовознавців, що дасть можливість відтворити соціолінгвістичний портрет
українського селянина 30-х рр.
У роки суцільної колективізації та голодомору непоправних втрат
зазнало гончарство. Ця тема розробляється досить активно, у тому числі в
регіональному аспекті. Так, В.Міщанин поставив питання про трагічну долю
гончарів Полтавщини в 30-ті роки ХХ ст., нищення їх колективізацією,
розкуркуленням, голодомором2. Укладений ним словник гончарів –
важливий напрям персоніфікації гончарного виробництва, наповнення його
людським змістом3. Широку історичну панораму побутування українського
гончарства в радянську добу розкрила Л.Мельничук. Вона звернула увагу на
те, що з проголошенням політики масової колективізації влада різко змінила
курс щодо сільських кустарів: від підтримки в часи непу до репресій у
період колективізації, включно з погромами майстерень, знищенням
обладнання та готової продукції4.
Голод-геноцид завдав страхітливого удару по моральних засадах життя
українського народу. Одним з перших руйнівний вплив голодомору на
морально-етичні підвалини людського буття визначив В.Маняк5.
Актуальність дослідження "духовної руїни", спричиненої голодом,
обгрунтувала Л.Коваленко. Вона накреслила структуру духовного
мікрокосму селянина, форми і зміст культурно-духовного життя в умовах
голоду і виділила руйнування традиційної народної моралі як один із
наслідків геноциду6. Л.Коваленко цілком слушно звернула увагу на те, що
духовні втрати, яких завдала українському народові злочинна політика
тоталітарної системи на селі, залишилися поза увагою істориків, оскільки
1

33-й: голод: Народна книга-меморіал. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 542, 298, 300, 326.
Міщанин В. Реабілітовані історією (До питання трагічної долі гончарів Полтавщини в 30-ті
роки ХХ ст.) // Історичне краєзнавство і культура: VІІІ Всеукраїнська наукова конференція
(Наукові доповіді і повідомлення). – К.; Харків: Рідний край, 1997. – Ч. 2. – С. 153-155;
Міщанин В. Репресовані гончарі Малих Будищ // Українське гончарство: Національний
культурологічний щорічник. За рік 1995. – Опішне: Українське народознавство, 1996. – Кн. 3. –
С. 301-309.
3
Міщанин В. Хутори ви мої, хутори … Минуле та сьогодення хуторів Безруки і
Хижняківка: Літературно-наукове видання. – Полтава: Верстка, 2002. – 400 с.
4
Мельничук Л.С. Гончарство Поділля в другій половині ХІХ – ХХ століттях: історикоетнографічне дослідження. – К.: Унісерв, 2004. – С. 174-175.
5
Маняк В. Народові повертається історія, а історії – правда: роздуми над рукописом книгимеморіалу "33-й: голод" // Літературна Україна. – 1989. – 27 липня.
6
Коваленко Л. Духовна руїна // 33-й: голод: Народна книга-меморіал. – К.: Рад. письменник,
1991. – С. 15-24.
2
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вони якнайменше піддаються цифровим викладкам, статистиці,
документуванню. Вона пов'язала наслідки голоду з політикою створення
"нової людини", що її з фанатичною послідовністю проводив сталінський
режим. "...Голод 1932-1933 років, – наголосила дослідниця, – то не тільки
злочинна антинародна кампанія економічної і політичної спрямованості, а й
разом з тим – а може, й насамперед? – сатанинська виховна акція. Ніхто не
повинен був вийти з того пекла таким, як був раніше"1. Морально-етичні та
соціально-психологічні аспекти геноциду досить помітні у дослідженнях
В.Марочка. Він слушно зауважив, що історики приділяють їм значно менше
уваги, ніж соціально-економічним питанням2.
Варто підкреслити, що майже всі історики відзначають деструктивний
вплив голоду на етику та мораль українського народу. В умовах масового
вбивства голодом такі споконвічні риси його етики як привітність,
доброзичливість, ввічливість, чуйність зазнали атрофії. Натомість душі
заповнила байдужість та жорстокість. За таких умов, на думку В.Марочка,
набули зворотного смислу одвічні цінності народу: біле стало чорним, честь
і гідність – пороком, донос на ближнього – патріотичним вчинком3. Як
писала Л.Коваленко, "подвійна мораль пронизувала існування...", а "мораль
сільського люмпена цілком гармоніювала з духом "твердої лінії""4. Слушні
міркування щодо руйнування моральності в умовах голоду висловили
П.Я.Слободянюк та Ю.В.Телячий. Вони вважають, що була спровокована
своєрідна "ланцюгова реакція" аморальності: голод спричинив масові
крадіжки, що породжувало соціальну конфронтацію, міжсімейну та
міжродову ненависть, ворожість, і, нарешті, самосуди. Дослідники
наголосили, що голодомор та масові репресії в Україні призвели до
трагічних духовно-культурних наслідків, небаченої деградації національних,
духовних і релігійних цінностей, а натомість жорстоко насаджувалися,
утверджувалися, заохочувалися політична покірність, соціальна апатія і
байдужість, лицемірність і відступництво5. Картину моральної деградації в
умовах геноциду доповнили дисертаційні дослідження. Так, Є.Ю.Яценко,
проаналізувавши листи, скарги, заяви, спогади селян Харківщини та інші
документи, дійшла висновку, що наслідком голодомору стали падіння
моралі, у тому числі трудової, злочинність, загальне порушення
правосвідомості, відбулися порушення ментальності українського народу6.
С.В.Маркова подала факти, які підтверджують наміри радянського
керівництва знищити українську націю не тільки фізично, а й морально7.
1

Там само. – С. 21.
Марочко В.І. 1932-1933 рр.: Голодомор в Україні: Причини і наслідки: Конспект лекцій. –
К., 1994. – С. 25, 57-58.
3
Там само. – С. 3.
4
Коваленко Л. Духовна руїна // 33-й: голод: Народна книга-меморіал. – К.: Рад. письменник,
1991. – С. 21, 22.
5
Слободянюк П.Я., Телячий Ю.В. "Чорна дошка" України (події 1930-х років). –
Хмельницький, 2001. – С. 6, 11.
6
Яценко Є.Ю. Голодомор 1932-1933 років на Харківщині: Автореф. дис. ... канд. іст. наук:
07.00.01 / Харківський держ. ун-т ім. В.Каразіна. – Харків, 1999. – С. 5, 15.
7
Маркова С.В. Голодомор 1932-1933 рр. на Поділлі. – К., 2003. – С. 70.
2
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Н.Бем, розглядаючи морально-політичний стан українського селянства в
умовах голодомору, констатувала, що основними рисами моральнопсихологічної атмосфери були ворожнеча, страх і ненависть1.
Про руйнування моралі свідчать самосуди, що набули масового
поширення під час голоду 1932-1933 рр. і характеризувалися нелюдською
жорстокістю, супроводжувалися катуваннями і вбивствами. На це явище
першими звернули увагу історики української діаспори2. Жахливу картину
самосудів, у яких відбилася соціально-психологічна атмосфера в
українському селі, описав відомий дослідник голодомору В.Марочко. Вони
засвідчили не тільки падіння моралі, а й руйнування народної
правосвідомості й утвердження неймовірної жорстокості3. Дослідник
вважає, що масові випадки т. зв. "самосуду" із застосуванням катувань,
тобто злочинів, скоєних активістами сільських рад та представниками
органів влади, є незаперечним фактом геноциду в українському селі4.
Жорстокі самосуди, здійснені сільськими активістами, описав І.Шульга у
книзі "Людомор на Поділлі". Самочинні розправи автор пов'язав із тим, що
більшість радянських працівників вважали свою владу необмеженою5.
Розглядаючи занепад української традиційної культури у конкретноісторичному аспекті, не можемо обійти увагою її безпосередніх руйнівників
– сільських "активістів". Вони характеризуються як жорстокі виконавці
антиселянської політики, носії антикультури, однак їхня роль у руйнуванні
традиційної народної культури ще не досліджена. Часом історики
пояснюють
нелюдську
поведінку
сільських
активістів
їхньою
неграмотністю, що є непереконливим. Необхідно ретельно дослідити
структуру психіки активіста як аморального типу, його біографію, життєві
пріоритети, мотиви поведінки, що дасть можливість повніше відтворити
механізми руйнування народної культури.
Конкретно-історичне дослідження моральних аспектів геноциду 30-х рр.
– широке поле для пошуків істориків і народознавців. Зокрема, дослідникам
варто розглянути цю проблему з точки зору структури народної моралі, у
якій сучасне народознавство виділяє діяльну любов до людей, любов до
батьків, турбота про вдову, правдивість тощо, а серед аморальних називає
злодійство, пияцтво та інші явища, які засуджувалися в громаді6. Необхідно
також врахувати, що в радянський період відбувалися якісні зрушення в
1
Бем Н. Морально-політичний стан українського селянства в умовах голодомору //
Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. – К., 2004. –
Вип. 10. – С. 277.
2
Соловей Д. Голгота України. Частина 1. Московсько-большевицький окупаційний терор в
УРСР між Першою і Другою світовою війною. Репринтне видання. – Дрогобич: Відродження,
1993. – С. 182.
3
Марочко В.І. 1932-1933 рр.: Голодомор в Україні: Причини і наслідки: Конспект лекцій. –
К., 1994. – С. 37,46-47.
4
Веселова О.М., Марочко В.І., Мовчан О.М. Голодомори в Україні 1921-1923, 1932-1933,
1946-1947: Злочини проти народу. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2000. – С. 111.
5
Шульга І. Людомор на Поділлі. – К.: Республіканська асоціація українознавців, 1993. –
С. 78-79, 153.
6
Українське народознавство: Навч. посіб. / С.П.Павлюк, Г.Й.Горинь, Р.Т.Кирчів та ін.;
С.П.Павлюк (ред.). – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 570 с.
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моральному змісті української культури. Це виявилося, зокрема, у
трансформації цінностей (уявлення про добро і зло, належне та суще та ін.),
у перегляді змісту і значення моральних понять1. Саме в розумінні добра і
зла, норм поведінки чітко виявилося протистояння народної культури і
більшовицької "культурної революції", тому необхідно показати конкретні
вияви моральності й аморальні вчинки в умовах геноциду. Ця копітка праця
дасть можливість зробити ще один крок до історичної правди, забезпечити
реалізацію антропологічного підходу в історичних дослідженнях.
В умовах голодомору завмерла народна будівельна творчість, відчутних
руйнувань зазнало селянське житло. Народна будівельна творчість була
тісно пов'язана з національним характером, саме тому, як слушно зауважив
О.Удод, комуністичний режим вибрав головною мішенню своєї політики
житло і ті соціально-психологічні фактори, що пов'язані з ним2. Активісти,
шукаючи зерно, руйнували печі, припічки, долівки. Хати розкуркулених
стояли пустками. Тому важливе завдання історичної науки – всебічно
висвітлити стан селянського житла в тих умовах.
Знищувалося хатнє начиння, яке було самостійним явищем народної
культури. Під час обшуків активісти били горщики, глечики і миски, у яких
селяни намагалися сховати останню жменю зерна3. У розкуркулених
забирали скрині, лавки, мисники, подушки, свити, кожухи. Спогади про
голодомор містять чимало деталей про знищення предметів домашнього
вжитку. «Дещо люди купили, а частина нашого добра стояла під снігом і
дощем, поки його не побили і не спалили», – згадує жертва розкуркулення4.
Предмети селянського побуту змінювали функціональне призначення:
рятуючись від голодної смерті, селяни шили ляльки і начиняли їх зерном,
ховали зерно в колисках під маленькими дітьми5.
Занепало ткацтво та вишивання, а селянські вироби, що мали для
українського народу глибокий духовний зміст, зазнали наруги активістів. У
селян, які не виплатили податки, забирали кожухи, рушники, полотно,
вишивані сорочки, намітки6. Намагаючись будь-що роздобути продукти
харчування, селяни змушені були продавати чи обмінювати на хліб
рушники, вишиті полотняні сорочки, рядна. Продавалися речі, що мали для
селян символічне значення. Жінки видобували зі скринь святковий одяг,
хустки, скатертини – все, що можна було обміняти на шматок хліба.
Р.Конквест назвав ці дорогі для селян атрибути повсякденного життя
останнім джерелом порятунку7. В опублікованих спогадах про голодомор
1
Парфьонова О.І. Традиції в моральній культурі українського народу (друга половина ХІХ
– ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський національний ун-т культури і
мистецтв. – К., 2004. – 19 с.
2
Удод О. Житло і побут: взаємини влади і людини в радянському суспільстві // Бористен. –
2002. – № 6. – С. 7-8.
3
33-й: голод: Народна книга-меморіал. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 188, 329, 354.
4
Там само. – С. 86.
5
Там само. – С. 306.
6
Там само. – С. 88.
7
Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / Пер. з англ. – К.,
1993. – С. 268.
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час від часу натрапляємо на свідчення про те, що селяни виносили до міста
вишивки, рушники, скатертини, де віддавали їх задарма, щоб якось
протриматися до нового врожаю1. Важко уявити, що відбувалося в душі
селянки, яка продала весільну вишиту сорочку за стакан проса2. За
свідченням П.П.Сиченка із с.Ясногородка Київської області його дядько
«поклав у мішок два сувої тонкого домашнього полотна, вишиті мамою
рушники, декілька новеньких ряден і рушив на Псковщину», звідки привіз
два клунки жита3. Усі подібні факти необхідно зібрати і ретельно дослідити,
що дасть можливість глибше розкрити реальні втрати української народної
культури в часи голодомору.
Геноцид завдав небаченого удару по традиційній обрядовості: знесилені
селяни втратили фізичну здатність та потребу виконувати традиційні
обряди, що споконвічно були невід’ємною частиною повсякденного
духовного життя. Фактично голодомор мав завершити руйнування святковообрядової культури, яке більшовицький режим цілеспрямовано здійснював у
попередні роки. Замість святкового ритуалу було чути благання та
голосіння,
якими
селяни
супроводжували
грабіжницькі
дії
хлібозаготівельних бригад. «Браточки дорогенькі, я все, що було, віддав на
хлібозаготовку… Браточки, пожалійте моїх маленьких дітей», – звертався
селянин до кривдників4. «Люди падали уповноваженим у ноги, ридаючи,
просили залишити хоча б часточку», – читаємо у спогадах про голодомор5.
Селяни голосили і благали, щоб не забирали їжу, – але марно. Люди
кричали, плакали, просили, сварилися, проклинали. Плач дітей – одна з
типових картин, що простежується у спогадах про голодомор.
Був зруйнований один із традиційних обрядів українського народу –
обряд поховання, занедбана традиція і культура вмирання. Українській
духовній культурі було притаманне шанобливе ставлення до людини, яка
померла та до місця поховання, однак в умовах масового вбивства голодом
ця традиція втратила будь-яке значення. Очевидець так описав похоронну
процесію періоду геноциду: «Покійника прив’язували до одноколісної тачки
і котили перед собою вулицею, через кожні 20-30 кроків зупиняючись для
перепочинку. Ця самітня похоронна процесія розтягувалась на півдня. В яму,
яку копали неглибоко, бо сил не було, іноді клали голий труп»6. Є свідчення,
що селян хоронили в мішках7. Історик О.Веселова на основі спогадів так
описала найтиповішу картину поховання того часу: "Ховали убієнних
голодом у величезних ямах, траншеях. Ніхто не оплакував, не виряджав у
останню путь, ніхто з ними не прощався. Померлих загортали у рядна, а то й
так кидали до ям. Без пошанування, без домовин. Ні хрестів, ні обелісків на

1

Мухіна М. Упокорення голодом: Збірник документів. – К., 1993. – С. 142.
33-й: голод: Народна книга-меморіал. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 135.
Там само. – С. 241.
4
Там само. – С. 344.
5
Там само. – С. 150.
6
Там само. – С. 273.
7
Там само. – С. 139.
2
3

343

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

могилах не ставили"1. Отже, безпам’ятство і неповага до померлих, глум над
тілом померлого стали звичними явищами. Сільська громада, яка раніше
брала на себе поховальні турботи, втратила цю важливу функцію. Були
занедбані звичаї поводження на кладовищі, потреба відвідувати могили
близьких, піклуватися про них. Поховання стало безперервним, щоденним
заняттям, демонстрацією черствості людських душ, байдужості. Свідченням
втрати людського у людині стало закопування у землю ще живих жертв
голодомору, про що свідчать очевидці. Завдання істориків – висвітлити
руйнування релігійно-народної культури вмирання, занепад поховальнопоминальної обрядовості, її символів і атрибутів.
Релігійно-церковне життя в умовах голоду-геноциду – ще один важливий
аспект зазначеної проблеми. Селяни особливо боляче сприймали
плюндрування ікон, які активісти зривали, псували, кидали на долівку або
викидали у двір2. Історики звернули увагу на те, що переживання, пов'язані з
вірою і церквою, в умовах голоду набули нового змісту. Документи ДПУ
свідчать про різке зростання релігійності в умовах загрози масового голоду.
Церкви почали відвідувати колгоспники, члени комун, комсомольці3.
Знесилені голодом селяни не могли відвідувати церкву, що травмувало їхні
душі. Як вказують дослідники, з посиленням голоду в суспільній свідомості і
поведінці селянства спостерігався різкий відхід від християнської культури
як типу цивілізації. Відбувалась архаїзація культури, вихід на поверхню
глибинних пластів історичної пам'яті і ментальності. Підтвердженням таких
процесів історики вважають появу великої кількості провидців, пророків,
поширення релігійних сект4. У руслі даної проблеми важливо також
розглянути суспільну позицію і поведінку сільських священиків, з’ясувати,
до якої міри вони зберегли роль морального авторитету в умовах геноциду.
Важливий аспект проблеми – деморалізація інтелігенції, яка виконувала
важливу функцію носія культури та моралі. Документи свідчать, що сільські
вчителі були поставлені голодом у такі умови, за яких вони перестали бути
еталоном моральності. Частина з них брала участь у каральних акціях проти
селян, "викритті класово ворожих елементів"5. Як підтверджують
дослідження, сталінська "турбота" про вчителя призвела до соціальної

1
Веселова О. Увікопомнення загиблих від голодного мору // Голод-геноцид 1933 року в
Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних
наслідків: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 28 листопада 1998 р.). – К.; НьюЙорк: Вид-во М.П.Коць, 2000. – С. 442.
2
33-й: голод: Народна книга-меморіал. – К.: Рад. письменник, 1991. – С. 188, 200.
3
Подкур Р. Документи державного політичного управління як джерело до вивчення
колективізації та голоду 30-х років на Поділлі // Голод 1932-33, 1946-47. Вінницька область:
Документи і матеріали. – Вінниця, 1998. – С. 32.
4
Васильєв В.Ю., Хоптяр Ю.А. Соціальна поезія селянства Поділля (30-ті роки ХХ ст.) //
Культура Поділля: історія і сучасність: Матеріали другої наук.-практ. конф., присвяченої 500річчю м. Хмельницького (27-29 серпня 1993 р.). – Хмельницький, 1993. – С. 90-91.
5
Касьянов Г.В. Українська інтелігенція в 1933 р. // Проблеми історії України: Факти,
судження, пошуки: Республ. міжвід. зб. наук. пр. – К.: Наукова думка, 1992. – Вип. 2. – С. 93-94.
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дестабілізації в українському селі, депресії, самогубства освітян, моральної і
психічної деградації1.
Історіографічне осмислення проблеми дає можливість накреслити деякі
завдання щодо її дослідження в конкретно-історичному плані. Аналіз
історіографічної ситуації дає змогу зробити висновок, що на даному етапі
процес нагромадження емпіричного матеріалу випереджає його комплексне
конкретно-історичне дослідження. Хоча історики та народознавці істотно
розширили наші уявлення про функціонування української народної
культури за часів панування більшовизму, процес її руйнування в умовах
геноциду 1932-1933 рр. ще не став предметом всебічного конкретноісторичного дослідження. Провідна думка сучасної української історіографії
– руйнування народної культури в умовах геноциду, тому місія історичної
науки полягає в тому, щоб наповнити загальні характеристики конкретними
фактами, показати, як відбувався цей процес. Для цього варто здійснити
системний аналіз народної культури як цілісності, у якій будуть висвітлені
всі її складові. Це означає, що кожен компонент традиційної народної
культури, усі її форми можуть стати сюжетами наукових дослідів. На нашу
думку, необхідно простежити вплив геноциду на свята, обряди, пісенну,
музичну, усну народну творчість, народні знання, світоглядні уявлення,
вірування, мораль, вишивання, писанкарство, різьбярство, гончарство,
народну архітектуру тощо. Для цього дослідники мають значні інформаційні
ресурси, зосереджені в архівних джерелах і спогадах очевидців. Джеймс
Мейс ще у 1993 р. зауважив, що усні розповіді є найціннішим джерелом для
оцінки духовної шкоди, завданої українському народові2. Досить сказати, що
спогади про голодомор, які вже опубліковані, охоплюють практично всі
регіони, однак інформація, що міститься в них, ще належним чином не
систематизована. Очевидно, все ще дається взнаки інерція упередженого
ставлення до усних джерел як до міфологічних. Звичайно, усним свідченням
притаманний суб'єктивізм, і до них, як і до будь-яких інших джерел,
необхідно ставитися критично. Спогади несуть ту інформацію про стан
народної культури, яка недостатньо відбилася в документах, тому ми
переконані, що аналіз цього потужного джерельного масиву дасть
можливість відтворити цілісну і достатньо повну картину руйнування
народної культури в умовах геноциду. Помітно, що усна історія про
голодомор утверджується в українській історіографії3. Як показують сучасні
дослідження, побудовані на усних свідченнях про голод, спогади про
трагедію 1932-1933 рр. дають унікальний матеріал для культурноантропологічних і етнографічних досліджень.

1
Кузьменко М.М. Сталінська турбота про вчителя: освітяни України в роки голодомору
(1931-1933) // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матер.
Всеукр. наук. конф. (Київ, 15 листопада 2002 р.). – К.: МАУП, 2003. – С. 140-145.
2
Джеймс Е.Мейс. Висновки та перспективи дослідження голоду 1933 року // Сучасність. –
1993.– № 4. – С. 154.
3
Борисенко В. Усна історія про голодомор 1932-1933 років // Три голодомори в Україні в
ХХ ст.: погляд із сьогодення: Матеріали міжнар. наук. конф. (7 листопада 2002 р.). – К.:
Українська Видавнича Спілка, 2003. – С. 218-232.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Кривошея В.В. (Київ)
КОЗАЦЬКА СТАРШИНА ГЕТЬМАНЩИНИ:
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ
В статті висвітлюється сучасний стан дослідження козацької
старшини Гетьманщини. Автор переконує, що деякі аспекти даної теми не
досить висвітлені, і тому є потреба створення фундаментальної
монографії «Козацька старшина Гетьманщини», в якій знайшли б
відображення всі прояви діяльності української еліти того часу.
Крізь призму проблем джерелознавства, історіографії, структурного
аналізу протягом часу існування Української козацької держави доведено,
що козацька старшина як історичне явище має право бути об’єктом
спеціального дослідження1. За останніми підрахунками структура праць про
козацьку старшину за весь час виглядає наступним чином: 50 % присвячені
персональному складу, біографіям та генеалогії, 28 % – державотворчій
діяльності, 8, 3 % – формуванню старшини, 6 % – духовній сфері старшини,
3 % – дипломатичній діяльності, 2,5 % – військовій діяльності, 2,2 % –
політичній культурі і національній свідомості2.
На сучасному етапі вдалося з’ясувати основні етапи, напрями і ступінь
наукової розробки досліджуваної теми3. Динаміка зміни цілей, підходів,
теоретико-методологічних засад, ступеня науковості досліджень зазначеного
1
Мицик Ю.А. Історія українського козацтва: актуальні проблеми досліджень // Київська
старовина. – 1992. – № 3. – С. 2-6; Мицик Ю.А. Національно-визвольна війна українського
народу 1648 – 1654 рр. (Деякі підсумки, проблеми і перспективи дослідження) // Пам’ять століть.
– 1998. – № 4. – С. 2-13.
2
Фицик Л.А. Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини 1648 –
1782 рр. (Історіографія проблеми). Дис. … канд. іст. наук. – К., 2007. – С. 179.
3
Фицик Л.А. Сучасна історіографія української козацької старшини // Україна: вчора,
сьогодні, завтра: Зб. наук. пр. / Ред. кол.: В. Вашкевич та ін. – Запоріжжя, 2003. – С. 314-324.
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сюжету дали змогу виділити чотири етапи: зародження наукових підходів
(кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.), дореволюційний (20-ті рр. ХІХ – початок
ХХ ст.), радянський (ІІ пол. 20-х рр. – кінець 80-х рр. ХХ ст.), сучасний, що
розпочався з проголошенням державної незалежності України. Відсутність
спеціальних досліджень вказаної проблематики протягом трьох перших
періодів зумовлювала описовість і фрагментарність у працях з історії
Гетьманщини. Перетворення проблеми у повноцінний об’єкт дослідження
відбулося лише в умовах отримання державної незалежності України.
Протягом четвертого періоду відбулися значні зрушення, але в більшості
випадків вони стосуються постановки нових історіографічних питань та
часткового їх вирішення. Синхронний аналіз масиву вітчизняної та
зарубіжної історіографії, що вивчала різні аспекти діяльності української
козацької старшини, засвідчив, що період “первісного нагромадження”
емпіричних знань у вітчизняній історіографії дещо затягнувся. Українська
історіографія у багатьох напрямах знаходиться далеко не на завершальному
етапі цього періоду емпіричних знань. Такий стан обумовлений тим, що у
перший період дослідження історії України відбувалися в річищі пануючих
російської і польської історіографії, у другий період стався розрив тяглості
українського історіографічного процесу, який лише наприкінці цього
періоду
відродився,
але
залишався
в
тисках
тоталітарного
антифактологічного, антиемпіричного, антинаукового підходу до багатьох
питань історичного минулого.
Вирізнення всіх компонентів джерельної бази дало можливість
використати їх у системі, коли одне джерело доповнює чи дає можливість
перепровірити інше, при чому факти визначаються завдяки критичному
аналізу різних даних одного джерела або через синтез матеріалу з кількох
джерел1. Стосовно документального виду джерел зазначимо, що
першочергове значення за ступенем важливості й об’ємом використання для
нашого дослідження має обліково-статистичний різновид, потім ідуть
судові, дипломатичні і законодавчі акти, яких особливо багато у
гетьманських універсалах2. Перевірка повноти і достовірності вказує на
переваги реєстрів, присяг та відомостей. Вивчення текстів джерел та
проведення їх історичної критики дає можливість зробити висновок про те,
що надійним джерелом є пом’яники, заповіти, метричні і сповідальні книги,
судові та маєткові документи. З наративних же джерел найбільшу увагу
привертає листування, меншою мірою – літописи. Літописці хоча і мали
високе бажання неупереджено відобразити історичні реалії, проте їх
спроможність і об’єктивність була набагато нижчою, ніж у творців –
1
Мицик Ю.А. Писемні джерела з історії українського козацтва // Історія українського
козацтва. Нариси в двох томах. – К., 2007. – Т. 2. – С. 541-588.
2
Універсали Богдана Хмельницького 1648 – 1657 / І. Крип’якевич, І. Бутич (упор.). – К.:
Альтернативи, 1998. – 383 с.; Універсали Івана Мазепи. 1687 – 1709 / Упоряд. І.Бутич. – К.;
Львів: НТШ, 2002. – 757 с.; 2006. – Ч. ІІ. – 798 с.; Універсали українських гетьманів від Івана
Виговського до Івана Самойловича (1657–1687). – К.; Львів: НТШ, 2004. – 1086 с.; Гетьманські
універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарнавського / Підгот. до друку
та передмова І.Ситого // Сіверянський літопис. – 1998. – № 1. – С. 83-90; № 2. – С. 31-46; № 3. –
С. 72-84; № 4. – С. 37-58; № 5. – С. 67-82; № 6. – С. 62-85.
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сучасників документації. Тому інформація літописів використовувалася
лише після спеціальної комплексної перевірки і порівняння з іншими
документами. Зазначимо, що джерельна база дослідження збереглася
нерівномірно як за часом, так і територіально. Особливо великі втрати маємо
щодо Гетьманщини періоду 1648 – 1715 рр., що відобразилося і на повноті
реєстрів старшини. Це ж стосується і локальної історії, якщо Лівобережжя
документоване краще, то про старшину правобережних полків збереглися
лише поодинокі згадки. Проте прогалини в окремих групах джерельної бази,
розпочинаючи з 1715 р., не впливають на її повноту. Реєстри доповнюються
даними присяг, «сказок» і послужних списків, метричних і сповідальних
книг, купчих, тестаментів. Для генеалогій козацько-старшинських родів
першочергове значення мають дворянські родовідні книги, контрольним
джерелом є поминальні записи синодиків.
Останнім часом уточнено структуру старшинських урядів (доповнено
такими елементами як старший полковий канцелярист, полковий
підканцелярист, сотенний канцелярист, виборними тимчасовими посадами
полкових і сотенних комісарів). Вказано на особливу роль уряду городового
отамана полкового міста, на падіння ролі генерального обозного і стрімкий
ріст впливу генерального писаря. Привернута увага до таких категорій як
військові і полкові капелани (священики). Вдалося здійснити структурні
узагальнення старшинської урядової та неурядової ієрархії.
В історіографії подано тенденції еволюції значного військового
товариства, вказано, що отриманню такого статусу передувало знаходження
на старшинському уряді. Виявлено і складено перелік значних військових
товаришів стосовно яких такі уряди ще необхідно встановити. Відзначені
республіканські коріння виникнення значного товариства та заміну його
бунчуковим товариством як інститутом гетьманської влади. Вдалося
відобразити місце подвійних товаришів (які упускаються у всіх відомих
ієрархіях) серед комонних урядників.
Порівняно з дещо застарілими даними Ю.Гаєцького1 виявлено і
доповнено персональний склад старшини шляхом укладення їх реєстру, який
нараховує 4392 урядники різних рівнів (рахуючи від сотників і вище), що
репрезентували 2921 родину. З них 276 родин мали по два представники, 141
– по три, 74 – по чотири, 51 – по три, 31 – по шість, 10 – по сім, 12 – по вісім,
13 – по дев’ять, 11 – по десять, 3 – по одинадцять, 2 – по дванадцять, 2 – по
тринадцять, 3 – по чотирнадцять, 1 – п’ятнадцять, 2 – по сімнадцять, 1 –
дев’ятнадцять2.
З 140 родин правобережних полків відомо 158 полковників: по три –
Бути, Дорошенки, Золотаренки, Гамалії, по два – Яненки, Трушенки,
Лизогуби, Коваленки (Ковалевські), Гуляницькі, Воронченки, Гродзенки,
Бутенки, Безпалі, Богаченки.
1
Gajecky G. The Cossak Admіnіstratіon of the Hetmanate. V. 1 – 2. – Cambrіdge, 1978;
Gajecky G. Cossack general staff officers // Баран О., Герус О.В., Розумний Я. Ювілейний збірник
Української вільної академії наук в Канаді. – Вінніпег; Манітоба, 1996.
2
Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Ч. 1. Урядники гетьманської адміністрації. –
2-ге вид. – К., 2005. – 259 с.
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З 223 полковників 113 полковничих родин Лівобережжя 32 родини мали
кількох представників. Дві родини дали козацькому війську по чотири
полковники (Сулими і Самойловичі), 10 родин по три (Танські,
Милорадовичі, Лизогуби, Левенці, Ігнатовичі, Золотаренки, Жураховські,
Горленки, Гамалії, Апостоли), 20 родин по два (Щербини, Черняки,
Розумовські, Пушкаренки, Постоленки, Полуботки, Небаби, Носачі,
Максимовичі, Іскри, Кочубеї, Коровки-Вольські, Ілляшенки, Завадовських,
Гуляницькі, Гладкі, Гаркуші, Галагани, Бутрими, Борсуки).
Загалом встановлено 361 полковник з 205 родин Гетьманщини. Одна
родина Золотаренків дала козацтву 5 полковників, чотири родини (Сулими,
Самойловичі, Бути, Гамалії) – по чотири, 10 родин (Танські, Левенці,
Лизогуби, Милорадовичі, Ігнатовичі, Завадовські, Жураховські, Дорошенки,
Горленки, Апосоли) – по три, 30 родин (Безпалі, Богаченки, Борсуки,
Бутрими, Бутенки, Гладкі, Гаркуші, Галагани, Воронченки, Ганджа,
Ковалевські, Коровки-Вольські, Яненки, Якубовичі, Щербини, Черняки,
Трушенки, Розумовські, Гродженки, Гуляницькі, Ілляшенки, Іскри, Пушкарі,
Полталенки, Полуботки, Небаби, Мозирі, Максимовичі, Кочубеї, Носачі) –
по два.
Зроблено попередні розвідки персонального складу сотенної старшини
усіх полків Гетьманщини, внесених до реєстру, що включає сотенних
отаманів, писарів, осавулів і хорунжих.
Систематизовані і доповнені знання родоводів українських гетьманів.
Виявлені прізвища двох чоловіків Ганни Золотаренко, які передували
Богдану Хмельницькому. Введені до наукового обігу чотири нових
синодики роду Хмельницьких, сім Виговських, один Петра Дорошенка, три
Мазепи, один Демешків-Стрешенців. Встановлені родинні зв’язки
Хмельницьких по материнській лінії Богдана, зібрані розпорошені дані про
Хмельницьких у ХVIII ст. Вперше опублікований, підготовлений
В.Модзалевським, родовід гетьмана Тетері. Встановлено прізвище першої
дружини Григорія Дорофійовича Дорошенка – брата гетьмана, яка походила
з любецької шляхетської родини Посудевських-Кононовичів, що дало змогу
показати ще одну лінію впливу гетьмана на Чернігівщину. Третя ж його
дружина – Євдокія Федорівна Мовчан – сприяла його знаходженню на
Сіверщині. Наголошено на необхідності виправлення в науковій літературі
прізвища гетьмана Ігнатовича і позбутися його прізвиська Многогрішний,
яке з’явилося після його гетьманування. Вперше опрацьовано родовід
материнської лінії Мазепи – Мокієвських, Скоропадського – Величковських,
Розумовського – Демешків-Стрешенців. Введені до наукового обігу дані про
рідних сестер Данила Апостола – тіток гетьмана.
Аналіз реєстру сотників протягом 1648-1782 рр. засвідчив наявність 153
сотницьких династій, що дає можливість стверджувати про значно більшу
роль походження, ніж вважалося раніше. Якщо дифіцит священицьких місць
вів до того, що молодші сини вимушені були ставати дяками і паламарями,
опускаючись у соціальній ієрархії, то у козацькому війську нащадки
сотників залишалися в елітному середовищі через службу значковими
товаришами, тобто зараховувалися до неурядової старшини.
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Головними напрямами досліджень є економічна, соціально-політична та
духовна сфери її діяльності з поглибленим акцентом на економічну як
визначальну. Розглядаючи основні тенденції еволюції діяльності козацької
старшини протягом середини XVII – XVIII ст., вчені встановили, що саме
економічні потенції нового зверхнього шару поставили старшину в
становище нових поміщиків. Процес цей визнається в українській
історіографії як цілком закономірний. Та як не парадоксально, економічна
сфера діяльності старшини все ще залишається до кінця не вивченою.
Чекають своїх дослідників проблеми землеволодіння та промислових
об’єктів (мануфактура, млинарство, винокуріння) власності старшини,
еволюція її взаємовідносин з іншими станами тогочасного українського
суспільства, вплив старшини на розвиток краю, виявлення економічного
стану різних категорій старшини, особливо сотенної і неурядової.
Здійснені лише перші спроби характеристики гетьманських палаців,
архітекторів у Гетьманщині. Статки старшини, розміри і тип маєтку, скільки
селян працювало, яка продукція і в яких об’ємах вироблялася, що
вироблялося на продаж, як організовувалися ярмарки, збір на них податків
поки що залишаються поза увагою дослідників.
У системі планування і регулювання економіки більша увага приділялася
російському втручанню, ніж внутрішнім регулятивним процесам. Еволюція
рангових маєтностей і рангових селян досліджувалася лише в окремі
історичні періоди та в окремих місцевостях, а комплексного щодо часу і
території спеціального дослідження бракує.
Досліджуючи соціальні основи козацтва, вдалося виявити частку родин
шляхетського походження у козацькому середовищі. Якщо В.Липинський до
шляхтичів зараховував 3, 3 %, то наші дослідження дають підстави
стверджувати про набагато вищу частку – 12, 6 %. У зв’язку з цим є підстави
стверджувати, що головним джерелом формування старшини була
покозачена шляхта.
Визначена регіональна типологія основних козацько-старшинських
угруповань. Виходячи з класифікації старшини та їх угруповань за
походженням, часом і тяглістю отримання старшинського уряду,
внутрішньо-традиційних регіональних підходів, зовнішньо-політичної
орієнтації, відзначена її неоднорідність. За часом отримання урядів вони
розподілялися на старшину дореволюційного часу і періоду революційних
перетворень, на початку Національно-визвольної війни (1648 – 1663) за
регіональними особливостями старшину центрального (корінних полків),
західного (козацько-шляхетських полків), північно-східного (полків
Чернігівського воєводства), південно-східного (полків січової орієнтації і
впливу), надалі – на правобережну і лівобережну (1663 – 1676), вихідців із
Правобережжя і місцевої лівобережної старшини (1676 – 1687). Надалі за
гетьманування Мазепи існували залишки угруповання полків колишньої
південно-східної групи – Полтавський, Миргородський, Лубенський і
Гадяцький полки. Єдність угруповань першочерговою основою мала
причетність до того чи іншого фамільного клану. Протягом ХVIII ст. при
відсутності реального системоутворюючого стрижня – абсолютної
гетьманської влади – зникає потреба боротьби за неї і як наслідок –
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необхідності козацько-старшинських угруповань. В умовах обмеження і
поступового знищення гетьманської влади та влади старшини (1708 –
1782 рр.) нівелюються її кланові і регіональні відмінності.
За зовнішньо-політичними симпатіями й орієнтаціями старшина
поділялася на самостійницьку, пропольську, промосковську. Старшини із
сталою протурецькою чи протатарською орієнтацією виявити не вдалося. Це
свідчить, скоріше, про використання татарського і турецького фактора в
українській політиці, чим бажання підкорення султану чи хану.
Пощастило відобразити не лише на загальнодержавному рівні, а й у
багатьох полках наявність та еволюцію старшинських угруповань, серед
яких протистояння у Миргородську полку Лісницьких і Гладких,
Переяславському – Сулим і Романенків, Ніжинського – Гуляницьких і
Золотаренків, Полтавському – Жученків і Герциків, зробити спроби ув`язати
внутрішньополкові суперечки суперечками у центрі.
Еволюція місця та ролі неукраїнців у соціальній та національній еліті
збігалася з історичними періодами існування Української козацької держави.
У 1648 – 1676 рр. вони перебували поряд з українцями в козацькому війську,
переймалися їх інтересами, боролися з ворогами України (волохи Апостоли,
Скидани, серби Думитрашки-Райчі, Сербини, Новаковичі, греки
Мигалевські, Мазаракі, Греки). У 1676 – 1708 рр. спочатку допомагали
утвердженню покозаченої правобережної шляхти на лівобережному
гетьманстві, а потім стверджуються і самі в тепер уже їхній Україні.
Протягом 1708-1782 рр. самодержавство активно використовувало
неукраїнців для руйнації Гетьманщини та її інкорпорації (волохи
Станіславські, Кицеші, Бразули, Афендики, серби Божичі, Милорадовичі,
Милютовичі, Требинські греки Томари, Костянтиновичі, Греки).
Найбільше неукраїнського елементу в командних органах козацької армії
давали білоруси. Особливо багато їх було серед полчан стародубських і
ніжинських, але встановлення їх серед козацької старшини ще вимагає
спеціального дослідження. Складнощі цього процесу пов’язані з
традиційним формуванням козацтва як з українських, так і білоруських
земель, а також тим, що у самому Війську Запорозькому різниці між
українцями і білорусами, як свідчать документи, не робили, тобто рівень
усвідомлення окремішності від білорусів був набагато слабшим, ніж від
московитів. Загалом відсоткове співставлення неукраїнців серед старшини в
полках Гетьманщини коливалося від 1 до 11 %, а саме: Переяславський полк
– 11 %, Гадяцький – 4,6 %, Миргородський – 3,3 %, Лубенський і
Стародубський – 2,7 %, Полтавський – 1,8 %, Чернігівський і Київський –
1,5 %, Прилуцький – 1,4 %, Ніжинський – 1 %. Разом неукраїнці в
старшинському середовищі складали 3,9 %, серед них 53 представники
волоського походження, по 29 євреїв і греків, по 19 татарського і
сербського, 10 росіян, 4 болгари, по 3 поляки і угорці, 2 молдавани, по
одному чешського, німецького і циганського походження.
Відсутність серед козацької старшини представників неправославного
віросповідання засвідчує жорсткий підхід у релігійному питанні.
Представники польських католицьких родів отримували уряди лише як
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нагороду після переходу до православної віри, всі старшини-євреї були
вихрестами, це ж стосувалося і татар.
Дослідження еволюції суспільної значущості старшинських родин,
періоди їх політичного підйому та занепаду вказують на те, що
старшинсько-козацькі родини періоду Богдана Хмельницького поступово
сходили з політичної арени і лише в останній період існування козацької
держави вони дещо повернули собі вплив. Це сталося внаслідок того, що
владні старшинські родини І пол. ХVIII ст. протягом 1764 – 1782 рр.
переорієнтовувалися на російську суспільну ієрархію. Встановлено, що з 601
старшинської родини відомих за гетьманування Богдана Хмельницького за
Самойловича на урядах залишалися 75, за Мазепи – 64, Скоропадського – 40,
Апостола – 31, в останній період існування козацької держави – 37.
Використавши генеалогічні дані, здійснена географічна локалізація т. зв.
іменних сотень у правобережних полках, а саме: у Канівському полку сотня
Стародуба визначена як Литвинецька, Волинця – Пекарська, Кулаги –
Костенецька, Богданенкова – Келебердинська, Ращенка – Леплявська,
Рощенка – Бубнівська, в Корсунському полку сотня Остапа Ярощенка як
Богуславська, Гавриленкову – Звенигородська, а Куришкову і Корчовського
– Стеблівські. Завдяки генеалогічним матеріалам вдалося встановити, що
перед Національно-визвольною війною Переяславський полк включав
територію навколо Миргорода і Лубен, які у 1638 – 1648 рр. були сотенними
центрами цього полку.
Стосовно географічного дослідження козацької старшини відзначимо
найбільш високий рівень дослідження козацької старшини Переяславського
полку1, є монографічні дослідження стосовно Корсунського2, Уманського3,
Канівського4, Білоцерківського полків5, значну інформативність має праця
Л.Розсохи про старшину Миргородщини6. На початковому етепі знаходяться
дослідження старшини Чернігівського полку7. Стосовно старшини
1
Кривошея І.І. Козацька старшина Переяславського полку: 1648 – 1782 рр.: Автореф. дис. …
кан. іст. наук. – К., 1998. – 16 с.; Кривошея І. Старшина Баришівської сотні Переяславського
полку у XVII-XVIII ст. (персональний склад та генеалогія). – К.: ТОВ «Міжнародна фінансова
агенція», 1998. – 19 с.; Кривошея В. Генеалогія українського козацтва. Переяславський полк. –
К., 2004. – 417 с.; Кривошея В., Кривошея І. Сосниця козацька. – К.: ІПіЕД НАН України, 1999. –
67 с.; Кривошея В., Кривошея І. Нариси історії Київщини періоду козацтва. Березань. – К., 2001.
2
Мицик Ю.А., Степенькін С. Корсунщина козацька. – Корсунь-Шевченківський, 1997. –
126 с.; Кривошея В.В. Матеріали до історії та генеалогії Корсунського полку // Корсунський
часопис. – 1997. – № 5. – С. 2-29.
3
Мицик Ю.А. Умань козацька і гайдамацька. – К., 2002. – 187 с.; Кривошея В. Уманське
козацтво: історичні дрібниці // Україна вчора, сьогодні, завтра. Зб. наук. пр. / Ред. кол.:
В. Вашкевич та ін. – К.: ІПіЕНД НАН України, 1999. – С. 48-62.
4
Мицик Ю.А. Канів козацький. – Канів, 1997. – 67 с.; Кривошея В. Генеалогія українського
козацтва: Канівський полк. – К.: Стилос, 2006. – 220 с.
5
Кривошея В.В. Генеалогія українського козацтва: Білоцерківський полк. – К.: Стилос, 2002.
– 183 с.
6
Розсоха Л. Миргородська старовина. Дослідження. Статті. Нариси. Розвідки. – Кобеляки,
2002. – 424 с.
7
Кривошея В. Деякі питання генеалогії козацько-старшинських родин Чернігівського полку
// Сіверянський літопис. – 1997. – № 1-2. – С. 32-46; Кривошия В.В., Кривошея І.І. Нариси історії
Чернігівщини періоду козацтва І. Борзна. ІІ. Волинка. – К.: ІПіЕД НАН України, 1999. – 126 с.;
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Полтавського полку після праць О.Лазаревського , маємо брошуру
Ю.Мицика про Царичанську сотню2, праці В.Мокляка3. Як не дивно, до
найменш дослідженних на сучасному етапі варто віднести Ніжинський
полк4. Багато уваги приділяють дослідники Волині5 і Поділлю6. В
Чигиринському полку як у попередній, так і в сучасній історіографії активно
розробляється лише історія Кременчука7. В новітній історіографії відсутні
спеціальні праці про старшину Гадяцького, Лубенського, Прилуцького
полків на Лівобережжі, Черкаського – на Правобережжі.
Вдалося
географічно
локалізувати
масові
переходи
козаків
правобережних полків на Лівобережжя. Козацтво і старшина Чигиринського
полку перейшли до південних сотень Миргородського полку і Прилук,
Канівського – до Переяслава, Золотоноші, Бубнова і Келеберди
Переяславського, Корсунського – до Конотопу Ніжинського полку,
Смілянської і Хмелівської сотень Лубенського, Уманського – у Ромни
Лубенського полку й орільські сотні Полтавського полку, Білоцерківського –
до Козельця Київського й Опішні Гадяцького полків, Брацлавського – до
Миргорода.

Мельник А. Чернігівське козацтво // Україна: вчора, сьогодні, завтра. – Запоріжжя, 2003. – С. 5061; Мельник А. Чернігівщина козацька (до новітньої історіографії) // Генеалогічні записки
Українського геральдичного товариства. – Біла Церква, 2001. – С. 293-297; Пиріг П.В.
Чернігівщина у визвольній війні українського народу 1648 – 1654 рр. – К., 1993. – 85 с.;
Пиріг П.В. Нариси соціально-економічної історії Чернігівщини у другій половині ХVІІ ст. – К.,
1998. – 184 с.
1
Лазаревский А. Полтавщина в XVII веке // Киевкая старина. – 1891. – Кн. 9. – С. 357-374;
Лазаревский А.М. Исторический очерк местности, составлявшей Полтавский полк (неоконченная
рукопись) // Киевская старина. – 1903. – Т. 81. – С. 97-107.
2
Мицик Ю.А. Царичанка козацька. – К., 2004. – 88 с.
3
Мокляк В. Документ про виплату річної платні в Полтавському полку // Полтавський
краєзнавчий музей: Зб. наук. статей 2004 р. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С. 389-413; Його ж.
Вибори сотника в Маяцькій сотні Полтавського полку // Полтавський краєзнавчий музей: Зб.
наук. статей 2004 р. – Полтава: Дивосвіт, 2005. – С. 317-329; Його ж. Місто Полтава в 60-х роках
ХVIII століття // Гетьманська скарбниця. Гетьманські читання. – К., 2007. – Вип. 3. – С. 160-170.
4
Пиріг П.В. До питання про Ніжинський полк у роки визвольної війни українського народу
// Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку: Матеріали
республіканських історичних читань. – К., 1991. – С. 65-71.
5
Степанков В.С. Становлення державних інституцій у південно-східній Волині та причини
їх ліквідації на початковому етапі національної революції (1648 – серпень 1649 рр.) // Велика
Волинь: минуле і сучасне. – Ізяслав, 1994; Ярошинський О.Б. Волинь у роки української
національної революції середини ХVII ст. – К.: Вид. дім «Стилос», 2005. – 460 с.;
Ярошинський О.Б. До питання про основні чинники Української національної революції
середини ХVІІ ст. (за матеріалами Волинського воєводства) // Українознавство. – 2004. – Число
3-4. – С. 334-339.
6
Степанков В.С. Розвиток подій національного визволення на території Поділля влітку
1648 року // Подільська старовина. Науковий збірник на пошану вченого і краєзнавця
В.Д. Отамановського. – Вінниця, 1993. – С. 153-162; Дан О. Козацтво Брацлавщини в боротьбі за
свободу і незалежність. 1648 – 1676 рр. – К.: Вид. дім «Стилос», 2004. – 287 с.
7
Ткаченко М. Нарис історії Кременчуччини до початку ХVIII ст. // Записки Історикофілологічного відділу ВУАН. – К., 1929. – Т. ХХІV; Вирський Д. «Українне місто»: Кременчук
від заснування до 1764 р. – К., 2004. – 436 с.
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Огляд історіографії хронологічно стосовно старшини за доби окремих
гетьманів уже здійснений1, відзначимо лише, що найглибше дослідженний
період Івана Мазепи2.
У часовому проміжку найбільша кількість досліджень стосується доби
Національної революції 1648 – 1676 рр., особливо періоду гетьманування
Богдана Хмельницького та доби гетьмана Івана Мазепи. Вдалося
виокремити персональний внесок наукових шкіл і вчених, включаючи й
істориків української діаспори, у дослідження козацької старшини.
Найбільші успіхи маємо у дослідженні формування старшини в працях
С.Лепявка3,
В.Щербака4,
старшинського
джерелознавства
–
М.Ковальського5, Г.Швидько6, Ю.Мицика7, М.Крикуна8, В.Кривошеї1,
1
Кривошея В.В., Фицик Л.А. Українська козацька старшина (огляд літератури) // Гілея. –
2005. – № 2. – С. 193-230.
2
Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники і прибічники. – К., 2004. – 602 с.
3
Леп’явко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. – Чернігів: Сіверянська думка, 1996. –
286 с.; Його ж. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561–1591). – Чернігів, 1999.
4
Щербак В. Козацька верхівка другої половини ХVI – середини ХVII ст. // Київська
старовина. – 1997. – № 5. – С. 3-11; Його ж. Нова влада (до початків формування козацької
старшини) // Неопалима купина. – 1995. – № 5-6. – С. 187-192; Його ж. Українське козацтво:
формування соціального стану. Друга половина ХV – середина ХVІІ ст. – К.: Вид. дім “КМ
ACADEMIA”, 2000. – 295 с.; Його ж. Козацький реєстр 1638 р. як історичне джерело // Наукові
записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”: Історичні науки. – К., 2002.
– Т. 20. – Ч. 2. – С. 15-19.
5
Ковальський М.П. Проблеми джерелознавства історії українського козацтва // Українське
козацтво: витоки, еволюція, спадщина: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 500-річчю
українського козацтва (Київ – Дніпропетровськ, 13-17 травня 1991 р.): У трьох випусках. – К.: Інт історії України НАН України, 1993. – С. 11-13; Ковальський Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ
архивных источников по истории Украины XVI-XVII вв.: Учеб. пособие. – Днепропетровск,
1984. – 82 с.
6
Швидько Г.К. Діловодчі акти козацьких органів влади як джерело до історії міст
Гетьманщини другої половини ХVII-ХVIII ст. // Дніпропетровський історико-археографічний
збірник. – Дніпропетровськ: Генеза, 2001. – С. 317-329; Її ж. Фамільні архіви Гетьманщини:
археографічний аналіз публікацій // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.;
Нью-Йорк: Вид-во М.П.Коць, 2002. – Вип. 7. – С. 13-22.
7
Мыцык Ю.А. Анализ архивных источников по истории Освободительной войны
украинского народа. – Днепропетровск, 1983; Його ж. Джерела з історії національно-визвольної
війни українського народу середини ХVІІ ст. – Дніпропетровськ: Дніпро, 1996. – 262 с.; Його ж.
З українського дипломатарія 2 пол. 17 ст. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. –
Львів, 1997. – Т. 233. – С. 360-397; Його ж. Огляд джерел з історії України та Росії ХV–ХІХ ст. в
зібраннях ФРН // Український археографічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3/4. – С. 110-140;
Його ж. Регести з документів "татарського відділу" Архіву коронного в Варшаві (кінець XVIXVII ст.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до XVIII ст.). – К.: Ін-т
історії України НАН України, 2002. – Вип. 2. – C. 318-365; Його ж. Про видання "Українського
жіночого дипломатарія доби Гетьманщини" // Спеціальні історичні дисципліни. – К., 2000. – Т. 5.
– № 1. – С. 42-52; Його ж. "Козацький відділ" фонду "архів коронний у Варшаві" АГАД // Історія
і особистість історика: Зб. наук. пр., присвяч. 60-річному ювілею проф. Ганни Кирилівни
Швидько. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 55-58 та ін.
8
Крикун М. Корсунська рада 1669 р. // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. Праці
історико-філософської секції. – Львів, 1999. – Т. ССХХХVІІІ. – С. 117-148; Його ж. Інструкція
послам Війська Запорозького на варшавський сейм 1666 року і відповідь короля Яна Казимира
на неї // Україна модерна. – Львів, 1999. – Ч. 2-3. – С. 311-349; Його ж. Інструкція послам
Війська Запорозького на Варшавський сейм 1664 року // Україна модерна. – Львів, 2000. –
С. 374-449; Його ж. Інструкція послам Війська Запорозького на елекційний та коронаційний
сейми 1669 року // Центральна і Східна Європа в ХV-ХVІІІ століттях: Питання соціально-
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державотворчій діяльності – В.Смолія і В.Степанкова , Я.Дашкевича3,
О.Гуржія4, З.Когута5, В.Панашенко6, соціально-економічного розвитку –
В.Борисенка, О.Путро, політичних угруповань – Т.Яковлєвої7, духовній
сфері старшини – Ю.Мицика8, О.Струкевича9, І.Дзири10, А.Бовгиря11,
дипломатичній діяльності – В.Брехуненка12, В.Горобця1, Т.Чухліба2,
економічної та політичної історії. До 100-річчя від дня народження професора Дмитра
Похилевича / За ред. Л.Зашкільняка та М.Крикуна. – Львів, 1998. – С. 189-211.
1
Кривошея В.В. Українська козацька старшина. Ч. 2. Синодики як джерело до козацькостаршинської генеалогії. – К., 1998; Його ж. Українська козацька старшина (огляд джерельної
бази) // Гілея. – 2005. – № 1. – С. 215-236.
2
Смолій В., Степанков В. Українська державна ідея XVII–XVIII століть: проблеми
формування, еволюції, реалізації. – К.: Альтернативи, 1997. – 367 с.; Смолій В., Степанков В.
Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності. – К.: Наук. думка, 1994. – 261 с.;
Смолій В.А., Степанков В.С. Гетьман Петро Дорошенко // Український історичний журнал. –
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сфрагістики – І.Ситого , О.Однороженко вивчення внеску окремих
істориків у вивчення проблематики – Ю.Пінчука4, І.Верби5.
Одним із найважливіших напрямів дослідження стало вивчення
державотворчої діяльності козацької старшини, в першу чергу
функціонування установ Української держави. Заслуговує на подальшу
увагу дослідників питання діяльності Генеральної військової канцелярії6,
Генерального військового суду, Скарбової канцеляції, канцелярії
Генеральної військової артилерії, їх внутрішньої структури, особового
складу, вирішення ними державних та військових справ. Ці прогалини
намагаються поступово ліквідувати дослідники із зарубіжної діаспори та
сучасні вітчизняні вчені, праці яких займають провідні позиції. Якщо
дослідження козацької старшини під час правління першої Малоросійської
колегії розпочалися7, то поза увагою лишаються такі періоди діяльності
старшини як її участь у роботі уряду Міністерського правління, другої
Малоросійської колегії.
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Таким чином, можна констатувати, що проблема ролі старшини у
формуванні Української козацької держави хоча і була весь час у полі зору
істориків, але поки що не може бути віднесеною до розв’язаних. Завдяки
зусиллям дослідників вдалося вичленити коло питань, які необхідно
вирішити, серед яких: участь старшини у формуванні правової системи і
звичаїв, організація збройних сил і дипломатичні кроки.
Нагальним завданням є ґрунтовне дослідження військових аспектів
діяльності козацької старшини, особливо під час польських походів 30-х рр.
XVIII ст., Семилітньої війни, російсько-турецьких війн ІІ пол. XVIII ст.
Питання дипломатичні, хоча й перебували у полі зору багатьох
вітчизняних та зарубіжних дослідників, однак роль старшинських
угруповань і окремих старшин на міжнародній арені вивчені все ще
недостатньо.
Чекають своїх дослідників проблеми політико-правового статусу
козацької старшини і пов’язане з цим питання про збереження статусу
шляхти. Українські історики простежили процес еволюції козацької
старшини в стан шляхетства, а потім – дворянства, визначили основні її
чинники
соціально-економічні,
юридичні,
соціально-психологічні.
Найбільша увага науковців була сконцентрована на вивченні
співвідношення соціальних та національних чинників у поведінці старшин.
Незважаючи на різні оцінки в історичній науці цієї основної, на нашу думку,
дилеми, яку дослідники намагалися вирішити комплексно, вона загалом
вирішується на користь соціально-економічних важелів. Саме суперечності
соціально-економічного характеру в середовищі козацької верстви на
негативний вплив геополітичного чинника українські історики пов’язують з
втратою старшиною позиції еліти нації, що мало, у результаті, негативний
вплив на долю Гетьманщини взагалі.
Науковцями на різних етапах розвитку історичної науки вивчалися
питання перетворення верстви військової старшини в стан родового
шляхетства. Була звернена увага на те, що зверхня верства складалася з
людей передусім, військових.
Найбільша увага науковців була сконцентрована на вивченні
співвідношення соціальних та національних чинників у поведінці старшин1.
Зняті табу на вивчення цілого ряду питань доби середини XVII – кінця
XVIII ст. дали змогу розпочати процес глибокого і серйозного наукового
дослідження політичної свідомості та політичної культури еліти та її
ментальності. Залишається слабо дослідженою і тема етнонаціональної
ідентичності старшини. Практично ніхто з представників вітчизняної
історіографії кінця XIX – І пол. XX ст. не висвітлював розвитку в
старшинському середовищі національної ідентичності та усвідомлення мети
національно-визвольного руху. Дослідники простежили в українській
історичній науці два підходи до характеристики соціально-політичних

1
Панашенко В.В. Побут і звичаї козацької старшини // Українська козацька держава. – К.,
1994. – С. 127-132.
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орієнтирів української шляхти середини – кінця XVIII ст., які умовно можна
назвати асиміляторськими та традиціоналістськими.
Нерозв’язаним є питання частки шляхти серед старшини на різних етапах
розвитку Української козацької держави1. Вагомий внесок у дослідження
покозачення любецької шляхти зробив І.Кондратьєв2.
Окремими проблемами залишаються дослідження джерел формування,
статусу та функцій неурядової старшини. Предметами окремих
дисертаційних досліджень можуть стати неурядова старшини і кожний з її
чотирьох структурних елементів: значне військове, бунчукове3, військове4 і
значкове5 товариства.
Однією з найменш досліджених проблем історіографії є історія сотенної
старшини, ще менше уваги приділено її повноваженням.
Потребує грунтовного вивчення культурна підсистема діяльності
козацької старшини Гетьманщини, яка включає в себе різні прояви
духовного життя та біосоціальна сфера життя української еліти. Тут увага
має сконцентруватися на меценатстві6, освітніх та релігійних потребах. Всі
ці питання українськими істориками розглядалися досить фрагментарно.
Подальше і поглиблене вивчення, узагальнення й усвідомлення
історіографії козацької старшини залишається актуальним і пріоритетним
завданням українських істориків. Поступове виявлення і виправлення
спотворених або сфальсифікованих подій, явищ і процесів на черзі дня. В
зв’язку з цим відчутною є потреба створення фундаментальної монографії
«Козацька старшина Гетьманщини», у якій знайшли відображення всі
прояви діяльності української еліти того часу.

1
Степанков В.С. Формування української державної еліти та особливості її менталітету в
середині XVII ст. Постановка проблеми // Українська козацька держава: витоки та шляхи
історичного розвитку: Матеріали III Всеукраїнських читань. – К.; Черкаси, 1993. – С. 28-33;
Собчук В. Шляхта Волинського походження в реєстрі Війська Запорозького 1649 року /
В’ячеслав Липинський. Історико-політологічна спадщина і сучасна Україна / Ред. Я. Пеленський.
– К.; Філадельфія, 1994. – С. 201-213.
2
Кондратьєв І.В. Любецька шляхта: генеза та еволюція регіональної військовослужбової
спільноти у ХV – ХVIII ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Харків, 2005. – 15 с.;
Кондратьєв І., Кривошея В. Нариси історії Чернігівщини періоду козацтва. Любеч. – К., 1999. –
106 с.
3
Панашенко В. Бунчукові товариші // Київська старовина. – 1997. – № 5. – С. 24-40;
Репан О.А. Бунчукове товариство у 1735 – 1739 роках // Наддніпрянська Україна: історичні
процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського ун-ту, 2001. – С. 37-38.
4
Панашенко В. Військові товариші // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 166-174.
5
Панашенко В. Значкові товариші // Київська старовина. – 1999. – № 4. – С. 126-141;
Панашенко В. Значкові товариші // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного
розвитку. – К., 2000. – Вип. 7. – С. 165-174; Репан О.А. Значкове товариство у 1735-1739 рр. //
Гуманітарний журнал. – 2000. – № 2. – С. 33-39.
6
Ступак Ф. Меценатство гетьманів та козацької старшини // Україна – козацька держава.
Ілюстрована історія українського козацтва. – К.: Емма, 2004. – С. 788-793.
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Лещук Є.К. (Київ)
«ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС» НА МЕЖІ
ТРАДИЦІЙ КНЯЖОГО ТА КОЗАЦЬКОГО
ЛІТОПИСАННЯ
У статті аналізується «Густинський літопис» як унікальна пам’ятка
перехідного періоду від княжого до козацького літописання, з’ясовується
його джерельне значення для українознавства та місце в українській
літописній традиції.
Українська літописна традиція, започаткована в Княжу добу видатними
київськими мислителями Нестором, Сильвестром та ін., ніколи не
переривалась. Вона була продовжена в Галицько-Волинській і ЛитовськоРуській державах, а відтак у козацько-гетьманську добу. Містком
успадкування і передачі цієї традиції став «Густинський літопис», який
належить до унікальних пам’яток української писемності першої третини
ХVІІ ст. і займає важливе в джерельній базі історії України. Тому природно,
що час і обставини його створення, джерельне значення твору для історії,
лінгвістики та літературознавства здавна були і залишаються актуальною
проблемою дослідження багатьох учених. Наявні праці, присвячені цьому
унікальному джерелу, можна умовно згрупувати за двома напрямами:
історико-джерелознавчі1, автори яких намагалися дослідити історію
створення пам’ятки, встановити авторство і достовірність відомостей,
з’ясувати її значення для історіографії; літературно-лінгвістичні2, в яких
досліджується стиль написання твору і встановлюється його цінність, як
пам’ятки літератури і мови.
Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб дослідити місце
«Густинського літопису» в збереженні та примноженні традицій
українського літописання, розглянути його з погляду українознавства як
комплексної системи найрізноманітніших знань про Україну та українців,
привернувши увагу насамперед до джерельного значення пам’ятки.
Актуальність такого підходу зумовлюється тим, що в науці ще недостатньо
висвітлений комплексний характер «Густинського літопису», його
джерельно-інформаційний потенціал, адже він виступає як пам’ятка усної та
писемної мови, проливає світло на деякі питання етногенезу українського
народу, формування української нації, розвитку української мови та
культури. Літопис є особливо цінним з точки зору українознавства, його
зв’язок з іншими літописними джерелами, що відкриває можливість повніше

1
Див.: Марченко М.І. Українська історіографія. – К.,1959; Його ж. Історія української
культури. – К., 1961. – Т. 3; Толочко О.П. Де було написано Густинський літопис? // Історія.
Історіографія. Джерелознавство. – К., 1990.
2
Кондратенко Д. Лiтопис Густинського монастиря XVII cт. як джерело церковної
iсторiографiї. – К., 2005.
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осмислити успадкування літописцями козацької доби літописних традицій
княжих часів.
«Густинський літопис» отримав свою умовну назву від назви
Густинського Свято-Троїцького чоловічого монастиря, де він зберігався.
Монастир було засновано в 1600 р. у с. Густиня (тепер село Прилуцького
району Чернігівської області). Кілька ченців з благословення архімандрита
Києво-Печерської лаври Є. Плетенецького шукали місце для нової обителі і
натрапили на острів Густинь, який знаходиться на річці Удай. Сама назва
«Густинь» походить від місцевості, що заросла густим лісом, що й сприяло
усамітненню майбутньої обителі. Певний час настоятелем монастиря був
Іосаф, пізніше – князь Михайло Вишневецький, який був власником цих
земель, запросив ігумена Антонієвих печер Ісайю Копинського для
улаштування монастиря, а в 1615 р. надав монастирю грамоту на володіння
островом Густинь. Пізніше Петро Могила вирішив забрати монастир з-під
опіки Копинського, а оскільки Густинський монастир був неофіційним
центром зв’язків України, Росії та Молдови, то боротьба за обитель тривала
не один рік. На його розвитку відбилася Національно-визвольна війна під
проводом Б.Хмельницького, обитель кілька разів горіла і руйнувалась, але
незважаючи на ці обставини він довгий час був оплотом православ’я,
центром духовності, з ним пов’язано багато імен видатних діячів церкви і
культури.
Коли, де і ким був створений цей славнозвісний літопис? Одні
дослідники відносять написання твору до 1620–30-х рр., інші – до кінця ХVІ
– І пол. ХVІІ ст. Найдавніший список датований 1670 р. Більшість учених
сходяться на тому, що твір міг бути написаний відомим релігійним і
культурним діячем, письменником-полемістом, богословом Захарієм
Копистенським (бл. 1590 – 21.03.1627). Родом він з Перемишля, освіту
здобув у школі Львівського братства. Хоч достеменно не встановлено, де
З.Копистенський удосконалював свої знання, проте відомо, що він
вирізнявся серед сучасників високою освіченістю та ерудицією. В 1616 р.
переїхав до Києва, де долучився до активної діяльності в Київському
братстві, а в листопаді 1624 р. став архімандритом Києво-Печерської лаври,
очолював гурток її друкарні.
Творчість Копистенського була надзвичайно багатогранною, вона мала
полемічний характер, охоплювала проблеми християнства, обрядовості,
світської й духовної мудрості, єдності душі і тіла, слов’янської єдності,
взаємодії культур тощо. Копистенський один з небагатьох богословів тих
часів визнавав необхідність і цільність світського знання, широко
використовував книги античних авторів, як ніхто розумів потребу
збагачення української духовної традиції надбаннями латинського Заходу.
Вчений неодноразово звертався до творчості західних істориків – Баронія,
Кромера, Бєльського, Стрийковського, розмірковував над ідеями Лютера,
Кальвіна, Цвінглі, Гуса і багатьох інших. Для нього характерною була
орієнтація не лише на європейський, а й на візантійський гуманізм, зокрема
на таких його представників, як Георгій Геміст, Плетон, Лаонік Халконділ та
ін.
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Відомо також, що Копистенському належить ряд праць, найвагомішою з
яких була «Палінодія, або Книга оборони» (1621-1622) з критикою книги
віленського уніатського архімандрита Лева Кревзи «Obronajednosci
cierkiewney».
Першим припущення щодо авторства Копистенського “Густинського
літопису” висловив дослідник А.Єршов1 і більшість дослідників з цим
погоджуються, особливо на цьому наполягає Ю. Мицик, наголошуючи, що
літопис був створений у період між 1623-1627 рр., тим більше, що
текстологічний аналіз творів Копистенського і літопису відкриває спільні
використані джерела, а саме збірники слов’янських рукописів і народні
перекази. Тому ймовірна і дата написання цього твору, адже якщо все ж
припустити, що літопис написаний Копистенським, то він міг бути
закінченим не пізніше 1627 р., року смерті цього визначного вченого.
Є й інші думки щодо авторства пам’ятки з урахуванням його
хронологічних меж, фактичних відомостей і надзвичайно великої кількості
використаних джерел. Існує ймовірність, що до створення пам’ятки були
причетні інші автори або група авторів. Називається, зокрема, “писар”
Густинського списку Михайло Лосицький, який був його переписувачем у
1680 р. Він не просто переписав основний список, а й суттєво розширив
літопис, додавши до нього багато нових фактів і подій. І це природно, адже
одній людині важко було б залучити таку кількість різноманітних
відомостей. Власне «Густинський літопис» зберігся у списках ІІ пол.
XVII ст., укладеному з благословення ігумена Густинського монастиря
Авксентія Якимовича (1665–1703) ієромонахом Михайлом Лосицьким.
Вперше цей твір до наукового обігу запровадив у 1810 р. О.Єрмолаєв, а
надрукований Київською археографічною комісією у 1843 р. як додаток до
Іпатіївського та Хлєбниковського списків і включено до першого видання
Повного зібрання руських літописів (без вступної частини). До нього не
увійшов і «Літописець Густинського монастиря». Для широкого загалу це
цінне історичне джерело стало доступним завдяки подвижницькій діяльності
Осипа Бодянського (1808–1877) – визначного українського філолога,
історика, перекладача та видавця, одного із засновників славістики в Росії та
Україні, секретаря товариства історії та старожитностей при Московському
університеті. У 1848 р. він опублікував у часопису «Чтения Московского
общества истории и древностей российских» (№ 8, Відд. 2, с. VI, 1-76) цю
пам’ятку, причому мовою оригіналу, тобто церковнослов’янською, яка
подекуди містить суто українські слова, імена та географічні назви.
Багато видатних вчених у різний час досліджували літопис, це
В. Татищев, М. Карамзін, М. Костомаров, М. Максимович, О. Шахматов,
І. Крип'якевич, Д. Лихачов, М. Тихомиров, Т. Сушицький та ін. Досить
багато часу присвятив дослідженню літописів, у тому числі й Густинського
М. Грушевський2. Серед сучасних дослідників варто відзначити праці таких

1
Єршов А. Коли і хто написав Густинський літопис? // Записки Наукового товариства імени
Шевченка. – Львів, 1930. – Т. 100. – Ч. 2. – С. 205-211.
2
Грушевський М.С. Історія української літератури. – К., 1995. – Т. 6.
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вчених, як О. Толочко , В. Панченко , Н. Яковенко , Л. Гайдай4, А. Момрик5,
Д. Кондратенко6.
Найновіші спроби видання “Густинського літопису” пов’язані з іменем
наукового співробітника Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН
України В.І. Крекотня, який у 1987 р. оприлюднив фрагменти пам’ятки,
перекладені сучасною українською мовою7.
Автор завершив повний переклад «Густинського літопису», який очікує
свого видання. Зауважимо, що російські науковці Інституту російської
літератури (Пушкінський дім) Російської академії наук виявилися
спритнішими за своїх українських колег, і хоча в скороченому вигляді та все
ж опублікували у 40-му томі ПСРЛ – «Густинський літопис».
Розглянемо докладніше структуру, зміст та джерельне значення
«Густинського літопису». Він складається зі вступу, двох частин:
«Густинський монастирський літопис» або «Літописець про заснування
Густинського монастиря», і власне «Густинський літопис» або «Кройніка
Руська», яка має найбільшу цінність з погляду українознавства. У вступній
частині висвітлюється походження слов’ян, прийняття і поширення
християнства, перелік найважливіших подій в Україні після ХІІІ ст. аж до
1597 р.
Хронологічні межі «Монастирського літопису» охоплюють період між
1600 та 1671 рр., а саме, від заснування обителі: «знайшли вибране мiсце,
тобто острiв Густиню, де й зупинились на деякий час. Дiзнались про них
православнi християни та багато iнших вiдомих людей. Вони подякували
Боговi за те, що вiдвiдав їх благодаттю Своєї вишньої правицi та не залишив
їх у невiданнi про спасiння. Їм надходила всiляка допомога та пожертви на
будiвництво святої обителi. Тодi, 1614 р., розпочалося спорудження малої
церкви в iм’я «Пресвятої Життєдайної Троїці»8 – до її другого спустошення
від пожежі. Головна частина «Літописця» присвячена життєдіяльності Ісаї
Копистенського: «Коли минуло свято Успiння Пречистої Богородицi,
вирушив до них отець Iсаiя i, за допомогою Божою та благословiнням отця
архимандрита, дiстався до цього новоствореного монастиря… Побачивши
красу боговгодного мiсця, що було придатним для чернечого життя,
блаженний отець Icаiя уподобав його. Спiльно зi старцем та всiма братами
вiн довго шукав належне мicце де було б попросторiше. Але, не бажаючи
через це зволiкати, а пiднесши подяку Господевi, почав вiн заснування
1
Толочко О.П. Де було написано Густинський літопис? // Історія. Історіографія.
Джерелознавство. Зб. – К., 1990.
2
Панченко В. Світло Густині. – К., 2001.
3
Яковенко Н. Символ «Богохранимого града» у пам'ятках київського кола (1620–1640-ві
роки) // Паралельний світ. – К., 2002.
4
Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. – Львів: Вежа, 2000.
5
Момрик А. Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських
хроністів. – К., 2001.
6
Кондратенко Д. Лiтопис Густинського монастиря XVII cт. як джерело церковної
історіографії. – К., 2006.
7
Див.: Українська література XVII ст. – К., 1988. – С. 146-166.
8
Кондратенко Д. Лiтопис Густинського монастиря XVII cт. як джерело церковної
iсторiографiї. – К., 2005. – С. 5.
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мурiв, келiй i другої теплої церкви Благовiщення або Рiздва Пресвятої
Богородицi, що була при трапезнiй, а також всiх iнших потрiбних для
монастиря будiвель»1 – відомого монаха-аскета, представника українського
ісихазму, активного церковного діяча, єпископа, Київського митрополита
(1631 – 1633), котрий доклав величезних зусиль для розбудови в умовах
свавілля католицької Польщі трьох православних обителів так званої
«Задніпровської Вишневеччини»: Троїцької Густинської, Преображенської
Мгарської та Покровської Ладинської.
Інша частина твору висвітлює долю згаданих монастирів у часи
митрополитства Петра Могили: «По ньому року 1636-го посiв престiл
благочестивий та вельми видатний чоловiк блаженний Петро Могила, що
був Печерським архимандритом. Вiн почав панувати боговгодно та
святоподiбно, немов пильний пастир турбуватися про святе благочестя i
розбудову Церкви. Цей же блаженний святитель Петро Могила поставив для
нашої святої обителi iгумена Iринарха»2, доводячи хронологію подій до
1641 р.
У літопису стисло розповідається про діяльність гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного: «Гетьман Петро Сагайдачний був дуже
войовничим чоловiком та страшним для всiх ворогів…»3, цікаві відомості
надає літопис про перебування в Україні Ієрусалимського патріарха
Феофана: «…нашу землю вiдвiдав святiший патрiарх Єрусалимський
Феофан, що був посланий iз Московської землi наче роса з небес. Коли
святiший патрiарх їхав з Путивля, то вiдпочив у святiй обителi, монастирi
Густинському. Вiн дав тодi тому святому мiсцю своє пастирське
благословiння вiд Гробу Господнього»4. Не можна оминути увагою
боротьбу, яка відбувалась тоді між православною і католицькою церквами,
позицію, яку займав в цій боротьбі польський король, і яку участь, як
активний захисник православ’я, в ній приймав гетьман П. Сагайдачний: «Всi
благочестивi люди благали святiшого патрiарха, щоб посвятив їм єпископiв.
Але святiший патрiарх вiдмовлявся, позаяк боявся короля та ляхiв. Тодi ж
благочестиве вiйсько i гетьман Петро Сагайдачний взяли пiд опiку й захист
святiшого патріарха»5. Наприкінці літопису подана інформація з приводу
пожежі та відбудови соборної Троїцької церкви 1671–1674 рр.: «…храм
Пресвятої Живоначальної Троїцi року 1671, мiсяця жовтня, двадцять
восьмого дня, з суботи на недiлю, о третiй годинi ночi, з волi Божої та через
грiхи нашi, згорiв з усiма своїми дуже вишуканими витворами, рiзьбленням
та малярством. Також згорiли дзвiнниця з великими дзвонами та багато
iнших споруд»6. Можна припустити, що упорядник «Літописця» Михайло
Лосицький використав якийсь давніший зразок монастирської хроніки,
ймовірно, відредагувавши та доповнивши його. Також до літопису додані
1

Там само. – С. 6-7.
Там само. – С. 13.
Там само. – С. 8.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само. – С. 16.
2
3

364

Україна – історія

фрагменти, опущені у виданні XIX ст., і які цінні для українознавства
відомостями про народний побут та звичаї.
Продовженням «Літописця Густинського монастиря» є літопис
Мгарської обителі, що охоплює події 1682 – 1775 рр. Важливо підкреслити,
що автори цих літописів працювали в традиції княжих зводів і взірцем для
них залишалося старе київське літописання. За своїм стилем «Літописець»
близький до релігійно-філософської літератури.
Сама ж «Кройніка», яка, власне, має найбільшу джерельну цінність,
містить виклад історії України, розпочинаючи від походження руського
народу – «од якого коліна зріс і як та коли в сі сторони вселився, і чому
Руссю називався», закінчуючи 1597 р. В передмові до неї, яку зробив
М. Лосицький, міститься заохочення до вивчення своєї історії «бо коли б не
описано і світу не подано, разом би з тілом без вісті все сходило б у землю і
люди, як у темряві будучи, не відали б, що за минулих віків діялося»1. Це
оригінальна історична праця про внутрішнє становище України, її зв’язки з
Росією, про політику Литовського князівства, шляхетської Польщі і
Туреччини, про грабіжницькі напади турків і татар на Україну і т.д.
Закінчується літопис трьома самостійними розділами: «Про походження
козаків», «Про запровадження нового календаря», «Про початок унії». Автор
рішуче засуджує загарбницьку політику польської шляхти і виступає проти
зрадників своєї вітчизни – князів, церковних діячів, українських та
білоруських феодалів.
Історіографи Середньовіччя намагалися писати історію свого народу "від
самого початку". Виникнення людства малювалося як безперервне
розгалуження генеалогічного дерева, корені котрого започатковуються в
біблійній старовині. Релігійно-містичний світогляд середньовічної людини
сприймав звернення до біблійних легенд за своєрідну санкцію на існування
кожного народу, якому, відповідно, шукалося місце на одній з гілок
біблійного дерева. На тих самих позиціях стояв і автор «Кройнікі»,
повертаючись до концепції Мартіна Бєльського, визначає за предка слов’ян
Рифата, Гомерового сина: «Другий син Гомерів – Рифат. Од сього Рифата
народилися пафлагони, енети, генети, венеди, венедиці, анти, алани,
роксани, роксолани, од яких начебто пішла русь»2.
Згадуючи про Мосоха і про спроби попередніх істориків поєднати його
нащадків з Гомеровими нащадками: «Шостий син Афетів – Мосох. Од сього,
як каже дехто, народилася москва і слов'янський народ»3 – автор літопису
зауважує сумнівність цього співставлення: «Проте, наскільки нам відомо, всі
народи слов'янські суть одного отця сини, бо єдиноголося мови їхньої
показує, що вони є єдиним народом»4.
У частині, де містяться відомості про заснування Києва, автор повністю
згодний з позицією Нестора: «Начебто було в Полянах три брати-князі –
Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либедь. І були то мужі мудрі й кмітливі…
1

Густинський літопис / Ред. В.І. Скрекотня. – К., 1987. – С. 1.
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Отож по тому спорудили вони на горі над Дніпром город і нарекли його
Київ, в ім'я старшого брата. Був же тут і перевіз через Дніпро. І одтоді
почався сей слов'янський город Київ»1. Автор також надає відомості про
похід Кия до Царгорода: «Кий же, що про нього вище мовилось, був муж
мудрий і кмітливий, у всьому мудро давав собі раду і в роді своєму мирно
княжив. А по тому він пішов до Царгорода, де велику честь прийняв од царя,
і повернувся з миром»2. На жаль, автор не подає відомостей про період між
смертю Кия і початком правління Аскольда і Діра, наголошуючи: «Не
можемо знати, в які часи і роки та скільки літ княжив сей Кий; і які були
його діла, устрої та війни; і хто по ньому княжив; і чи мав сина, чи ні; і
скільки літ по ньому проминуло до великого князя Рюрика, що його бояри
Аскольд і Дір княжили в Києві. Бо про те все писання не маємо…»3,
вочевидь, вже в той час бракувало відомостей про цей період в історії
України.
Оригінальні думки літописця щодо князів, які керували нашими землями:
«…од міжусобних воєн зіло озлоблені й умалені ми стали; а там і князі у нас
перевелися; тоді тільки наш народ трохи заспокоївся»4, очевидно,
справедливо вважаючи їх причиною численних міжусобних війн.
Велику цінність становлять свідчення про походження козаків, особливо
про ситуацію, яка цьому передувала: «У рік же вищесказаний, коли король
мірявся силою з Москвою, а Миндикирей полонив землю нашу, як про те
вище мовилося, послав Жигмонт-король посла до Миндикирея, кажучи:
– Нащо, мир маючи зо мною, полонив мою землю? Миндикирей же
одповів:
– Не з моєї волі се безчинці сотворили, не зміг я їх утримати.
Початок козаків. Жигмонт-король, хотячи сміхом за сміх оддячити,
послав Прецлава Лянцькорунського на Україну збирати люд і так само
татарам пакостити»5.
Автор також по-своєму пояснює власне походження назви козаки: «І по
тім війнолюбивий наш народ, засмакувавши собі із добичі, наставив собі
старійшину з-посеред себе, на ймення Козака; од нього ж бо і самі по тім
козаками нареклися; і почали самі часто в Татарську землю ходити і звідти
багаті добитки приносити»6.
Прикметною особливістю літопису є його досить різноманітна
джерельна база, представлена українськими та зарубіжними свідченнями. Це
і українські літописи – від найдавнішого Київського до ГалицькоВолинського і Литовського, багато міських хронік – кам’янецька,
брацлавська, холмська, львівська, витяги з різних літописних зводів.
Починаючи з XIV ст. пам’ятка містить витяги з польських і деяких
втрачених «Руських врємєнніков», запозичення з латинських і польських
1
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джерел XVI ст. Автор умістив самостійні статті, подав власні оцінки подіям.
Він досить вільно оперував античною і середньовічною літературою,
звертався до праць грецьких істориків, польських хроністів Я. Длугоша,
М. Кромера, Мартина та Йоахіма Бєльських, М. Стрийковського, італійця
О.Гваньїні, житій візантійських і місцевих святих, творів Василя Великого,
Григорія Богослова, Іоанна Златоуста, Августина Блаженного, до хронік з
бібліотеки Петра Могили. Все це засвідчує якою великою кількістю
літератури користувався автор, і як добре він у ній орієнтувався, що під силу
лише високоосвіченій людині. Хоч твір можна вважати компілятивним, але
це не механічне, а усвідомлене перероблення праць попередників, що надало
твору оригінальності, оскільки він “побудований на значному використанні
різних джерел, посилання на які зроблені на полях»1. Своєрідною рисою
літопису є і те, що на відміну від польських хроністів, його автор з великою
повагою ставився до свідчень Нестора, зокрема – пов’язаних з етнонімом
Русь, під котрою автор розуміє власне, Русь-Україну, що добре зафіксовано
в кінцевому нарисі літопису «Про походження козаків».
Свого часу В.Іконников наголошував, що ця пам’ятка є «прекрасною
компіляцією»2, у якій вдумливо використано не лише історичний матеріал, а
й географічну літературу з поданням авторських оцінок і самостійних
висновків. Додамо, що пам’ятка написана українським скорописом XVII–
XVIII ст., який був наближений до тогочасної української народної мови.
Не можна не звернути уваги на згадане нами російське видання літопису,
до якого в українських учених виникло багато запитань. Староукраїнський
текст передається не за традиційними правилами видання книжних
українських текстів і текстів церковнослов’янською мовою української
редакції3, а згідно з правилами видання ПСРЛ, що означає розкривання слів
під титлами та заміну слов’янського алфавіту відповідно до правил сучасної
російської мови за винятком букви «ять». Текст змінено і за допомогою
сучасної пунктуації. Відомо, що автор літопису традиційно розрізняв Русь і
Москву, але видавці розташували розділові знаки по-своєму й уникли
переліку «Русь, Москва…», яке більше відповідає змісту, і це незважаючи на
те, що в літопису присутні місця, де протиставлення однозначні і чітко
окреслені: «возвратится зь Москви в Русь». Звичайно, це й не дивно, адже
видавці навіть у передмові не подали будь-яких прямих посилань на
українське походження літопису, а в анотації зазначено «один из крупных
памятников летописания XVII века». Очевидно, що тут бракує прямого
посилання на етнічну належність пам’ятки, яке, напевно, має замінити назва
серії «Полное собрание русских летописей». Можна солідаризуватися з
твердженнням О. Толочка про те, що «Густинський літопис» – «найцінніша
пам’ятка українського літописання початку XVII ст., перший
узагальнюючий твір з історії України», де сполучається світська та
агіографічна історія Русі, що формує уявлення про особливий «руський»
1

Макарчук С. Писемні джерела з історії України. – Львів, 1999. – С. 131-132.
Иконников В.С. Опыт русской историографии. – К., 1908. – Т. 11. – Кн. 2. – С. 1520.
Правила видання пам’яток, писаних українською мовою та церковно-слов’янською
української редакції. – К., 1995.
2
3
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(український) народ, видана в кращих традиціях замкнутої на себе російської
історіографії, що є навпрочуд короткозорою щодо своїх найближчих сусідів,
і супроводжується чудовим взірцем ідеологічно витриманої передмови»1.

Що стосується основного тексту «Густинського літопису», до якого увійшов
«Літопис Густинського монастиря», то вiн являє собою книгу в шкiрянiй
обкладинцi бiльш пiзнього часу, яка складається з 215 аркушiв, списаних
дрiбним, але красивим скорописом, з багатьма кiноварними заголовками та
майже всюди – такими самими прописними лiтерами. У цiй книзi, окрiм
згаданих лiтописiв, зiбранi грамоти на заснування монастирiв, тестаменти двох
Густинських iгуменiв, рiзнi фундушнi записи, оповiдання про чудеса від iкон у
рiзних мiсцевостях, "Наука св. Кирила Фiлософа, надiслана... князю
Володимиру..." (фрагмент), "Правдива повiсть про Київський монастир святого
Михаїла Золотоверхого", грамота царя Олексiя Михайловича до гетьмана
Самойловича, два унiверсали Чернiгiвського архиєпископа Лазаря Барановича, а
також коротенька "Вiдомость про перше заснування та розбудову монастиря
Свято-Троїцького Густинського, написана, згiдно з Указом 25 лютого 1765 р."
На вихiдному аркушi пiд заголовком твору написано дрiбним бiльш пiзнiм
почерком "Олександра Раковича". Це свiдчить про те, що рукопис пiсля закриття
Густинського монастиря (1793 р.) опинився у представника роду Раковичiв, що
обiймали визнчнi посади в козацькiй малоросiйськiй службi. Ця книга пiзнiше
потрапила до якогось пана Орлая, що був членом Товариства історiї та
старожитностей росiйських при Московському унiверситетi. Саме вiн передав
лiтопис до бiблiотеки Товариства, про що свiдчить запис, зроблений на зворотi
аркуша, що передує вихiдному аркушевi, Головою Товариства А. Писаревим 12
лютого 1824 р.
Неможливо переоцінити значення «Густинського літопису» насамперед як
наративне (оповідне) джерело, побудоване за хронологічним принципом
висвітлення подій, містить величезний пласт інформації для кожного з
концентрів українознавства, включаючи етногенез українського народу в період
його становлення як нації, його історію, культуру, мову, ментальність, боротьбу
за волю і власну державність.
У літопису рельєфно відчувається відгомін давньоукраїнської літописної
традиції, а сам він став містком до козацьких часів. Пам’ятка узагальнювала
досвід княжого літописання XI–XIII ст., актуалізувала візантійські, литовські,
польські, західноєвропейські хроніки. Літопис став «останнім відгомоном
старовинного київського чернечого літописання XI–XII століть» і проніс
літописну традицію «крізь сім століть, від «Повести временных лет» до
українських літописів XVII століття...»2
Праця літописця заповнила лакуни, охопивши події XIV–XV ст., адже до
нашого часу уціліла незначна кількість літературних пам’яток цього періоду.
Автора «Густинського літопису» можна вважати першим істориком
українського козацтва, який вплинув на українську історіографію XVII–XVIII ст.
Його наступники – Величко, Граб’янка, Самовидець користувалися

1
Толочко О. Словник російської мови XI-XVII століть // Російські історичні міфи. – К.:
Критика, 2001. – С. 246-255.
2
Плотнікова І. Життєпис Густинського монастиря // Українознавство. – 2002. – Число 1-2. –
С. 210-215.
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«Густинським літописом», вплив якого відчутний також у «Патерику»
С. Косова, «Синопсисі» І. Гізеля та в інших творах.
Українознавча цінність літопису полягає в тому, що в оригінальній своїй
частині він зафіксував духовну атмосферу в Україні, загострив увагу на
найважливіших питаннях тогочасності. До нього, як до рідкісного джерела,
зверталися і продовжують звертатися вчені, письменники, люди творчої праці як
до унікального джерела про минувшину України та українців.
Літописець наголошував на значенні градацій української землі, закликав
любити і боронити її. Виклад подій тривожно обривається на подіях 1597 р.,
тобто на тих, що пов’язані з Берестейською унією і розгортанням гострої
полеміки навколо неї. Не випадково, що сам твір написаний у полемічному стилі
з акцентом на християнізацію Руси, на розвиток православ’я. Літопис входить до
т.зв. третього етапу розвитку українознавства, в цей період «тепер уже власне
українці вважають себе спадкоємцями Київської Русі, кращим доказом чого є …
Густинський літопис»1.
Отже, “Густинський літопис” – унікальна пам’ятка історії, нічим не заміниме
джерело для осягнення етногенезу українського народу, його духовної культури.
Він успадкував традиції давньоукраїнського літописання й як естафету передав
їх літописцям козацько-гетьманської доби.

Кривошея О.В. (Київ)
ДУХОВНІ ЗАПОВІТИ КОЗАЦЬКОЇ
СТАРШИНИ ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
У статті пропонується проаналізувати еволюцію внутрішньої
структури заповітів на прикладі порівняння тестаментів генерального
обозного Івана Волевача 1650 р. і військового канцеляриста Якова Чарниша
1745 р.
Тестаменти чи заповіти є важливим історичним джерелом приватноправового походження, які мають високий ступінь інформативності і
репрезентативності2. В архівосховищах зберігається їх значна кількість, але
попри велике значення як джерела вони використовуються як
попередниками3, так і сучасними дослідниками досить рідко4.
Тестаменти мали таку внутрішню структуру: інвакація, інтитуляція,
нарація, диспозиція, карабарація, кінцевий протокол, субскрипція.
1

Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство. – К., 2005. – С. 24.
Калакура Я.С. Історичне джерелознавство. Підруч. – К., 2002. – С. 367.
3
Модзалевский В. Два старинных духовных завещания // Историко-литературный сборник.
Посвящается Л.И. Срезневскому. – Л., 1924. – С. 92-117.
4
Попружна А. Духовні заповіти як джерело з історії благодійництва козацької старшини (за
матеріалами тестаментів другої половини ХVII – ХVIII ст.) // Культурно-релігійний розвиток
Гетьманщини кінця ХVII – початку ХVIII століття: Матеріали наук.-практ. конф. – Ніжин: ТОВ
«Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – С. 171-175.
2
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Якщо початковий протокол у 1650 р. розпочинався такою інвакацією:
«Во имя отца и сина и cветаго духа, Святия живоначальния неразделимия
тройца, стаетсе речь у вечность. Аминь»1, то через століття він мав дещо
інший вигляд: «Во имя Пресвятия, Единосущнія и Неразделимія Тройцы,
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь»2.
В інтитуляції тестаменту Волевача «Я, раб божий Иван Тихонович
Волевач, обозний Войска Запорожского, обиватель чигринский»
засвідчується ім’я, титул і місце проживання. У 1745 р. у тестаменті
Я.Чарниша інтитуляція йде між протоколом і карабарацією: «Сей мой
тестамент подписом руки моей я утверждаю войсковій канцелярист Яков
Чарныш»3, при чому місце проживання упускається.
Нарація засвідчує обставини справи з вказівкаю випадку написання
тестаменту: «будучи мне от господа Бога хоробою обтеженному, и лежачи
на смертной постели при конци житие моего, пишу сей мой тестамент» при
чому вказується на добровільний і правоспроможний характер цього запису
«за доброй памети и з уласного розуму моего, будучи ни от кого
ненамовленний и непримушен, леч з доброй воле своей, напред душу свою
грешную полешаю господу Богу, а тело мое ко погребению земному,
отдаюся у вечную опеку по воле божеской и матери его ж, споручници Рода
христианского, що теж з доброй воле моей, з убогого имения моего
рухомого сим тестаментом стверждаю кому що записал нижей сего
тестамента явствует напродь», – писалося у заповіті Волевача4. Тестамент
Я.Чарниша також не оминав нарацію: «Понеже Создатель мой Христов
Господь даровал мне скалеченем ноги моей немалую болезнь, которую я із
1744 году, от августа месяца по месяц декабрь сего 1745 года, был одержим,
а в декабра месяца не ощущая здоровья и не уповая болше жить». Тут також
вказується на правоспроможність автора заповіту: «но еще маючи добрую
память, і здравый мой разум, сим остатной воле моей тестаментом учинил
нижеследующее»5.
Основна частина заповіту – диспозиція – містить розпорядження
стосовно розподілу майна. Автор стверджував: «А что где якого грунта
имеится, предковские и мною куплею набитие заходи, то все отказую тож
жене своей Парасковеи да сину Якову», а також «жене моей Парасковеи з
сином Яковом двор зо всеми приналежимостми господарскими рухомой
ведщи, яко то з сребними посудки, грошми всякой монети, з одежою ценею
и збожжам, з оружем и всею зброею, футори ж зо всяким бидлом, з конми,
рогатим бидлом и овцами, винници з казанами, також и броварь з казаном,
солодовню, мелници, едни на Ирклее, а другие на Суботовки речки, пасека з
пчелми у провороте леса Чути, а то вижеписанние угодия Барабашевские
1
Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. – К.: Наукова думка, 1995.
– С. 18.
2
Любецкий архив графа Г.А.Милорадовича. – К.: Университетская типография, 1898. –
Вып. 1. – С. 18.
3
Там само. – С. 19.
4
Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. – К., 1995. – С. 27-28.
5
Любецкий архив графа Г.А.Милорадовича. – К., 1898. – Вып. 1. – С. 18.
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наданни мне за войсковую службу его млостю паном Богданом Хмелницким
гетманом у вечность з ласки его и всего Войска Запорожского». Як бачимо,
на початку Національно-визвольної війни Волевачу перейшли маєтності
Барабаша – не названі хутори, млини на річках Ірклії – правій притоці р.
Тясмин і Суботівці, а також пасіка. Маємо вказівку на втрачений універсал
Богдана Хмельницького стосовно отримання маєтностей колишнього
гетьмана Барабаша: «вижеписанние угодия Барабашевские наданни мне за
войсковую службу его млостю паном Богданом Хмелницким гетманом у
вечность з ласки его и всего Войска Запорожского»1.
Іван Волевач вказував на чотири шляхи формування своїх статків:
батьківські надбання, спадок по безпотомному брату Андрію («И с
опокойного брата моего середулшего Андрея, яко безпотомного, и он по
ласце своей братаней все на его спалие предковские грунта и отческие мне
при конци жития у вечность отписал»), гетьманським універсалом надані,
«мною куплею набитие»2. У тестаменті Я.Чарниша вказується лише один
шлях – отримання в спадок від матері3.
Тихоній Волевач протягом життя набув: «На Чутце предком набитие
грунта и поселение людей, и футор, як в отческой духовной описано», «Над
Яничем лес з пасекою, сенокосами, с пахатним полем, предковские», «На
Чуте сенокоси и пахатное поле предковское», «В Войтовом селе и
Калантаеве сенокоси, пахатное поле предковское ж»4.
І.Волевач розкриває свої купівлі: «А тот лес куплен зо всеми
приналежимостми с поселением людей у Максима Михайловича, жетеля
чигринского за две тисечи коп доброй монети без десяти», «Другий же лес
мною куплен у Хведори Андреевой, тож жителки чигринской, за пять сот
коп грошей доброй монети литовской лечби к своему ж з сенокасами,
степом к реце Макаровце и Ингулцю, с плесами рибними и зверинними
ловле, где гребля на Ингулце с поселением людей и с хуторищем, и на тие
грунта запис имеем», «Якие же грунтовие с поселением людей и без
поселения, жене з сином Яковом в сей духовной ниже описанно:
Волевачевские восемь байраков, також и пасека з пчелми, сенокоси по
обидва боки Цибулника и пахатное поле с поселением людей, футор, тамо ж
де степное поле и тот вижеписаний грунт понад речкою Цибулником,
взявши з низшой голови от жбира, где могила, и от Грузкой балки, и от
малого Круглого озерца вгору до скель, где и млин мною за кошт построен,
футор на Березовце з степом и сенокосами и пасеками и з бидлом, Плоский
лес куплею мною набитий, на який и запис имеемо, и тамо пасек две з
пчелми», «За Днепром в городку Потоку два млина: мною куплений един в
трех колах, ставилом лежниковим, в Стефана Сеницкого посредку млинов, а

1

Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. – К., 1995. – С. 27-28.
Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України у
м. Києві), ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 114.
3
Любецкий архив графа Г.А.Милорадовича. – К., 1898. – Вып. 1. – С. 18.
4
ЦДІА України у м. Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 114.
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другой крайний от места в чтирох колах з влаклом в Тимка Миколаевича, на
якие и записи имеем»1.
З заповіту Я.Чарниша ми не можемо знати об’єми його маєтностей, тому
що він передав їх своїй дружині раніше.
Іван Волевач назвав п’ять спадкоємців: дружину, сина і двох доньок –
одну заміжню («Зятеви же моему, а мужу Марииному, Гаврилу Коробце, дви
десят кобил из жеребцев гнедим турецким, да пять коней верхових за всим
убором козацким, янчарок добрих пять, панцир дощатий из щитом, а ежели
що похоще, жена моя, а их матка, и болше уделит, що изволе себе») й одну
вдову («А дочце Марии пять тисеч коп доброй монети грошей з двома
унуками, и еи дочерми Вацкою и Ганною, и по десеть фунтов сребра, да
футор зо всеми приналежимостми будучий на Шабелниках з божжим, з
бидлом рогатим и овцами, пасека на Опанасовце с пчелми дочци же моей
Марии»), а токож племіннику («Братаничу же моему Якиму Антоновичу
пару добрих верхових коней, един сивий мастю, а другий гнедий татарский
зо всею зброею, ронздчик злоцестий с каменцями, янчарок под среблом две,
кобил десеть з жеребцем сивим лядским, панцир колчатий з злоцесскою
мисюркою и карбаши, тисеча коп грошей»)2.
Старший брат Івана Антон Волевач у тестаменті названий покійним. Син
Антона Яким до повноліття знаходився під опікою дядька Івана, а 1640 р.
отримав батьківський спадок («А старшого опокойного брата моего, Антона,
син его в опеку нам покойним вручен бил до зросту мне, якого як опекун
приведши его до розуму и всю субстанцию покойного брата моего и его
отца, Якиму, братаничеви своему, додержавши ву власти прилюдне вручил в
року шесть сот четире десятом, на что от его, Якима братанича, и квит
имею»3). У козацькому реєстрі 1649 р. Антон Волеваченко фіксується4, але
його місце засвідчує, що це відносно молода людина, тому ідентифікувати
його з Антоном Тихоновичем не вважаємо за можливе. Це інша людина,
можливо, старший син Антона, тобто Антон Антонович, який отримав
батьківський спадок ще за життя останнього.
Я.Чарниш назвав єдиною спадкоємницею свою 21-річну вагітну дружину
Марфу Шираївну і можливу майбутню дитину. Мати його Євдокія
Костянтинівна Голуб померла 31 травня 1743 р. Я.Чарниш вказував «тело же
мое по христіанскому обычаю погрести в местечку Кролевце, близ костей
матки моей»5.
З інших джерел відомо, що вдова Чарниша Марфа Степанівна Ширай
(1724-1764.29.02.) у 1746 р. народила доньку Ганну, яка пізніше стала
дружиною Григорія Григоровича Фидрикевича. 9 червня 1747 р. Марфа
Степанівна повторно вийшла заміж за Михайла Васильовича
Скоропадського і стала його третьою дружиною. Тому звертаємо увагу на
умови виконання заповіту, які ставив Я.Чарниш: «понеже по исчисленію
1

Там само.
Там само, арк. 115.
Там само, арк. 114.
4
Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. – К., 1995. – С. 28.
5
Любецкий архив графа Г.А.Милорадовича. – К., 1898. – Вып. 1. – С. 18.
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моему з упомянутою женою моею явилось тое, что уже тому назад месяцей
іст четире, как оная жена моя от мене стала обремененна, для того всем
добрам по природному наследию на мене спадаючим (зверх записе от мене
жене моей определенним) буть за нею ж женою моею Марфою Шираевною
и за наследием от мене понесшим, а ею родячимся, вечно; ежели ж бы тое
наше наследіе по воле Божіей умерло, то самой жене моей предпоказанной
оними добрами (не щитая в то число, что ей записом от мене определено),
если она пребудет во удовстве, владеть без препятствия, так как о
удовствующих женах по правам Малороссійским дозволено; если ж бы она
имела посагнуть замуж, то оние добра должни спасти во владеніе ближнему
моему родственнику, а он должен жене моей то наградить, что она з своего
іменія на помяновеніе деши моей істерает»1.
Волевач вказував на чотири церкви у Чигирині: «На церкви же, Спаскую,
Пречискую, Петровскую и Николскую, на все чтире, по тисечи коп грошей,
да на повиновение свещенником спаскому чигринскому отцу протопопе
Пеште коп сто, пречискому, святопетровскому и николскому по три десеть
коп»2, Я.Чарниш взагалі не згадував жодної церкви і ми не маємо
додаткових даних, щоб якось пояснити цей факт.
Карабарацією (звісткою про підтвержуючі знаки) є наступна частина
заповіту: «К сей же духовной упросилем его млости пана Зеновия Богдана
Хмелницкого, гетмана Войска Запорожского, яко своего покровенного,
подпис руки и с приложене печати войсковой гетманской»3. Наявність
свідків була обов’язковою «При котором писанию й правованю сей
духовной моей били люде добрие и вери годние»4. У заповіті свідками
перераховані священик пречистенський чигиринський Стефан Яремійович і
два покозачених шляхтичі Богдан Пешта і Федір Коробка, перший з яких був
хоружим військовим, а другий – отаманом городовим чигринським. Коробка
згадувався у реєстрі 1649 р. серед значного військового товариства5. «Сей
вишшеписанній, з доброй памяти моей учинений, тестамент утверждаю бут
вечно при своей силе и для того на нем своеручно подписуюсь и о подписи
свидетелей нижеподписавшихся»6.
Кінцевий протокол (datum) засвідчив час написання документа: «Писан
сей тестамент священником пречиским Стефаном Еремеевичем року божого
тисеча шесть сот пять десятого, м~ця ноябра второго»7. Місце написання
визначається дотично через вказівку пречистенського священика
чигиринського як Чигирин. Слово «дня» упущене переписувачами, оскільки
текст дає змогу це зрозуміти. У тестаменті Я.Чарниша кінцевий протокол
передує інтитуляції і карабарації: «тако же по написаню сего тестаменту
сторонного человека упросил. 1745 года, декабря двадцать семого дня»8.
1

Там само. – С. 19.
Кілессо С. Чигирин – гетьманська столиця // Київська старовина. – 1995. – № 5. – С. 7.
3
ЦДІА України у м. Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 115 зв.
4
Там само. – С. 114-115 зв.
5
Реєстр Війська Запорозького 1649 року. Транслітерація тексту. – К., 1995. – С. 28.
6
Любецкий архив графа Г.А.Милорадовича. – К., 1898. – Вып. 1. – С. 19.
7
ЦДІА України у м. Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 115 зв.
8
Любецкий архив графа Г.А.Милорадовича. – К., 1898. – Вып. 1. – С. 19.
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Стосовно субскрипції збереглася лише її частина – «Богдан Хмелницкий,
рука власна. /Место печати Богдана Хмелницкого/»1. Переписувачі
залишили поза увагою притиснені до тестаменту печатки (вірогідно, вони
були, бо Пешти і Коробки – шляхтичі) і підписи. Субскрипція у тестаменті
Я.Чарниша розпочинається так: «У сего тестаменту свидетелем бил
генералний подскарбій Михайло Скоропадскій и по прошенію пана Якова
Чарниша на оном подписался и печать свою приложил», за цим йшла
інформація про другого свідка: «У сего тестаменту свидетелем бил
войсковий товариш Іван Пухович и по прошенію пана Якова Чарниша на
оном подписался и печать свою приложил» і закінчувалася: Сего тестамента
будучи от его пана Чарниша писал и в том подписался Глуховской ратуши
писар Семен Евсеев»2.

Щербак Н.О., Щербак Н.М. (Київ)
ПОЛІТИЗАЦІЯ „УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ”
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
В УМОВАХ АНТИУКРАЇНСЬКИХ
ЦЕНЗУРНИХ ЗАБОРОН
У статті досліджується політизація „українського питання” в
Російській імперії на початку ХХ ст. в умовах антиукраїнських цензурних
заборон. Автор переконаний, що загострення та політизація „українського
питання” стало однією з головних реалій тогочасної політичної боротьби.
Процеси, що характеризували еволюцію українського руху в Росії
наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., постійно привертали увагу дослідників. Їх
досліджували М.Грушевський, С.Єфремов, С.Петлюра, В.Сарбей та багато
ін.
Метою даної статті є показ особливостей процесу політизації
українського руху в Російській імперії та з’ясування впливу на нього
антиукраїнських цензурних заборон.
Наприкінці ХІХ ст. в умовах подальшої модернізації економіки й
розвитку капіталізму в поліетнічній Російській державі відбувався процес
завершення консолідації націй, яких голосніше заявляли про себе. На
політичну арену виступило нове покоління українців, яки не задовольняла
лише культурницька діяльність, а хотіли здобути для українського народу
всю повноту національних і політичних прав, називаючи себе „національно
свідомими українцями”. В таких умовах український рух швидко пройшов
еволюцію від проблем національно-культурного відродження до політичних
вимог федеративного устрою Російської імперії й автономії України. І це
1
2

ЦДІА України у м. Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 11437, арк. 115 зв.
Любецкий архив графа Г.А.Милорадовича. – К., 1898. – Вып. 1. – С. 19.
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визначалось як зростанням національної самосвідомості представників
української інтелігенції, так і політикою національного гноблення, яку
проводив царизм щодо українського народу. Така перша організована поява
цих молодих „свідомих” українців відбулася у 1891 р. з появою таємного
товариства під назвою „Братство тарасівців”, члени якого присягнулися
поширювати ідеї національного визволення. Працюючи в рамках місцевих
громад, „тарасівці” встановлювали контакти зі студентськими групами у
Києві, Одесі та інших містах України, організовували лекції, постановку
українських п'єс тощо. Вони зобов'язувалися виховувати в українському дусі
своїх дітей, вимагали викладання в школах української мови і боролися за
визнання українців як окремого народу в межах демократичної федеративної
Росії. Однак незважаючи на такі сміливі ідеї та активізацію культурної
діяльності, „Братство” домоглося незначних конкретних результатів і
незабаром розчинилося серед інших українських політичних угруповань.
А вже з весни 1896 р. у Києві діяло таємне товариство „Молода Україна”,
яке мало в різних містах відділи, що називалися громадами. Кількість
громад зростала й складалися вони переважно зі студентської молоді. В
1898–1899 рр. у Києві відбулися 1-й та 2-й з'їзди студентських громад.
Резолюції цих з'їздів дають уяву про рівень політичної і громадянської
свідомості української молоді того часу. Це – встановлення рівності всіх
перед законом, впровадження свобод совісті і віросповідань, безкоштовне
навчання рідною мовою, політичні конституційні свободи і т.п. Потреба
друкувати свої звернення і документи зумовила заснування видавництв. У
1894 р. у Києві було створено українське видавництво „Вік”, головними
діячами
якого
були
О.Кониський,
О.Лотоцький,
С.Єфремов,
Ф. Матушевський і В. Доманицький. Воно стало на деякий час центром
видавничої справи в Україні. Лише впродовж перших 15 років існування
(1894–1909 рр.) видавництво „Вік” видало 100 найменувань книжок та
брошур українською мовою загальним тиражем близько 400 тис.
примірників. Звичайно, кількість виданих і проданих українських книг могла
б бути значно більшою, якби не заборони українського друкованого слова й
цензурні обмеження, що продовжували діяти. Однак те, що заборонялось у
Києві, видавалося в Петербурзі, де у 1898 р. з почину українського патріота
генерала М. Федоровського було створено легальне українське видавництво
з назвою „Добродійне товариство для видання загальнокорисних і дешевих
книг”. В цьому петербурзькому товаристві пройшли видавничу школу такі
відомі діячі українського національного руху, як Б.Грінченко, Є.Чикаленко,
О.Кониський, Д.Дорошенко та ін.
Процес політизації українського національного руху характеризувався
появою політичних партій в українських землях, формування яких
розпочалося ще на рубежі ХІХ–XX ст.
Серед українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на
початку XX ст. найвпливовішою була РУП (Революційна українська партія),
утворена в 1900 р. Д.Антоновичем, М.Русовим, Л.Мацієвським,
Б.Камінським. Зазнавши певної трансформації, у 1905 р. на II з'їзді РУП була
перейменована в УСДРП (Українська соціал-демократична робітнича
партія). У національному питанні вона виступала за право націй на
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культурне і політичне самовизначення, за автономію України зі своїм
Сеймом.
Поряд з нею активно діяла Українська соціал-демократична спілка
(„Спілка”), яка виділилася з РУП у грудні 1904 р. та приєдналася до
меншовицької фракції РСДРП на правах її автономної організації. Вимоги
автономії України, створення національної школи, вживання української
мови в державних установах висувала Українська радикально-демократична
партія (УРДП), яка за програмними цілями наближалася до російської партії
кадетів.
Окрім українських національних партій, у Наддніпрянській Україні
активно діяли російські, єврейські, польські та інші партії й організації.
Українські партії можна було розділити на дві групи: 1) ті, що займали
автономістсько-федералістську позицію; 2) ті, що займали позицію
самостійництва. На відміну від перших, представники другої групи
категорично ставили вимогу незалежності України. Ця група була
представлена діяльністю УНП (Української народної партії) та окремими
особами, зокрема, М. Міхновським і Д. Донцовим.
Отже, український рух у своєму розвитку пройшов непростий шлях
становлення та подальшої еволюції, вступивши у новий політичний етап, що
проявився створенням нелегальних організацій і партій. Всі ці процеси
відбувалися в умовах продовження дії антиукраїнських цензурних заборон.
В тогочасних умовах не могла з’явитися українська періодична преса.
Місцеві цензурні органи відхиляли численні клопотання про дозвіл видавати
українські газети і журнали зі стандартним формулюванням –
„удовлетворению не подлежит”. Лише у 1904 р. видавці з різних міст
України отримали близько 10 таких відмов. І якщо зрозумілою була відмова
дозволити видавати публіцистику (у зв’язку з прямою її забороною Емським
указом 1876 р.), то незрозумілим залишалося, чому не дозволяли видавати
белетристику. Зокрема, київське видавництво „Вік” намагалося видати серію
творів українських письменників під загальною назвою „Українська
бібліотека”, однак цензор викреслив цю назву. Замінили її на „Наша
бібліотека”, але цензор і тут побачив відтінок сепаратизму. Тоді видавець
зовсім викинув прикметник у назві серії, залишивши лише слово
„Бібліотека”, але знову послідувала відмова з поясненням, що „всякое общее
заглавие напоминает о периодическом издании, а потому не может быть
допущено.”
Зауважимо, що кожен цензор по-своєму трактував букву закону. Окремі з
них забороняли твори, що незадовго перед тим були дозволені іншими
цензорами. Цензура не дозволяла друкувати таких слів, як "москаль",
"Україна", "Запорізька Січ", "Гетьманщина". Все це було на заваді розвитку
українського друкованого слова. Зокрема, київське видавництво "Вік" у
1895-1903 рр. подало в цензурні установи 230 рукописів, з яких було
дозволено до друку лише 80, тобто третина1. Інші були або цілком
1
Стебницкий П. Очерк развития цензурного режима в отношении малорусской
письменности // Україна: наука і культура. – К., 1993. – С. 110.
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заборонені, або так "процензуровані", що видавництво не вважало їх за
можливе друкувати.
Кризовий стан в економіці, сільському господарстві, міжнаціональних
відносинах, що склався на початку ХХ ст., вимагав від уряду Російської
імперії змін у внутрішній політиці. Коли у 1904 р. міністром внутрішніх
справ став віленський генерал-губернатор князь П.Святополк-Мирський, з
благословіння царя була проголошена т. зв. епоха довіри уряду до
суспільства. В таких умовах борці за українську справу активізували
боротьбу за скасування антиукраїнських Валуєвського циркуляру (1863 р.)
та Емського указу (1876 р.).
Питання про доцільність заборони українського слова виникло на
засіданнях Комітету міністрів 28 і 31 грудня 1904 р. при обговоренні § 8
указу від 12 грудня 1904 р. про „устранение излишних стеснений печати”.
Однак скасовувати антиукраїнські цензурні заборони царський уряд не
поспішав і лише з виданням Маніфесту (підписаний 17 жовтня 1905 р. під
натиском повсталого народу Миколою ІІ) і "Тимчасових правил про пресу"
24 листопада того ж року ці закони втратили свою силу. Маніфест обіцяв
населенню громадянські свободи і серед них свободу преси. У зв’язку з цим
Головне управління у справах преси розіслало губернаторам і цензорам
циркуляр №11723, у якому зазначалося: „Приведені вище слова
Височайшого Маніфесту викличуть у найближчому майбутньому видання
нового закону про зміни діючого статуту про цензуру. До видання цього
закону всі законоположення, що визначають діяльність установ і осіб
цензурного відомства залишаються в повній силі; саме ж ставлення цензури
до друкованих творів повинно змінитися корінним чином, виконуючи ясно і
конкретно виражену волю государя імператора”1.
Наступив період свободи друку. Як зазначав згодом одеський цензор
Фром, „...усі газети, що не отримали безцензурності, здійснювали її
незаконно, даючи на цензурний перегляд лише те, що вважали можливим і
враховували вказівки цензури лише постільки, поскільки це було їм зручно.
Закреслені цензором місця або передруковувались, або замінялись крапками
чи пробілами... Адміністративна боротьба в цей перехідний час безвладдя
була неможлива”2. Цензура зверталася за допомогою до судових органів.
Зокрема, вищеназваний цензор Фром упродовж місяця звернувся з 11
судовими позовами, з них 7 – проти газети "Коммерческая Россия", 2 –
проти газети "Одесские новости", і по одному – проти "Южного обозрения" і
"Одесского листка"3.
12 травня 1906 р. за розпорядженням Міністерства внутрішніх справ на
підставі “Тимчасових правил для неперіодичної преси” було утворено
Київський тимчасовий комітет у справах преси, який здійснював цензорські
функції до березня 1917 р. Спочатку його очолював О.Сидоров, якого в кінці

1
Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІА України),
ф. 1680, оп. 1, спр. 102, арк.1.
2
Там само, ф. 335, оп. 1, спр. 60, арк. 68.
3
Там само.
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1909 р. було переведено до Москви, його змінив професор Київського
університету дійсний статський радник Т.Д.Флоринський1.
Зазначимо, що особисті якості цензора мали велике значення, оскільки
від нього залежала не лише доля літературного твору, а й доля періодичного
видання, інколи й доля автора. Це визнавали навіть самі цензори. Так цензор
Волков писав: “Серед публіки, і особливо в літературному світі, постійно
чути скарги на цензуру; але відверто кажучи, навряд чи хто краще самих
цензорів відчуває всю справедливість цих скарг”. І далі: зазначав, що
„…цензура, невизначена сама по собі, протягом часу, від великої кількості
різних розпоряджень, зроблених під впливом обставин і часу, набула
характеру рішучої невизначеності, так що одну й ту ж статтю один цензор
може заборонити, інший дозволити”2. Тому, як свідчить у своїх “Спогадах”
Є.Чикаленко, майже всі редактори і видавці київських газет змушені були
давати хабарі цензорам3.
Але не дивлячись на цензурні та судові переслідування, демократична
преса з українських губерніях продовжувала розвиватися. З 1906 до 1910 р.
Київська "Просвіта" видала 36 назв брошур українською мовою, загальним
тиражем 174 тис. екземплярів.
„Просвіти” протягом 1905–1907 рр. були засновані і діяли в переважній
більшості міст України, створюючись на зразок тих „Просвіт”, що діяли в
Галичині ще з 1868 р. і вже мали досвід роботи. Першою була заснована
„Просвіта” в Одесі у 1905 р. З 1906 р. „Просвіти” діяли у Києві, Кам'янціПодільському, Житомирі тощо. Дуже активно працювала київська
„Просвіта”, заснована Б. Грінченком. Київ став неофіційним центром
просвітницького руху. І хоч за статутами „Просвіти” були безпартійними
організаціями, революція втягувала їх у політику, у вирішення
різноманітних питань народного життя. Але місцева адміністрація всіляко
перешкоджала створенню нових просвітницьких організацій. Зокрема,
полтавське губернське присутствіє відмовило в реєстрації місцевого
товариства „Просвіта”. Його організатори звернулися зі скаргою на дії
губернської влади до Сенату, однак одержали негативну відповідь. В указі
Сенату від 28 липня 1908 р. відмова мотивувалася тим, що метою
„...товариства „Просвіта” – є допомога культурно-просвітницькому розвитку
українського народу, яка є „прагненням до виокремлення інтересів
„малорусского народонаселення” і може викликати наслідки, що
загрожують громадському спокою і безпеці”4.
У роки революції 1905–1907 рр. з’явилася легальна українська преса.
Першою українською газетою, що вийшла в Лубнах ще до скасування
попередньої цензури, був тижневик „Хлібороб” (редактор В. Шемет). Але
оскільки газета вийшла без дозволу влади, це стало причиною її заборони. З
прийняттям 24 листопада 1905 р. „Тимчасових правил про пресу”, була
відмінена попередня цензура й українські газети та журнали почали
1

Там само, ф. 295, оп. 1, спр. 5, арк. 2-4.
Лемке М. Эпоха цензурных реформ 1859-1865 годов. – СПб., 1904. – С. 111.
Чикаленко Є. Спогади (1861 – 1907). – К., 2003. – С. 320.
4
ЦДІА України, ф. 442, оп. 639, спр. 797, арк. 31.
2
3
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з’являтися в різних містах України. Зокрема, у грудні 1905 р. у Києві стала
виходити газета „Громадська думка”, у виданні якої провідну роль відіграли
лідери УРДП С.Єфремов, В.Леонтович, Є.Чикаленко. Піднімаючи проблеми
українського національного життя, газета „Громадська думка” 31 березня
1906 р. у статті „Коли ж буде можна?” зазначала: „Більш як сто років
минуло вже з того часу, як уряд скасував на Вкраїні наші школи і замість їх
позаводив школи з московською мовою в науці. Більш як сто років
переробляють наш народ на москалів, у школі, у церкві, в суді, в урядових
канцеляріях. Народ на москалів не переробити, бо цього зробити немає сили
ні в кого, немає і не буде ніколи, – український народ останеться
українським народом”1.
З вересня 1906 р. (до 1914 р.) у Києві стала виходити газета „Рада”, яку
видавали діячі тієї самої УРДП Б.Грінченко, Є.Чикаленко, М.Павловський.
Газета піднімала на своїх сторінках багато актуальних проблем,
висвітлювала діяльність Української парламентської громади в Державній
думі.
Всього українською мовою протягом 1906 р. виходило 16 газет та
журналів, але до кінця року їх залишилося лише чотири – газета „Рада”,
журнал „Нова громада” у Києві, „Рідний край” у Полтаві, „Світова зірниця”
у Могилеві-Подільському.
У 1907 р. у Києві з'явилися нові періодичні видання – газета „Слово”,
журнали „Рідний край” (переведений з Полтави) і „Україна” (під такою
назвою з 1907 р. виходила українською мовою „Киевская старина”), видання
якої у тому ж році було призупинено. Навіть у столицях Росії було
налагоджено видання україномовних видань: у Петербурзі – журнал „Вільна
Україна”, газети „Наша дума”, „Рідна справа” (Вісті з думи), у Москві –
журнал „Зоря”. Існування більшості видань було короткочасним, і причиною
тому було реакційне ставлення влади. Незважаючи на формальне
проголошення свободи, царизм через свою адміністрацію на місцях
продовжував здійснювати суворий нагляд за пресою. І досить було
найменшої підозри на „крамолу”, щоб закрити газету чи журнал. Так був
конфіскований перший номер газети „Громадська думка” 31 грудня 1905 р.,
а за 20 перших днів 1906 р. редактора цієї газети 5 разів було оштрафовано
за публікування „антиурядових” матеріалів.
Особливо посилилися урядові репресії в умовах спаду революції.
Більшість періодичних україномовних видань зараховувалися до
„неблагонадійних” і закривалися. Авангардом правих сил у боротьбі з
українським суспільно-політичним рухом став „Киевлянин”, який зокрема
писав: „Всім давним-давно відомо, що ніякого українського народу як
самобутньої слов’янської спільноти не існує, а існує єдиний російський
народ, який являє собою три етнографічні різновиди: великоруський,
малоруський і білоруський. Представники всіх трьох російських
народностей протягом всієї історії називають себе тільки росіянами, а мову
свою тільки російською". Отже, ''українців тут немає! Україна й "українці" –
1

Коли ж буде можна? // Громадська думка. – 1906. – 2 березня.
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це термін скоріш географічний і політичний, але не антропологічний чи
етнічний"1.
Монархісти пропонували уряду провести ряд практичних заходів щодо
„розвінчання” націоналістичних тенденцій в історичній науці.
Відреагували реакційні сили і на спроби українських діячів
запроваджувати українську мову в університетах України. Так, „Киевлянин”
статтею „Чи потрібні українські кафедри?” намагався обґрунтувати (з
політичного, історичного та лінгвістичного погляду) непотрібність
подібного кроку2.
Свідченням зростання активності і політизації українського національновизвольного руху в роки революції стало утворення Української думської
громади, яка в І і II Думах висувала вимоги надання Україні політичної
автономії, запровадження української мови в школах, судах та місцевих
адміністративних органах. З червня 1907 р. Державна дума другого
скликання була розігнана. Після розгону II Державної думи наступив період
реакції. Маніфест 3 червня 1907 р. і нове положення про вибори до III Думи
(згідно з яким велика кількість населення Російської імперії позбавлялася
виборчих прав) були фактично державним переворотом.
Новий виборчий закон мав виразний шовіністичний характер. Він
обмежив саме представництво „інородців” у Думі. Після розгону II Думи,
коли визначився твердий столипінський курс у внутрішній політиці, репресії
набули послідовності і в Україні. Складовою частиною цього курсу став
активний наступ на національні права.
2 лютого 1910 р. Міністерство внутрішніх справ видало циркуляр, у
якому губернаторам наказувалося не дозволяти засновувати „инородческих”
товариств, зокрема українських і єврейських, незалежно від поставлених
ними цілей, а також переглянути всі видані дозволи і вжити відповідних
заходів. Всі вже створені товариства розглядалися як об’єднання,
„усугубляющие национальную обособленность и несоответствующие
русским государственным задачам”3. Цей циркуляр був настільки
шовіністичним, що „Рада” вмістила його передрук на місці передової статті
з приміткою, що навіть не бажає його обговорювати, оскільки жоден
коментар не дав би більше для викриття русифікаторської політики уряду,
ніж сам текст цього документа4. Керуючись такою директивою, місцева
влада почала один за одним закривати товариства „Просвіта”, клуби та інші
громадські організації українців.
Реакційну позицію уряду щодо українського народу зміцнювали
чорносотенні видання „Киевлянин”, „Новое время”, реакційні діячі та
організації. Зокрема, з українофобських позицій активно виступав голова
Київського слов’янського товариства і редактор „Славянского ежегодника”,
філолог-славіст Т. Флоринський, доводячи, що „малоросійська мова є не

1

Киевлянин. – 1906. – 2 марта.
Там само. – 1907. – 20 мая.
Украинский вопрос. – 2-е изд. – М., 1915. – С. 68.
4
Рада. – 1910. – 2 лютого.
2
3
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більш, ніж одне з наріч російської мови” і відкидав будь-які культурні
прагнення українців1.
У 1908 р. у Києві було засновано „Клуб русских националистов”, який
ставив собі за мету боротися з українським рухом і захищати основи
російської державності в Україні. У 1910 р. Клуб скликав спеціальні збори
для протесту перед владою проти встановлення пам’ятника Т.Г.Шевченку в
м.Києві. Клуб був ініціатором заборон святкування в імперії 50-річчя з дня
смерті Т.Г.Шевченка (1911 р.) та 100-річчя з дня його народження (1914 р.).
Реакцією царського уряду на подібні заяви була заборона „Кобзаря” у
1911 р. і повторення її у 1913 р. У 1914 р. Міністерство внутрішніх справ
розіслало циркуляр, у якому зазначалося: „Заборонити громадське
відзначення малоросійського письменника Шевченка, найменування його
іменем навчальних закладів та вулиць, призначення стипендій і збір коштів
на утворення фонду імені поета, незалежно від того, на які потреби
призначаються зібрані гроші; відкриття пам’ятників і бюстів не повинно
мати характеру урочистого свята, а будь-які збори заборонити”. У відповідь
на це „Рада” 28 лютого 1914 р. надрукувала „Заяву Голові ради міністрів з
приводу заборони майбутнього вшанування пам’яті поета Шевченка”2, яку
згодом підписали 36 членів Думи. Заручившись їх підтримкою, „Рада”
присвятила цій темі кілька номерів, розповідаючи про поета та його
творчість. Тоді ж газета запровадила „шапку”: „Жертвуйте на пам’ятник
Т.Шевченку в Києві”, яка не сходила з її шпальт протягом кількох місяців.
У 1913 році полтавський губернатор Богговут у листі до міністра
внутрішніх справ запропонував низку заходів для боротьби з „украинским
сепаратизмом”. Вони були оприлюднені в газеті „Киевская мысль”. Серед
них – пропозиція надавати субсидії газетам, які ведуть антиукраїнську
пропаганду, переконуючи читачів, що ніякого українського народу ніколи не
було, як не було й української мови3.
Незважаючи на всі намагання царського уряду покінчити з українським
рухом раз і назавжди, він продовжував існувати, й українське питання
постійно привертало до себе увагу в ІІІ та IV Державних думах. 29 березня
1908 р. 37 депутатів ІІІ Думи внесли на розгляд законопроект про українську
мову викладання в початкових школах місцевостей з малоросійським
населенням. Цей проект викликав протест з боку чорносотенних депутатів та
„Клубу русских националистов”. Законопроект був переданий до шкільної
комісії Думи, де він і був „похований”.
Ідеологічна боротьба велася на сторінках періодичної преси. У відповідь
на твердження правого кадета П. Струве, що освічена людина повинна
розмовляти лише російською, Б. Кістяківський зазначав: „Що стосується
мене, то я народився в одному з найбільших, а значить, зрусифікованих міст
України ... походжу з дуже інтелігентної ... родини. Я знаю не лише
1
Флоринский Т.Д. Малорусский язык и «украінсько-руський» литературный сепаратизм //
Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. Сборник. – М., 1998. –
С. 332.
2
Рада. – 1914. – 28 лютого.
3
Киевская мысль. – 1913. – 5 февраля.
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російську й польську, а також іноземні мови, можу навіть писати ними; і до
сьогоднішніх часів не перестаю проклинати свою долю за те, що не
виховувався в рідній українській школі, що в дитинстві мало слухав рідні
пісні, що моєю фантазією володіли не рідні казки, що з літературою я
познайомився не рідною мовою й що я ріс чужий тому народу, серед якого я
жив, чужий моєму рідному народу”1. Не маючи змоги детально аналізувати
цю цікаву і дуже важливу для розуміння багатьох тогочасних явищ і подій
полеміку, зауважимо, що велася вона на сторінках різних видань, де позицію
тієї частини російського суспільства, яку уособлювали погляди Струве,
викривали не лише українські діячі, зокрема, С.Єфремов, М.Порш,
С.Петлюра, а й представники інших народів Росії. Так, єврейський
публіцист В.Жаботинський, спростовуючи аргумент Струве про те, що Київ,
Одеса, Катеринослав розмовляють російською мовою і „вже ніколи не
розмовлятимуть по-малоросійськи”, відзначав той факт, що 60 років тому не
лише вся Прага, а й майже весь Будапешт розмовляли німецькою, і думка
про те, що тут пануватиме мужицька мова, могла б здатися безглуздою.
Чеська ж мова в Празі і мадярська в Будапешті звучать нині не лише на
вулицях, а й у суді, театрі, в університеті, зауважував він2.
Як певний підсумок цих дискусій у 1914 р. з’явилася книга „Украинский
вопрос”, написана О.Лотоцьким та П.Стебницьким і видана анонімно
редакцією „Украинской жизни” (журнал, який з 1912 р. почав видавати
С.Петлюра у Москві) і яка за визначенням дослідників стала справжнім
маніфестом організованого українства.
„Українське питання” піднімалось у IV Думі під час обговорення
бюджету міністерства внутрішніх справ, де зверталась увага на
самоправство царської адміністрації в Україні. Депутати Думи кадети
А.Шингарьов, П.Мілюков, трудовик О.Керенський, соціал-демократ
Г.Петровський та ін. вимагали свободи національного розвитку для
українців, а професор С.Іванов, кадетський депутат від Києва, вимагав
відкриття українських кафедр в університетах України. Заради об’єктивності
варто зазначити, що в Думі справа антиукраїнських заборон часто
використовувалась політичними діячами як привід для критики царського
уряду. П. Мілюков, зокрема, констатував, що український рух, за своїм
змістом демократичний, не є пріоритетом лише інтелігенції, а ведеться вже
самим народом. Тому зупинити його неможливо.
Загострення та політизація „українського питання”, яке, набувши вигляду
жорсткого протиборства російського імперського мислення та української
національної ідеї, що ускладнювалося впливом польського чинника, стало
однією з головних реалій в тогочасній політичній боротьбі.

1
Кистяковский Б.А. К вопросу о самостоятельной украинской культуре // Русская мысль. –
1911. – № 32. – С. 142.
2
Жаботинський В. Струве та українське питання // Вибрані статті з національного питання.
– Вид-во „Сучасність”, 1983. – С. 97-98.
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Калакура О.Я. (Київ)
ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ,
ГЕТЬМАНАТУ, ДИРЕКТОРІЇ ТА ЗУНР
ЩОДО ПОЛЬСЬКОЇ МЕНШИНИ
(1917-1920 рр.)
У статті аналізуються законодавчі акти з національної політики
Української Центральної ради, Української держави, Української Народної
Республіки доби Директорії та Західноукраїнської Народної Республіки,
порівнюється практична діяльність владних структур державних утворень
доби Української революції щодо забезпечення прав та свобод польської
меншини в Україні, висвітлюється її ставлення до відновлення української
державності.
Українська революція 1917-1920 рр., чільним завданням якої було
відновлення
незалежності,
соборності
та державності
України,
супроводжувалась демократичним розв’язанням національного питання і
виробленням ідеальної на той час моделі захисту прав національних
меншин, включаючи й польську. Дістали практичну апробацію теоретичні
засади європейської соціал-демократії, ідеї національно-персональної
автономії національних меншин, обґрунтовані австрійським соціалістом
К.Ренером. Лідер Української Центральної ради М.Грушевський, її провідні
сили – Товариство українських поступовців, трансформоване в Спілку
українських автономістів-федералістів, а в червні 1917 р. – в Українську
партію
соціалістів-федералістів,
Українська
партія
соціалістівреволюціонерів та Українська соціал-демократична робітнича партія були
єдині в тому, що Україна має здобути широку національно-територіальну
автономію в складі Російської демократичної федеративної республіки, а
національним меншинам має бути надана національно-персональна
автономія. Національно-культурна автономія полякам була задекларована і
Західноукраїнською Народною Республікою. В такий спосіб закладалися
правові засади державної етнополітики на принципах демократії, гуманізму і
рівноправності націй та народностей.
Наукове осмислення досвіду правового регулювання міжнаціональних
відносин у період Української революції належить до актуальних проблем
українознавства, оскільки дає змогу з’ясувати його значення і винести
повчальні уроки для сучасності. За минулі 10-15 років вийшов ряд
досліджень українських1 та польських1 авторів, присвячених окремим

1
Див.: Калакура О.Я. Ставлення польської національної меншини до УНР // Історія
України. Маловідомі імена, події, факти. – К., 1998. – Вип. 35. – С. 126-135; Національні
меншини України: політико-правовий аспект / М.Панчук (керівн.). – К., 2000; Зарецька Т.
Польське населення УНР в добу Української Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Україна–
Польща: історія і сучасність. – К., 2003. – С. 174-188.
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аспектам цієї проблеми. Аналіз цих праць засвідчує, що в них повніше
розкрита політика Центральної ради щодо польської меншини, добре
проаналізовано зміст і значення закону “Про національно-персональну
автономію”, натомість діяльність інших державних утворень ще не дістала
належного висвітлення. Мета пропонованої статті полягає в тому, щоб
заповнити цю прогалину і через призму політики всіх державних утворень
цієї доби дати цілісний зріз знань про національно-культурне пробудження
польської людності на етнічних землях України, їх ставлення до відновлення
української державності, торкнутися причин міжетнічного українськопольського конфлікту на теренах Західноукраїнської Народної Республіки.
Українська Центральна рада з самого початку своєї діяльності рішуче
підтримала демократичний рух поляків за національне визволення і
культурне відродження. У відповідь на привітання Й.Барташевича
М.Грушевський заявив: “Полякам, що живуть на Вкраїні і разом з нами
хочуть вірно і щиро працювати для добра України, наш братній привіт”2.
У статті “Народностям України” (червень 1917 р.) М.Грушевський
наголошував, що “повнота національного життя, котрої ми добиваємося для
українського народу, не повинна затопляти інших народностей і обмежувати
їх змагання до свобідного розвитку своєї культури і національної стихії”3. Ці
орієнтири були зафіксовані у заявах чільних представників УЦР. Зокрема,
Ф.Матушевський у виступі на Національному конгресі наголосив, що
національні меншості мають бути “рівні перед законом і перед владою
вищою і найнижчою”, повинні мати своїх представників в усіх державних і
крайових установах, брати участь у роботі законодавчих органів, створювати
органи місцевого самоврядування в округах, де живуть люди однієї
національності4. У програмових документах українських політичних партій,
уу найголовніших ухвалах Центральної ради, починаючи з Першого
Універсалу, досить чітко відстоювалося положення про те, що в “тих місцях,
де українська людність живе всуміш з іншими національностями,
приписуємо нашим громадянам негайно прийти до згоди й порозуміння з
демократією тих національностей...”5 На підставі Другого Універсалу до
УЦР національні меншини могли делегувати своїх представників. З цією
метою було визначено 202 мандати, або 25 % місць у Центральній раді для
росіян, євреїв, поляків, німців, татар та інших меншин6. Водночас вони
дістали право на представництво у Малій Раді, а в Генеральному
Секретаріаті створювалося Генеральне секретарство національних справ, яке
очолив О. Шульгин. Інтереси польської меншини в Секретарстві
національних справ представляв Віце-секретаріат польських справ на чолі з
1
Jabłoński H. Polska autonomia narodowa na Ukrainie 1917-1918 / Pisma wybrany: Z rozważań o
II Rzeczypospolitej. – Wroclaw; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Lódź, 1987; Eberhard P. Przemiany
narodowściowe na Ukrainie XX wieku. – Warszawa, 1994.
2
Українська Центральна рада. Документи і матеріали. В 2-х т. – К., 1996. – Т. 1. – С. 49.
3
Грушевський М. Народностям України // На порозі нової України. Статті і джерельні
матеріали. – Нью-Йорк; Львів; К.; Торонто; Мюнхен, 1992. – С. 135.
4
Нова Рада. – 1917. – 27 квітня.
5
Українська Центральна рада. Документи і матеріали. – К., 1997. – Т. 1. – С. 102.
6
Там само. – С. 164.
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М. Міцкевичем, а згодом В. Рудницьким. На шостій сесії УЦР (серпень
1917 р.) полякам було виділено 20 мандатів, у т.ч. для Демократичного
централу – 5, польським соціал-демократам – 4, ППС – 4, ППС-лівиці – 7.
Третім Універсалом доручалося підготувати законопроект про національноперсональну автономію з тим, щоб гарантувати всім національним
меншинам “права і свободи самоврядування в справах їх національного
життя”. Саме Центральна рада започаткувала широке відродження
польських національно-культурних товариств, шкіл, бібліотек, вільне
видання книг і періодики польською мовою, розгорнула прискорену
підготовку учителів. Польські школи були відкриті не тільки у Києві, а й у
Вінниці, Проскурові (нині Хмельницький), Житомирі і навіть у багатьох
селах. З осені 1917 р. в Києві розпочав свою діяльність польський
університет, а також польський театр.
За спогадами Г.Юзевського, Україна дала можливість дихати
польському життю на повні груди, створила умови для громадської
діяльності, розвитку освіти, культури, забезпечила культурно-національну
автономію згідно з прийнятою програмою1.
9 (22) січня 1918 р. Центральна рада прийняла “Закон про національноперсональну автономію”, текст якого увійшов VІІІ розділом до Конституції
УНР під назвою “Національні Союзи”. Як переконливо довів В.Гусєв, закон
не був засобом загравання з неукраїнцями, він об’єктивно випливав із
ідейних засад і всієї попередньої політики УЦР, яка з самого початку своєї
діяльності виступила на захист прав національних меншостей2. Закон
гарантував меншинам самоуправне влаштування національного життя в
ділянках культури, внутрішньої організації шляхом створення національних
союзів, укладання на добровільній основі національного кадастру (реєстру).
Органам Національних союзів надавали статус державних, а їх вищою
інстанцією оголошувались національні збори, які мали обирати Національну
раду3. На підставі цього закону при активній підтримці уряду УНР польська
меншина започаткувала розбудову польської національно-культурної
автономії. Законодавство в сфері національних відносин розглядалося як
важлива підстава Нової України. Ідеї національної згоди й гармонії, –
наголошував М.Грушевський, – закладені в національнім законі, повинні
увійти в життя, глибоко залягти в ньому як фундамент, на якому
будуватиметься нове життя4.
Право на персональну автономію національних меншин було зафіксоване
ІV Універсалом УЦР, яким проголошувалася державна незалежність
України. “...В самостійній Народній Українській Республіці, – говорилось у

1

Józewski H. Zamiast pamiętnika (2) // Yeszyty Historyczne (Paryż). – 1982. – № 60. – S. 7-8.
Гусєв В. Закон Центральної ради “Про персонально-національну автономію”: передумови,
історія прийняття та наслідки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціоних
досліджень. – К., 1999. – Вип. 8. – С. 73-79.
3
Закон Центральної ради про національно-персональну автономію // Українська
Центральна рада... – Т. 2. – С. 99-101.
4
Див.: Конституційні акти України. 1917-1920. – К., 1992. – С. 68.
2
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ньому, – всі нації користуватимуться правом національно-персональної
автономії, признаним за ними законом 9 січня”1.
Сформований у структурі Генерального Секретарства національних
справ Польський Віце-секретаріат у складі 80 співробітників у січні 1918 р.
був перетворений в Міністерство польських справ, яке очолив київський
адвокат, один з лідерів Польської націонал-демократичної централі
М. Міцкевич. У ньому співпрацювали С.Грабяньський, С.Рудницький,
Є.Старчевський, Л.Тяжек та ін. Міністерство ставило за мету представляти
інтереси і захищати права польської людності в Українській Народній
Республіці. В його структурі були виділені канцелярія з відділами для опіки
над поляками-біженцями та безробітними, для організації правової та
інформаційної роботи, а також департамент нагляду за культурними,
господарськими та національними потребами польського населення. Була
розроблена широка програма національно-культурного відродження поляків,
визначено пріоритети розвитку польської освіти і культури, долучення до
політичного життя, що відображено в документах фонду Міністерства, який
частково зберігся в ЦДАВО України2. З цих матеріалів видно, що найбільш
продуктивно працював департамент освіти на чолі з С.Калиновським, який
опікувався початковими і середніми школами, технічною та позашкільною
освітою, надавав допомогу приватним школам. З його участю відкривалися
нові школи, гімназії, 718 поляків стали слухачами Київського
університетського колегіуму, загалом у межах УНР діяло 1265 польських
початкових шкіл3. Школою було охоплено 78 тис. польських дітей, яких
навчали понад 2 тис. учителів4.
У рамках департаменту освіти діяв відділ культури та мистецтв (керівник
Л.Грохольський), який здійснював керівництво діяльністю польських
театрів, інших мистецьких колективів.
Захоплення Києва більшовиками5, гетьманський переворот значною
мірою зірвали виконання програми культурно-освітнього відродження
польської меншини, хоча деякі департаменти і відділи Міністерства
польських справ, офіційно ліквідованого в серпні 1918 р., за інерцією
продовжували функціонувати. Гетьманат не акцентував увагу на поділі
населення за етнічною ознакою, відмовився від ідеї культурно-національної
автономії меншостей, зосередившись на закріпленні правового статусу
особи шляхом дотримання принципу єдиного громадянства. Сам
П.Скоропадський з повагою ставився до поляків. У спогадах він згадував,
що поляки з його оточення ще на початку революційних подій 1917 р.,
зокрема ад’ютант Черницький, вихованець університету св. Володимира,
1
Четвертий Універсал Української Центральної ради // Українська Центральна рада... – Т. 2.
– С. 104.
2
Калакура О. Польський чинник у діяльності Центральної ради // Наукові записки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень. – К., 1999. – Вип. 8. – С. 103-109.
3
Див.: Patek A. Polaci w Rosii ZSRR // Polonia w Ewropie. – Poznan, 1992. – S. 311-314.
4
Центральний державний архів вищих органів України (далі – ЦДАВО України), ф. 166,
оп. 3, спр. 995, арк. 93.
5
Перед втечею з Києва більшовицькі війська спалили будинок на Хрещатику, у якому
розміщувалось Міністерство польських справ.
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офіцер Кінної гвардії поляк Ходкевич радили йому взяти участь в
українському русі1.
Однак за умов, коли гетьманський уряд згорнув політичні та
громадянські свободи, діяльність політичних партій і громадських
об’єднань, у тому числі товариств національних меншин, скасував правові
акти, ухвалені Центральною радою, включаючи й положення закону “Про
персонально-національну автономію”, національно-культурне відродження
польської меншини наштовхувалось на серйозні труднощі насамперед
фінансові. Ось чому до цієї справи долучилась громадськість насамперед
Культурно-освітнє товариство “Матєж Польська” (Stowarzyszcnie KulturalnoOświatowe „Macierz Polska”) з філіями у ряді міст України, очолюване
Ю.Айджейовським. Підтримувало середні школи у Києві відповідне
громадське об’єднання – Polskie Towarzystwopopitrania średniej skoły. На
початок 1916/1919 навч. року на теренах Української держави діяло 998
польських початкових шкіл, у яких навчалося 62 810 учнів і працювало 1 276
учителів. Крім того, було 39 середніх шкіл з контингентом учнів 7 398 та 441
учитель2.
Як засвідчила Н.Полонська-Василенко, Гетьманат не чинив перешкод
розгортанню польського культурно-освітнього і релігійного життя. У Києві
продовжував функціонувати польський департамент освіти, у Києві
працювали Польська жіноча гімназія, 8 середніх шкіл, Вищий
університетський колегіум з гуманітарним та природничо-математичним
відділеннями. В ряді міст створювалися Польські народні доми (клуби), на
осінь 1918 р. діяло 2 польські театри. Важливе значення мав підписаний
П.Скоропадським закон “Про віру”, яким православ’я хоч і визнавалося
“первенствуючою” релігією, але всім іншим конфесіям, у тому числі римокатоликам, надавалось право вільно відправляти богослужіння за своїми
обрядами. Все це сприяло самовизначенню і консолідації польської громади.
До того ж, більша частина ображених на Центральну раду польських
землевласників активно підтримали економічну політику П.Скоропадського,
його закони на захист приватної власності, як “фундамент культури і
цивілізації”3. На перших порах гетьман користувався підтримкою з боку
Землян – об’єднання польських поміщиків, раду якого очолював колишній
начальник заамурської залізниці генерал Горват (Хорват), але воно
негативно поставилося до задуманої гетьманським урядом аграрної
реформи, що передбачала створення численного прошарку селян-середняків
шляхом викупу землі у великих маєтків4, а ще більше – до Грамоти про
федерацію з Росією. Незадоволення лідерів польських товариств викликали
заходи зовнішньо-політичного відомства уряду П.Скоропадського щодо

1

Скоропадський П. Спогади. – К.; Філадельфія, 1995. – С. 57.
Зарецька Т. Польське населення в добу Української Центральної ради (1917-1918 рр.) //
Україна–Польща: історія і сучасність. – Ч. 1. – С. 183.
3
Конституційні акти України 1917-1920. Невідомі конституції України. – К., 1992. – С. 82.
4
Скоропадський П. Спогади... – С. 124, 286-287.
2
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включення на основі Брестської ухвали Холмщини та Підляшшя до складу
України1.
Що ж стосується відновлення незалежності Польщі, то Гетьманат з
розумінням ставився до цього процесу і намагався будувати відносини
добросусідства. В Києві розгорнув роботу Надзвичайний Посланник Польщі
С.Ванькович, а в Лодзі діяло українське консульство (С.Нілус)2.
У місцевостях найбільшої концентрації поляків, зокрема на Поділлі і
Волині, створювалися польські національні легіони самооборони і
долучалися за їх допомогою до придушення селянських повстань3.
Прихід до влади Директорії внаслідок антигетьманського повстання,
відновлення УНР супроводжувалося поверненням до законів УЦР щодо
національних меншин, реанімацією Міністерства польських справ. У
листопаді 1918 р. Директорія звернулася з Відозвою до російської,
єврейської і польської демократії в Україні про створення єдиного
демократичного фронту для боротьби з реакцією. В ній було підтверджено
рівність усіх громадян, право використання, окрім державної, мов усіх
народів, які проживають в Україні. 9 (24) січня 1919 р. Директорія офіційно
скасувала закон гетьманського уряду від 9 липня 1918 р. і відновила
чинність закону, схваленого УЦР “Про персонально-національну
автономію”, який передбачав самоуправління національних меншин у сфері
культури і захисту прав шляхом створення загальнодержавних національних
союзів4. Тоді ж було прийнято закон, підписаний В.Чеховським, про карну
відповідальність за образу національної честі та достойності, за яким особа,
винна “в образі словом, в письмі чи вчинком громадянина Української
Народної Республіки, з метою зневажити його національні честь чи
достойність, карається тюрмою від трьох до восьми місяців”5. Тоді ж було
засновано урядовий відділ у справах національних меншостей.
Однак у процесі вироблення й обговорення Конституції УНР в підходах
до статусу національних меншин виявилися настільки гострі розходження,
що виникла криза в конституційній комісії, більшість якої схилялася до ідеї
національно-персональної автономії. В епіцентрі цих дискусій було не
польське, а єврейське питання. Симпатії польської людності до політики
Директорії, її прихильність до визвольних змагань наддніпрянських
українців наростали по мірі розширення агресії більшовицької Росії проти
УНР і намагань Москви експортувати так звану пролетарську революцію до
Польщі. Ряд представників польської людності брав участь в урядових
інституціях Директорії, у розбудові Армії УНР. У квітні 1920 р.
С.Стемповський став міністром сільського господарства УНР, а міністром
1
Австро-угорські власті саботували виконання Брестського договору щодо встановлення
кордону з Україною, не допустили на Підляшшя і Холмщину губернського комісара, дозволили
провести тут вибори до Польської регентської ради, а під час революції зайняти цю територію
польським військам для дальшого просування на терени Західної України.
2
ЦДАВО України, ф. 3766, оп. 1, спр. 137, арк. 4; спр. 3, арк. 48.
3
Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки. 1918-1920.
Документи і матеріали. – Т. 2. – С. 447.
4
Там само. – С. 447.
5
Там само. – С. 448.

388

Україна – історія

охорони здоров’я та соціальної опіки в урядах І.Мазепи та В.Прокоповича,
Г.Юзевського було призначено віце-міністром внутрішніх справ УНР1.
Однак реалізація демократичних ініціатив українських урядів у ділянці
національної політики, як і в інших сферах, неодноразово переривалася
мілітарними спробами як Білої, так і більшовицької Росії, котрі намагалися
силоміць насадити свій режим в Україні і Польщі. Наступ
червоноармійських військ змусив Директорію залишити Київ, а
більшовицький режим негативно поставився до закону “Про персональнонаціональну автономію” та діяльності національних міністерств як
“шкідливих соціалістичному будівництву установ”.
Цікаві підходи до забезпечення національно-культурних прав етнічних
меншин, включаючи й поляків, задекларувала Західноукраїнська Народна
Республіка (ЗУНР). Її проголошення в часовому вимірі співпало з
відновленням Польської Народної Республіки (ПНР), уряд якої претендував
на повернення до кордонів Першої Речі Посполитої 1772 р. Це й спричинило
гострий міжетнічний конфлікт, який переріс у польсько-українську війну
1918–1919 рр., суттєво позначився на життєдіяльності місцевих поляків,
значна частина яких долучилася до силового розв’язання етнічнотериторіальних проблем. Незважаючи на воєнні дії, на підконтрольній
території ЗУНР здійснювався ряд заходів щодо гарантування прав
національним меншинам, у т.ч. й полякам, задоволення їх культурних
потреб. Так, у Законі про основи шкільництва, прийнятому 13 лютого
1919 р., зазначалося: “Національним меншинам призначається право на
школу в рідній мові”. У травні Державний Секретаріат освіти і
віросповідання визнав “право прилюдності” свідоцтв за всі класи
Станіславської жіночої гімназії з польською мовою викладання.
Реакція Ю.Пілсудського, у руках якого була зосереджена військова влада
й якого проголосили Тимчасовим начальником держави, на дії західних
українців була вкрай негативною∗. Він не сприймав державотворчих
ініціатив українців Галичини, оскільки не уявляв собі відновлюваної Польщі
без цієї території. Польські народні демократи виступали з інкорпораційною
програмою, яка ґрунтувалась на ідеї «вищості» поляків, відносила українців і
білорусів до «людей нижчого сорту», які, мовляв, не мають державних
традицій. У промові на засіданні Найвищої ради Антанти наприкінці січня
1919 р. лідер ендеків Р.Дмовський говорив про відсталість українців та їх
неспроможність створити власну державу, твердив, що немає підстав для
відокремлення Східної Галичини.
Навіть за умов, коли частина польського політикуму усвідомлювала
небезпеку більшовизму і доцільність союзу з Українською Народною
Республікою, яка вела воєнні дії з більшовицькою Росією, стримуючи її
експансію на захід, реакція поляків на соборницький процес українського
народу і підготовку договору про об’єднання ЗУНР та УНР була ворожою. 3
1

Див.: Зарецька Т. Польське населення УНР ... – С. 186.
Часом Ю.Пілсудський схилявся до так званої федералістської ідеї, за якою на теренах між
більшовицькою Росією та Польщею мала сформуватися низка незалежних держав (Білорусія,
Литва, Україна), пов’язаних з Польщею федеративним союзом.
∗
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січня 1919 р. у Станіславі УНРада затвердила текст «Передвступного
договору» і прийняла ухвалу «Про злуку Західноукраїнської Народної
Республіки з Українською Народною Республікою»1. У відповідь Директорія
видала Універсал УНР про Злуку із ЗУНР. Урочисте проголошення 22 січня
1919 р. на багатолюдному віче на Софійському майдані в Києві Акту Злуки
стало важливим моральним фактором для відстоювання української справи,
але було негативно сприйнято польським населенням не тільки Галичини, а
й частиною поляків Наддніпрянщини. Водночас воно було занепокоєне
соціалістичними гаслами деяких керівників УНР, їхньою готовністю до
федеративного союзу з більшовицькою Росією. Маючи Акт Злуки з УНР,
керівництво ЗУНР на практиці не могло одержати реальну підтримку з боку
Великої України, яка сама потребувала військової допомоги для захисту від
російсько-більшовицької агресії. Двобій Галичини з Польщею переріс у
далеко нерівну за силами її війну з Антантою. Тим часом втрати, яких
зазнала УНР у ході агресії більшовицької Росії, потягнули за собою поразку
Галицької армії на польському фронті і знищення ЗУНР.
Отже, державні утворення доби Української революції 1917-1920 рр.
проводили демократичну політику щодо національних меншин, включаючи
й польську. Переважна більшість поляків Наддніпрянщини схвально
сприйняла відновлення державності України і долучилася до суспільнополітичного та національно-культурного життя. Уряди українських
державних утворень у період 1917-1920 рр. насамперед Центральна рада та
Директорія УНР, надавали важливого значення життєдіяльності польської
меншини, розвитку її національно-культурних товариств на основі закону
“Про національно-персональну автономію” і Конституції УНР, розглядаючи
захист її прав як неодмінну умову демократизації національних відносин і
налагодження міждержавних відносин з Польщею. Суперечливий вплив на
настрої та орієнтири поляків українських земель справило відновлення в
листопаді 1918 р. Польської держави з претензією на включення до неї
території Галичини та Західної Волині, яка входила до вже проголошеної
Західноукраїнської Народної Республіки. Поляки сприйняли утворення
ЗУНР як виклик і замах на їхні національні інтереси, що й спровокувало
польсько-український збройний конфлікт.
Відновлення національної державності поляків і українців у 1917-1918 рр.
відкривало шанс до міжетнічного порозуміння та встановлення добросусідських
і рівноправних відносин Польської Народної Республіки і соборної Української
Народної Республіки. На перешкоді стали амбітні претензії польського
керівництва на західноукраїнські землі, застосування збройної сили проти ЗУНР
і її повалення, з чим не змирилися мільйони українців краю. Разом з тим, перед
реальною загрозою обом народам, що постала в зв’язку з агресією
більшовицької Росії, політичні провідники Польщі й України дійшли до
порозуміння і вдалися до спільних дій щодо захисту національних інтересів на
підставі укладеної С.Петлюрою та Ю.Пілсудським Варшавської угоди 1920 р.,
однак ці потуги не були підтримані західними країнами, що й призвело до
падіння УНР.
1

Див: Макарчук С.А. Українська республіка галичан… – С. 84.
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Гай-Нижник П.П. (Київ)
ДЕРЖАВНІ ОЩАДНІ КАСИ УНР:
ПРИНЦИПИ РОБОТИ І НЕВДАЛА
СПРОБА РЕФОРМИ (1918 р.)
Стаття присвячена висвітленню діяльності ощадних кас Української
Народної Республіки 1918 р., встановленню їх значення у фінансовоекономічній системі України. Аналізується спроба реформування цих
державних установ.
В Україні й Росії ощадні каси були установами державними, що
підлягали Міністерству фінансів. Вони являли собою дієвий елемент
фінансово-економічної системи країни, обшир діяльності яких у перше
десятиліття ХХ ст. значно збільшився за рахунок запровадження багатьох
банківських операцій, але такий, що проводив грошові операції меншого
розміру, ніж Державний банк, проте безпосередньо з народними масами.
Колишній генеральний секретар фінансів України М.Туган-Барановський
зазначав з цього приводу: “Ці дрібні заощадження не можуть йти до
звичайних банків через те, що банки не беруть вкладок менших за якусь
певну суму. Для складання таких дрібних заощаджень, життя утворило
окремі інституції – так звані ощадні каси”1. Як звітував у квітні 1918 р.
урядові міністр фінансів УНР П.Климович, за останні десять років перед
світовою війною вклади населення до державних ощадних кас зросли в
середньому до 100 млн. руб., за перший рік війни досягли 1 млрд рублів2. На
1 січня 1918 р. вклади населення до державних ощадних кас України зросли
до 5 млрд руб., а якщо врахувати разом з відсотковими паперами, то – до 7
млрд рублів. Міністр також відзначив, що ощадні каси “по характеру своїх
операцій фактично перетворились в установи банкового типу, тільки з тою
ріжницею, що це були установи народнього типу, які користувались
величезною довірою людности через свою безпосередню близькість до
народу, а головне в тому доброму поводженні, яке людність мала з боку
урядовців кас і з великою довірою несла свої ощадки до каси, що дуже
сприяло величезному розвитку ощадного діла”3.
Разом з тим М.Туган-Барановський, наприклад, вказував і на певний
негатив у принципі роботи державних кас, що існували в Росії й у
Наддніпрянській Україні. Він, зокрема, вважав, що “ці каси, ще в більшій
мірі, ніж англійські, заслуговують на ріжні закиди, бо всі свої капітали, за
невеликими винятками, вони вміщають у державні процентові папери, і
таким чином, обезкровлюють місцеве дрібне господарство, від котрого
1
Туган-Барановський М. Політична економія. Курс популярний. – К.: Наукова думка,
1994. – С. 134.
2
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі –
ЦДАВО України), ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 21 зв.
3
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 16-16 зв., 21-21 зв.
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відтягують капітали, так потрібні для господарства”1. Вочевидь ці недоліки
були відомими й керівництву Міністерства фінансів УНР. Саме тому міністр
фінансів П.Климович в квітні 1918 р. прагнув здійнити реформу роботи
ощадних кас, приблизивши їх до вирішення потреб народних мас, позаяк
“клієнтурою кас були в більшости широкі кола мійського та сельського
трудового населення, які обставини вимагали від працьовників не тілько
виконання звичайних операцій ощадного діла, а й інформації в цім ділі та
поважного відношення, аби не виникло з боку клієнтури якого небудь
непорозуміння чи недовіри до Установи, що шкодило-б розвитку ощадного
діла”2.
Міністр фінансів визначив нові роль і завдання ощадних кас у часи
революційних перетворень і будівництва української державності. Він,
зокрема, наголошував: “Роля, яку відігравали, а особливо відіграють ощадні
каси в останні роки, – це роля зібрання трудових народніх ощадків, які
слугують не тільки потребам державного кредіту, але й фінансірованню
народньої праці. Такі широкі завдання, які повстають зараз перед ощадними
касами – вимагають і дуже серіозної уваги на те, аби всі ті ощадки, що з
такою довірою несла людність до кас, не тільки не було повернено назад, а
навіть вжии всіх заходів, аби ця довіра населення до ощадних кас ще більш
зросла і вони б слугували концентрації всіх тих великих коштів, які зараз
скупчились по руках простого, особливо сельського населення, котре в
більшости й буває клієнтурою ощадних кас.
Як що це завдання буде здійснено, тоді ощадні каси зможуть обернути
значну частину свого капіталу на потреби економично-господарчого
відродження України, котра будує своє вільне життя на руїнах добробуту
батьківшини, якій так багато сприяла війна та большевицька хвиля. За для
розвитку продукційних сил України в справі сельско-господарській та
фабрично-заводської промисловости конче потрібні будуть величезні
фінанси, частину яких змогли би дати і ощадні каси, яко народні установи,
котрі обслуговують широкі трудові верстви людности. Щоби досягти цієї
мети, повинно ще більш наблизити ощадні каси до людности шляхом
поширення їх сітки та внесення в коло діяльности їх тих операцій банкового
типу, які дали-б населенню ріжні вигоди”3.
Державні ощадні каси здійснювали також послуги по страхових
операціях для населення4, керуючись при цьому “Положенням про
1
Туган-Барановський М. Політична економія. Курс популярний. – К.: Наукова думка,
1994. – С. 135.
2
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 16 зв., 21 зв.
3
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 17, 22-22 зв.
4
7 квітня 1918 р. урядом УНР було прийнято [ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 6,
арк. 76], а 9 квітня затверджено Центральною радою, Закон “Про скасування крайніх норм по
страховій операції в ощадних касах Української Народньої Республіки”, згідно з яким
міністрові фінансів було доручено “встановити по окремим плянам страхування через державні
ощадні каси Української Народньої Республіки розміри застрахованого на одну особу капіталу,
або прибутку, відповідно певним в цьому потребам, але не вище, як до 25.000 карб. капіталу і до
3.000 карб. річного прибутку” [ЦДАВО України, ф. 1063, оп. 2, спр. 3, арк. 3, 4; ф. 1115, оп. 1,
спр. 6, арк. 75, 76.
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страхування доходів і капіталів за посередництва державних ощадних кас”
від 10 червня 1914 р.1
Штатний розклад державних ощадних кас передбачав посади: директора,
діловода та його товариша, інспектора державних ощадних кас, страхового
техніка, головного бухгалтера та бухгалтерів, головного лікаря, завідуючих
відділами та їхніх співробітників, правителя та робітників канцелярії,
старшого, рядових і молодших ревізорів, старшого та рядових контрольорів
тощо. Посади, як і в інших державних установах, поділялися на класи та
пенсійні розряди. Утримання поділялося на три категорії: платня, харчові
надбавки та грошові на помешкання. Крім Київської ощадної каси,
самостійний статус мали каси в Одесі, Харкові та Катеринославі, інші ж –
були регіональними відділеннями2.
У квітні 1918 р. міністр фінансів П.Климович пропонував ліквідувати
розподіли утримання, “а натомісць встановити для всіх служачих основні
оклади платні без усякого поділу та удержань на пенсію; пенсіонні внески
робляться за рахунок прибутків ощадних кас3. З особ, яким по роспису не
належить казьонне помешкання, а в дійсности вони все ж будуть жити у
таких помешканнях, – повинно що-місяця при видачі платні утримувати 1/5
частину основної річної платні. Особам же, яким належить казьонне
помешкання, але за браком таких помешкань у казьонних або найнятих
будинках – ці особи не можуть скористуватись помешканням, їм досить
додатково виплачувати що-місяця при видачі платні ¼ річної платні”4.
Міністр пропонував урядові також зменшити поділ службовців на розряди
до двох по будь-якій категорії. Що ж стосувалося поділу посад на класи та
пенсійні розряди, то він пропонував залишити їх без змін до часу, поки не
буде вироблено нового пенсійного статуту, але при цьому підвищити деякі
посади в поділі по класифікації, а саме: інспектора та директора самостійних
державних ощадних кас, а також “підвищити по клясу і инші молодші
посади відповідно посадам по Державному Банку та його місцевим
установам”5. Водночас посаду молодшого ревізора пропонувалося понизити
з VI до VII класи, зрівнявши її з посадою старшого контролера, “але
залишити недоторканними усі належні до цієї посади права та привілеї для
тих осіб, які зараз займають цю посаду і не матимуть, при заведені нового
роспису посад, підвищення по службі”6.
П.Климович, у поданому на розгляд уряду вищевказаному проекті
“Роспису посад по Дірекції Державних ощадних кас Української Народньої
Республіки та її місцевих установ”, пропонував також зміни щодо статусу
робітників державних ощадних кас:

1

Там само.
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 17 зв.-20, 22 зв.-23.
3
Навпроти цієї пропозиції директор Державної скарбниці і голова Фінансової та
Бюджетової комісій Х.Лебідь-Юрчик власноручно зауважив: “А що скажуть урядовц[і] инших
держ[авних] інституцій?” [ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 20, 23.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само.
2
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осіб, що при запровадженні нового штатного розпису не отримають
службового призначення, передбачалося “залишити за штатом і на протязі
одного року видавати їм по закону позаштатну платню в розмірі річного їх
окладу, але без грошей на харчі та помешкання і инших ріжних додатків”1;
роки служби на вислугу пенсії слід було зараховувати до стажу й тоді,
коли ця служба відбувалася поза межами України (вочевидь малися на увазі
працівники ощадних кас України, які до набуття УНР державності
працювали в інших місцевостях Російської імперії)2;
службовцям дирекції ощадних кас та їхніх самостійних відділів, “котрим
доручено завідування казьонними будинками і взагалі господарським
відділом ощадних установ – робиться додаткова нагорода за виконання
зазначених обов’язків у розмірі 1/5 річної платні”3;
видатки на службову подорож (відрядження) чинам інспекції ощадних
кас видавати на підставі окремих правил, затверджених міністром фінансів;
кількість посад по кожній установі має встановлювати міністр фінансів
по мірі дійсної потреби4;
директора ощадних кас у ставці заробітної платні прирівняти не менш як
до посади товариша директора Держбанку, а також: товариша діловода
прирівняти в платні до посади директора відділу Держбанку; інспектора та
страхового техніка – до посади старшого інспектора Держбанку; головного
бухгалтера та головного лікаря ощадних кас – до відповідних посад
Держбанку, завідуючого відділом, правителя канцелярії та старшого
ревізора ощадних кас – до посади помічника директора відділу Держбанку, а
інші посади – до відповідних посад у Державному банку5;
Київській ощадній касі, як столичній “та приймаючи нам увагу й ту
дорожнечу, яка є і взагалі буває по столичних центрах порівнюючи другі
міста, – повинно встановити оклади першорозрядного Відділу Державного
Банку, а саме: посада Діректора порівнюється до посади Управителя
першорозрядного Відділу Державного Банку, його помішника – до посади
помішника Управителя і решта посад по касі порівнюється до відповідних
посад по першорозрядному Відділу Державного Банку”6;
в інших самостійних ощадних касах (Одеській, Харківській та
Катеринославській) пропонувалося залишити існуюче прирівнення посади
директора ощадної каси до посади управителя другорозрядним відділом
Державного банку, але посаду помічника директора – прирівняти до посади
управителя таким же відділом Держбанку “і взагалі всі другі посади по цим
касам порівняти до відповідних посад по Відділам Банку 2-го розряду”7.
Таке апелювання до прирівнення штатної платні працівників ощадних
кас до відповідної платні в Державному банку, що віднедавна була
1

Там само.
Там само.
3
Навпроти цього пункту рукою Х.Лебідь-Юрчика зазначено: “На які[й] підставі?”
[ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 20, 23].
4
ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 20, 23 зв.
5
Там само.
6
Там само.
7
Там само.
2
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підвищена, міністр фінансів обумовлював досить обґрунтовано: “Позаяк
ощадні каси з початку й до цього часу перебували в тісному зв’язку з
Державним Банком, користуючись одними нормами платні, тому повинно
залишити цю єдність і зараз, коли по інституціям Державного Банку
утворюються нові норми платні, а саме: необхідно у прийнятому ощадними
касами до тимчасового користування Російському Уставі всі посади та
норми платні по Центральній Дірекції ощадних кас та місцевих її установах,
відповідно вищезазначеному, підвищити і пристосовати – анальогично
проектіруємим нормам платні по інституціям Державного Банку.
Істнуючі штати Російських Державних ощадних кас остільки старі, як і
штати Російського Державного Банку, які заведено мало не чверть віку. Ці
штати ще перед війною далеко не відповідали тодішним умовам життя,
через що і Російський Уряд аби поліпшити матерьяльний стан урядовців
ощадних кас, – робив ріжні %% надбавки до основної платні. Але за той час,
який пройшов після заведення роспису посад та норм платні по ощадних
касах, обставини життя гостро змінилися як в загальних матерьяльноекономичних умовах істнування людини, так і в тих задачах, які з початку
становило собі ощадне діло і які далі випали на долю ощадних кас”1.
Наголошуючи, що важка праця співробітників ощадних кас “дає
моральне право признати за працьовниками установ ощадних кас велике
державне значіння тої роботи, яка ведеть ся ними з такою користью на
фінансіровання народнього труду, розвитку трудових народніх організацій і
взагалі для зміцнення фінансів держави, а разом з цим потрібно зробити і
відповідне матерьяльне оцінення їхньої праці”, П.Климович вказує також і
на те, що “дуже часто помічається таке з’явище, що хоча з боку
матерьяльного і у касі і в Банку одні умови, урядовці кас все-ж таки з
великою охотою ідуть на службу до банкових установ”2.
Вихід міністр фінансів вбачав у порівнянні працівників установ
Державного банку й ощадних кас у матеріальному забезпеченні: “Особливо
цю єдність повинно тепер додержати, коли ощадні каси мають відігравати
ролю в справі будівництва молодої Держави, а саме – в розвитку та
фінансірованню народнього труду і взагалі фінансів Української Народньої
Республіки. Тому повинно поставити працьовників ошадних кас в такі
матерьяльні умови, щоби не тільки зберегти істнуючий склад по ощадним
інстітуціям, а ще й притягти до цього живого діла нові свіжі сили”3. Міністр
не перестає нагадувати колегам, що “ті оклади, які зараз істнують по
установам ощадних кас, навіть зі всіма тимчасовими додатками, зовсім не
відповідають вимогам життя і не дають змоги задовольнити самих простих
життьових потреб істнування людини” і підсумовує: “Тому всі ці обставини
вимагають від Міністерства Фінансів звернутися до Ради Народніх Міністрів
Української Народньої Республіки, аби при організації ощадних кас на
Україні та при заведенні нового роспису посад і норм платні – було взято тіж
самі прінціпи, які лягли в основу реорганізації інституцій Державного Банку,
1
2
3

ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 3, спр. 11, арк. 16, 21.
Там само.
Там само, арк. 17, 22.
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та прийняти, як це було і зараз є, такіж-самі норми платні і для працьовників
ощадних кас, які буде встановлено по роспису посад у Державному Банку”1.
Так докладно зупинитися на розгляді вказаних пропозицій П.Климовича
ми вважаємо за потрібне принаймні з двох причин: 1) документ вказує на
нерівномірність перетворень в підрозділах Міністерства фінансів держави,
зокрема щодо підвищення ставок штатної платні співробітникам однієї з
найважливіших складових новостворюваної фінансової системи УНР; 2) то
була чи не єдина спроба хоча-б часткової реорганізації застарілої структури
будови державних і урядових органів, що дісталася Україні ще з часів
царату; 3) підсумок (невдалий) спроби часткового реформування системи
комплектування й оплати праці однієї з найважливіших державних установ
вказує на неготовність керівництва УНР здійснити кардинальні
перетворення в галузі державного управління і створення фінансової
системи на якісно нових (відмінних від царських) адміністративних засадах.
Вищезазначений проект “Роспису посад по Дірекції Державних ощадних
кас Української Народньої Республіки та її місцевих установ” 24 квітня
1918 р. було зареєстровано під № 378 у Департаменті простих податків2, що
дає нам змогу встановити вірогідну хронологічну дату його подання до
уряду. Зауваження, зроблені на полях документа рукою Х.Лебідь-Юрчика3,
вказують, що саме він був головним опонентом П.Климовича, що
підтверджує й резолюція на першому аркуші проекту: “Не згожуюсь.
Леб[ідь]-Юрч[ик]”4. Проект так і не було ухвалено урядом УНР, що
підтверджує й той факт, що згодом, за гетьманату П.Скоропадського, його
знов було направлено на розгляд Ради міністрів, але вже новоствореної
Української Держави5.

1

Там само., арк. 17 зв., 22 зв.
Там само.
Там само.
4
Там само.
5
Там само.
2
3
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Храбатин Н.Д. (Івано-Франківськ)
ІСТОРІОГРАФІЯ СПРОБ „НОРМАЛІЗАЦІЇ”
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВІДНОСИН
У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В ІІ пол. 1930-х рр.
У статті розглянуто новітню українську та польську історіографії
процесу „нормалізації” українсько-польських відносин у Східній Галичині в ІІ
пол. 1930-х рр., звернуто увагу на спільні та відмінні підходи істориків до
проблеми, окреслені питання, які потребують подальшого дослідження і
подолання усталених стереотипів.
Українсько-польські взаємини, у т.ч. у міжвоєнній Галичині, були і
залишаються в центрі уваги українських та польських істориків. У
опублікованих працях значне місце відводиться курсу на їх нормалізацію,
ініціатором якого весною 1935 р. виступило керівництво Українського
народно-демократичного об’єднання (УНДО). Прихильність до політики
„нормалізації” українсько-польських відносин і порозуміння виявили також
католицькі партії та лідери українського кооперативу. Автори
оприлюднених праць, попри деякі спільні підходи до цієї проблеми, порізному трактують мотиви пошуку шляхів компромісу українських і
польських політичних сил та його наслідки в умовах наростання воєнної
небезпеки для обох народів. Хоч досі не створено комплексного, а тим
більше, спільного історичного дослідження процесу „нормалізації”
українсько-польських
стосунків,
наявні
праці
заслуговують
історіографічного аналізу з тим, щоб критично оцінити стан висвітлення
актуальної проблеми й окреслити напрями подальших студій. Власне, це
завдання є головною метою пропонованої статті.
Основними історіографічними джерелами проблеми є: відповідні
розділи узагальнюючих та монографічних досліджень з історії України та
Польщі, наукові та науково-публіцистичні статті, навчальна та довідкова
література, документи політичних партій і міжпартійних об’єднань, спогади
учасників подій. За хронологією наявні джерела можна згрупувати так:
а) українська, польська і радянська історіографії 1930 – 1980 рр.;
б) українська та польська історіографії 1990-х – початку ХХІ ст. Слід одразу
зауважити, що найбільш політично заангажованими були праці радянських
істориків.
Особливість новітніх праць українських та польських дослідників
полягає в тому, що їхні автори повніше опираються на документальні
джерела, зокрема на документи УНДП, тогочасну пресу, уникають партійнокласових підходів до оцінки подій і фактів. Для аналізу мотивів політики
порозуміння принципове значення мають твори та промови голови
Української парламентської репрезентації, голови УНДО Василя Мудрого,
який вважав перехід до цієї політики „важливою справою”, що матиме
міжнародне значення. Умовою припинення конфронтації і втілення курсу на
порозуміння він розглядав негайне вирішення польською владою ряду
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конкретних питань, а саме: упорядкування земельної парцеляції та
припинення колонізації українських земель; надання безробітним робочих
місць; боротьба з голодом у гірських селищах; створення українських
господарських організацій; вживання української мови в шкільництві,
органах самоуправління, громадських організаціях; доступ українців до
роботи в уряді; відкриття українського університету; амністія для
українських політв’язнів і, найголовніше, – надання українцям у Польській
державі територіальної автономії1.
У статті „Вибори до польських законодавчих установ” В. Мудрий
виступив за виборчий компроміс в умовах реалізації нового виборчого
закону, тобто за ліквідацію будь-якої нерівності українців і поляків щодо
виборчих прав, за ширше представництво української громади в органах
влади, що могло б сприяти поліпшенню психологічного настрою польської
та української сторін у розбудові національного життя2.
Історики звертають увагу на те, що ряд українських партій негативно
поставилися до політики „нормалізації”. Так лідер Української соціалдемократичної партії (УСДП) В. Старосольський вважав вплив
„нормалізації” на українську справу „від’ємним”, оскільки польська сторона,
використовуючи курс на “нормалізацію”, відмовилася від поступок на
користь українцям3. Звертається увага і на позицію провідника Української
народної обнови (УНО) станіславського єпископа Григорія Комишина, який
у праці-заповіті „Українська проблєма”4 окреслював компромісні шляхи
польсько-українського порозуміння.
У радянській історіографії, яка базувалася на принципах партійності і
класового підходу, „нормалізація” розглядалася не інакше як „союз
української буржуазії з окупаційним режимом”, „угодовська політика”,
прислужництво польському і німецькому фашизму. З монографії в
монографію переходила теза про те, що „нормалізаційна” угода була
укладена з метою консолідувати антирадянські сили навколо фашистської
Німеччини для підготовки війни з СРСР, а також із метою придушити
революційну боротьбу трудящих. Навіть такий авторитетний історик як
Ю.Сливка головною причиною переходу до політики „нормалізації” вважав
підписання польсько-німецького договору 1934 р., який базувався на
спільній боротьбі проти Радянського Союзу і комуністичного руху
взагалі...”5 Автор наголошував, що мета „нормалізації” базувалася на
спільних класових інтересах, оскільки „...тісним союзом з окупаційними
властями українська буржуазія намагалась допомогти „санаційному” урядові
розправитися з наростаючим національно-визвольним рухом трудящих і
1
Мудрий В. За нормалізацію українсько-польських відносин: Промова голови Української
парламентарної репрезентації. – Львів, 1936. – С. 6, 12-14.
2
Мудрий В. Вибори до польських законодавчих установ // Українська суспільно-політична
думка в 20 столітті. Документи і матеріали. – Сучасність, 1983. – Т. ІІ. – С. 375-380.
3
Старосольський В. „Шириться дефетизм, дезорієнтація, відворот від політики...” // Діло. –
1937. – 29 липня.
4
Хомишин Г. Українська проблема. – Станиславів, 1933. – С. 184.
5
Сливка Ю. Західна Україна в реакційній політиці польської та української буржуазії (19201939). – К., 1985. – С. 238.
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таким чином усунути загрозу „більшовизації” Західної України”. На думку
історика, вимога автономії Західної України – одна з найважливіших вимог,
яку УНДО поставила перед польським урядом, носила свідомо демагогічний
характер з метою обманути громадськість стосовно її справжніх планів.
Причину невдачі політики „нормалізації” Ю. Сливка вбачав у „рішучій
боротьбі трудящих проти політики угоди з окупаційними властями”, що
призвело до втрати впливу УНДП. Говорилося і про незадоволення
польських властей підтримкою українських буржуазних націоналістів з боку
Німеччини з метою внутрішнього послаблення Польщі та її подальшої
окупації1.
Не менш авторитетний львівський історик С. Макарчук у монографії
„Этносоциальное
развитие
и
национальные
отношения
на
западноукраинских землях в период империализма” характеризував
політику „нормалізації” як „повну відмову від опозиції до режиму і перехід
до тактики вимолювання крихт зі столу польського фашизму”, як
національну зраду українського народу. Дослідник справедливо вказав на
відсутність позитивних наслідків „нормалізації”2, але в цьому була вина
польської сторони, а не українcької. До речі, історик у працях 1990-х рр., як і
Ю.Сливка, відійшов від класового трактування українсько-польських
взаємин3.
У діаспорній українській історіографії політика „нормалізації”
розглядалася здебільшого як одна з багатьох сторінок історії українського
національно-визвольного та націоналістичного рухів, а оприлюднені праці
переобтяжені матеріалами мемуарного характеру, що несуть певний
суб’єктивізм. Так, один із чільників Української соціалістично-радикальної
партії (УСРП) І. Макух у спогадах „На народній службі” дійшов висновку,
що польська влада нічого не дала українському народу взамін переходу
частини галицького політикуму на бік польського табору, адже колонізація
землі не припинялася, бо польське селянство могло б збунтуватися;
промисловість і надалі розвивалася переважно на польських землях
відповідно до польської стратегії оборони; українці не приймалися на роботу
в урядові установи, тому що в самій Польщі – безробіття; не було
культурних поступок, оскільки це суперечило політиці асиміляції українців4.
У діаспорних науково-популярних та навчальних виданнях із історії
України політика „нормалізації” висвітлювалася як один із тактичних кроків
української демократії5. П. Феденко, наприклад, у праці „Український
громадський рух у ХХ ст.” навів ряд фактів, які свідчили, що надмірні
сподівання ундовців на „нормалізацію” шкодили справі захисту прав
1

Там само. – С. 245-246.
Макарчук С. Этнонациональное развитие и национальные отношения на западноукраинских землях в период империализма. – К., 1983. – С. 201.
3
Див.: Макарчук С. Українсько-польські етнополітичні взаємини в першій третині ХХ ст.:
Зб. наук. праць на пошану Л.І.Крушельницької. – Львів, 1998.
4
Макух І. На народній службі. – Детройт: Видання української вільної громади Америки,
1958. – С. 426-427.
5
Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991; Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ
століття. – К., 1993.
2
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українців у Польській державі з боку міжнародних організацій. Він
процитував виступ представника УНДО М. Макарушки на конгресі
національних меншостей у Женеві 1935 р., котрий заявив, що українцям у
Польщі не потрібна міжнародна охорона їхніх національних прав, бо вони,
мовляв, уже порозумілися з польським урядом щодо полагодження
українсько-польських відносин”1.
Тільки з утвердженням незалежності України став можливим
неупереджений розгляд політики „нормалізації”, значення її уроків для
сучасного етапу українсько-польських відносин. З цього погляду якісно нові
підходи утверджує історіографічне дослідження Л. Зашкільняка „Україна
між Польщею і Росією: історіографія та суспільна свідомість”2, у якому курс
на «нормалізацію» розглядається як тактичний крок в інтересах українського
населення, яке терпіло від зловісної політики “пацифікації”.
Новітня українська історіографія поступово утверджує дедалі
об’єктивніші оцінки політики “нормалізації”. Її мотивів і політичної
доцільності торкнулася І. Бурковська, аналізуючи історію стосунків УНДО з
Польською державою. Вона вважає, що це був пошук відповідей на питання,
поставлені новою ситуацією в українсько-польських відносинах
міжвоєнного періоду. Дослідниця переконливо доводить, що це був
необхідний і доцільний компроміс в українсько-польських стосунках, який
мав об’єктивне підґрунтя, але з вини поляків був зірваний і тому не дав
реальних результатів3.
Заслуговує на увагу й те, що дослідники з’ясовують позиції в
нормалізаційному процесі різних українських політичних сил, у тому числі й
тих, кого радянська пропаганда називала „буржуазними націоналістами” та
„зрадниками українського народу”. Так, М. Швагуляк, розглядаючи
„нормалізаційну” платформу УНДП, порівняв її з державницькою
концепцією С. Томашівського4. Івано-Франківські історики О. Жерноклєєв
та І. Райківський, змальовуючи політичний портрет чільного діяча УСДП В.
Старосольського, акцентують увагу на його стриманому ставленні до
„нормалізації”5.
Діяльності Української католицької народної партії (УКНП) у справі
українсько-польського
порозуміння
присвячено
ряд
досліджень
М. Москалюка6. Історик, на основі аналізу її документів і практичної
1

Феденко Ф. Український громадський рух у ХХ ст. – Подєбради, 1934. – С. 155.
Зашкільняк Л. Україна між Польщею і Росією: історіографія та суспільна свідомість //
Український історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 93-111.
3
Бурковська І. Проблема польсько-українського компромісу в діяльності Українського
національно-демократичного об’єднання // Розбудова держави. – 1997. – № 1. – С. 26-32.
4
Швагуляк М. Степан Томашівський і загальноукраїнський консерватизм // Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1997. – Вип. 3-4. – С. 308336.
5
Жерноклєєв О., Райківський І. Володимир Старосольський: політичний портрет // Людина і
політика. – 2003. – № 5. – С. 135-150.
6
Москалюк М. Українська католицька народна партія і проблема українсько-польського
порозуміння // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. – Івано-Франківськ, 1998. –
С. 221-223; Його ж. Український християнсько-суспільний рух у Галичині (1920-1935 р.):
Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 1998 та ін.
2
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діяльності, назвав цю партію конструктивною політичною силою, а її
„нормалізаційну” діяльність трактував як спробу налагодити взаємовигідне
українсько-польське співжиття. Особливу увагу дослідники приділяють
автономістській ідеї та нормалізаційній діяльності єпископа Г. Хомишина,
започаткованому ним квартальнику “Добрий пастир”. Цій темі присвячена
змістовна розвідка О. Єгрешія1.
Польсько-українська „нормалізація” стала одним із вузлових питань
міжнародної
науково-практичної
конференції
„Українсько-польські
відносини в Галичині у ХХ ст.”, що проходила в Івано-Франківську 21 – 22
листопада 1996 р. Зокрема, проблемам польсько-українського порозуміння
присвятили доповіді та повідомлення історики Л. Зашкільняк, М. Кугутяк,
І. Гаврилів, І. Пилипів, В. Комар та ін.2
Політика „нормалізації” в польсько-українських стосунках знаходить
дедалі повніше висвітлення у навчальних підручниках та посібниках з історії
України та історії Польщі, у наукових дискурсах3. У дослідженнях
польських істориків „нормалізація” розглядається під кутом зору
виправдання національної політики міжвоєнної Польщі, але спеціального
дослідження цієї проблеми, її місця в польсько-українських відносинах досі
не створено. Польська історіографія 1930-1940 рр. доцільність порозуміння
розглядала виключно з позицій забезпечення внутрішньої стабільності у
державі, цілісності її території, захисту зовнішньополітичних інтересів,
продовження державної асиміляції українців шляхом польського
шкільництва і виховання інтелігенції у пропольському дусі. Справа в тому,
що більшість польських істориків симпатизувала консервативному напряму
польського політикуму, часто представляли його, а тому виступали на боці
прихильників нормалізації. Вони давали досить високу оцінку діяльності
Д. Левицького, В. Мудрого та Г. Хомишина4, схвально ставилися до їхніх
пропозицій про відкриття українського університету за умови, що він буде
виховувати віддану Польській державі українську інтелігенцію.
Формування передумов для польсько-українського порозуміння і наукове
осмислення цього процесу стало справою життя польського історика,
дипломата, публіциста графа Яна Станіслава Лося. Працюючи в
Міністерстві внутрішніх справ, Я. Лось запропонував уряду проект
заснування українського університету, виступив за надання політичних та
економічних поступок українцям Східної Галичини5. Згодом він став
1
Єгрешій О. Єпископ Григорій Хомишин і питання українсько-польського порозуміння
(1904-1939). – Івано-Франківськ, 2001. – 71 с.
2
Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. – Івано-Франківськ, 1998. – С. 26, 160,
217-220, 236-242.
3
Зайцев О., Кондратюк В. Україна в 20-х – 30-х рр. ХХ ст. – Львів, 1993. – С. 55-57;
Баран З. Українське питання у політиці польських партій міжвоєнного періоду (1918-1939) //
Вісник Львівського університету. Серія історія. – Львів, 1993. – Вип. 29; Кульчицький С. Україна
між двома війнами (1921-1939 рр.). – К., 1999. – С. 297-298; Васюта І. Політична історія
Західної України (1918-1939). – Львів, 2006. – С. 236-238 та ін.
4
Bochenski A., Los S., Baczkowski W. Problemy polsko-ukrasnski w Ziemi Czerwienskiej. –
Warszawa, 1938. – S. 72, 83.
5
Лось С. Міжнародне положення Польщі та галицькі українці. – Львів, 1932.
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автором декількох книжок і статей з українського питання, де позитивно
оцінював кроки до компромісної політики обох сторін. В часи панування в
Польщі комуністичної ідеології розгляд суперечливих питань історії
українсько-польських відносин був обмежений цензурою, щоправда, менш
жорсткою, ніж у СРСР.

Польські історики вимушені були рахуватися з концепцією, прийнятою в
радянській історіографії про намагання „панської Польщі” поневолити
українців, а тому не могли висловлювати гострі антиукраїнські твердження.
Історіографія цього періоду характеризується накопиченням фактологічного
матеріалу з вказаної проблеми. Польсько-українські відносини знайшли
відображення у працях М. Папєжинської-Турек, Р. Тожецького та ін.
А.Хойновський, зокрема, невдачу за провал нормалізаційної політики покладав
на польську сторону, яка не виконала взятих зобов’язань перед українцями. „Для
влади порозуміння 1935 р. не було фрагментом політичної концепції, але мало
характер дорадчий”, – резюмував історик. Він акцентував увагу на ролі часопису
„Бюлетень польсько-український” у підготовці суспільства до позитивного
сприйняття політики „нормалізації”1.
У 1950–60-х рр. у Парижі та Лондоні згуртувалися групи польських
емігрантських істориків, які намагалися розглядати польсько-українські
відносини з урахуванням реалій ХХ ст., пов’язаних із пошуком шляхів
розв’язання конфліктних ситуацій між двома народами. Так, Юзеф Дарський,
розглядаючи кризу в польсько-українських стосунках, вказав на вину польської
сторони: „ По хвилі терору українського і пацифікації польської, ... [польська
влада] дійшла в 1935 році до важливості угоди з УНДО, яке стало на позиції
державності польської, але нічого не отримало взамін, крім поступок
косметичних в польській політиці щодо українців. Немає ні автономії, ні
українського університету у Львові, ні земельної реформи для українців”2.
Польський публіцист та громадський діяч Юзеф Лободовський, який після
1939 р. перебрався до Парижа, в 1951 р., у час загострення польсько-українських
суперечностей, започаткував дискусію серед польської діаспори про
необхідність перегляду польської політики в українському питанні. Спираючись
на досвід нормалізаційного процесу другої половини 30-х рр., він виступив за
необхідність польсько-українського порозуміння і зближення для гарантування
стабільності у Східній Європі, стримування комунізму3.
Дослідження польсько-українських відносин у польській історіографії значно
активізувалося наприкінці 1980-х рр. Праці 1990-х років характеризуються
спробами по-новому осмислити і подолати вікові стереотипи польської
„вищості” щодо українців. Цьому сприяли численні конференції, круглі столи,
стажування та зустрічі молодих істориків.
Польський історик Станіслав Стемпень, розглядаючи альтернативи польськоукраїнських відносин, дійшов висновку про можливість порозуміння впродовж
усього міжвоєнного періоду історії. Вину за його нездійснення історик покладає,
передусім, на польську сторону, при цьому не знімаючи відповідальності і з
українського проводу. На його думку, в ІІ Речі Посполитій порозумінню
1
Chojnowski A. Koncepcje polityki narodowosciowej rzadow polkich w latach 1921-1939. –
Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1979. – S. 205.
2
Darski J. Towarzysze Broni // Kotakt. – Parys, 1986.
3
Stosunki polsko-ukrainskie 1917-1947 od tragedii do wspolpracy. – Warszawa, 1990. – S. 8.
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заважали як брак програми розв’язання українського питання з боку Польської
держави, так і значний вплив націоналістичних угруповань на польську
адміністрацію та військо. З українського боку конструктивний діалог
унеможливили радикальні націоналістичні сили. Створювались ілюзорні міфи
про можливість вирішення українського питання за міжнародною допомогою1.
С. Стемпень відзначив особливу роль „Бюлетеня польсько-українського” у
справі переконання польської громадськості в необхідності справедливого
розв’язання українського питання в Польській державі2.
Позицію польських соціалістів щодо політики „нормалізації” дослідив
Євгеній Коко. У статті „Ставлення польського соціалістичного руху щодо
українського питання у Польщі в 1930-1939 роках” він висловив думку про те,
що соціалісти висловлювалися за ідею нормалізації, виходячи з інтересів Польщі
і вбачаючи в ній вигоду для польського соціалістичного руху. Водночас вони
шукали підтримку з боку демократичних сил в українському русі3. Прикметною
рисою сучасної польської історіографії є намагання більшості істориків відійти
від стереотипів “одвічної ворожості українців” і відмовитися від трактування
історичних подій лише з псевдопатріотичної точки зору. Показовим у цьому
відношенні є висновок С. Степеня про те, що „історія довела помилковість
позицій обох угруповань. Вони зумовили подальше загострення стосунків, а це
коштувало обом народам мільйонних жертв через силове придушення
національного розвитку українців і поляків, що тривало десятки років4.
Отже, українська і польська історіографії поволі долають „хвороби”
перехідного періоду від комуністичної ідеології до європейських цивілізаційних
цінностей, уникають акцентування уваги на „ворогах” та „кривдах” своїх народів
і переходять до наукової оцінки подій. Політика „нормалізації” була, безумовно,
лише одним із варіантів пошуку провідниками УНДО шляхів українськопольського порозуміння. За тих конкретних умов, коли ще свіжими в пам’яті
українців були жахливі картини “пацифікації”, політичних репресій, соціальноекономічних та національно-культурних кривд з боку польської влади, політика
“нормалізації” не додала авторитету УНДП та іншим її прихильникам, підривала
довір’я народу до легальних форм політичної діяльності і, зрештою, заважала
консолідації українського національно-державницького проводу.
Вироблення, обґрунтування політики „нормалізації” українсько-польських
відносин, суперечливий досвід її реалізації, безумовно, потребують подальшого
спільного вивчення українськими та польськими істориками з метою глибшого
осмислення повчальних уроків минулого для українсько-польського партнерства
в сучасних умовах, для створення сприятливих умов національно-культурного
життя українців у Польщі та поляків в Україні.

1
Стемпень С. Поляки й українці в ІІ Речі Посполитій: спроба діалогу // Україна – Польща:
історична спадщина і суспільна свідомість. – К., 1993. – С. 221-222.
2
Стемпень С. Польсько-українські культурні відносини на перетині віків // Ї: незалежний
культурологічний часопис. – 1998. – № 12. – С. 165.
3
Коко Є. Ставлення польського соціалістичного руху щодо українського питання у Польщі
в 1930-1939 роках // Галичина (Івано-Франківськ). – 2001. – № 5-6. – С. 335-340.
4
Стемпень С. Поляки й українці в ІІ Речі Посполитій: спроба діалогу. – С. 222.
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Сацький П.В. (Київ)
СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ
ТЕРИТОРІЙ У ПОЛІТИЦІ ЗМІЦНЕННЯ
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ НІМЕЧЧИНИ
І КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЄВРОПИ
НАПРИКІНЦІ 1930-х рр. ХХ ст.
Стаття присвячена дослідженню динаміки статусу етнічних
українських територій у контексті прагнення Німеччини, Польщі,
Угорщини
і
Румунії
зміцнити
безпеку
власних
кордонів
і
Центральноєвропейського регіону загалом.
Системи договорів, що формувалися у 1930-ті рр. між державами
Європи, здійснювали переформатування системи міждержавних відносин і
безпеки на континенті. Договори про нейтралітет між СРСР і Францією та з
сусідніми країнами (лімітрофами) у 1931-1932 рр. дали змогу змінити
концепцію системи безпеки в Центральній Європі. Вона стає незалежною від
політичної позиції Німеччини, оскільки тими договорами СРСР фактично
гарантував безпеку і повагу територіальної цілісності всіх сусідніх із ним
держав, окрім Румунії, з якою не досягли домовленостей у зв’язку з
суперечностями щодо статусу Бессарабії1.
У 1920-1930-ті рр. між територіями СРСР і Німеччини були розташовані
дві держави: Польща і Литва. Рапалльським договором між РСФРР та
Німеччиною у 1922 р. й похідним від нього Договором «Про поширення дії
Рапалльського договору на Республіки союзні із РСФРР» країнамипідписантами було визнано територіальні межі, включаючи й означення
статусу у спірних територій між Німеччиною і Польщею (Верхня Сілезія). Ті
«великі» держави поставили де-факто територіальну цілісність двох країн,
«розташованих між ними», у залежність від власної узгодженої політичної
позиції, утворюючи «радянсько-німецький формат» міжнародних відносин у
Центральній Європі2. Зважаючи на територіальні суперечності між Польщею
і Литвою через міжнародний статус м. Вільно і Віленської області, СРСР і
Німеччина провадили активну зовнішньополітичну діяльність у регіоні,
втручаючись у литовсько-польські стосунки3. Договором «Про ненапад і
нейтралітет» 1926 р. СРСР і Німеччина гарантували один одному ненапад і
1
Интервью Народного Комиссара Иностранных Дел СССР М. М. Литвинова
представителю ТАСС. 16 октября 1932 г. // Документы внешней политики СССР. У 22 т. – М.:
Политиздат, 1969. – Т. 15. – С. 572-574.
2
Сацький П. Основні чинники і напрямки змін у статусі українських етнічних територій
наприкінці 1930-х рр. // На перехрестях світової науки: Матеріали ІІІ міжнар. наук. конф.
«Вікно в європейську науку», присвяченої 140-річчю від дня народження Раймунда Фрідріха
Кайндля. Чернівці, 20-21 травня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 254.
3
Запись беседы Полномочного Представителя СССР в Польше с Послом Франции в
Польше Ларошем. 2 марта 1927 г. // Документы внешней политики СССР. У 22 т. – М.:
Политиздат, 1964. – Т. 10. – С. 69.
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неприєднання до союзу з будь-якою державою чи групою держав, які будуть
воювати або здійснювати економічний тиск чи блокаду1 щодо однієї з країн
– підписантів Договору. Так Німеччина і Радянський Союз відкривали шлях
до вирішення територіальних суперечностей між країнами, «розташованими
між ними», розраховуючи на «взаєморозуміння» з боку партнера –
підписанта Договору .
Погодившись з територіальною цілісністю і суверенітетом Польщі й
Литви СРСР фактично відмовився від можливості брати участь або сприяти
перегляду міжнародного статусу спірних територій у відносинах із
«країнами, розташованими між Радянським Союзом і Німеччиною» в
односторонньому порядку. Німеччина втратила потенційне «розуміння» з
боку СРСР її прагнень в односторонньому порядку врегульовувати
територіальні суперечності з Польщею (Верхня Сілезія, «Данцигзький
коридор») і Литвою (Мемельська область). У той же час Радянський Союз
закладав підвалини більш активної участі в європейській політиці й
зміцненні системи безпеки.
Уклавши в 1935 р. із Чехословаччиною і Францією договори про
колективний опір агресору, СРСР здобув статус країни – активного учасника
європейської політики і системи безпеки, що було вагомим стримуючим
фактором для європейської політики Німеччини і Великобританії2. Система
договорів, укладених СРСР в 1932 р. і у 1935 р., мала наслідком ускладнення
радянсько-німецьких відносин, оскільки Німеччина втрачала змогу
переглядати Версальську систему договорів, які обмежували її суверенітет і
регулювали систему міжнародних відносин у Європі через те, що
Радянський Союз став одним із гарантів її функціонування. Німеччина у
1930-ті рр. виявляла ініціативу щодо перегляду Версальської системи
міжнародних відносин у Європі й закладала нові підвалини системи безпеки
на континенті загалом і в Центральній Європі зокрема. Вона прагнула
укласти німецько-польський договір «Про нейтралітет» у 1934 р. В тих
процесах важливе місце посідало питання статусу українських етнічних
територій, а його динаміка залежала від процесу перегляду Версальської
системи в Європі.
Досліджували питання статусу українських етнічних територій у процесі
перегляду системи міждержавних відносин у Центральній Європі багато
істориків3, зокрема й у контексті двосторонніх відносин між державами, у

1
Договор о ненападении и нейтралитете между СССР и Германией. 24 апреля 1926 г. //
Документы внешней политики СССР. У 22 т. – М.: Политиздат, 1963. – Т. 9. – С. 250-252.
2
Беседа Гитлера с Галифаксом. Берлин, 28 января 1938 г. // Документы и материалы кануна
Второй мировой войны. У 2 т. – Т. 1: Из Архива Министерства иностранных дел Германии. –
М.: Государственное издательство политической литературы, 1948. – С. 38.
3
Швагуляк М. Украина в экспансионистских планах германского фашизма 1933-1939 гг. –
К.: Наук. думка, 1983; Поп И. Чехословацко-венгерские отношения в период усиления
германской экспансии в Центральной и Юго-Восточной Европе (1935-1939 гг.): Автореф. дисс.
… канд. ист. наук. – М., 1966.
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складі яких перебували українські етнічні території1. Комплексно ж
динаміка їх статусу потребує ґрунтовного дослідження.
Динаміка статусу етнічних українських територій у процесах перегляду
системи безпеки в Центральній Європі, базованої на договорах, укладених у
Парижі в 1920 р. і похідних від них та становлення нової наприкінці 1930-х
рр. потребує детального дослідження. Заради того слід проаналізувати такі
проблеми: стратегічне й політичне значення конфігурації кордонів
Центральноєвропейських держав, які було встановлено українськими
етнічними територіями; вплив територіальних відносин між державами
Центральної Європи й СРСР у питаннях спірних територій на статус
українських територій, які перебували в складі Польщі, Румунії,
Чехословаччини; політика зміцнення власної безпеки, здійснювана
наприкінці 1930-х рр. Німеччиною, Польщею, Угорщиною, Румунією й її
значення для динаміки статусу етнічних українських територій.
Українські етнічні території у період між двома світовими війнами
перебували в складі чотирьох держав: СРСР, Польщі, Румунії і
Чехословаччини. На особливу увагу заслуговує конфігурація кордонів
Центральноєвропейських країн, які проходили українськими етнічними
територіями. Румунія, контролюючи Бессарабію і Північну Буковину, мала
спільний кордон із Польщею, до складу якої входила Східна Галичина.
СРСР мав західний кордон лише з Румунією, Польщею, Латвією й Естонією
від Чорного і до Балтійського морів. Таким чином, єдиний масив радянськопольсько-румунського кордону, що складав більшу частину західного
кордону СРСР, створював для Радянського Союзу складну геостратегічну
ситуацію, за якої він змушений був вирішувати зовнішньополітичні питання,
регулярно зважаючи на позицію Румунії й Польщі.
Східні кордони Польщі й Румунії стикалися на західному кордоні СРСР з
етнічними українськими територіями. Так, кордон Польщі й Румунії з
західним кордоном СРСР був одночасно і кордоном із республікою
Радянського Союзу УРСР. Кордон між Польщею і Румунією проходив
етнічним кордоном українських етнічних земель Східної Галичини і
Буковини. Протяжність польсько-румунського кордону була незначною й
існувала лише за рахунок суверенітету цих держав над українськими
етнічними територіями. Українськими етнічними територіями проходили
кордони Румунії й Польщі з Чехословаччиною, до складу якої входило
українське Закарпаття. Із Чехословаччиною межувала Румунія, до складу
якої входила етнічна українська територія – Північна Буковина й Польща, а
польсько-чехословацький кордон розмежовував українські етнічні території
– Східну Галичину і Закарпаття.
Етнічна
спорідненість
прикордонних
регіонів
трьох
Центральноєвропейських держав відігравала ключову роль у формуванні
системи міжнародних відносин регіону й Європи. Польща і Румунія мали
1
Гакман С. Проблема Бессарабії та Буковини у контексті радянсько-румунських
міждержавних відносин. 1917-1940 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 / Чернівецький
національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001; Колкер Б., Левит И. Внешняя политика
Румынии и румыно-советские отношения (сентябрь 1939 – июнь 1941). – М.: Наука, 1971.
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складні (у тому числі й територіальні) стосунки з СРСР, Румунія і
Чехословаччина також мали складні територіальні відносини з Угорщиною
(Трансільванія, Словаччина, Закарпаття), оскільки були членами
антиугорського союзу Мала Антанта (Румунія, Чехословаччина,
Югославія)1, Польща й Угорщина мали складні територіальні стосунки з
Чехословаччиною (Тешинська область, Закарпаття). Той «трикутник»
територіальних суперечностей, що перетиналися на українських етнічних
територіях, був об’єктом активної політики «великих» держав Європи.
Зокрема, всі договори стосовно безпеки в Європі торкалися безпосередньо
територіальних відносин у межах того «трикутника». Система договорів про
безпеку, сформована у 1920-ті рр., базована на радянсько-польському
(Ризькому 1921 р.) й радянсько-німецькому (Рапалльському 1922 р.)
договорах, а також Версальській системі договорів, після перехідного
1932 р. почала замінятися новою, базованою на радянсько-франкочехословацьких договірних відносинах 1935 р.
Версальська система договорів передбачала обмеження геополітичних
можливостей країн-агресорів у Першій світовій війні. У Центральній Європі
це була Угорщина, позбавлена більшості територій, об’єднаних у складі
Транслейтанії (Королівства Святого Стефана) до Першої світової війни.
Також створено було систему обмежень і противаг Німеччині й Радянському
Союзу. Систему противаг Угорщині складали країни Малої Антанти,
Німеччині – Польща і Чехословаччина, а СРСР – Польща і Румунія з
долученням Балтійських держав і Фінляндії.
Система противаг СРСР склалася внаслідок укладення Ризького мирного
договору 1921 р. і на основі протидії Радянського Союзу анексії Бессарабії
Румунією і Східної Галичини Польщею. У Ризькому договорі було поєднане
питання врегулювання статусу Східної Галичини й Західної Волині у
відносинах між Польщею та УСРР і Віленської області у польськолитовських суперечностях2. Польща займала протягом 1920–1930-х рр.
активну позицію в процесах урегулювання міждержавних територіальних
суперечностей у Центральній Європі, маючи нерозв’язані територіальні
питання статусу контрольованих нею Віленської області, Верхньої Сілезії та
суперечності з СРСР щодо дотримання статей Ризького договору відносно
політики у Східній Галичині. Активною була позиція у територіальних
відносинах Центральноєвропейського регіону Румунії через проблеми
статусу Бессарабії і Північної Буковини (СРСР висловлював щодо цієї
колишньої території Австро-Угорщини власну позицію, що заперечувала
право на володіння цією територією Румунії з 1919 р.3, висловлював і в
1
Запись беседы Гитлера с Чаки. Беседа между фюрером и венгерским министром
иностранных дел графом Чаки. 16 января 1939 г. 17-18 час. // Документы министерства
иностранных дел Германии. У 3 т. – Т. 1: Германская политика в Венгрии. – М.:
Государственное издательство политической литературы, 1948. – С. 92.
2
Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей, с другой //
Документы и материалы советско-польских отношений. У 16 т.– М.: Наука, 1964. – Т. 4. –
С. 524.
3
Радіограма Тимчасового Робітничо-Селянського уряду України Голові Паризької Мирної
конференції Ж. Клемансо та Президенту США В. Вільсону з протестом проти окупації
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подальші роки, зокрема в 1924 р.1), вагому роль відігравали питання статусу
Трансільванії та Добруджі. Усі «спірні» території поєднувалися в єдине
міжнародно-правове питання внаслідок ратифікації країнами Антанти
Тріанонського і Неїстського договорів і визнання на тому правовому грунті
кордонів Румунії. Активність позиції Чехословаччини у територіальних
відносинах була незначною, натомість вона виступала об’єктом у них через
«потенційні» претензії до неї з боку Німеччини (Судетська область), Польщі
й Угорщини, тобто всіх сусідніх держав, крім Австрії.
Динаміка територіальних відносин у 1920 – І пол. 1930-х рр. визначалася
насамперед стратегічними прагненнями країн Центральної Європи
забезпечити систему стримувань і противаг як гарантії власної безпеки. У ІІ
половині 1930-х рр. із початком активного перегляду статусу «спірних»
територій (мілітаризація Рейнської області, вирішення питання Саарської
області), динаміка вирішення територіальних питань у Центральній Європі
визначалася прагненням створити більш ефективні стратегічні кордони між
країнами. Зокрема, для Німеччини становлення ефективних стратегічних
кордонів між Польщею і Угорщиною було актуальним у контексті
недопущення активного дипломатичного або військового втручання СРСР у
європейську систему міждержавних відносин.
Вирішити питання становлення ефективних стратегічних кордонів
Угорщини Німеччина прагнула у 1938 р. за рахунок Чехословаччини
шляхом передачі тій державі української етнічної території Закарпаття. Ті
плани Німеччиною декларувалися Польщі, яку в 1938 р. німецька сторона
розглядала як основний засіб стримування СРСР, у контексті розв’язання
питання статусу (державної належності) Судетської області2. Румунія,
зважаючи на її несприятливі для стримування СРСР кордони з Польщею,
розглядалася як ненадійний засіб стримування активності Радянського
Союзу в європейській політиці. Румунія була слабкою у військовому й
економічному відношенні, а також існувала можливість з боку Радянського
Союзу тиску на державу з метою пропустити радянські війська для
військової допомоги Чехословаччині3.
СРСР розглядав можливість проходу власних військ територіями Польщі
й Румунії проти Німеччини лише через коридори, які становили українські
етнічні території, там можна було очікувати на лояльне ставлення населення.
Крім того, статус тих етнічних українських територій у складі Румунії не

Північної Буковини і Бессарабії Румунією. 7 лютого 1919 р. // Боротьба за возз’єднання Західної
України з Українською РСР. 1917-1939. Зб. документів і матеріалів. – К.: Наук. думка, 1979. –
С. 34-36.
1
Декларация, оглашенная Председателем Советской делегации на заключительном
заседании Англо-Советской конференции. 12 августа 1924 г. // Документы внешней политики
СССР. У 22 т. – М.: Политиздат, 1961. – Т. 7. – С. 424.
2
Донесение польского посла в Берлине Липского Министру иностранных дел Беку.
Совершенно секретно. Берлин, 11 августа 1938 г. // Документы кануна Второй мировой войны.
У 2 т. – Т. 1: Из Архива Министерства Иностранных Дел Германии. – М.: Государственное
издательство политической литературы, 1948. – С. 176-177.
3
Письмо Младшего Статс-секретаря Германского МИД Вермана Германским миссиям в
Бухаресте и Белграде. Секретно! Берлин, 25 июля 1938 г. // Там само. – С. 164-167.
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було повністю врегульовано в системі міжнародних відносин. Польща, на
відміну від Румунії, була зорієнтована в системі міжнародних відносин на
протидію геополітичним прагненням Радянського Союзу, оскільки так було
зорієнтовано Ризький мирний договір 1921 р., переговори щодо укладення
якого велися за активних консультацій польської сторони з Францією і
Великобританією1, що орієнтували польську сторону вести переговори в
ключі забезпечення бар’єру для активної політики СРСР у Європі. Румунія
не мала договірних відносин із СРСР через суперечності щодо статусу
Бессарабії, система радянсько-румунських відносин базувалася на
дипломатичному листуванні й односторонніх деклараціях або за
посередництвом третіх держав. Лише у 1934 р. між Радянським Союзом і
Румунією було встановлено дипломатичні відносини. Румунія не мала
достатньо ефективної договірно-правової бази, аби бути активним бар’єром,
щодо зовнішньополітичних прагнень СРСР. Тому в 1938 р. за результатами
територіальних вимог до Чехословаччини з боку Німеччини, Угорщини і
Польщі, Німеччині слід було забезпечити укріплення систему противаг у
Центральній Європі через долучення до неї Угорщини2.
Угорщина протягом міжвоєнного періоду перебувала у фактичній
політичній ізоляції, втративши всі території, що складали Транслейтанію в
адміністративній системі Австро-Угорщини. На противагу прагненням
Угорщини повернути свої довоєнні політичні позиції й територіальний
суверенітет, де за активної політичної позиції Франції функціонувала Мала
Антанта, котра фактично почала руйнуватися внаслідок територіальних
рішень Мюнхенської конференції 30 вересня – 2 жовтня 1938 р.3
Ефективність Малої Антанти забезпечувалася етнічними і стратегічними
характеристиками кордонів країн, що складали той союз. Помітну роль у
забезпеченні ефективності кордонів Малої Антанти відігравали й українські
етнічні території.
Українське Закарпаття відокремлювало Угорщину від польських
територій, забезпечуючи оточення цієї держави лише країнами Малої
Антанти по всій протяжності угорського державного кордону. Заради
зміцнення системи безпеки у Центральній Європі, Німеччині в 1938 р. було
необхідно дати змогу вийти Угорщині з дипломатичної й геополітичної
ізоляції, інтегрувавши до свого складу українську етнічну територію й
завдяки тому отримати спільний кордон із Польщею4. Отже, Угорщина
1
Доклад А. А. Иоффе о ходе переговоров с Польшей в Риге. 6. ХІІ. Наркоминодел
Г.В. Чичерину, Предсовнарком В. И. Ленину, Предреввоенсовет Л. Д. Троцкому, ЦК РКП
Н.Н. Крестинскому // Польско-советская война 1919-1920. Документы ранее не
опубликованные. У 2 т. – М.: Институт славяноведения и балканистики РАН, 1993. – Т. 2. –
С. 145.
2
Запись беседы Гитлера с Чаки. Беседа между фюрером и венгерским министром
иностранных дел графом Чаки. 16 января 1939 г. 17-18 час. // Документы министерства
иностранных дел Германии. У 3 т. – Т. 1: Германская политика в Венгрии. – М.:
Государственное издательство политической литературы, 1948. – С. 84-86.
3
Там само. – С. 89.
4
Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР М. М. Литвинова с послом
Польши в СССР В. Гжибовским о позиции его правительства в связи с оккупацией

409

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

отримувала можливість розвивати прикордонні й військово-політичні
відносини з сусідніми країнами на новій основі, незважаючи на досвід
існування Малої Антанти. Тому Німеччина прагнула вивести Угорщину з
геополітичної ізоляції, створивши спільний кордон із Польщею, задля
створення Української держави через актуалізацію «українського питання» у
центральноєвропейській системі міжнародних відносин. Через існування
двох «концепцій» політичного майбутнього Закарпаття, які виходили від
Німеччини, міжнародний статус тієї української етнічної території не був
визначений до березня 1939 р., до повної її окупації угорськими військами.
Закарпаття вклинювалося в польсько-румунський кордон по українських
етнічних територіях, який мав бути перепоною для військово-політичного
втручання СРСР у центральноєвропейські територіальні відносини. Саме та
ділянка польсько-румунського кордону була слабким місцем у разі початку
війни між Німеччиною або СРСР у Центральній Європі1. Польща у лютому
1939 р. прагнула провадити активну політику проти актуалізації питання
української
державності
на
Закарпатті,
та проблеми статусу
західноукраїнських територій у системі міждержавних відносин, мотивуючи
її потребою убезпечити і зміцнити свій південний кордон. Не допускаючи
інтеграції Закарпаття до Польщі, Німеччина сприяла тому, що між Польщею
й Румунією зберігався «слабкий» кордон по етнічно і політично проблемних
регіонах (Східна Галичина – з польського боку і Буковина – з румунського)2.
Українська держава (Карпатська Русь), а за створення належної політикоправової бази і Угорщина зберігали малу протяжність і «слабкість»
польсько-румунського кордону, позбавляючи можливість для тих держав
створити спільний фронт, паралельно здобуваючи собі союзника –
Угорщину, на випадок втручання в територіальні відносини у Центральній
Європі СРСР3.
Геостратегічну важливість статусу Закарпаття напередодні Мюнхенської
конференції 28 вересня – 1 жовтня 1938 р. і згодом за її результатами
посилювала потенційна вірогідність спроби СРСР добитися можливості
проходу його військ через румунські території, за розрахунками
найвірогідніше через Бессарабію і Буковину до території Чехословаччини;
Закарпаття – ця українська територія була прилеглою до румунського
кордону, а польська Східна Галичина, яку Радянський Союз розглядав як

Чехословакии германскими войсками. Москва, 16 марта 1939 г. // Документы и материалы по
истории советско-польских отношений. У 16 т. – М.: Наука, 1973. – Т. 7. – С. 54.
1
Запись вечернего заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции. 13
августа 1939 г. // Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 1937-1939. У 2 т. –
М.: Политиздат, 1981. – Т. 2. – С. 228-229.
2
Директива министерства иностранных дел Польши Ю. Бека заграничным
представительствам об основах политики Польши в отношении Западной Украины.
Совершенно секретно. Варшава, 15 февраля 1939 г. // Документы и материалы по истории
советско-польских отношений. – У 16 т. – М.: Наука, 1973. – Т. 7. – С. 32-33.
3
Донесение польского посла в Берлине Липского Министру иностранных дед Беку.
Совершенно секретно. Берлин, 11 августа 1938 г. // Документы кануна Второй мировой войны.
– М.: Госполитиздат, 1948. – Т. 1. – С. 177-178.
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потенційний «коридор» для проходження радянських військ1, була
прилеглою до української етнічної території у складі Румунії. Після
Мюнхенської конференції фактично розпався антиугорський блок Мала
Антанта, який гарантував територіальну цілісність Румунії, а отже,
актуальним ставало питання міжнародного статусу спірної між Румунією й
Угорщиною Трансільванії. На Московських переговорах між СРСР,
Великобританією й Францією у 1939 р. варіант нападу на Польщу і Румунію
держави, поєднані союзною угодою, фактично спрямованою проти
Радянського Союзу від 1921 р., розглядався як з боку Німеччини, так і
Угорщини. Отже, потенційний «коридор» для проходження радянських
військ румунською територією «виникав» на етнічній і геополітичній основі,
на заваді «коридору» був лише невеликий «клин» польської Східної
Галичини, котра вклинювалася між територією румунської Буковини й
Закарпаття.
Лише близькість Закарпаття, чехословацької території давала змогу на
переговорах зневажати даною специфікою польсько-румунського кордону, а
для СРСР були зайві аргументи вимагати можливості проходження
радянських військ територією Східної Галичини, на чому він наполягав під
час радянсько-франко-британських переговорів у Москві в червні-серпні
1939 р., а також територією Віленської області. Таким чином, етнічні й
адміністративно-політичні бар’єри, що створювалися в ході становлення
Версальської системи міжнародних відносин у Європі, перетворювалися
через передбачену тією системою в Центральній Європі специфіку статусу
українських етнічних територій у складі Польщі, Румунії та Чехословаччини
на «ускладнений» геополітично «коридор» для проходження радянських
військ заради створення ефективної системи протидії агресивним намірам
країн регіону (Німеччини та ін.). Адже заради створення міжнародних
політичних підвалин проходження радянських військ до території
Чехословаччини слід було узгоджувати статус того «коридору» з двома
державами – Румунією і Польщею.
Узгодити питання з Румунією Франція могла в рамках Малої Антанти,
збереження ефективності якої було актуальне для Румунії, зважаючи на
активні прагнення Угорщини переглянути територіальну складову
Тріанонського договору 1920 р. після Мюнхенської конференції вересня
1938 р. Польща не хотіла створення міжнародних політичних підвалин
створення «коридору» для проходження радянських військ її територією та й
українськими етнічними територіями, посилаючись на досвід радянськопольської війни 1920 р.2 Слід відзначити, що «коридор» мав охоплювати
комплексно всі українські етнічні території у складі Польщі, Румунії,
1
Запись совещаний военных миссий СССР, Великобритании и Франции. 15 августа 1939 г.
// Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 1937-1939. У 2 тт.– М.: Политиздат,
1981. – Т. 2. – С. 241-242.
2
Телеграмма посла Великобритании в Польше Г. Кеннарда в Министерство иностарнных
дел Англии об отказе польского правительства пропустить через территорию Польши советские
войска. Варшава, 20 августа 1939 г. // Документы и материалы по истории советско-польских
отношений. У 16 т. – М.: Наука, 1973. – Т. 7. – С. 164-165.
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Чехословаччини. У радянсько-польських стосунках після початку англофранко-радянських переговорів у Москві польську сторону непокоїли
проблеми створення «коридору» для проходження радянських військ
територією Польщі в разі агресії з боку Німеччини через суперечності щодо
статусу Бессарабії1. Польща була пов’язана з Румунією союзницьким
договором від 3 березня 1921 р. і військовою конвенцією від 1926 р, що
доповнював той договір. Отже, в разі агресії Німеччини проти Польщі й
Румунії, СРСР отримував можливість скористатися «коридором» для
проходження своїх військ територіями Польщі й Румунії, актуалізувавши
бессарабське питання, і вирішити його військовим шляхом. Договірні
стосунки військово-політичного змісту між Польщею й Румунією могли зі
входженням радянських військ у визначений «коридор» сприяти
перетворенню СРСР на «агресора» проти Румунії і змусити Польщу
виступити на захист територіальної цілісності свого союзника і бути
фактично втягненою у війну не лише з Німеччиною, а й з СРСР. Розвиток
подій актуалізував українське питання і міг призвести до виявлення з боку
Радянського Союзу ініціативи щодо перегляду статусу західноукраїнських
територій і в складі Польщі. Проблема надійної політико-правової бази
територіального суверенітету Польщі відзначалася і з боку Німеччини,
вбачаючи у ній ненадійність цієї держави як захисника Європи від
зовнішньополітичних ініціатив СРСР.
Правові підвалини можливого існування такого «коридору» закладали
для СРСР змогу переглянути існуючий у міжвоєнний період статус
українських етнічних територій у складі Центральноєвропейських країн,
мотивуючи це етнічною спорідненістю населення тих територій із
населенням УРСР, на чому у своїй зовнішній політиці регулярно акцентував
Радянський Союз2. Підвалини такого зовнішньополітичного курсу СРСР
формувалися від часу роботи мирної конференції в Брест-Литовську, на якій
делегація Радянської України задекларувала необхідність самовизначення
населення всіх українських етнічних територій щодо питання державного
устрою, засвідчуючи, що бажає, аби український народ «незалежно від
державних кордонів, які розділяють його нині, міг би жити, як одне ціле»3.
Також уряди УСРР і РСФРР прагнули в 1920 р. добитися, щоб українські
політичні сили за кордоном УСРР визнали єдиним захисником інтересів
українського народу4. Крім того, СРСР у І пол. 1920-х рр. регулярно
1
Запись беседы народного комиссара иностранных дел СССР В. М. Молотова с послом
Польши в СССР В. Гжибовским. Москва, 8 мая 1939 г. // Там само. – С. 102.
2
Доклад Э. Квиринга Наркоминодел т. Раковскому, ЦК КП(б)У т. Косиору, ЦК РКП т.
Крестинскому, Наркоминодел т. Крестинскому. Рига, 30/ХІ 1920 г. // ЦДАВО України, ф. Р-4
сч., оп. 1 с., спр. 14, арк. 8-9; Секретарю ВУЦИК т. А. И. Буценко. – Постоянный Представитель
АМССР при Правительстве УССР Мальчиков. 1924 // ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, ч. 4, спр.
7513, арк. 9.
3
Заява представників Радянської України на пленарному засіданні Мирної Конференції в
Бресті. 19 січня (1 лютого) 1918 р. // Українська РСР на міжнародній арені. – К.: Наукова думка,
1966. – С. 19.
4
Доклад Э. Квиринга Наркоминодел Раковскому, копия Наркоминодел Чичерину. 27/ХІ.
1920 г. № 3 // ЦДАВО України, ф. Р-4 сч., оп. 1 с., спр. 14, арк. 7.
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висловлював своє негативне ставлення до того, що населення Східної
Галичини і Північної Буковини не отримало змоги реалізувати своє право на
самовизначення.
Німеччина й Італія в 1938 р. активно провадили політику послаблення
правових підвалин ефективного функціонування Малої Антанти (Румунія,
Чехословаччина, Югославія). У рамках Мюнхенської конференції лідерів
Великобританії, Франції, Німеччини та Італії відбувся перегляд меж
територіального суверенітету Чехословаччини. Територіальну цілісність цієї
держави гарантувала не лише Версальська система договорів, а й Мала
Антанта та угоди з Польщею й Францією1. Більшість територій
Чехословаччини до 1918 р. перебувала у складі Транслейтанії (Угорщини), а
саме – Словаччина і Закарпаття. Територіальна цілісність Чехословаччини
гарантувалася й системою Локарнських договорів 1925 р., особливе місце
займав у ній Франко-Польський договір, спрямований на координацію дій
тих держав на випадок порушення Німеччиною системи договорів2.
Польсько-німецький договір про ненапад 1934 р. гарантував Польщі
безпеку її кордонів із Німеччиною, включаючи і проблему статусу спірної
між ними Верхньої Сілезії3. Поліпшення німецько-польських відносин дало
змогу Німеччині долучити Польщу до процесу ліквідації правових підвалин
Малої Антанти, оскільки та мала гарантувати цілісність держав – членів
союзу від посягань з боку Угорщини, а Польща спільно з Угорщиною в
рамках Мюнхенської конференції брала участь у перегляді статусу територій
Чехословаччини (Тещинська область). Перегляд територіальної цілісності
Чехословаччини на користь Угорщини, а саме – визнання української
етнічної території Закарпаття під угорським суверенітетом, сприяв
посиленню політичного впливу Польщі в системі міжнародних відносин у
Центральній Європі4. Цій державі було гарантовано ненапад договорами з
СРСР (1932 р.) і Німеччиною (1934 р.), а також можливість політичної
ініціативи у Центральній Європі в рамках Мюнхенських угод, крім того,
німецько-польський договір 1934 р. послаблював правові підвалини впливу
Франції на зовнішньополітичний курс Польщі. Для Німеччини було
важливим у процесі формування власної системи міждержавних відносин у
Центральній Європі виділення Польщі як держави, на якій зосереджувалися
підвалини системи безпеки в регіоні паралельно з послабленням
профранцузької Малої Антанти.
1
Посол мира. Страницы из дневника лорда д’Абернона (Берлин 1920-1926 гг.). У 2 т. – Т. 1:
От Спа (1920 г.) до Рапалло (1922 г.). – М.: Государственное издательство социальноэкономической литературы, 1931. – С. 149-150.
2
Договор между Францией и Польшей. Локарно, 16 октября, 1925 г. // Локарнская
конференция. 1925. Документы. – М.: Государственное издательство политической литературы,
1959. – С. 497-498.
3
Швагуляк М. Украина в экспансионистских планах германского фашизма 1933-1939 гг. –
К.: Наукова думка, 1983. – С. 103.
4
Донесение польского посла в Берлине Липского Министру иностранных дел Беку.
Совершенно секретно. Берлин, 11 августа 1938 г. // Документы кануна Второй мировой войны.
– У 2 т. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1948. – Т. 1. – С. 176177.
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Завдяки інтеграції до свого складу Закарпаття, Угорщина позбавила
Чехословаччину спільного кордону з Румунією. Таким чином, до системи
протидії Угорщині логічно мала бути долучена Польща і до мінімуму
зведено вплив Чехословаччини на систему міжнародних відносин у
Центральній Європі. Послабилася правова база румунських кордонів із
Польщею, що встановилися по українських етнічних територіях. Занепад
Малої Антанти позбавив Румунію гарантій безпеки і стабільності кордонів, а
вони були проблемними до Мюнхенської конференції з усіма сусідніми
державами, крім Чехословаччини. Бессарабія була територією спірною з
СРСР, щодо Північної Буковини Радянський Союз декларував потребу
реалізації щодо тієї території права населення на самовизначення і
неправомірність румунської анексії, із Угорщиною у Румунії була
суперечність через статус Трансільванії.
Перегляд системи територіальних відносин у Центральній Європі
активізується після Мюнхенської конференції саме по українських етнічних
територіях через перегляд статусу Закарпаття. Так, Угорщина збільшила
протяжність кордонів із Румунією, посиливши їх стратегічний характер.
Зокрема, вона отримала кордон по межі етнічної української території у
складі Румунії – Буковини, легітимність статусу якої була суперечливою
через позиції СРСР у питанні її міжнародного статусу.
Від Бессарабії Угорщину після інтеграції до її складу Закарпаття
відмежовували українські етнічні території у складі Польщі – Східна
Галичина. Перегляд статусу українських етнічних територій стимулював
Радянський Союз до актуалізації «українського питання» в системі
міжнародних відносин, але через втрату чинності системи договорів
Радянського Союзу з Францією та Чехословаччиною 1935 р., він не міг цього
зробити фактично. Радянський Союз заявив, виправдовуючи своє військовополітичне невтручання у «чехословацьке питання» підписанням Францією
системи Мюнхенських угод, тому що активна допомога СРСР
Чехословаччині передбачалася лише за паралельної допомоги цій країні з
боку Франції1. Та заява давала змогу зберегти Радянському Союзу
актуальність «чехословацького питання» у межах системи франкорадянсько-чехословацьких договорів, оскільки відкривала можливість
координації військово-політичного курсу СРСР і Франції навколо безпеки
Чехословаччини. Але Чехословаччина була геополітично ізольованою у
зв’язку зі зміною кордонів Угорщини за рахунок інтегрованого Закарпаття.
Отже, Радянський Союз мав змогу скористатися можливістю проходу
радянських військ до території Чехословаччини українськими етнічними
територіями, врегулювавши питання з трьома державами – Румунією,
Польщею й Угорщиною.
Навіть оминаючи «польський клин» українських етнічних територій між
угорським Закарпаттям і румунською Буковиною із Польщею слід було
узгоджувати зміни військового балансу на прикордонних румунських
1
Речь М. М. Литвинова на заседании 6-й политической комиссии Лиги Наций. 23 сентября
1938 г. // Внешняя политика СССР. Сборник документов. – М.: Государственное издательство
политической литературы, 1946. – Т. 4. – С. 389-390.
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територіях, тому Польща мала змогу заблокувати своїми політикоправовими вимогами можливість проходження радянських військ
румунськими територіями, через що Німеччина розглядала Польщу як
найбільш ефективного гаранта безпеки Європи від військово-політичого
втручання СРСР1. Таким чином, завдяки перегляду міжнародного статусу
українських етнічних територій внаслідок Мюнхенської конференції
Німеччина й Італія за підтримки Франції та Великобританії утворили
надійний геополітичний і дипломатичний бар’єр.
Проте на британсько-радянсько-французьких переговорах 1939 р.
найслабшим місцем польсько-румунської оборони вважався стик їхніх
фронтів, що пролягав би по українських етнічних територіях2.
Отже, наприкінці 1930-х рр. Німеччина й інші держави Центральної
Європи здійснювали заходи по зміцненню власної безпеки завдяки
встановленню нових стратегічних кордонів. Через те, що кордони таких
Центральноєвропейських держав як Польща, Румунія, Чехословаччина й
Угорщина проходили українськими етнічними територіями, а західний
кордон СРСР – із Польщею та Румунією, то в ході зміцнення регіональної
системи безпеки активізувалася динаміка статусу українських етнічних
територій. Також було здійснено заходи по зміцненню політичних підвалин
власного суверенітету над українськими територіями Польщею, Угорщиною
і Румунією, метою яких було унеможливити ініціативи Радянського Союзу
щодо перегляду їхнього статусу. Але питання статусу етнічних українських
територій, що перебували з березня 1939 р. у складі Польщі, Румунії й
Угорщини, залежало від ініціативи Німеччини й СРСР, прагнення Франції й
Великобританії долучитися до його врегулювання в ході Московських
переговорів травня-серпня 1939 р. результатів не мали, що призвело до
цілковитого переходу політичної ініціативи у Центральній Європі до
Німеччини. Польща і Румунія, кордони яких між собою й із СРСР
проходили українськими етнічними територіями, залишалися вразливими до
агресії і мали слабкі стратегічні кордони саме на їх стику по українських
територіях.
Виходячи зі впливу конфігурації кордонів держав Центральної Європи у
1938-1939 р. на статус українських етнічних територій у системі
міжнародних відносин надалі формувалася і позиція провідних держав світу
в українському питанні, що потребує подальшого дослідження.

1
Донесение польского посла в Берлине Липского Министру иностранных дел Беку.
Совершенно секретно. 20 сентября 1938 года. // Документы и материалы кануна Второй
мировой войны. У 2 тт. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1948. –
Т. 1. – С. 213.
2
Запись заседания военных миссий СССР, Великобритании и Франции. 14 августа 1939 г. //
Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 1937-1939. У 2 т. – М.: Политиздат,
1981. – Т. 2. – С. 234.
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Мищак І.М. (Київ)
ІНКОРПОРАЦІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ
ЗЕМЕЛЬ ДО СКЛАДУ УРСР У 1939-1941 рр.:
ІСТОРІОГРАФІЯ
У статті вміщено інтерпретацію сучасними дослідниками ряду
дискусійних питань вітчизняної історії початкового періоду Другої світової
війни, зокрема процес приєднання і радянізації західноукраїнських земель у
1939-1941 рр. Аналізуються думки фахівців щодо легітимності цього
процесу, а також суперечливість заходів влади, що призвели до різкої зміни
суспільних настроїв і зростання опору радянському режимові.
Питання легітимності приєднання західноукраїнських земель до складу
СРСР і УРСР та подальша політика радянської влади щодо інкорпорації
нових територій напередодні німецько-радянської війни залишаються
одними з найбільш дискусійних не лише в українській, а й зарубіжних,
зокрема польській і російській історіографіях. Уже той факт, що події 19391941 рр. у фаховій літературі називають різними термінами – возз’єднанням,
приєднанням, інкорпорацією, окупацією, загарбанням та ін. – свідчить про
неоднозначність оцінок даного процесу. Характерно, що протягом майже 70ти рр. ці події не втратили своєї актуальності і сьогодні є не лише приводом
для наукових дискусій, а й політичних спекуляцій.
Для радянської історіографії було властивим однобоке висвітлення
питання приєднання західноукраїнських земель до складу Української РСР,
а сам процес розглядався як “омріяний століттями акт возз’єднання
українського народу в єдиній державі”. Натомість українські діаспорні
історики ще з 40-х рр. трактували як окупаційний акт. З кінця 80-х рр. ХХ ст.
розпочався новий етап у дослідженні даної проблеми. На загальне зберігання
було передано частину раніше засекречених архівних документів, а
дослідники отримали можливість об’єктивно висвітлювати проблемні
питання.
Завдяки
цьому
процесу
приєднання
і
радянізації
західноукраїнських земель було присвячено ряд збірників документів і
монографій1, конференцій і семінарів2, кілька дисертаційних досліджень3. З
цього часу події 1939-1940 рр. почали розглядатися фахівцями з точки зору
1
Сергійчук В.І. Правда про „золотий вересень” 1939-го. – К.: Українська Видавнича Спілка,
1999. – 128 с.; Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й., Глубіш М.І. Входження Галичини,
Північної Буковини та Закарпаття до складу України (1939 – 1945 рр.). – Дрогобич, 1995 та ін.
2
1939 рік в історичній долі України і українців: Матеріали Міжнар. наук. конф. 23-24
вересня 1939 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001 та ін.
3
Кондратюк С.К. Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні
на початку Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.): Дис. ... канд. юр. наук:
12.00.01 / Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1992; Ковалюк В.Р. Встановлення
і функціонування радянського режиму в Західній Україні на початку Другої світової війни
(вересень 1939 – червень 1941 рр.): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Ужгородський ун-т. –
Ужгород, 1994 та ін.
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їх легітимності, дотримання прав людини, участі народу в суспільнополітичному житті тощо. Отже, змінилися й акценти – з однозначного
вихваляння до критики і відвертого осуду. Проте одностайності в цьому
питанні немає й досі, а історики, юристи, політологи та фахівці з інших
суміжних дисциплін продовжують дискусії з даної проблеми.
На сьогодні в історіографії проблеми виокремилося ряд аспектів, що
потребують подальшого і більш детального дослідження. Серед них питання
легітимності вступу Червоної армії на західноукраїнські землі і приєднання
їх до УРСР та СРСР; правомірність і представницький характер формування
органів радянської влади; ставлення нової влади до місцевих українців,
поляків та представників інших національностей; політика влади щодо
церкви, громадських організацій та інших суспільних інститутів; діяльність
на приєднаній території військових і спецслужб та дотримання ними прав
громадян тощо.
Метою даної статті є аналіз бачення цих та інших проблем,
співставлення поглядів сучасних дослідників, з’ясування, наскільки
декларовані радянською історіографією процеси „возз’єднання українських
земель і визволення українців від іноземного гноблення” та забезпечення
їхніх прав і свобод відповідали дійсності.
Дослідження істориків багатьох країн та спогади відомих політичних
діячів і дипломатів переконливо доводять, що „українське питання” було
одним із провідних у міжнародних відносинах європейських держав
передвоєнного періоду. Тому справедливою є висловлена в колективній
„Історії України” під редакцією В.Литвина теза про те, що роз’єднаність і
перебування українських земель напередодні Другої світової війни у складі
чотирьох держав була дестабілізуючим фактором політичного життя
Європи1. Разом з тим віковічні прагнення українців жити в єдиній
національній державі не бралися до уваги лідерами європейських держав, а
кожен із сусідів напередодні Другої світової війни прагнув розширити свою
територію за рахунок українських земель.
Настрої українського населення влучно відображає німецьке донесення
від березня 1939 р., наведене авторитетним діаспорним істориком В.
Косиком, у якому повідомлялося, що автономія Карпатської України
породила в 50 мільйонах українців велику надію на швидке здійснення
їхньої мрії про Велику Україну, але Віденський арбітраж похитнув віру в те,
що Німеччина щиро думала про здійснення права народів на
самовизначення. Таким чином, підсумовує фахівець, дозволивши Угорщині
окупувати Карпатську Україну, Гітлер дав ясно зрозуміти: він не збирається
розв’язувати українське питання, що цілком влаштовувало Москву2. Не
викликає сумніву і висновок П. Брицького та Є. Юрійчука про те, що Гітлер
мав намір наблизитися до українських територій з їх колосальними
ресурсами та захопити їх згідно зі своїми стратегічними планами
1
Історія України: Навч.-метод. посіб. для семінарських занять / В. М. Литвин,
А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; За ред. В. М. Литвина. – К.: Знання-Прес, 2006. – 460 с.
2
Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж; Нью-Йорк; Львів, 1993. –
С. 66, 71.
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розширення „життєвого простору” на Схід. У свою чергу, Й. Сталін
переслідував мету, по-перше, закріпити цей стратегічний плацдарм для
походу на Захід, а, по-друге, пошвидше „радянізувати” ці землі,
ліквідувавши в них українські національні організації й саму ідею про
відродження української незалежності1.
У цьому контексті радянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. і
таємний протокол до нього про поділ сфер впливу став, за висловом
В. Коваля, „імперіалістичною угодою двох тоталітарних хижаків, що менш
за все рахувалися з правами та інтересами народів, які були приречені стати
жертвами загарбників”2.
Характерно, що більшість науковців, які досліджують дану проблему,
звертають увагу на те, що вступ Червоної армії на територію Західної
України був прямим порушенням радянсько-польських двосторонніх угод,
зокрема Ризького мирного договору 1921 р. та радянсько-польської угоди
про ненапад 1932 р., чинність якої в 1934 р. було продовжено до 31 грудня
1945 р. Крім того, наголошує Ю. Шаповал, радянська сторона порушила ряд
міжнародних домовленостей, у яких засуджувалися агресивні дії проти
іншої держави, у тому числі Пакт Ліги Націй від 26 червня 1919 р.,
антивоєнний трактат від 27 серпня 1927 р. та Лондонську конвенцію про
визначення агресії від 3 липня 1933 р.3 Тому можна погодитися з поширеним
у польській історіографії висновком про спільну з нацистською Німеччиною
агресію Радянського Союзу проти Польщі у 1939 р. У свою чергу,
заслуговує на увагу думка українського історика В. Кучера про те, що
радянсько-німецький пакт про ненапад та таємний протокол про поділ
Європи на сфери впливу слід розглядати як цілеспрямовану політику
сталінського керівництва на реалізацію ідеї світової революції4. Тому
приєднання Західної України та інших земель стало лише першим кроком на
цьому шляху.
Разом з тим більшість фахівців все ж не схильні ототожнювати напад
нацистської Німеччини на Польщу і захоплення польських земель та
приєднання Радянським Союзом Західної України. У цьому контексті
широко цитується повідомлення Ллойд Джорджа восени 1939 р. польському
послові в Лондоні про те, що Радянський Союз зайняв „території, які не є
польськими і які були силою захоплені після Першої світової війни... Було
би актом злочинного божевілля поставити російське просування на одну
дошку з просуванням Німеччини”.
1
Брицький П., Юрійчук Є. Українське питання в радянсько-німецькій політиці напередодні і
на початку Другої світової війни (серпень-вересень 1939 р.) // 1939…. – С. 128.
2
Політична історія України. ХХ століття. У шести томах. – К., 2003. – Т. 4: Україна у
Другій світовій війні (1939-1945). – С. 57.
3
Шаповал Ю. Україна ХХ століття: особи та події в контексті важкої історії. – К., 2001. –
С. 144.
4
Кучер В. Радянсько-польська війна (вересень – жовтень 1939 р.): новий погляд на
проблему // 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: внесок українського
народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: Матеріали Міжнар. наук.-практ.
конф. 27 жовтня 2004 р. / Укл. І. І. Дробот, П. М. Чернега, Л. Л. Макаренко. – К.: НПУ імені
М. П. Драгоманова, 2004. – С. 10.
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В. Сергійчук на основі документальних даних доводить, що радянське
керівництво насправді мало переймалося долею українців, свідченням чого є
фактично обмін території Закерзоння на Литву згідно з договором СРСР і
Німеччини від 28 вересня 1939 р. За його словами, „замість обіцяного
приєднання до УРСР українцям Закерзоння запропонували добровільно
переселитися на схід. Водночас про рівень радянського „раю” свідчить той
факт, що після окупації Галичини німцями більшість лемків повернулися на
місця попереднього проживання1.
Тезу про те, що для Й. Сталіна українські землі були лише розмінною
картою у його „великій геополітичній грі” підтримав В. Стецкевич, наводячи
на підтвердження своїх слів факт підписання 30 липня 1941 р. у скрутний
для СРСР час угоди з урядом Польщі, згідно з якою уряд Радянського Союзу
визнав радянсько-німецькі договори 1939 р. стосовно територіальних змін у
Польщі такими, що втратили силу2.
Дещо іншої точки зору дотримується В. Макарчук. Аналізуючи праці
зарубіжних науковців з даної проблеми, він зазначає, що в „західній науці
мало висвітлена та обставина, що СРСР у 1939 р. не просто окупував свою
„сферу впливу”, а запропонував Німеччині переглянути раніше погоджений
документ – в обмін на Литву передати німцям етнічні польські землі на захід
від лінії Керзона. Тим самим ігнорується факт, що Москву в цей момент
цікавили не стільки суто територіальні надбання, скільки можливість у
майбутньому добиватися міжнародно-правового визнання... возз’єднання
українців”. Водночас учений робить застереження, що в даному випадку нас
має цікавити не стільки моральний бік справи, скільки сподівання Кремля в
майбутньому віднайти ті чи інші вагомі аргументи на користь такого
підходу3.
Провідні українські юристи з Інституту держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України наголошують, що при розгляді подій
1939-1940 рр. варто мати на увазі той факт, що хоча було здійснено етнічне
возз’єднання, і західноукраїнські землі формально увійшли до складу УРСР,
фактично на практиці відбувалась інкорпорація, тобто „входження до
складу” СРСР. Передування рішенню Верховної Ради Радянського Союзу
про возз’єднання аналогічному рішенню Верховної Ради України
красномовно підтверджує цю думку. Тому, підсумовують фахівці-правники,
розбіжності в термінології та оцінках, очевидно, зумовлені різними
підходами до розв’язання принципово важливої проблеми: у складі якої
держави – України чи Радянського Союзу – фактично опинилися
західноукраїнські землі4.
1

Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. – Тернопіль, 1997. – С. 29-31.
Стецкевич В.В. Возз’єднання українських земель 1939-1940 рр.: деякі здобутки сучасної
історіографії та проблеми // Соборність українських земель в контексті подій Другої світової
війни: Зб. матеріалів загальноукр. наук. конф. (24-25 жовтня 2000 р.). – Кривий Ріг: Мінерал,
2000. – С. 85.
3
Макарчук В.С. Міжнародно-правове визнання державного кордону між Україною і
Польщею (1939-1945 рр.). – К.: Атіка, 2004. – С. 62.
4
Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941).
– К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – С. 52.
2
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Сучасні дослідники В. Кульчицький, М. Настюк, Б. Тищик, М. Глубіш та
ряд інших справедливо зазначають, що факт возз’єднання був сприйнятий
частиною жителів Західної України з ентузіазмом. Ще до приходу Червоної
армії там створювалися революційні комітети, які перебирали владу, а
червоноармійців зустрічали тріумфальними арками і квітами1. Проте вже
протягом вересня – жовтня 1939 р. ставлення місцевого населення до
радянської влади почало змінюватися. Причиною цього стало те, що до
новостворених тимчасових органів влади входили, за свідченням І. Біласа,
„політруки Червоної армії, партійні працівники різних державних
інституцій, які направлялися на територію поневоленої Галичини з областей
Східної України”2. Крім того, армія та НКВС уже в перші місяці почали
масові арешти представників колишньої польської адміністрації,
українських і польських націоналістів та й просто всіх незгодних.
Водночас окремі історики справедливо вказують на те, що приєднання
Західної України до складу Радянського Союзу шляхом нового поділу
Польської держави й протиставлення українців полякам посилило
суперечності між українцями та поляками й було одним із факторів
кривавого протистояння двох народів у подальші воєнні роки. Цьому
сприяло також те, що радянська влада доклала значних зусиль, щоб не
допустити поляків до участі в роботі Народних зборів Західної України, а
згодом – у роботі рад різних рівнів.
Ряд дослідників проблеми звертають увагу на цілеспрямовану
фальсифікацію народного волевиявлення і реального представництва
місцевого населення в органах влади. Зокрема, аналізуючи „Положення про
вибори до Українських Народних зборів Західної України”, В. Сергійчук
вказує, що „оскільки стандарти революційної доцільності дозволяли все, то
представники влади за допомогою військових організували висування в
депутати Народних зборів тих, хто вже давно вирішив долю Західної
України – Й. Сталіна, С. Молотова, К. Ворошилова, М. Хрущова...”3 І хоча
процедура виборів до Народних зборів Західної України мала вигляд
народного волевиявлення, В. Гриневич переконливо доводить, що насправді
цей процес цілком і повністю контролювався радянськими військовими та
політичними органами. При цьому альтернативні більшовикам партії
проголошувалися контрреволюційними4. Таким чином, місцеві активісти
незабаром практично були усунуті від активного суспільного життя або й
заарештовані.
Загалом, як наголошує В. Ковалюк, після зайняття краю радянськими
військами тут розпочалося інтенсивне відтворення політичної, економічної
1
Кульчицький В.С., Настюк М.І., Тищик Б.Й., Глубіш М.І. Входження Галичини, Північної
Буковини та Закарпаття до складу України (1939 – 1945 рр.). – Дрогобич, 1995. – С. 44.
2
Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспільно-політичний та
історико-правовий аналіз: У 2 кн. – К., 1994. – Кн. 1. – С. 116.
3
Сергійчук В. Правда про „золотий вересень” 1939-го. – К., 1999. – С. 16.
4
Гриневич В. Державний терор як засіб легітимізації радянської влади в Західній Україні
(1939-1941 рр.) // Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка.
Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 25 листопада 2000 р.). – К.; Нью-Йорк, 2003. –
С. 445.
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та соціальної структур, що складали основу суспільного ладу в тодішньому
СРСР. У істориків не викликає жодних заперечень той факт, що включення
західноукраїнських земель до складу УРСР стало поштовхом для
позитивних зрушень у галузі культури, медицини, освіти та ін. Разом з тим,
подібні заходи носили половинчастий характер. За словами Л. Медвідь,
одночасно з масовим відкриттям шкіл і культурних закладів органи НКВС
винищували всіх підозрілих, особливо представників інтелігенції як
найбільш небезпечних носіїв національної ідеї. Так на практиці
здійснювався розгром української культури й освіти1.
Особливо „болісним” для населення Західної України був перехід до
державної директивної економіки, основу якого складала ліквідація
приватної власності та встановлення державної власності на засоби
виробництва2. За словами В. Великочого, західноукраїнське селянство в
переважній більшості на ментальному рівні було антиподом селянинуколгоспнику: сповідувало принципи приватної власності на землю, пошану
до вмілого та ефективного господаря, характеризувалося просякнутістю
пріоритету демократичних цінностей, які пропагувалися численними
українськими національно-культурними товариствами, політичними
партіями та громадськими організаціями, органічним неприйняттям
інонаціонального панування в будь-якій формі3. Тому утвердитися
сталінському політичному режиму в Галичині було набагато складніше, ніж
на решті території України. Крім того, небажання влади розібратися в
місцевій специфіці і використання апробованих тоталітарних методів
управління лише загострювали ситуацію в краї.
Українські та польські історики значну увагу приділяють дослідженню
актів масової депортації місцевого населення Західної України до східних
районів СРСР як складової частини загального плану інкорпорації краю. У
першу чергу, як відзначають польські фахівці, вони торкнулися польської
людності з числа колишніх адміністраторів, військових, осадників,
поміщиків та ін.4 Репресії проти промисловців і можновладців мало
торкнулися українського населення. Проте тут слід говорити не про
переслідування за національною ознакою, а скоріше за класовою і
майновою. Адже, як зазначає С. Макарчук, „високий відсоток українців, що
припадав на сільськогосподарське населення, інші політичні, економічні,
освітні причини обумовлювали відносно слабкі їх позиції у сфері
промисловості, торгівлі, транспорту і зв’язку, управління та інтелігентних

1
Медвідь Л.А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні: Навч. посіб. – К.:
Вікар, 2003. – С. 300-301.
2
Ковалюк В.Р. Встановлення і функціонування радянського режиму в Західній Україні на
початку Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.): Автореф. дис. ... канд. іст.
наук: 07.00.02 / Ужгородський ун-т. – Ужгород, 1994. – С. 2.
3
Великочий В. Політичні репресії проти українського населення Галичини в 1939-1947
роках // Українська повстанська армія – феномен національної історії: Матеріали Всеукр. наук.
конф. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 115.
4
Див.: Stobniak-Smogorzewska J. Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945. – Warszawa:
RYTM, 2003. – 431 s. та ін.
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професій”1. Проте вслід за першою хвилею польських переселенців углиб
СРСР почали переселяти представників інших національностей, значну
частину з яких становили українці. Загалом, за підрахунками фахівців,
протягом 1939-1941 рр. із Західної України було депортовано або
заарештовано кожного десятого жителя краю. Крім того, наголошує
М. Сивирин, жахливим свідченням радянської „законності” стала доля
в’язнів тюрем, понад 8 тис. з яких (за іншими даними понад 20 тис.) на
початку німецько-радянської війни було розстріляно за наказом Л. Берії2.
Окремо варто згадати про висвітлення в історіографії ставлення
радянської влади до Української греко-католицької церкви, оскільки саме
УГКЦ радянська історіографія закидала співпрацю з нацистами в роки війни.
Праці, видані в діаспорі, та дослідження сучасних істориків спростовують
поширену тезу радянської історіографії про підтримку верхівкою УГКЦ
терористичних заходів ОУН-УПА як проти радянських активістів, так і
проти поляків та нацистів. Як наголошує дослідник історії церкви воєнного
періоду О. Лисенко, митрополит А. Шептицький та станіславський єпископ
Г. Хомишин неодноразово засуджували будь-які прояви насильства як засіб
досягнення мети, оскільки відплатні акції падали на невинних людей3.
Те, що „визволителі” зі сходу в 1939-1941 рр. толерантно поставилися до
греко-католицької церкви В. Сергійчук4 пояснює впливовістю УГКЦ і
наявністю великої кількості греко-католиків не лише в новоприєднаних
областях, а й на території окупованої нацистами Польщі, де жодної
дискримінації греко-католиків не було. Цю тезу певною мірою спростовує
В. Марчук5, зазначаючи, що вже восени 1939 р. радянський режим припинив
діяльність духовних навчальних закладів, закрив видання духовних
часописів, відібрав багато церковних приміщень та ін. Доповнює цей перелік
список 27 священиків, заарештованих у 1939-1941 рр., який подає
В. Гордієнко6. У свою чергу, у пересланому до Ватикану в листопаді 1941 р.
звіті про нищення УГКЦ більшовиками митрополит А. Шептицький
повідомляв, що 1939-1941 рр. у Західній Україні „ув’язнено або замордовано

1
Макарчук С. Міжнаціональні антагонізми в суспільстві Західної України в переддень
вересня 1939 року // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали Міжнар. наук.
конф. 23-24 вересня 1939 р. / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів,
2001. – С. 8.
2
Див.: Сивирин М.А. Депортації та переміщення населення західних земель України 40-х –
початку 50-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний
університет імені Івана Франка. – Львів, 2005.
3
Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943-1946 рр. – К., 1998. – С. 18.
4
Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру
і державу. – К.: Дніпро, 2001. – С. 16.
5
Див.: Марчук В. Війна і християнська мораль: суспільна місія греко-католицької церкви у
40-ві роки ХХ ст. // Українська повстанська армія – феномен національної історії: Матеріали
Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – С. 107-108; Марчук В. Українська грекокатолицька церква. Історичний нарис. – Івано-Франківськ, 2001.
6
Гордієнко В. Сталінізм і греко-католицька церква // Матеріали конференції, присвячені
життю та діяльності митрополита Андрея Шептицького. – Львів: Атлас, 1990. – С. 46.
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32-ох священників, а 33-ох депортовано до Сибіру” . Наведені дані дають
підстави стверджувати, що навіть у церкви після менш ніж двох років
співжиття з радянською владою не залишилося мотивів для її підтримки.
Загалом, як справедливо відзначають тернопільські дослідники
О. Гайдай, Б. Хаварівський та В. Ханас2, під час Другої світової війни
українці Західної України з погляду міжнародного права перебували в
унікальному становищі. З приєднанням до СРСР вони стали радянськими
громадянами, поляки вважали їх громадянами Польщі, а німці на підставі
перебування Галичини до Першої світової війни в складі Австро-Угорської
імперії певною мірою також вважали їх своїми підданими. При цьому будьяке відхилення від офіційної державної політики кожна з панівних держав
розцінювала як колабораціонізм.
Таким чином, в українській і зарубіжній історіографіях приєднання
західноукраїнських земель до складу Української РСР у 1939-1940 рр.
трактується як знакове явище в історії українського народу, що співпало з
віковічними прагненнями мільйонів українців. Віддаючи належне
досягненням радянської влади в галузі соціально-економічного розвитку
краю, значним здобуткам у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо,
більшість сучасних істориків висловлюють переконання, що позитивні
здобутки були перекреслені насильницьким насадженням тоталітарного
радянського режиму, грубим нехтування норм Конституції та чинного
міжнародного і внутрішнього законодавства, жорстокими репресіями й
переслідуванням інакомислячих. Подібні дії влади і небажання рахуватися з
місцевими особливостями уже протягом короткого періоду викликали
рішучий спротив населення і зміну суспільних настроїв загалом,
перетворивши образ червоноармійця з визволителя на окупанта. Разом з тим
історики досі не мають єдиної думки щодо подій 1939-1941 рр. у Західній
Україні, а розглянуті проблеми потребують подальшого дослідження із
залученням невідомих раніше документів і критичним осмисленням
здобутків історіографій різних країн.

1
Мартирологія українських церков у чотирьох томах. – Т. 2: Українська католицька церква.
Документи, матеріали, християнський самвидав України / Упорядкували і зредагували Осип
Зінкевич і священик Тарас Р. Лончина. – Торонто; Балтимор: Смолоскип, 1985. – С. 64.
2
Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Предтеча. Польський рух Опору на Тернопільщині
1939-1941 рр. / Державний архів Тернопільської області. Серія „Корінь і крона”. Вип. 24. –
Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. – С. 5.
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Сорока Ю.М. (Київ)
РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛ
ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ЗАХІДНИХ
ОБЛАСТЕЙ УРСР В 1944–1950-х рр.
У статті розглядаються питання використання та розпорошення
трудових ресурсів західноукраїнського регіону у післявоєнний період.
У післявоєнний період, у процесі утвердження в західноукраїнському
регіоні радянських політичних і соціально-економічних відносин, важливу
роль відіграв державний механізм регулювання його людських трудових
ресурсів. Централізована плановість командної економіки давала змогу
маніпулювати та перерозподіляти не тільки матеріальні, а й людські ресурси
з республіки в республіку, з регіону в регіон, з області в область, з галузі в
галузь.
Незважаючи на те, що західні області порівняно зі східними регіонами в
економічному і демографічному плані постраждали в роки війни набагато
більше, органи влади вже в перші місяці після визволення розпочали масову
мобілізацію працездатного населення для роботи на промислових об’єктах
східних областей СРСР. Так уже на кінець травня 1944 р. з Волинської
області було примусово мобілізовано 216 чоловік, з них осіб польської
національності – 141. З Ровенської області – 1 816 чол., у тому числі 640
поляків, з них жінок – 400. Крім цього, в червні 1944 р. з обох областей
шляхом масового набору відправлено 2 214 чол. у Челябінську і
Свердловську області1.
Якщо у воєнні роки мобілізаційні заходи по набору робочої сили
проводилися Державним комітетом оборони, то починаючи з 1946 р. уся
робота в цьому плані покладалася на новостворене Міністерство трудових
ресурсів СРСР, що мало республіканські й обласні управління. Зважаючи на
гостру потребу робочої сили в індустріальних районах країни Рада Міністрів
СРСР приймає спеціальну постанову «Про порядок проведення
організаційного набору робітників», за якою зобов’язала не тільки
республіканські, обласні і районні партійно-радянські органи влади, а й голів
сільських рад і колгоспів сприяти справі організованого набору.
Важливим джерелом забезпечення індустрії СРСР робочою силою
вважалися західні області України: вища, порівняно з іншими регіонами,
густота сільського населення, значний відсоток індивідуальних господарств,
слабко розвинута промисловість. Викачування робочої сили з західного
регіону УРСР переслідувало і політичні мотиви: розшарувати місцеве
населення, відвернути частину його (особливо молодь) від національнопатріотичних устремлінь, лишити ряди УПА поповнення. У період з 19461
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф.
1, оп. 23, спр. 183, арк. 11, 21, 187-188.
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1949 рр. методом організаційного набору в промисловість східних областей
СРСР було направлено осіб:
Волинська область – 3 093
Дрогобицька область – 2 026
Львівська область – 16 882
Ровенська область – 4 136
Станіславська область – 14 615
Тернопільська область – 2 072
Чернівецька область – 5 272
Усього – 47 003 особи1.
Влітку і восени 1944 р. у всіх визвольних районах розгорнулася
пропагандистська й організаційна робота по мобілізації трудових і
матеріальних ресурсів на відбудову вугільної промисловості Донбасу.
Сторінки обласних і районних газет рясніли заголовками – «Ми відродимо
тебе, наш рідний Донбас», «Селяни Ровенщини – рідному Добасу»,
«Львівщина – Донбасу», «Приймай, Донбас, прикарпатський ліс» тощо. За
областями, за кожним районом в порядку шефської допомоги були
закріплені конкретні шахти. Із сіл Осторожецького району Ровенської
області у липні 1944 р. для роботи на шахті №14 тресту «Зуєвантрацит» були
відправлені 234 чол., послані продукти. 200 юнаків і дівчат Дубнівського
району поїхали працювати на шахти Донбасу. Крім цього, із сіл району було
зібрано і відправлено в січні 1945 р. 9,5 т зерна, 7 т картоплі, 7 коней2.
Для відбудови Донецьких шахт не по-господарськи, безжалісно
вирізувалися західноукраїнські ліси. У Карпатах і на Поліссі з
новоутворених 50 великих лісопромкомбінатів вивезення лісу у перші
повоєнні роки досягло 11,2 млн куб. метра (з 15,3 млн куб. метра по
республіці загалом). У хижацькому винищенні західноукраїнських лісів
важливу роль відіграв не тільки економічний, а й політичний чинник. Саме у
лісових масивах регіону активно діяли збройні загони УПА3.
Якщо в 1944-1948 рр. набір робочої сили здійснювався через мобілізацію
індивідуальних осіб, то з початком 1949 р. впроваджується практика
дозаселення східних регіонів СРСР цілими сім’ями і колгоспами. Географію
переселень характеризували назви партійно-урядових постанов, прийнятих у
1949-1953 рр.: про переселення колгоспників і одноосібних селян в колгоспи
і радгоспи південних областей УРСР, про переселення в Карело-Фінську
РСР, про переселення в колгоспи Кримської області4, про переселення на
Камчатку, Приморський і Хабаровський краї, про переселення в Ростовську
область, про переселення в Архангельську й Актюбінську області. Всього за
цей період було прийнято більше десяти постанов. Крім вищеназваних країв
і областей, вони визначали доприселення в Єврейську автономну область,
1
Центральний державний архів вищих органів влади і управління (далі – ЦДАВО України),
ф. Р – 4626, оп. 2, спр. 46, арк. 1.
2
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 70, спр. 358, арк. 31-33.
3
Ярош Б. Сторінки політичної історії західноукраїнських земель 30–50-х років ХХ століття.
– Луцьк: Вид-во «Вежа», 1999. – С. 97.
4
До 1954 року Кримська область входила до складу РРФСР.
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Бурят-Монгольську
АРСР,
Сахалінську,
Іркутську,
Грозненську,
Сталінградську й Амурську області РРФСР.
Переселення в південний регіон УРСР, а саме в Дніпропетровську,
Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську області було викликано
рядом факторів: катастрофічні демографічні втрати населення регіону в
міжвоєнний період радянського владарювання та воєнне лихоліття
автоматично визначили його статус як трудонедостатнього; багатотисячні
втрати населення від голоду 1946-1947 рр., неефективність державної
політики в галузі сільського господарства. Крім цього, була зірвана
державницька політика масового переселення у східні і південні області
населення з Підляшшя, Холмщини, Надсяння і Лемківщини у 1945-1946 рр.
Станом на початок 1947 р. із східних і південних областей УРСР самовільно
виїхали в західний регіон 30 894 сімей, або 78% від усіх переселених в ці
області1.
На виконання директивних вимог постанови ЦК КП(б)У і РМ УРСР від
12 серпня 1949 р. «Про переселення колгоспників і одноосібних селян в
колгоспи і радгоспи південних областей Української РСР» на кінець серпня
у всі області західного регіону був спущений план-рознарядка кожному
району про кількісний показник обов’язкового переселення вже до кінця
1949 р. По областях він визначався: Волинська область – 680 сімей,
Ровенська – 2 500, Станіславська – 1 470, Тернопільська – 2 390, Чернівецька
– 2 600. Всього по західних областях – 10 920 сімей (загалом по республіці –
16 100 сімей).
Не чекаючи завершення польових робіт вже у вересні 1949 р. з
Тернопільщини в Запорізьку і Дніпропетровську області було відправлено 1
778 сімей, з Буковини і Ровенщини у Херсонську область – відповідно 662 і
616 сімей, з Волині у Миколаївську область – 187 сімей. До кінця року у
південні області з західноукраїнського регіону прибуло 12 379 сімей (по
республіці – 15 357 сімей)2. При перевиконанні плану-рознарядки
партійними радянськими органами Волинської, Дрогобицької, Львівської,
Ровенської, Тернопільської дещо недовиконали поставлені планові завдання
владні органи Станіславської і Чернівецької областей.
У наступні роки маховик «добровільно-примусових» переселень із
західних у південні області УРСР набирав все більших і більших обертів і на
кінець 1953 р. за чисельністю переселених сімей становив:
Області
Волинська
Дрогобицька
Львівська
Станіславська
1
2

Середній
склад
сім’ї
4,4
чол.
4,2
4,1
4,1

РОКИ
1949

1950

721

1 862

840
771
941

3 404
2 181
2 502

1951

1952

Всьо-го

2 151

3 986

1 871

10 591

9 193
855
2 523

3 322
2 385
2 916

2 013
1 400
2 187

18 772
7 592
11 069

ЦДАВО України, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 44, арк. 9.
Там само, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 72, арк. 24,44; спр. 251, арк. 1-2.
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Тернопільська
4,2
Чернівецька
3,6
Рівненська
4,2
Всього

2 401
4 414
2 200
3 082
1 579
1 055
887
1 338
2 563
2 012
2 750
3 066
12 379
19 172
23 309
22 161
Загалом по республіці 101 927

3 277
888
2 400
15 126

15 104
5 747
12 791
92 147

Виходячи з того, що середньостатистичний показник складу сім’ї у всіх
західних областях становив 4,1 члена сім’ї, то за перші п’ять років у південні
області з західного регіону було переміщено близько 370 тис. осіб1.
Незважаючи на такий масштабний показник темпи переселення не
задовольняли партійно-радянське керівництво. Так, виступаючи у лютому
1953 р. на республіканській нараді з питань виконання плану переселень,
заступник голови Ради Міністрів УРСР Л. Корнієць заявив: «В західних
областях ми маємо надлишок робочої сили, а на півдні – недостачу. Ми там
зараз будуємо канал, який буде зрошувати великі площі. Сьогодні в ЦК буде
вирішуватися питання про будівництво Південно-Українського каналу. Ми
успішно будуємо Каховську ГЕС, яку повинні запустити в експлуатацію в
1956 р. Є всі підстави для того, щоб ми її запустили достроково у 1955 році.
Все це свідчить про те, що ми вже в 1955 р. почнемо зрошувати великі площі
землі, а ми вже з вами вступили в 1953 рік. Нам за проектом необхідно як
мінімум переселити в південні області в найближчі роки 130 тис. сімей, з
розрахунку по двоє працездатних в кожній сім’ї, ось що значить будувати
комунізм, ось що значить боротися за будівництво комунізму в нашій
країні»2.
З самого початку переселенців у південні області відправляли не тільки
сім’ями, а й цілими колгоспами, які тільки утворювалися в західних
областях. Так, у 1949 р. весь колгосп із села Іличі Ровенської області був
переміщений з будівлями, худобою і реманентом у с. Алєксєєво Херсонської
обл.3 У квітні 1951 р. з села Косичі Глинянського району Львівської області
був повністю переселений в Херсонську обл. весь колгосп у складі якого
перебувало 72 сім’ї. Оскільки більшість сімей не бажало добровільно
змінювати місце проживання, райвиконком направив з інших сіл спеціальні
бригади, які розібрали будівлі колгоспників і залізничним транспортом
відправили на встановлене місце проживання. Вже до кінця цього ж року
більше 50 сімей повернулися на попереднє місце проживання. В своїх
поясненнях вони вказували: «У нас добровільно побажали переселитися
тільки 12 сімей, решту переселили насильно. Прийшли бригади і без нашої
згоди розібрали наші будинки. Ми плакали, просили, але на це ніхто не
звертав уваги»4. 102 сім’ї у складі колгоспу «Червоний партизан» КаміньКаширського району Волинської обл. були переселені у колгоспи
Магдалинівського району та 91 сім’я колгоспу «Світанок» Маневицького
району в колгоспи Томаківського району Дніпропетровської області. З
1

Там само, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 251, арк. 20; спр. 29, арк. 7.
Там само, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 201, арк. 207.
Там само, арк. 134.
4
Там само, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 124, арк. 6.
2
3
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Тернопільської області до 1953 р. у повному складі, у кількості трьох тисяч
сімей були вивезені 8 колгоспів і 10 колгоспних бригад1.
Жителі західноукраїнського регіону стали одним із основних джерел
поповнення чисельності населення Криму та південно-східних областей
УРСР у післявоєнний період. У структурному вимірі організовані державою
масові переселення мали сільськогосподарський (сільський) характер і були
пов’язані з доприселенням вихідців із західного регіону у колгоспи і
радгоспи південних областей. У міські поселення переселенців-українців не
направляли. Населення міст і містечок збільшувалося в основному за
рахунок внутрішньої і зовнішньої стихійної міграції, демобілізованих і
організованих направлень робітників і спеціалістів на підприємства з
промислових центрів Росії та інших республік СРСР2.
Мотивацію масштабних відселень озвучив на республіканській нараді
завідувачів переселенських відділів облвиконкомів УРСР, що проходила в
Києві 19-20 лютого 1951 р., член колегії головного переселенського
управління СРСР М. Деркач: «Переселення, яке проводиться в Українській
республіці із західних областей в південні області переслідує вирішення
ряду серйозних політичних і економічних завдань. В зв’язку з чим іде
переселення в Кримську область? Там необхідно заселити регіони, які після
війни залишилися незаселені і мають великі площі необробленої землі.
Необхідно освоїти кримську землю з метою подальшого розвитку сільського
господарства – садівництва, вирощування бавовни, у зв’язку з будівництвом
Північно-Кримського каналу і розвитку поливного бавовнярства. Великого
значення набуває переселення в Сахалінську область, звільнену від
японських загарбників, на Камчатку, Приморський і Хабаровський краї, в
Карело-Фінську республіку, в Ростовську область, з великими запасами
неосвоєних земель»3.
За тогочасними підрахунками було визначено, що в колгоспах
Ростовської області на 10 тис. орної землі кожного району проживало 263
особи працездатного населення, а на таких же площах районів Ровенської і
Волинської областей – 12 тисяч чоловік працездатного населення.
На виконання постанови РМ СРСР від 27 травня 1952 р. і РМ УРСР від 7
листопада 1952 р. про переселення на нове освоєння земель Ростовської
області вже до кінця поточного року із західних областей було відправлено:
з Ровенської області, при планових завданнях 150 сімей – 340. З Волинської
області, перевиконуючи такі ж планові показники – 300 сімей. Враховуючи
високі показники переселень, державні органи на 1953 і наступні роки
планку запланованих переміщень сімей у Ростовську область з
вищеназваних областей підняли до 240-260 сімей щорічно4.
Одночасно із західних областей України йшло вичерпування людських
ресурсів для роботи у віддалених східних і північних районах РРФСР. Вже в
1

Там само, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 250, арк. 3-4.
Пронь Т.М. До історії міграційних процесів на Півдні України // Наукові праці. –
Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999. – Т. ІІ. – С. 53-54.
3
ЦДАВО України, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 103, арк. 194-195.
4
Там само, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 201, арк. 97, 118, 132.
2
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1950 р. у Приморський край було відправлено 684 сім’ї зі Станіславської
області, 82 – з Чернівецької області. В наступні два роки для роботи в
лісовій промисловості і сільському господарстві Приморського і
Хабаровського країв, Архангельської, Актюбінської та ін. областей
переселено з Ровенської області 4 тис. 610 сімей, Волинської – 1 165. З
Львівської області, у період, коли йшло освоєння й заселення
новоутвореного Забузького району, 500 сімей було відправлено у
Сахалінську область.
На кінець 1953 р. з Української РСР для роботи у північних, східних і
цетнральних районах РРФСР було переселено 35 тисяч сімей, близько 40% з
яких – із західного регіону республіки1.
Насильно вивезені сім’ї відразу зіткнулися з важким моральнопсихологічним фактором, незвичними кліматичними умовами, побутовогосподарськими труднощами. Так, із 82 сімей, відправлених у 1950 р. у
Приморський край з Чернівецької області станом на вересень 1951 р.
невлаштованими залишилися 14 сімей; 24 сім’ї проживали в палатках;
виділені городні (земельні) ділянки знаходилися в 14-15 км. від населених
пунктів.
З подібного роду факторами зіткнулися вихідці з західних областей у всіх
місцях переселення. У східних і південних областях УРСР більше 10 тис.
переселених сімей на кінець 1952 р. не мали власного житла і проживали в
порядку підселення в будинки місцевого населення, при тому, що значна
частина цих осель знаходилася у вкрай незадовільному стані. Станом на 1
січня 1953 р. переселенцям заборгували видачу за обмінними квитанціями
800 т картоплі, тисячі голів худоби, десятки тисяч тонн зерна тощо. В ряді
колгоспів і радгоспів значно підвищувалася ціна за надане житло. До цього
додавалося неоднозначне ставлення до західняків місцевого керівництва та
населення.
Суспільно-політичні, економічні, побутові явища, а також незвичні
кліматичні умови спричинили масові повернення західноукраїнців у рідні
місця. За період 1949-1951 рр. у Станіславську область під різними
приводами повернулося більше двох тисяч сімей, у Волинську обл. – 515,
Тернопільську – 750 тощо. У Ровенській обл. зі 169 переселенцівколгоспників з села Іличі додому повернулося 109.
Зіткнувшись із фактом повернення населення в обжиті місця, радянські
органи влади запровадили цілий ряд санкцій проти прибулих – від
вилучення документів і стягнення грошових витрат за переїзд у місця
поселення, до примусового повернення назад. У 1952 р. постановою
союзного уряду в кожній області була введена посада районного інспектора
по переселенню, у функціональні обов’язки якого, крім організації
переселення, входило: доповідати у райвиконком і облвиконком по кожному
окремому випадку повернення назад, вважаючи всяке повернення як

1
ЦДАВО України, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 201, арк. 93, 118; спр. 214, арк. 10, 21, 31-32; спр.
251, арк. 4.
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надзвичайний випадок; організація відповідних заходів по переміщенню
сімей у попередньо визначені місця перебування.
Внаслідок вжитих заходів частину тих, хто повернувся у рідні села,
вдалося примусовими методами повернути у визначені місця проживання. З
Волинської області силоміць було заново відправлено в Дніпропетровську
область з вищеназваних колгоспів «Червоний партизан» і «Світанок»
відповідно 62 і 31 сім’ї. З Тернопільської області у південно-східні області
повернуто 358 сімей1.
Новим імпульсом вилучення трудових ресурсів республіки стала
постанова лютневого-березневого (1954 р.) пленуму ЦК КПРС про освоєння
цілинних і перелогових земель. Необхідно було зорати і засіяти гігантські
простори (42 млн га) у Казахстані, Сибіру, Поволжі, на Уралі і Далекому
Сході. Якщо в лютому-квітні 1954 р. внаслідок широкомасштабної
пропагандистської компанії потік молоді в новоосвоєні райони проходив
дещо стихійно, то з 15 травня, згідно з рішенням союзного уряду, цей процес
набув планово-рознарядчого характеру по кожній області і районах. За
комсомольськими путівками лише за два роки (1954-1955) виїхало
освоювати цілину 1 245 чоловік з Чернівецької області, понад 3 тис. чол. з
Тернопільської. Майже по 3 тис. чол. з кожної було направлено з Ровенської,
Волинської, Львівської, Дрогобицької, Станіславської областей. Тисячі
молодих людей виїжджали на освоєння цілинних земель і в наступні роки.
Лише зі Львівщини в Казахстан до кінця 50-х років було направлено 11 тис.
осіб. Значна частина молоді в Україну вже більше не повернулася2.
Одночасно у травні-червні 1955 р. у всіх західних областях був
організований додатковий набір на будівництво нових шахт Донбасу. З
Тернопільської області на шахти Донбасу було відправлено близько 3 тис.
чол., з Ровенської – понад 800, Чернівецької – 700 тощо. 3,5 тисячі юнаків і
дівчат Волині брали участь у будівництві вугільних шахт Донбасу, з них 700
чоловік будувало шахту «Волинська-комсомольська», що почала діяти в
1958 р. 400 молодих будівельників з Волині залишилися працювати на тій
же шахті3.
Для координації широкого перерозподілу трудових ресурсів
республіканський уряд своїм рішенням від 1 серпня 1955 р. створив головне
управління організованого набору робочих і переселення при РМ УРСР.
Відповідні управління створювалися у всіх областях і районах республіки з
відповідними додатковими штатами. На управління покладалося завдання
виконання планів оргнабору і переселення як у самій республіці, так і за її
межами, розміщення і працевлаштування репатріантів і реемігрантів.
Вже з самого початку створення обласних і районних управлінь у стилі
роботи більшості з них переважала директивність, виконання планів будьякими засобами, зневажливе ставлення до переселенців. В основі цих явищ
було те, що більшість уповноважених та інспекторів підбиралися за
1

ЦДАВО України, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 250, арк. 3; спр. 201, арк. 159.
Там само, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 214, арк. 134-136.
Нариси історії Волинської обласної партійної організації – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів:
Каменяр, 1981. – С. 151.
2
3
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партійно-політичною доцільністю, переважно з низьким загальноосвітнім
рівнем.
Якщо загалом по Україні початкову освіту мали 54% штатних
працівників районних управлінь, то по західному регіону цей показник був
ще вищий. У Станіславській області з 38 районних працівників лише 11
мали середню освіту. Подібне становище було у Волинській, Ровенській,
Львівській та інших областях. На рівні обласних управлінь 52% працівників
не мали середньої освіти. В 1958-1959 рр. більше 60% з числа
райуповноважених та інспекторів управлінь були звільнені за пиятику і
здирництво. Так, у Ровенській області за зловживання службовим
становищем був звільнений завідувач загальним відділом Дубровицького
райвиконкому. Знаючи про це, райком партії затвердив його на посаді
райуповноваженого по переселенню, а вже через два місяці він був
арештований і засуджений за здирництво та шахрайство. В Млинівському
районі уповноваженим по переселенню був призначений Безкрилий, який не
мав навіть закінченої початкової освіти. Проводячи набір населення на
освоєння цілинних земель у Павлодарську область Казахстану, агітацію вів
про переселення в Крим. Тільки при відправці з залізничної станції
Здолбунів переселенці взнали, що їх везуть у Казахстан. 12 сім’ям вдалося
повернутися в своє село1.
Використовуючи різні методи вербування з західних областей за 19561959 рр. у східні регіони було переселено більше 30 тисяч сімей. З
Тернопільської області за ці роки тільки в Крим було відселено 1 460 сімей.
У Волинській області з переселених у 1959 р. 800 сімей, 340 було
направлено в Кримську область. А за планом на 1960 р. передбачалося
відселити з області 950 сімей, з них 575 переселити на південь України2.
Спричинений не стільки соціально-економічними, як насамперед
ідеологічними та політичними чинниками, тоталітарний державний механізм
цілеспрямованого регулювання та перерозподілу трудових ресурсів,
викачування
та
розпорошення
місцевої
людності,
завдав
західноукраїнському регіонові відчутних демографічних втрат, призвів до
значного зменшення чисельності корінного населення, його наявного і
майбутнього робочого та інтелектуального потенціалу.

1
2

ЦДАВО України, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 98, арк. 17, 18, 33.
Там само, ф. Р – 4626, оп. 1, спр. 97, арк. 1-7; спр. 98, арк. 4-7.

431

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

Лєбєдєва Ю.О. (Київ)

НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ
НАПРЯМ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ:
ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ АСПЕКТ
У статті досліджується освітньо-виховний аспект національнодержавницького напряму української історіографії. Автор переконаний, що
дослідження і викладання у школах і ВНЗ історії України з позиції
державності відіграє важливу роль у формуванні національнодержавницької свідомості, вихованні національної гордості.
Довгі роки і навіть десятиліття в Україні триває надзвичайно важкий і
болісний процес становлення власної державності. Протягом багатьох років
не стихають головні суперечки навколо вкрай заполітизованого питання, а
чи взагалі Україна має можливість і, головне, право на те, щоб мати власну
державу. Виховання молоді, процеси в економіці та суспільстві – це опорні
начала, на яких має будуватися держава, котрі вимагають остаточної
визначеності і простого пояснення. Потребують комплексного підходу до
вивчення і прискіпливого дослідження української історичної думки.
Історична наука в усі часи являла собою головний важіль для побудови
системи ідеології. Незважаючи на те, що в наш час офіційна влада не
приділяє виняткової уваги до ролі історії в процесі формування майбутньої
Української держави, процес цього впливу триває незалежно від політичного
клімату в країні, здебільшого, завдяки окремим постатям, які розраховують
лише на власні сили і знання.
В умовах інтеграції незалежної України у світові та європейські
структури значно зростає роль гуманітарних наук, включаючи й історію,
покликану глибше досліджувати й висвітлювати державницькі традиції і
прагнення українського народу, його історичні зв’язки з іншими народами. З
огляду на це особливо актуальною є проблема національно-державницького
напряму української історіографії, біля витоків якого стояв М. Грушевський,
а також ціла плеяда інших видатних істориків, котрі присвятили свої праці
історії української державності.
Національне підґрунтя єдине, що має бути незмінним у системі цінностей
громадянина нашої держави. Формування цих переконань відбувається
протягом тривалого часу, багато років від найперших згадок людини з
власного життя. Саме тому важливе місце має бути за виховною концепцією
нового покоління. Оскільки дуже багато часу вже згаяно, не слід втрачати
його й надалі. "Питання виховання патріотизму, формування державної
ідеології й національного світогляду у молоді України тісно пов'язані із
сучасними державотворчими процесами. До них входять такі ідейнополітичні чинники, як ставлення до ідеї державності, до рідної землі"1.
1
Сухомлинська О.В. Ногами людина повинна вростати у землю своєї Батьківщини, але очі її
хай оглядають весь світ // Відродження. – 1993. – № 2. – С. 6-8.
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Сучасне суспільство потребує розвитку історичної української думки, яка б
розкривала справжні сторінки історії нашої славної країни. Це можливо
лише за умови вільного демократичного устрою, де провідною є концепція
“вільна людина – розвинене громадянське суспільство – сильна держава”. І
тільки та нація, та держава, яка зможе згуртувати свій народ, яка досягне
всенародного усвідомлення національних інтересів своєї держави, зможе
більш ефективно захистити ці національні інтереси в співпраці з іншими
країнами.
Свою благородну місію у цій справі чи не найбільшою мірою виконує
державницький напрям української історичної науки, утверджуючи
українську національну ідею, віссю якої є всезагальне визнання цінності
власної держави. Бо як свідчить історичний досвід, без держави – незалежної
держави – немає нації, немає мови... А бездержавна нація не може бути
самостійною. Державницький напрям набрав особливої привабливості й
актуальності на початку XX ст., оскільки в суспільно-політичному житті й
українському визвольному русі гостро постала проблема відновлення
національної державності, а в добу Української революції 1917-1920 рр. вона
дістала практичну реалізацію в особі УНР доби УЦР, Української держави
гетьмана П. Скоропадського, УНР під проводом Директорії, ЗУНР.
Прихильники державницького напряму вважають головним рушієм
історичного процесу державу, зосереджують основну увагу на дослідженні
історії державності1. Практично всі учні Михайла Грушевського стали
істориками-державниками, започаткувавши першу національну школу
української історіографії XX ст., нову генерацію української історіографії.
Український державницький напрям, представлений такими іменами як
В'ячеслав Липинський, Степан Томашівський, Іван Крип'якевич, Василь
Кучабський, Дмитро Дорошенко та ін. До державницького напряму
відносимо тих істориків, які в серцевину своїх досліджень ставили історію
держави і державницького руху. Умовно їх можна поділити на чотири групи:
1) історики, які творили концептуальну історію (В. Липинський);
2) історики, які вивчали загальну історію українського народу крізь призму
держави (Д. Дорошенко; С. Томасівський, І. Крип’якевич, М. Кордуба,
І. Джиджора); 3) історики, які досліджували сучасну їм історію
(В. Кучабський); 4) історики-юристи, які вивчали історію держави та права
України (А. Яковлів). Поза цим переліком істориків-державників тривалий
час
залишалася
постать
найвидатнішого
українського
історика
М. Грушевського, за яким закріпилася належність тільки до народницького
напряму. Між тим, саме М. Грушевський, як визнаний лідер української
історіографії, засновник наукової історичної школи у Львові, сприяв
формуванню цілої низки фахівців з історії державності України, а своїми
працями зробив особистий внесок у дослідження цієї проблеми і дав
підстави вважати себе безпосередньо причетним до державницького
напряму. На цей бік історіософії М. Грушевського вказав Я. Дашкевич,
ув'язавши з його іменем зародження національно-державницького напряму в
1

Калакура Я. С. Українська історіографія. Курс лекцій. – К., 2004.
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українській історіографії1. Наукові праці М. Грушевського, його учнів та
інших істориків створили засади нового розуміння тяглості української
історії, внесок княжої доби, козацько-гетьманського періоду в формування
національних державницьких традицій.
Державницький напрям був започаткований в умовах, коли в українській
історіографії на тлі романтизму запанувало народницьке трактування
історичного процесу, у центрі якого був народ як двигун історії.
М. Максимович, П. Куліш, М. Костомаров, В. Антонович були
представниками народницької історіографії, що домінувала в Україні у ІІ
половині XIX ст. Суспільно-політичний розвиток, наростання потужного
національно-визвольного і державницького руху на початку XX ст. дали нові
виклики історичній думці, яка вже мала принципово нову наукову схему і
нову концепцію українського історичного процесу, опрацьовану
М. Грушевським2. На фундаменті цієї схеми і концепції побудувалася його
багатотомна “Історія України-Руси”, що стала історіософською основою
наукової школи істориків у Львові і розвитку державницького напряму в
українській історіографії. Ця концепція зламала офіційну на той час схему
історії “загальноросійської народності”, авторами якої були М. Каразін,
С. Соловйов та ін. За М. Грушевським, Київська держава, право, культура
були витвором однієї народності – українсько-руської, а ВладимироМосковську державу збудувала інша великоруська народність. Київський
період історії перейшов не у владимиро-московський, а в галицькомосковський, а потім у литовсько-польський період. “Владимиро-московська
держава не була ані спадкоємицею, ані наступницею Київської, вона виросла
на своїм корені”3. Ця теорія, як і концепція окремішності українського
історичного процесу, стала переломною у піднесенні української
історіографії, допомагала утвердженню її державницького спрямування.
Саме на основі цієї схеми зароджувалася новітня українська історична
думка, нова генерація українських істориків, працювала наукова історична
школа, котра була першим представником української національної
історіографії. Наукові публікації НТШ – “Записки”, “Збірники”, “Студії”,
“Хроніки”, журнали не відрізнялися від подібних видань закордонних
академій наук. Вони підтверджували перед європейським науковим
середовищем народження у Львові міцного українського академічного
осередку. Завдячуючи функціонуванню цієї школи зміцнювалася
професіоналізація української історичної науки. Таким чином, на початку
ХХ ст. українська історіографія остаточно заявила про себе як національна.
Великий вплив на неї мали українська національно-державницька ідея,
історія багатовікової боротьби українського народу за волю і національну
1
Дашкевич Я. Михайло Грушевський – історик народницького чи державницького
напряму? // Михайло Грушевський і українська історична наука: Матер. наук. конф. – Львів,
1999.
2
Грушевський М. Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального укладу історії
східного слов’янства // Грушевський М.С. Твори у 50 т. – К., 2002. – Т. 1. – С. 75-82.
3
Грушевський М. Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального укладу історії
східного слов'янства // Любомир Винар. Силуети епох. – Дрогобич, 1992. – С. 168-175.
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державність, а також західноєвропейська історіософія з її школами: Л. Ранке,
Ф. Савіньї та державницька течія польської і російської історіографії. І все ж
рубіжне значення для утвердження державницького напряму в нашій
історіографії мала Українська революція 1917-1920 рр., головним підсумком
якої було відновлення національної державності, що, в свою чергу, дало
поштовх для створення принципово нових праць з історії українського
народу та його державності. Вивчаючи історію України, дуже важливо
підкреслити, що в добу Української революції дослідження і вивчення
національної історії, поширення історичних знань було винесено на рівень
важливих
державних
справ.
Особливе
значення
надавалося
розповсюдженню історичної правди щодо видатних діячів української
історії – борців за державність: київських і галицько-волинських князів,
гетьманів
П. Сагайдачного,
Б. Хмельницького,
І. Виговського,
П. Дорошенка, І. Мазепи, П. Полуботка, кошових отаманів К. Гордієнка,
І. Сірка, полковника С. Палія, ватажків козацьких повстань. Історичні
приклади чесного і самовідданого служіння Україні, боротьбі за її
незалежність набували великої актуальності в умовах відновлення
Української держави.
Представники державницького напряму вважали провідною силою
українського процесу українську еліту, як передову верству, котра розуміла
значення поняття “державність” і саме тому була державотворчим чинником
історії України. В кінці ХІХ ст. державницький напрям лише зароджувався,
згодом він переріс у течію і вже на початку ХХ ст. постав сформованим
напрямом української історичної науки.
Представники державницького напряму разом з іншими українськими
істориками сприяли піднесенню історичної, політичної, національної і
державницької свідомості українського народу, консолідації української
нації навколо державницької ідеї, а їх праці служили науковою базою
суспільного прогнозу й обґрунтуванню шляхів відновлення державної
незалежності України в наступні роки.
Осмислюючи надбання українських істориків державницького
спрямування, варто наголосити, що український народ з часів Київської Русі
і Козацько-Гетьманської держави завжди спрямовував національновизвольний рух на боротьбу за власну державу. Так було і в роки Першої
світової війни, коли цей рух охопив Наддніпрянщину, Слобожанщину,
Західну Україну. Повернення вчених до тих сторінок історії українського
народу, коли він мав свою державу, з'ясування історичної тяглості
української державності, аналіз здобутків і прорахунків вітчизняних
державотворців дали змогу осмислити повчальні уроки з історичного
минулого, застерегти від повторення помилок. Спираючись на узагальнений
наукою історичний досвід і уроки минулого, провідники державницького
напряму сприяли кращому розумінню шляхів відновлення і захисту
національної держави.
З огляду на це, особливе значення має досвід державотворення в умовах
Української революції 1917-1920 рр. В міру насадження більшовицького
режиму, на державницький напрям було накладено табу, а тому він дістав
подальший розвиток в еміграції, зокрема істориками Українського вільного
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університету, Українських наукових інститутів у Варшаві та Берліні,
Наукового товариства імені Шевченка, зокрема в його історикофілологічному товаристві, котрі продовжували збагачувати надбання
державницького напряму української історіографії.
Коли на початку 1920-х років знову гостро постало питання соборності
українських земель, представники державницького напряму переконливо
доводили, що українці завжди проживали на своїх прадавніх землях і
належать до однієї етнічної спільності. Після згасання революції
державницька ідея вимагала нової підтримки і нового історичного
обґрунтування. Тому не випадково, що історична думка на той час і частково
в радянській Україні, а ще більшою мірою на західноукраїнських і в
еміграції зосереджувалася на поглибленому вивченні цілісності української
етнічної території й єдності українського історичного процесу.
Хоч державницький напрям української історіографії був заборонений у
радянські часи, його традиції зберегли і примножили історики української
діаспори, зокрема Олександр Оглоблин, Наталія Полонська-Василенко,
Любомир Винар, Ісидер Нагаєвицький тощо. З відновленням державної
незалежності України (1991 р.) державницький напрям дістав нове дихання.
На сучасному етапі відродження та примноження національних традицій
української історичної науки, її інтеграції в європейський історіографічний
простір цілком закономірним є звернення до наукової спадщини видатного
українського історика, мислителя і державного діяча М. Грушевського, яка
містить великий пласт цінних знань та ідей, котрі не втратили своєї
актуальності й сьогодні. Нове прочитання його праць з української і світової
історії, ознайомлення з поглядами вченого на роль держави, її характер,
призначення та функції, має велике й актуальне значення для сьогодення та
майбутнього. Для кращого розуміння його ролі в започаткуванні
державницького напряму особливе значення має так званий львівський
період його життя і діяльності, як найбільш результативний. Якраз у 1914 р.,
на думку І. Колесник, завершується первинний ступінь розвитку української
історіографії1.
Отже, державницький напрям української історіографії мав як власне
коріння, так і помітний вплив західноєвропейської історичної думки. Праці з
історії України державницького спрямування мають неперехідне значення
для сучасного розвитку української історіографії, оскільки перед нею стоять
актуальні завдання не тільки відтворення в повному обсязі всіх етапів
державотворчого процесу українського народу, але й узагальнити набутий
досвід, його повчальні уроки для сьогодення. Дослідження і викладання у
школах і ВНЗ історії України з позицій державності відіграє важливу роль у
формуванні національно-державницької свідомості, виховання національної
гордості.
Сучасна незалежна Україна, котра постала перед світом у 1991 р., є
спадкоємицею величезного державницького досвіду, який протягом віків
створювався на українській землі. Наші пращури крок за кроком долали
1

Колесник І.І. Українська історіографія (XVІІІ – початок ХХ століття). – К., 2000.
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відстань від кам'яного віку до вершин цивілізації. Десятки народів, сотні
племен намагалися створити свою державу на цій благодатній землі. “Історія
судить предків судом потомків, а потомків судом предків”, – зазначав
М.Грушевський, вказуючи на важливість урахування національних традицій
та історичного досвіду. Саме тому необхідно виховувати у нової генерації
національну свідомість, почуття єдиного українського народу, почуття
патріотизму, що здатні розвивати і зміцнювати демократичну Україну.
Молодь має усвідомити, що саме їм випала роль стати реформаторами
Української держави і суспільства загалом. Тому треба робити акцент на
активності, цілеспрямованості особистості, розумінні того, що саме від них
залежить майбутнє.

Малиновський Р.І. (Київ)
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ
(1993 р. – кінець 2004 р.):
ОГЛЯД ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ
У статті вперше на науковій основі розглядаються джерела, що
висвітлюють актуальну на сьогодні проблему діяльності Компартії України
в умовах незалежності, систематизуються документи, дається
джерелознавча характеристика та визначається ступінь їх достовірності
й повнота інформації.
Розбудова України як незалежної держави, становлення її політичної
системи, формування нових політичних об’єднань сприяють зацікавленості
науковців багатьма суспільно-політичними явищами. Слід зазначити, що
вміння оцінити сучасні події крізь призму світоглядних позицій окремих
соціальних груп є ефективним способом формування об’єктивного погляду
на історію. До таких груп належать і політичні партії. Партійна система
України 1990-х рр. є явищем неусталеним, таким, яке має багату теоретичну
спадщину при відсутності практичної спадковості. Після проголошення
незалежності України в 1991 р. держава отримала шанс перевірити на
практиці ці теоретичні розробки. На сьогодні Україна перебуває на
переломному етапі становлення державності та побудови громадянського
суспільства. У зв’язку з цим загострюється боротьба різних політичних груп
за своє місце біля “керма влади”, весь час не вщухають суперечки між
представниками різних політичних сил. Тому актуальним є вивчення
політичного життя України, його основних складових, становлення нових
політичних партій. Особливо це стосується лівого руху, який весь час
зазнавав організаційних, структурних та ідеологічних змін, намагався
адаптуватися до вимог часу. Попри певний відступ та деморалізацію лівих
сил на початку 1990-х рр., той факт, що на президентських виборах 1999 р.
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майже 11 млн. виборців віддали голоси лідерові Компартії (далі – КПУ), а
також двічі поспіль успіх комуністів на парламентських виборах 1994 р. та
1998 р. не дають змоги говорити про випадковість. Навпаки, це спонукає
придивитися до КПУ з усією уважністю та проаналізувати падіння рейтингу
комуністів і певну їх поразку на виборах до Верховної Ради у 2002 р., а
також остаточну втрату популярності партії наприкінці 2004 р. Однією з
актуальних проблем політичної історії в цьому аспекті є узагальнення та
теоретичне осмислення суспільно-політичної діяльності Комуністичної
партії України.
Актуальність теми зумовлена також розвитком історичної науки. А саме
відсутністю спеціальних ґрунтовних узагальнюючих наукових досліджень з
історії діяльності Комуністичної партії в умовах незалежності України і
можливістю продовжити процес висвітлення поставленої проблеми. Крім
того, дослідження з історії партійного будівництва в Україні допоможуть
підвищити низький рівень політичної свідомості та культури суспільства,
розібратися в проблемах зародження та діяльності партій. Утвердження
демократичної державної інфраструктури, діяльність нових політичних
партій і рухів в Україні гостро диктують потребу в осмисленні повчальних
уроків з недалекого минулого, без чого не може бути правдивої політики.
Врахування досвіду історії допомагає уникнути помилок на сьогодні та
визначити оптимальні перспективи майбутнього.
Дослідження з історії Компартії в період незалежності України
неможливе без детального опрацювання й об’єктивного аналізу всього
наявного комплексу джерел. Джерельна база дослідження включає в себе
велику кількість різноманітних за характером і змістом документів та
матеріалів. Загалом у процесі роботи над джерелами необхідно проводити
науково-експертну оцінку низки джерел (співставлення змісту, комплексний
аналіз, взаємоперевірка) з метою встановлення їх вірогідності та ступеня
повноти інформації. Викликано це тим, що будь-яке історичне джерело є
суб’єктивним відображенням об’єктивної реальності і нерідко містить
перекручену та неточну інформацію. Особливо це стосується документів
КПУ, оскільки часто самі керівні органи партії подавали в них інформацію,
спрямовану на те, щоб у суспільстві домінувала думка про бездоганну
репутацію і роботу Компартії. Проте до оцінки партійних документів та
практичної діяльності КПУ, на нашу думку, треба підходити з прагматичних
позицій, поклавши в основу критерію думку про те, що про політичні партії
судять не за їх гаслами, словами, рішеннями, а за реальними конкретними
справами, що поліпшують життя людей.
Слід зазначити, що на сьогодні в Україні відсутні спеціальні праці,
присвячені огляду джерельної бази з даної теми. Тому автор вперше
здійснює характеристику та систематизацію документів і матеріалів, виявляє
їх достовірність і ступінь повноти інформації.
Весь комплекс наявних джерел можна класифікувати за багатьма
прийнятими в сучасному джерелознавстві критеріями, поділивши їх на певні
види. Однак, на нашу думку, найбільш прийнятним є наступний розподіл
усіх досліджених джерел на групи (види): 1) офіційні документи органів
державної влади та управління, інші нормативно-правові акти; 2) партійні
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документи; 3) статистичні та довідкові матеріали; 4) політичні твори,
збірники статей і промов державних діячів; 5) матеріали періодики.
Серед джерел першої групи треба виділити низку законів України,
постанов Верховної Ради України (далі – ВРУ), Указів Президента та інших
нормативно-правових актів. Вони складають правову основу держави, дають
змогу дослідити і порівняти різні аспекти суспільно-політичного життя в
Україні, визначити розстановку політичних сил та трансформаційні процеси
в КПУ. Зокрема, аналіз трьох законів, що регулювали вибори народних
депутатів, дає можливість виявити вплив цих актів на процеси участі КПУ у
виборчих кампаніях часів незалежності, дослідити взаємозв’язки владного
адміністративного ресурсу та агітаційно-пропагандистської діяльності
партії, проаналізувати причини певних невдач Компартії під час голосування
населення на виборчих дільницях тощо.
Постанови ВРУ надають
досліднику інформацію щодо призначення тих чи інших осіб на керівні
посади в державі, про створення парламентських комісій (комітетів) із
даними про участь членів КПУ у законотворчій роботі тощо. У свою чергу,
Указами та іншими актами (зверненнями, заявами тощо) Президента
приймалося рішення про проведення референдумів, про започаткування
реформування тих чи інших галузей економіки країни, політичної системи та
культурного життя соціуму. Важливе значення мали постанови Центральної
виборчої комісії (далі – ЦВК), у яких закріплювалися результати виборів.
Також необхідно згадати, що досить серйозну роль у розвитку і становленні
Компартії, визначенні її тактичних методів боротьби за владу та засобів
реалізації програмних цілей відіграли Укази Президії ВРУ (серпень 1991 р.)
про заборону діяльності Комуністичної партії, а також рішення
Конституційного та Верховного судів України, які тією чи іншою мірою
стосувалися інтересів членів КПУ або її виборців.
Серед опублікованих офіційних документів слід виділити стенограми
ВРУ, які містяться у виданнях “Бюлетеня Верховної Ради України”. Вони
дають можливість прослідкувати весь перебіг пленарних засідань
парламенту, відобразити участь депутатів від Компартії у голосуванні за ті
чи інші рішення, розкрити їхні погляди на основні проблеми
життєдіяльності суспільства, оцінити роботу комуністів над законодавчими
актами тощо.
Велике значення для дослідження теми має введення вперше до
наукового обігу неопублікованих матеріалів, що містяться в Архіві ВРУ
(фонд 1). Так, серед документів опису 22 згаданого архіву можна віднайти
плани, довідки та звіти про роботу (виконання планів) постійних
парламентських комісій (комітетів) ВРУ в період ІІ – ІV скликань
законодавчого органу. Ці документи мають офіційний характер і містять
великий обсяг інформації про роботу конкретних народних депутатів із
фракції комуністів над розробкою нормативно-правових актів (законів та
постанов). Серед цих матеріалів є стенограми засідань комісій (комітетів)
ВРУ, які дають можливість проаналізувати бачення та позиції тих чи інших
народних обранців з приводу питань, що розглядалися під час законотворчої
роботи.
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Опис 22-ДФ охоплює документи власне депутатської фракції комуністів:
списки народних обранців, які були членами КПУ, стенограми засідання
фракції та її ради. У матеріалах цього опису є дані про законотворчу
діяльність комуністів, переліки нормативно-правових актів, які вони
вносили для прийняття на сесіях ВРУ, а також містяться документи, у яких
відображені процеси обговорення та прийняття тих чи інших рішень
представниками КПУ щодо голосування під час чергових сесій у парламенті,
листування з керівниками держави та представниками інших органів
державної влади тощо.
Велика частина документів, що відноситься до досліджуваної теми,
розміщена в описах 35 та 22-ТК. У першому з них зосереджені матеріали
конституційних комісій ВРУ (1990-1996 рр.), а саме: протоколи та
стенограми засідань, обговорення проектів Конституції України, листування
керівництва законодавчого органу, представників Адміністрації Президента
та інших посадових осіб тощо. Слід зазначити, що в документах зазначеного
опису містяться дані про роботу членів фракції комуністів над Основним
Законом держави, відображено їхнє бачення необхідності розробки і
прийняття нової Конституції, наведено низку порівняльних таблиць з
текстами конституційних проектів різних політичних об’єднань тощо. У
зв’язку з необхідністю глибокого та різнобічного дослідження участі КПУ в
розробці й прийнятті змін до Основного Закону 1996 р. становлять інтерес
справи, наявні в щойно сформованому опису 22-ТК.
Загалом відомчий характер архіву дещо ускладнює використання
документів ВРУ. Крім того, зібрання матеріалів та його структурування за
фондами та описами здійснюється працівниками апарату парламенту та
самими народними депутатами, які не завжди розуміються на архівній справі
та ставляться до формування та зберігання документальної бази досить
недбало.
Велике значення мають документи, що зберігаються в Центральному
державному архіві вищих органів влади й управління. Автор дослідив і
проаналізував матеріали, розміщені в опису 22 (ф. 1) даного архіву. Цінні
відомості про розробку законодавчих актів депутатами-комуністами у ВРУ І
скликання можна віднайти у планах роботи, звітах про чотирирічну
діяльність постійних парламентських комісій та довідках про виконану
роботу.
Серед джерел другої групи – партійних документів – треба виділити
матеріали, рішення з’їздів та конференцій КПУ, протоколи, постанови
керівних органів партії, різноманітні резолюції, заяви, звернення, відозви,
офіційні листи, доповіді та виступи керівників Компартії. Ґрунтовне
вивчення зазначених документів дає можливість дослідити стратегічні цілі,
тактику боротьби за владу, розкрити особливості внутріпартійного життя та
суспільно-політичної діяльності КПУ, визначити перспективи розвитку
партії та її соціальну базу. Водночас цим документам притаманні такі
характерні риси: певний догматизм та викривлення інформації, ігнорування
реалій суспільного розвитку, тенденційність у оцінках офіційного
політичного курсу, відсутність наукового аналізу проблем, перебільшення
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ролі партії та її членів у суспільно-політичному житті України, формалізм,
шаблонний зміст та оформлення.
Пояснюють і обґрунтовують діяльність Компартії, визначають методи
політичної боротьби її теоретичні доробки (програми, концепції) та форми
організаційної структуризації (статути, положення). Вивчення програмних
документів КПУ дає змогу проаналізувати причини перемог та поразок
комуністів у виборчих кампаніях. У партійних програмах викладені також
конкретні цілі та завдання, стратегія і тактика політичної боротьби,
визначені форми та засоби, за допомогою яких політичні партії здійснюють
реформування суспільства та держави. Не слід забувати, що політичні партії
відображають думку лише частини суспільства. А положення, викладені в їх
програмах, не завжди відповідають дійсним прагненням, а існують
переважно для залучення більшої кількості виборців.
До 2005 р. значна кількість партійних документів друкувалася в газеті
“Комуніст”. Крім того, на її шпальтах були розміщені відомості про ті чи
інші засідання Пленумів та Президії ЦК КПУ з фрагментарними даними про
рішення, прийняті на них. Однак все ж таки багато постанов, звернень,
декларацій, резолюцій тощо залишалася недоступною широкому загалу. На
початку 2000 р. під час чергових засідань керівних органів партії комуністи
неодноразово піднімали питання про можливість підготовки, написання й
випуску новітньої історії КПУ в умовах незалежності. Через відсутність
фінансових ресурсів у 2005 р. лідери Компартії вирішили обмежитися
випуском збірника основних документів партії, прийнятих у пострадянський
період її історії1. Велике значення мало те, що частина матеріалів про
діяльність КПУ друкувалася в ньому вперше. Крім того, упорядники
збірника у вигляді коментарів наводять деякі дані, взяті з протоколів
(стенограм) основних з’їздів та Пленумів ЦК КПУ, які знаходяться в архіві
Комуністичної партії. До цих коментарів необхідно ставитися з певною
обережністю, оскільки вони були написані самими комуністами і можуть
містити деякі викривлення первісної інформації.
Становлять інтерес документи, розміщені у збірниках, присвячених
висвітленню процесу розробки і прийняття Конституції України 1996 р.2 У
них містяться уривки стенограм та протоколів спеціальних конституційних
комісій, нормативно-правові акти, у яких можна знайти інформацію про
участь у цих комісіях депутатів-комуністів та про роботу останніх над
Конституцією. Крім того, у збірнику розміщено проекти Основного Закону,
що подавалися представниками різних фракцій у ВРУ.
Незначна кількість документів, що розповідають про основні етапи
відновлення діяльності Компартії в 1992-1993 рр., міститься у брошурі, що
вийшла друком ще в 1993 р.3 Пізніше, у 2000 р., КПУ випустила низку
1
Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій і пленумів ЦК.
1992 – 2005 рр. / Під ред. П.М. Симоненка. – К., 2005. – 720 с.
2
Конституція незалежної України: У 3-х книгах. Кн. 1: Документи, коментарі, статті / Під
заг. ред. С. Головатого. – К.: Право, 1995. – 398 с.
3
Партія комуністів відроджується. Документи і матеріали другого етапу Всеукраїнської
конференції комуністів та з’їзду Комуністичної партії України. – К., 1993. – 72 с.
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невеликих за обсягом збірок власних документів1. Важливе значення для
даного дослідження мають матеріали, що містять інформацію про діяльність
фракції КПУ у ВРУ ІІІ-ІV скликань, проведені з’їзди, конференції, Пленуми
та Президії ЦК. Також у цих збірках можна знайти фактичний матеріал про
форми та методи роботи партійних організацій, статистичні дані про
соціальний склад КПУ тощо. Однак слід наголосити на тому, що інформація,
викладена у них, була піддана автором науковому аналізу, оцінена досить
критично, оскільки більша частина розміщених у них документів
спрямована тільки на висвітлення позитивних сторін діяльності КПУ.
Викривлення реальних процесів у партії та суспільстві обумовлювали
необхідність критичного підходу до їх оцінки.
Оскільки вищеперелічені партійні документи містять недостатньо
об’єктивну і деякою мірою однобічну інформацію, то особливу цінність
становлять дані, розміщені у протоколах керівних органів КПУ (зокрема,
Пленумах та Президіях Центрального Комітету, Центральної Контрольної
Комісії). У них відображається вся динаміка і складність процесів, що
відбувалися не лише всередині Компартії, а й у суспільстві загалом. Крім
того, інформація, що міститься в цих протоколах, компенсує відсутність
даних про діяльність КПУ в інших партійних документах. Автор уперше
дослідив матеріали архіву Компартії України. Однак складність
використання цих документів обумовлена відсутністю вміння вести архівні
справи апаратом КПУ. Документи не були розміщені за описами та не
укомплектовані в окремі справи відповідно до державних стандартів
України. Їх було об’єднано у відповідні папки за змістом інформації,
викладеної у них (Матеріали з’їздів, Протоколи Пленумів, Президії,
фінансові документи тощо).
Неопубліковані документи архіву КПУ (протоколи Пленумів, Президій
ЦК, листи тощо), очевидно, є найбільш цінним джерелом для дослідження
суспільно-політичної діяльності Компартії України. Інформація, викладена в
них, дає повну та правдиву картину всіх процесів, що мали місце в партії,
дає змогу досліднику з’ясувати позиції окремих керівників КПУ, віднайти ті
відомості, що не потрапили до офіційних документів. Крім того, на
Пленумах та Президіях ЦК КПУ комуністи правдиво висвітлювали всі
негативи та позитиви кадрової, ідеологічної, агітаційно-пропагандистської та
суспільно-політичної діяльності Компартії.

1
Інформаційно-аналітичний матеріал про роботу депутатської фракції комуністів за період
четвертої сесії Верховної Ради України четвертого скликання (вересень 2003 р. – січень
2004 р.). – К., 2004. – 77 с.; Фракція комуністів за період шостої сесії Верховної Ради України
четвертого скликання (вересень 2004 р. – січень 2005 р.). – К., 2005. – 50 с.; Фракція комуністів
за період першої-сьомої сесій Верховної Ради України четвертого скликання (травень 2002 р. –
червень 2005 р.). – К., 2005. – 104 с.; Архів КПУ. Протоколи Пленумів ЦК КПУ 2001 р. (№ 2-5).
Додаток № 6 до Протоколу № 3 від 9 червня 2001 р. (Інформація про роботу фракції КПУ у
Верховній Раді України ІІІ (ХІV) скликання). – 20 арк.; Фракція комуністів у Верховній Раді ІV
скликання. – К., 2003. – 40 с.; Коммунистическая партия Украины. От ІІІ к V съезду.
Информационные материалы. – К., 2000. – 40 с.; Коммунистическая партия Украины. От
V(ХХХІІІ) к ХХХVІІ съезду. Информационные материалы. – К., 2003. – 35 с.
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Важливими джерелами з даної проблеми є документи та матеріали, що
знаходяться в описах 2 та 32 фонду першого Центрального державного
архіву громадських об’єднань. Це – матеріали з’їздів, Пленумів, зборів
партійного активу, нарад і засідань ЦК КПУ, а також копії листів і телеграм
за підписами секретарів ЦК КПУ до ЦК КПРС, ЦКК при КПРС, обкомів КП
України з організаційно-партійних та соціально-економічних питань,
записки, довідки, інформація, листи, телеграми ЦК КПРС, ЦК КПУ до ЦК
КПРС і ЦК КП РРФСР, відділів ЦК КПУ, партійних органів, рішення
партійних конференцій, зборів про проекти програми КПРС тощо. У цих
документах міститься докладна інформація про діяльність Компартії перед її
забороною в 1991 р., подається фактичний матеріал про внутрішньопартійне
життя КПУ у 1990-1991 рр., описуються проблемні моменти кадрової та
ідеологічної роботи в партії, ставлення її керівників до розробки й прийняття
нової Конституції УРСР, “путчу” 1991 р. та заборони діяльності Компартії,
наводяться статистичні дані про її чисельність тощо.
Наступною групою джерел є статистичні та довідкові матеріали. У них
подано загальні відомості про КПУ, її коротка історія, результати виборів до
Верховної Ради за одномандатними та багатомандатними округами, основні
аспекти біографії кандидатів у Президенти, дані ЦВК про результати виборів
глави держави, інформація про соціальний склад партій, офіційні матеріали
Державного комітету статистики про соціально-економічний розвиток
України за часів незалежності, опитування громадської думки тощо1. Велика
кількість статистичних матеріалів та значний обсяг інформації про вибори
міститься на офіційному сайті ЦВК у мережі Internet.
Істотно доповнили джерельну базу дослідження політичні твори та
збірники статей і промов державних діячів. Їх вивчення та ґрунтовний аналіз
дали змогу ознайомитися з поглядами як керівників Компартії, так і лідерів
антикомуністичних та інших політичних сил, дослідити участь окремих
апаратників КПУ в партійному будівництві, визначити їх особисту роль у
процесах становлення та розвитку держави2. В цих працях також містяться

1
Вибори в Україні 1994 року. – К.: Вашингтон, 1995. – 231 с.; Орієнтири виборця 2002.
Довідник / В. Замінус, Д. Ковриженко, Д. Котляр та ін. – К.: Міленіум, 2002. – 308 с.; Право
вибору: Президент України-1999: Довідник / Упор.: М.В. Томенко, О.Б. Проценко,
О.Л. Галаджій та ін. – К.: Смолоскип, 1999. – 120 с.; Статистичний щорічник України за 2000
рік. – К.: Техніка, 2001. – 102 с.; Українське суспільство 1994–2004: Соціологічний моніторинг /
За ред. Н. Паніна. – К., 2004. – 64 с.; Донецкая область: политические партии 1998: Справочник
/ Уклад.: Т.В. Болбат, В.В. Лыков, Е.Б. Семичасная. – 3-е изд. – Донецк: Донбасс, 1998. – 118 с.;
Вибори-98: Аналіз передвиборних блоків в Україні напередодні парламентських виборів / Авт.
кол.: О. Голобуцький, О. Кривошеєнко, В. Кулик. – К., 1997. – 101 с.
2
Крючков Г.К. В гуще событий. – К.: Оріяни, 2004. – 332 с.; Крючков Г.В. Всегда оставаясь
самим собой. Позиция коммуниста. – К.: Оріяни, 2002. – 597 с.; Грач Л.И. Партии на пути к
власти. – К., 2003. – 75 с.; Грач Л.И. Возвращение Великого Октября. – К., 2003. – 41 с.;
Грач Л.И. Украина после Кучмы. – К.: Оріяни, 2005. – 233 с.; Гільчук В. Не мовчи, Україно …
Есе. – Ніжин: ТОВ “Наука-сервіс”, 1999. – 75 с.; Мороз О.О. Про землю, Конституцію, і не
тільки … – К.: Редакція газети “Товариш”, 2000. – 126 с.; Щетинин И. В борьбе за возрождение
партии (Воспоминания) // Комуніст України. – 2006. – № 1. – С. 79-91.
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суб’єктивні погляди на діяльність комуністів у ВРУ та участь їх у
конституційному процесі1.
Вагоме наукове значення мають документальні матеріали преси
Компартії. Це, перш за все, інформаційні повідомлення про події партійного
життя, статті комуністів з власними поглядами на ті чи інші події суспільнополітичного життя, а також постанови, резолюції, заяви керівних органів
партії тощо.
Слід зазначити, що головним друкованим органом КПУ в період з 1994 р.
до сьогодні була і залишається газета “Комуніст”. З 1999 р. Компартія
розпочала випуск теоретико-політичного журналу “Комуніст України”.
Більшість обласних партійних комітетів на місцях мають власні ЗМІ, на
шпальтах яких друкуються інформація про внутрішньопартійне життя в
окремо взятому регіоні та матеріали з центрального органу КПУ. Після
заборони діяльності Компартії в 1991 р., тоді, коли більша частина її членів
перейшла до новоутвореної СПУ, друкованим органом соціалістів стала
газета “Товариш”. Вона містила документи, у яких було відображено
початкові етапи становлення КПУ. Автор опрацював матеріали й більш
пізніх видань газети “Товариш”, оскільки в них були розміщені документи,
де відображалися основні моменти співпраці комуністів із соціалістами,
викладені позиції керівників СПУ відносно головних питань розвитку
держави і суспільства тощо. В журналі “Комуніст України” публікувалися
матеріали з’їздів, конференцій КПУ, засідань Пленумів і Президій ЦК,
спогади осіб, які у 1992-1993 рр. були фундаторами створення
Комуністичної партії, документи про історію Союзу комуністичних партій –
КПРС та ін. Стосовно політичних оцінок видання органів ЦК виконували
замовлення партапарату, пропагували партійну ідеологію, однобічне
бачення життєвих реалій, оскільки вони були й є підцензурними і
підлеглими. Змістовну інформацію з досліджуваної проблеми містять також
газети державних органів влади: “Голос України”, “Урядовий кур’єр” тощо. Так
найбільш репрезентативним джерелом стала періодична преса.
Автор зробив спробу виділити певні періоди розвитку джерелознавства
дослідженої теми. Так, у 1991-1993 рр. основними джерелами для дослідження
даної теми були нормативно-правові акти органів державної влади, незначна
кількість матеріалів партійних конференцій, брошури з документами, поодинокі
згадки в пресі про роботу комуністів під час відновлення діяльності КПУ. У цей
період були відсутні довідники зі статистичними даними та довідники з
інформацією про партії, їх виборчу діяльність, про склад та структуру
парламенту тощо. В той час Компартія була заборонена, тому особливою увагою
користувалися національно-демократичні партії, діячі яких брали безпосередню
участь у становленні України як незалежної держави. Все це утруднювало
вивчення поставлених проблем. Однак у 1994-1996 рр. джерельна база значно

1
Чобіт Д. Оксамитове шахрайство у Верховній Раді України. – К., 2000. – 40 с.; Чобіт Д.В.
В парламент нової України: спостереження і роздуми народного депутата України. – К.:
Українознавство, 1995. – 160 с.; Гетьман В.П. Як приймалась Конституція України: Нотатки
учасника розробки Основного закону України. – К.: 1996. – 127 с.; Марченко В.Р. В боротьбі за
справедливість: Збірник статей для внутрішнього використання в ПСПУ. – К.: ВАТ
«Видавництво Київська правда», 2003. – 214 с.
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розширилася: з’явилася велика кількість друкованих видань, довідників, було
засновано газету “Комуніст”, розпочато комплектування архіву КПУ, зроблено
перші спроби дослідити історію Компартії в період незалежності. Для 1996-2004
рр. характерним є значне розширення джерельної бази за рахунок довідкового та
статистичного матеріалу, документів, що публікувалися в партійній пресі та
знаходилися в архівах КПУ та ВРУ тощо. Це розширює можливості
дослідження, дає можливість провести всебічний аналіз діяльності Компартії.
Для більш об’єктивного відображення дійсності необхідно розглядати всі
перелічені вище джерела в комплексі, оскільки жодне з них, взяте окремо, не дає
змоги дослідити проблему всебічно.
Загалом аналіз джерельної бази свідчить, що діяльність КПУ в
досліджуваний період відображена досить детально. Багатий документальний і
фактичний матеріал вивчених та проаналізованих автором груп джерел дає
змогу об’єктивно відтворити суспільно-політичну діяльність Компартії України.

Гриб О.І. (Тернопіль)
„РУСЬКА ІСТОРИЧНА БІБЛІОТЕКА”
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті досліджується роль „Руської історичної бібліотеки” під
редакцією Олександра Барвінського в українській історіографії кінця ХІХ –
початку ХХ ст.
Постать Олександра Барвінського посідає важливе місце в історії
національного руху західних українців. Багатогранність його наукової та
громадсько-просвітницької діяльності вимагає скрупульозного наукового
вивчення. Окремої уваги потребує дослідження його внеску в українську
історіографію, адже протягом свого життя Олександр Барвінський видав
чимало історичних праць, які відіграли важливу роль у становленні
історичної науки. Вагомий внесок у розвиток української історіографії
зробив Олександр Барвінський, заснувавши серію видання „Руської
історичної бібліотеки”.
Дане дослідження зосереджує увагу на підготовці та виданні „Руської
історичної бібліотеки” Олександром Барвінським, аналізує томи серії та
відгуки про неї видатних діячів національно-культурного відродження
України.
Джерельну базу дослідження умовно можна поділити на три окремі
групи: першу – складають 24 томи серії видання „Руської історичної
бібліотеки”, що зберігаються у фондах Львівської наукової бібліотеки
ім. В. Стефаника НАН України. До другої групи відносяться рукописні
джерела – чорнові записи Олександра Барвінського щодо видання серії, а
також його листування з видатними діячами національно-культурного
відродження Західної та Східної України: М. Драгомановим та
К. Студинським, що зберігаються у Фонді родини Барвінських (фонд № 11)
445

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІ

відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН
України. Окремим джерелом вивчення життя і творчості Олександра
Барвінського, у тому числі видавничої діяльності, є його „Спомини з мого
життя” у чотирьох частинах, перша частина яких побачила світ у 1912 р.,
друга – 1913, третя і четверта частини, на жаль, так і не вийшли друком. У
2004 р. „Спомини з мого життя” були перевидані1.
У останній чверті ХІХ ст. в українській історіографії не було праці, у якій
було б подано цілісну історію українських земель, зображено самобутній
розвиток українського народу. Внаслідок заборони Емським указом 1876 р.
друку українських книжок, видання подібної серії було неможливе на
теренах Східної України. На західноукраїнських землях у цей час значного
поширення набула москвофільська історична концепція, що відстоювала
ідею національно-культурної та державно-політичної єдності з Росією,
спільність української і російської історії2.
Ідея створення серії з’явилася в Олександра Барвінського після виходу
його трьохтомної „Історії Руси”. За задумом, це видання мало складатися з
окремих історичних праць, які б в загалом відображали історію українських
земель від часів Київської Русі до кінця ХІХ ст.
У своїх „Споминах з мого життя” О. Барвінський так пояснив
передумови виходу „Руської історичної бібліотеки”: „...я впевнився, що
нашій освідченій верстві суспільності потреба поглиблення єї народної
свідомости, а се можна би осягнути з підмогою основного пізнання нашої
минувшини. Популярні книжечки мої з „Істориї Руси” видані товариством
„Просвіта” не могли, на мій погляд, заспокоїти сеї потреби, не могли нашій
інтелігенциї дати основного історичного знання... Тим-то задумав я
розпочати видавництво „Рускої історичної бібліотеки”, в котрій передовсім
мали бути поміщені систематично зложені історичні розвідки від почину
Руси аж до найновійших часів в перекладах з московського і польського
язика... Треба було, однак, не тілько ложити відповідно плян видавництва,
але й приєднати перекладників, котрі би зробили сю роботу...”3
Не ризикуючи власноруч укладати „Руську історичну бібліотеку”,
Олександр Барвінський вирішив особисто зустрітися з видатним
українським істориком Володимиром Антоновичем задля обговорення
плану, змісту та послідовності друку історичних праць. Під час зустрічі, що
відбулася в липні 1885 р., В. Антонович визнав доцільність створення цієї
серії та радив розпочати видання з загального історичного огляду, а вже
пізніше подавати історичні монографії від найдавніших часів до сьогодення.
Так було вирішено розпочати „Руську історичну бібліотеку” з видання праці
С. Качали „Коротка історія Русі”, в подальшому планувалося надрукувати
„Історичні монографії” М. Костомарова, „Княжий період України-Русі”
1
Барвінський О. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька, О. Федорук; ред. Л. Винар,
І. Гирич. – К.: Смолоскип, 2004. – 528 с.
2
Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – С. 203-204.
3
Барвінський О. Спомини з мого життя. – Львів: Накладом Якова Оренштайна з Коломиї,
1913. – Ч. 2: Образки з громадського і письменного розвитку Русинів від 1871–1888 рр. з
додатком споминів про М. Лисенка. – С. 225-226.
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Д. Іловайського, „Монографії до історії Галицької Руси” М. Смирнова,
М. Шашкевича та І. Шараневича, „Історію Великого князівства
Литовського” В. Антоновича. Історію козацької доби мали висвітлювати
історичні розвідки М. Костомарова про Б. Хмельницького, І. Виговського,
гетьманування Брюховецького, період Руїни та про І. Мазепу.
Програму видання, крім В. Антоновича, схвалили також О. Кониський
(український письменник, публіцист, педагог, громадський діяч, тісно
співпрацював з українськими діячами Галичини1), В. Вовк-Карачевський
(громадсько-культурний діяч, письменник, публіцист, перекладач,
співробітник журналів „Основа”, „Правда”2) та П. Житецький (видатний
український філолог і фольклорист, дійсний член НТШ, член-кореспондент
Петербурзької АН3), які погодилися перекладати історичні монографії для
„Руської історичної бібліотеки”. Крім них, до роботи над перекладами був
залучений М. Комаров з Одеси (бібліограф, критик, перекладач,
фольклорист і лексикограф4). Галицькими перекладачами виступили
священик М. Михалевич (автор підручника „Пасіка”) та брат Олександра
священик О. Барвінський5.
Під час обговорення видання „Руської історичної бібліотеки” виникло
декілька спірних питань. Першим і найважливішим було те, що за браком
україномовних історичних видань, не існувало чітко визначеної
термінології. На противагу москвофільського „великоруський” або
„малороський” В. Антонович запропонував вживати термін „українськоруський”, а щодо назви українських земель – „Україна-Русь”6. Так, вперше в
науковій історичній літературі для визначення української території та
населення було впроваджено термін „українсько-руський”, який у своїх
працях почав використовувати Олександр Барвінський, а пізніше і Михайло
Грушевський.
Іншим, не менш важливим питанням, яке слід було вирішити, це – яким
правописом мала друкуватися „Руська історична бібліотека”. В останній
чверті ХІХ ст. питання правопису залишалося чи не єдиною спірною
проблемою між москвофілами і народовцями7.
Українські книжки в Галичині виходили т.зв. „етимологічним”
правописом, тому з метою залучення якомога більше передплатників та

1
Довідник з історії України (А–Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і
доповн. – К.: Генеза, 2001. – С. 340.
2
Барвінський О. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька, О. Федорук. – К.: Смолоскип,
2004. – С. 478.
3
Довідник з історії України (А–Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і
доповн. – К.: Генеза, 2001. – С. 242-243.
4
Барвінський О. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька, О. Федорук. – К.: Смолоскип,
2004. – С. 487.
5
Там само. – С. 367.
6
Там само. – С. 368.
7
Сухий О. Товариство імені Михайла Качковського: організаційні засади та напрями
діяльності // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / Ін-т
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2001. – Вип. 9: Ювілейний збірник
на пошану Феодосія Стеблія. – С. 402.
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швидшого поширення видання серед українського населення, було вирішено
друкувати „Руську історичну бібліотеку” „етимологічним” правописом.
Низький рівень історичних знань переважної більшості українського
населення турбувала як західноукраїнських, так і східноукраїнських
істориків, тому необхідність даного видання була очевидною. Науковці
сприйняли цю ідею з ентузіазмом, вони допомагали видавцеві з літературою,
а також фінансово. Укладачі „Руської історичної бібліотеки” ставили перед
собою завдання: в історичних працях цілісно відобразити всі сторінки
героїчного минулого власного народу, відобразити споконвічне прагнення та
боротьбу за свободу, чим вплинути на формування національної
самосвідомості українців. Своєю серією Олександр Барвінський
започаткував плідну співпрацю між галицькими і наддніпрянськими
науковцями.
Після вирішення всіх організаційних питань щодо видання „Руської
історичної бібліотеки”, заручившись підтримкою багатьох громадських
діячів Наддніпрянщини, у серпні 1885 р. Олександр Барвінський почав
підготовку першого тому до друку. „Коротка історія Русі”, написана
о. Стефаном Качалою вийшла на початку січня 1886 р. У передньому слові
редактор зазначив, що дана праця була надрукована у третьому номері
„Київської старовини” за 1885 р. і становила уривок з книжки С. Качали
„Polityka Polakόw względem Rusi”, що вийшла у Львові у 1879 р. Як
редактор, Олександр Барвінський також зазначив, що: „С поради
компетентних людей пускаємо перекладом сю цінну роботу в свєт, яко І том
Рускои Историчнои Бібліотеки и кладем єї наче підвалини, на котрих має
станути велика будівля нашои народнои минувшини”1.
Слід зазначити, що в своєму передньому слові „Від Видавництва” для
позначення українського народу О. Барвінський вперше вжив назву
українсько-руський.
Переклад праці здійснив священик Микола Михалевич2, хоча на
титульній сторінці було вказано: „Світлому Товариству „Просвіта” вельми
заслуженому задля розбудження національної свідомості в Руськім народі
присвячує сей переклад незнакомий перекладчик”3.
Перший том „Руської історичної бібліотеки” містив також „Азбучний
покажчик имен особових и географічних” та „Спис похибок друкарских”4.
Крім того, Олександр Барвінський, як редактор, робив у тексті певні
коментарі та зауваження. Так, наприклад, щодо переходу греко-католиків на
православ’я після поділів Польщі на українській території, належній
Російській імперії, він зауважив: „Як в давній Польщі наверненням Русинів
до унії бажали їх латинізувати і ополячити, так в Росії бачать в православ’ю
1
Качала С. Коротка Історія Руси Стефана Качали. – Въ Тернополи: Зъ друкарнħ Іосифа
Павловського, 1886. – С. 4 (Руска исторична бібліотека пôдъ редакцією Олександра
Барвħньского. Том І).
2
Барвінський О. Спомини з мого життя / Упор. А. Шацька, О. Федорук. – К.: Смолоскип,
2004. – С. 367.
3
Качала С. Коротка Історія Руси. – Въ Тернополи, 1886. – С. 3.
4
Там само. – С. 157-168.
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спосіб до „об’єдінєнія”, „обрусєнія” Українців-Русинів се б то, щоб вони
злились в один нарід з Росіяними, чи то Москалями. ...Тим способом
Українсько-руський народ засуджений на темноту, котрої наслідком
бідність”1. Цими словами Олександр Барвінський не лише відобразив своє
ставлення до москвофільських поглядів, а й наголосив на тій шкоді, яку
завдала політика Російської імперії українському народу.
На останній сторінці першого тому „Руської історичної бібліотеки” була
надрукована інформація про вихід подальших томів, їх вартість, а також
запрошення на передплату наступного, другого тому. Ціна одного тому
становила 1 з. р. 20 кр.2, з поштовою пересилкою „Franko” – 1 з. р. 30 кр.,
рекомендованою поштою – 1 з. р. 40 кр. Також можна було зробити
особливе замовлення одразу двох томів, оправлених „в англійське полотно з
золоченим витиском”, вартість якого становила додатково 45 кр. до
встановленої ціни. Оплату необхідно було надсилати переказом на адресу
Олександра Барвінського в Тернополі3.
Видавалася „Руська історична бібліотека” в друкарні Йосифа
Павловського в Тернополі. Наклад першого тому становив 237 примірників4.
Розрахунок з друкарнею О. Барвінський проводив регулярними невеликими
виплатами. Так, перші кошти за „Коротку історію Русі” С. Качали надійшли
5 грудня 1885 р. у розмірі 50 з. р., остання проплата відбулася 4 лютого
1886 р.5. Усього за перший том серії друкарня отримала 260 з. р. 75 кр.6
Мала кількість примірників свідчила про те, що Олександр Барвінський
не був до кінця впевнений в успішності свого задуму, і в тому, що „Руська
історична бібліотека” знайде масового читача. Не менш важливою
причиною було фінансове питання, адже перший том видавався власними
коштами О. Барвінського за певної допомоги громадсько-просвітницьких
діячів Наддніпрянщини.
На початку грудня 1885 р. О. Барвінський за допомогою Євгена
Олесницького в друкарні Товариства імені Шевченка надрукував
запрошення на передплату „Руської історичної бібліотеки”, які надіслав
діячам Західної та Східної України7. Перші замовлення та гроші за
„Коротку історію Руси” С. Качали надійшли 3 грудня 1885 р. Лише за
грудень 1885 р. до О.Барвінського надійшло тридцять замовлень першого і
чотирнадцять другого тому „Руської історичної бібліотеки”. Серед
замовників були і видатні українські діячі: Петро Огоновський, Кость
Левицький,
Юліан
Целевич,
Косіян
Куницький,
Володимир
1

Там само. – С. 150.
1 золотий ринський 20 крейцерів (грошова одиниця Австро-Угорської імперії кінця
ХІХ ст.).
3
Качала С. Коротка Історія Руси. – Въ Тернополи, 1886. – Т. І. – С. 169.
4
Рахунки Олександру Григоровичу Барвінському від друкарень /1886–1892/. Тернопіль //
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів (далі – ЛНБ
ім. В. Стефаника НАН України ВР), ф. 11 (Барвінські), спр. 5547, п. 343, арк. 9.
5
Там само, ф. 11 (Барвінські), спр. 5535, п. 340, арк. 1.
6
Там само, ф. 11 (Барвінські), спр. 5547, п. 343, арк. 9.
7
Касова книга видавництва „Руської історичної бібліотеки” [1886–1894] // ЛНБ
ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5533, п. 340, арк. 2.
2
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Косовський (письменник,
літературознавець,
педагог)
та
Софрон
Недільський (філолог, педагог, перший директор гімназії в Коломиї). На
рахунок видавця через редакцію газети „Діло” надійшла позика від українців
Наддніпрянщини у розмірі 80 з. р. Грошову допомогу у розмірі 100 з. р.
надало також товариство „Просвіта”1.
Про зацікавлення „Руською історичною бібліотекою” та її підтримку
серед населення свідчить той факт, що за грудень 1885 – лютий 1886 р.
перший том замовило понад 118 осіб. Крім того, по одному примірнику було
надіслано до редакцій газет „Діло”, „Зоря”, „Часопис шкільний”,
„Батьківщина”, „Буковина”, „Київська Старовина”, а також до читалень
товариства „Просвіта”2. До О. Барвінського надходили замовлення на другий
том серії, котрий вийшов наприкінці лютого 1886 р.
У другому томі „Руської історичної бібліотеки” вийшли „Історичні
монографії” Миколи Костомарова, куди ввійшли праці „Дві руські
народності”, „Думки про федеративні засновини на стародавній Русі” та
„Нариси народної Українсько-руської історії”3. Переклад монографій було
здійснено М. Костомаровим та Ф. Уманцем. Перекладені тексти надсилали
до Олександра Барвінського окремими частинами, про що свідчить рукопис
другого розділу праці „Нариси народної Українсько-руської історії”, що
зберігається у фонді родини Барвінських ЛНБ імені В. Стефаника4. Причому
переклад монографії „Дві руські народності” автор присвятив Олександру
Барвінському5.
Слід зазначити, що автор у перекладі дотримується визначеної
В. Антоновичем нової термінології – замість назви „югоруської історії”
М. Костомаров вживає „українсько-руської історії”.
Другий том, як і перший, містив „Азбучний покажчик имен особових и
географічних” та „Спис похибок друкарских”6. В тексті також зустрічаються
додатки перекладача та зауваження редактора. Останні вказують на те, де і
коли було надруковано монографію7.
Замовлення та оплата другого тому „Руської історичної бібліотеки”
надходили до Олександра Барвінського ще в грудні 1885 р. На кінець лютого
1886 р. прийшло 94 оплачених замовлення „Історичних монографій”
М. Костомарова8. Вартість тому становила 2 з.р., це пояснювалося більшою
кількістю сторінок порівняно з першим томом. Другого тому було
1

Там само, арк. 1-3.
Там само, арк. 1-15.
Костомаров М. Историчнû монографіи Миколи Костомарова. – Въ Тернополи: Зъ
друкарнħ Іосифа Павловського, 1886. – 232 с. (Руска исторична бібліотека пôдъ редакцією
Олександра Барвħньского. Том ІІ).
4
Костомаров М. І. „Руси народної югоруської історії” – історична розвідка. Розділ ІІ.
„Київська Русь від Ярослава до зруйнування Києва татарами” (Переклад М. Костомарова і
Уманця) // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5539, п. 341, 58 арк.
5
Костомаров М. Историчнû монографіи Миколи Костомарова. – Въ Тернополи, 1886. –
232 с.
6
Там само. – С. 217-232.
7
Там само. – С. 50, 92.
8
Касова книга видавництва „Руської історичної бібліотеки” [1886–1894] // ЛНБ
ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5533, п. 340, арк. 1-15.
2
3
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надруковано 200 примірників, за які друкарні І. Павловського було сплачено
350 з. р. 50 кр.1.
Примітним був той факт, що перша оплата за другий том „Руської
історичної бібліотеки” надійшла до друкарні 19 лютого 1886 р., повністю
розрахуватися редакторові вдалося лише 16 червня 1886 р.2 Це пояснюється
тим, що Олександр Барвінський протягом цього періоду не отримував
додаткових позикових коштів, а сплачував лише за рахунок надходжень від
замовників. У своїх листах до М. Драгоманова О. Барвінський скаржився на
збитковість видавництва: „...Розпочав, та гидко кидати, а тим приняв собі
тяжку колоду до ніг. До кожного тому мушу доложити 100–156 гульденів і
так виплачувати мушу з своєї плати, та кривдити своїх дітей, котрих у мене
шестеро!”3
Незважаючи на фінансові труднощі, які виникли з оплатою другого тому,
популярність „Руської історичної бібліотеки” серед населення зростала.
Передплатниками серії були вчителі, священики, судді та помічники судді,
професори та учні гімназій, поштарі і селяни, причому територія поширення
сягала не лише Східної Галичини, а й Буковини і Наддніпрянщини, окремі
книжки висилали у Прагу та Боснію4.
Попри підтримку українського населення „Руська історична бібліотека” з
першого ж тому зустріла супротив з боку діячів москвофільського і
польського табору, які вбачали в ній політичну загрозу своєму пануванню.
Редактор також зіткнувся з труднощами поширення перших томів серії по
території Східної України, куди книжки потрапляли завдяки посередництву
В. Антоновича, О. Кониського, В. Вовк-Карачевського, а також окремим
замовленням, які надходили до Олександра Барвінського.
Підготовка третього тому відбувалася в складних умовах, проте на
початку квітня 1886 р. вийшла монографія Д. Іловайського „Княжий період
України-Руси до смерті Володимира Мономаха”5. Переклад праці здійснив
В. Вовк-Карачевський6.
На відміну від попереднього тому, у якому коментарі щодо історичних
подій робив сам автор, а редактор лише подавав коротку інформацію про
попереднє видання праці, у цій монографії пояснення суперечливим фактам
1
Рахунки Олександру Григоровичу Барвінському від друкарень /1886–1892/. Тернопіль //
ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5547, п. 343, арк. 9.
2
Друкарня Й. Павловського. Записна книжка грошових надходжень (Книжка контова
друкарні І. Павловського 1886–1890) (м. польська) // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР,
ф. 11 (Барвінські), спр. 5535, п. 340, арк. 1-2 зв.
3
Листи Драгоманову М. від кореспондентів з прізвищами на букву „Б” // Центральний
державний історичний архів у м. Львові (далі – ЦДІАУ у м. Львові), ф. 663 (Павлик М.), оп. 2,
спр. 72, арк. 36.
4
Касова книга видавництва „Руської історичної бібліотеки” [1886–1894] // ЛНБ
ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5533, п. 340, арк. 1-15.
5
Иловайский Д. Княжий періодъ Украины-Руси до смертиі Володимира Мономаха,
Д. Иловайского. – Въ Тернополи: Зъ друкарнħ Іосифа Павловського, 1886. – Т. І. – 202 с. (Руска
исторична бібліотека пôдъ редакцією Олександра Барвħньского. Том ІІІ).
6
Крачевський-Вовк В. Н. „В 13–14 числі...” (Додано: Копія статті, зробленої рукою
Олександра Барвінського) // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські),
спр. 5537, п. 340, арк. 2.
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давав сам Олександр Барвінський. Так, наприклад, видавець спростував
легенду про те, що нібито польський король Болеслав, в’їжджаючи до Києва,
надщербив свого меча, вдаривши по Золотих воротах1. Пояснення
перекладача в тексті стосувалися етимологічного походження географічних
назв2.
На останній сторінці було надруковане запрошення до передплати серії
історичних книжок: „Руська Історична Бібліотека виходить в Тернополі
неперіодичними (менше більше що два місяці) томами в 10–15 листів
печатаних. Кожний том, що становить для себе окрему цілість, можна
передплачувати віддільно”. Вказувалась також ціна кожного виданого тому.
Вартість даного становила 1 з. р. 60 кр., з пересилкою – 1 з. р. 65 кр. за
примірник. Звертає на себе увагу той факт, що ціна першого тому, подана у
запрошенні, вища порівняно з попередньою ціною, тепер вона була 1 з. р.
50 кр., з поштовим переказом – 1 з. р. 55 кр.3.
Перші замовлення третього тому „Руської історичної бібліотеки” почали
надходити на початку березня 1886 р. Загалом на адресу Олександра
Барвінського надійшло понад 140 оплачених замовлень монографії
Д. Іловайського „Княжий період України-Руси до смерті Володимира
Мономаха”. Крім того, видавець продовжував надсилати примірники
кожного тому до редакцій українських газет та до читалень товариства
„Просвіта”, причому за власний кошт4.
Праця Д. Іловайського „Княжий період України-Руси до смерті
Володимира Мономаха” вийшла накладом у 200 книжок. Перші грошові
надходження за третій том до друкарні І. Павловського надійшли 30 червня
1886 р. у сумі 20 з. р. Усього необхідно було заплатити 337 з. р. 75 кр. Повну
суму О. Барвінський зумів виплатити лише 19 лютого 1887 р.5
Не дивлячись на те, що томи „Руської історичної бібліотеки” замовляли
наперед і постійно збільшувалася кількість передплатників, О. Барвінський
опинився у досить скрутному фінансовому становищі, про що свідчить
тривала затримка у виплатах за рахунками друкарні. Це пояснювалося тим,
що велику кількість примірників видавець надсилав безкоштовно у
видавництва і читальні, не збільшуючи при цьому передплатну ціну.
Причиною було дотримання ідеї доступності видання та залучення більшої
кількості передплатників. З цією метою О. Барвінський друкував
інформацію про видання в газетах, так у 18 числі „Діла” була поміщена
замітка про „Руську історичну бібліотеку” із запрошенням до передплати6.

1
Иловайский Д. Княжий періодъ Украины-Руси до смертиі Володимира Мономаха. – Въ
Тернополи, 1886. – Т. І. – С. 132.
2
Там само. – С. 54.
3
Там само. – С. 202.
4
Касова книга видавництва „Руської історичної бібліотеки” [1886–1894] // ЛНБ
ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5533, п. 340, арк. 15-47.
5
Рахунки Олександру Григоровичу Барвінському від друкарень /1886–1892/. Тернопіль //
ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5547, п. 343, арк. 9.
6
Барвінський О. Запросини до передплати... „Руської Історичної Бібліотеки” // Діло (Львів).
– 1886. – Ч. 18.
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У червні 1886 р. вийшов четвертий том видання, де було надруковане
продовження монографії Д. Іловайського під назвою „Княжий період
України-Руси до князювання Данила Галицького” в перекладі В. ВовкКарачевського1.
Як і в попередньому томі, у тексті зустрічалися зауваження перекладача,
що пояснювали окремі давні звичаї і традиціям українського народу. Так,
наприклад, про так званий звичай „кормленія”, описаний Д. Іловайським як
„..звичай давати подарунки грошми і іншим, і судіям і ріжним урядникам...”,
В. Вовк-Карачевський зауважив: „З сим не можна згодитись, бо такого
звичаю не було в пізніші часи на Україні – а в Московщині мабуть се
прищепилось від Татар”2.
У четвертому томі був поміщений алфавітний покажчик та список
друкарських помилок за два томи. На останній сторінці було надруковано
запрошення до передплати як попередніх, так і наступного п’ятого тому.
Однак Олександр Барвінський помістив оголошення про підняття цін на
книжки серії з серпня 1886 р.: „Щоб улекшити ІІ тому Родимцям набуванє
Р. Іст. Бібліотеки, зістають ще до кінця серпня ціни пре нумераційні. Опісля
будуть вже означені ціни книгарські”3.
Вартість четвертого тому становила 1 з. р 80 кр.4 Більша ціна
пояснювалася об’ємом монографії, що займала 15⅔ друкованих аркушів.
Наклад праці складав 200 примірників загальною сумою 373 з. р. 50 кр.5
Попри те, що „Руська історична бібліотека” набувала все більшої
популярності серед населення і кількість її передплатників поступово
збільшувалась (сягнула більше 150 чоловік), повністю розрахуватися за
четвертий том серії з друкарнею І. Павловського Олександру Барвінському
вдалося лише влітку наступного року – остання виплата відбулася 2 липня
1887 р.6
Фінансові труднощі не зупинили друк „Руської історичної бібліотеки” і
вже наприкінці 1886 р. в грудні вийшов п’ятий том цієї серії під
назвою „Монографії до історії Галицької Русі М. Смирнова, М. Шашкевича,
Дра Й. Шараневича”7.
У вступному слові „Від видавництва” Олександр Барвінський окреслив
мету „Руської історичної бібліотеки” та висловив сподівання на допомогу
1
Иловайский Д. Княжий періодъ Украины-Руси до князювання Данила Галицького,
Д. Иловайского. – Въ Тернополи: Зъ друкарнħ Іосифа Павловського, 1886. – Т. ІІ. – С. 3 (Руска
исторична бібліотека пôдъ редакцією Олександра Барвħньского. Том IV).
2
Там само. – С. 162.
3
Там само. – С. 249.
4
Там само. – С. 1.
5
Рахунки Олександру Григоровичу Барвінському від друкарень /1886–1892/. Тернопіль //
ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5547, п. 343, арк. 9.
6
Друкарня Й. Павловського. Записна книжка грошових надходжень (Книжка контова
друкарні І. Павловського 1886–1890). (м. польська) // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР,
ф. 11 (Барвінські), спр. 5535, п. 340, арк. 4 зв.
7
Смирнов М., Шашкевич М., Шараневич Й. Монографіи до исторіи Галицкои Руси
М. Смирнова, М. Шашкевича, Дра Й. Шараневича. – Въ Тернополи: Зъ друкарнħ Іосифа
Павловського, 1886. – 196 с. (Руска исторична бібліотека пôдъ редакцією Олександра
Барвħньского. Том V).
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видавництву з боку читачів: „Подати в ній руську бувальщину, зображену в
монографіях найзначніших істориків, основаних на найновіших дослідах.
...В надії, що Вп. Родимці оценять велику вагу сего видавництва і
допоможуть єго матеріально, не уступаємо с поля та будемо дальше вести
розпочате діло...”1.
Вихід п’ятого тому О. Барвінський присвятив Володиславу Федоровичу
(галицький громадський діяч, публіцист, 1873–1876 – голова товариства
„Просвіта”,
меценат): „Високоповажаному
Добродію
Володиславу
Федоровичу властителю дібр Вікна, Товстого і Черниховець основателю і
б. голові товариства „Просвіта”, меценатові відкопаного старокняжого
города Галича ... в довід високого поважання си монографії до історії
Галицької Русі присвячує Видавець”2.
Переклад монографій здійснювався окремо. Працю М. Смирнова „Доля
Галицької Русі до злучення її з Польщею” переклав О. Кониський3.
Монографії „Галицький князь Данило” М. Шашкевича та „Огляд внутрішніх
відносин Галицької Русі в другій половині XV столітя” І. Шараневича
переклав брат Олександра Осип Барвінський4.
П’ятий том „Руської історичної бібліотеки”, як і попередні, містив
примітки перекладачів та зауваження редактора, також алфавітний показник
і список друкарських помилок.
Наклад становив 200 примірників, об’єм – 12⅓ друкованого аркуша, що
зумовило відносно невисоку ціну – 1 з. р. 50 кр. Внаслідок того, що на кінець
грудня 1886 р. остаточно не було оплачено третій том, четвертий і п’ятий
друкарня І. Павловського видавала в кредит. Виплату за рахунками
Олександр Барвінський здійснив протягом серпня 1887 – лютого 1888 р.
У середині травня 1887 р. виходить шостий том „Руської історичної
бібліотеки”, присвячений історії Великого князівства Литовського, що
складався з монографій В. Антоновича „Історія Великого князівства
Литовського до смерті В. кн. Ольгерда” та Д. Іловайського „Історія Великого
князівства Литовського від смерті В. кн. Ольгерда до упадку удельної
системи в Литовській Русі”5. Переклад обох монографій здійснив В. ВовкКарачевський6.
Шостий том „Руської історичної бібліотеки” видавець присвятив
Стефану Качалі: „...членові-основателеві многих руських товариств, послові

1

Там само. – С. 2.
Там само. – С. 3.
Смірнов М. „Доля Галицької Русі до злучення з Польщею” (Переклад О. Кониського). –
Б. м., б. д. // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5548, п. 343, 50 арк.
4
Смирнов М., Шашкевич М., Шараневич Й. Монографіи до исторіи Галицкои Руси. – Въ
Тернополи, 1886. – С. 174.
5
Антонович В., Іловайський Д. Історія Великого князівства Литовського водъ
найдавнħйшихъ часовъ ажь до упадку удħльной системи въ Литовскôи Руси В. Антоновича и
Д. Іловайського. – Въ Тернополи: Зъ друкарнħ Іосифа Павловського, 1887. – 208 с. (Руска
исторична бібліотека пôдъ редакцією Олександра Барвħньского. Том VI).
6
Антонович В., Іловайський Д. Історія Великого князівства Литовського (Переклад В. ВовкКарачевського) // ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5532, п. 340,
37 арк.
2
3
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Сойму краєвого, б. послові Ради державної і пр. в доказе високого
поважаня...”1
У вступному слові „Від редактора” О. Барвінський звернувся до читача з
пропозицією наступними друкувати ІХ – ХІІ томи, у яких мала друкуватися
монографія М. Костомарова „Богдан Хмельницький”. На думку видавця,
сторінки героїчного минулого козацтва мали більше зацікавити українського
читача, що, в свою чергу, збільшило б кількість передплатників і поліпшило
фінансове становище, у якому опинилася „Руська історична бібліотека”2.
Наклад шостого тому видання був 300 примірників, об’єм 131⁄2
друкованих аркушів. Загальна вартість становила 327 з. р. 50 кр. Як і
попередні томи, монографії друкувалися в кредит, розрахунок за який
Олександр Барвінський провів уже у 1889 р.
Внаслідок фінансових труднощів вихід монографії М. Костомарова
затримався до 1888 р., протягом якого вийшли лише дві перші частини3.
Проте було збільшено наклад до 500 примірників, вартість яких склала 290
з. р. 75 кр.4 Задум видавця справдився, після виходу першої частини
монографії кількість передплатників збільшилася до 180 чоловік, що
покращило фінансове становище видання. Крім того, протягом 1888 р.
матеріальну підтримку надали діячі Наддніпрянщини5.
Протягом 1889 р. було видано наступні дві частини „Богдана
Хмельницького” накладом 500 примірників.
Внаслідок особистих проблем, пов’язаних із переїздом Олександра
Барвінського до Львова, подальший вихід „Руської історичної бібліотеки”
було призупинено. Тринадцятий том „Гетьманство Івана Виговського”
М. Костомарова вийшов у 1891 р. накладом 500 примірників. За цей час
Олександр Барвінський повністю розрахувався з друкарнею І. Павловського,
і вже чотирнадцятий том виходив за поточні виплати6.
„Руїна. Гетьманування Брюховецького” М. Костомарова вийшла XIV
томом у 1892 р. накладом 500 примірників.
У 1893 р. видання „Руської історичної бібліотеки” взяло на себе НТШ. Крім
того, ставши головою товариства, Олександр Барвінський домігся державної
допомоги для подальшого виходу серії.

1
Антонович В., Іловайський Д. Історія Великого князівства Литовського водъ
найдавнħйшихъ часовъ ажь до упадку удħльной системи въ Литовскôи Руси. – Въ Тернополи,
1887. – С. 3.
2
Там само. – С. 4.
3
Костомаров М. Историчні монографії Миколи Костомарова. Т. ІХ. Руіна, Т. ІІІ.
Гетьманованє Самойловича. – У Львові: З друкарнї Наукового Товариства ім. Шевченка, 1894. –
214 с. (Руска історична біблїотека. Видавництво Наукового Товариства ім. Шевченка. Під
редакцією Олександра Барвінського. Том ХVІ); Історичні монографії Миколи Костомарова.
Т. Х. Мазепа. Часть І. – У Львові: З друкарнї Наукового Товариства ім. Шевченка, 1895. – 198 с.
(Руска історична біблїотека. Видавництво Наукового Товариства ім. Шевченка. Під редакцією
Олександра Барвінського. Том ХVІІ).
4
Рахунки Олександру Григоровичу Барвінському від друкарень /1886–1892/. Тернопіль //
ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5547, п. 343, арк. 9.
5
Касова книга видавництва „Руської історичної бібліотеки” [1886–1894] // ЛНБ
ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5533, п. 340, арк. 19-47.
6
Рахунки Олександру Григоровичу Барвінському від друкарень /1886–1892/. Тернопіль //
ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України ВР, ф. 11 (Барвінські), спр. 5547, п. 343, арк. 8.
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Схвалення серед українських діячів „Руська історична бібліотека” отримала з
перших томів. Багато хто став її постійним передплатником. Примірники
поштою
отримували
В. Антонович,
М. Грушевський,
Д. Гладилович,
К. Левицький та інші. Михайло Драгоманов також схвалював видання „Руської
історичної бібліотеки” та надавав практичні рекомендації її редактору. На ознаку
пошани Олександр Барвінський справно висилав по одному примірнику кожного
тому для його бібліотеки1. Не залишалися осторонь видання „Руської історичної
бібліотеки” та її поширення і галицькі діячі, так, наприклад, Володимир
Охримович (український громадсько-політичний діяч, юрист, учений, журналіст,
дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, член-кореспондент
Петербурзької АН2) та Олександр Колесса (український літературознавець,
мовознавець, громадсько-політичний діяч, дійсний член НТШ, один із
засновників Українського вільного університету, його професор і кількаразовий
ректор3) допомагали поширювати книжки серії по Західній Україні4. При
виданні наступних томів була вже створена т.зв. сітка з продажу примірників
„Руської історичної бібліотеки”, що свідчило про зростання її популярності
серед населення. Схвальну рецензію на серію зробив і Іван Франко у своїй статті
„Руська історична бібліотека”, у якій підкреслював важливість даної серії та її
корисність для українського народу: „...професор Олександр Барвінський
розпочав ... видання, дуже бажане й корисне галицьким русинам, а саме
зображення усієї історії Русі від найдавніших до найновіших часів не у одній
праці, бо такої на жаль, ще нема, а в монографіях, що висвітлюють найновіші
наукові здобутки щодо певних історичних моментів або епох”5.
Загалом вийшло 24 томи цієї серії. Її видання Олександр Барвінський
розпочав ще в Тернополі, при значній допомозі І. Павловського, який не лише
взяв на себе відповідальність за друк видання, а й надав кошти для його початку.
Після переїзду О. Барвінського до Львова, починаючи з XV тому, видання
„Руської історичної бібліотеки” продовжило Наукове товариство імені
Шевченка. Починаючи з ХІХ тому редактором „Руської історичної бібліотеки”
став Михайло Грушевський.
„Руська історична бібліотека” була першою серією, що складалася з праць
видатних українських істориків і зображувала цілісно історію українських
земель від найдавніших часів до середини ХІХ ст. Цінність видання полягала в
тому, що томи виходили українською мовою з дотриманням певної історичної
термінології, саме на сторінках серії вперше було застосовано термін
„українсько-руський”.

1
Листи Драгоманову М. від кореспондентів з прізвищами на букву „Б” // ЦДІА у м. Львові,
ф. 663 (Павлик М.), оп. 2, спр. 72, арк. 36.
2
Довідник з історії України (А–Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і
доповн. – К.: Генеза, 2001. – С. 546-547.
3
Там само. – С. 328.
4
Листи Барвінського О. до Студинського К. // ЦДІА у м. Львові, ф. 362 (Студинський К.),
оп. 1, спр. 54, арк. 6.
5
Франко І. Руська історична бібліотека // Іван Франко: Збір. творів: У 50 т. – Т. 46. – Кн. 1. –
С. 563.
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Бевзюк Є.В. (Ужгород)
УКРАЇНСЬКИЙ АРХІВНИЙ МАТЕРІАЛ
ПРО УЧАСТЬ ЗАХІДНИХ СЛОВ’ЯН
У НАЦІОНАЛЬНО-РЕВОЛЮЦІЙНОМУ
РУСІ СЕРЕДИНИ ХІХ ст.
У статті аналізуються архівні матеріали про участь західних слов’ян у
національно-революційному русі середини ХІХ ст.
Участь слов’янства в національно-революційному та культурному русі,
проблема його національного самозбереження становить значний науковий
інтерес у контексті вивчення культурно-національного та етнополітичного
розвитку народів і держав європейського континенту на шляху до формування
мультикультурного суспільства як базової риси оновленої та інтегрованої
європейської цивілізації ХХІ ст. З огляду на характер мультикультурності
(наявність множини або мозаїки специфічних етнокультур у єдиній суспільнокультурній системі) національний слов’янський рух – це закономірне явище, що
є наслідком цивілізаційної єдності старого континенту. Відродження
слов’янських народів у першій половині XIX ст. напряму пов’язане з подіями в
імперії Габсбургів та різноманітністю форм національно руху в слов’ян.
Систематизацію джерел та глибокий аналіз наукових робіт із питань участі
західних слов’ян у національно-революційному русі середини ХІХ ст. у
комплексному вигляді вітчизняною історіографією поки що не здійснено.
Основну групу джерел із вивчення культурно-національного процесу слов’ян
становить значний масив неопублікованих архівних матеріалів, суттєво важливі
з-поміж яких містяться не тільки у фондах центральних і регіональних архівів
Німеччини, Чехії, Польщі – малодоступних для українських учених через
об’єктивні причини, але й у документосховищах України та Росії.
Не менш значиму групу становлять опубліковані джерела. Важливі дані щодо
національного і соціального руху слов’ян наводяться в комплексі
документальних видань і збірок, які вийшли друком протягом ХІХ-ХХ ст. у
Німеччині, СРСР та інших країнах. До опублікованих джерел з історії
національного руху західних слов’ян варто віднести й щоденники подорожей,
етнографічно-історичні замітки й статті, листування провідних російських,
українських та інших славістів періоду ХІХ ст. Багатий фактичний матеріал
стосовно культурного і соціального життя слов’ян містять преса і періодичні
видання, які започатковані в першій половині ХІХ ст. національними лідерами.
Російські й українські архіви мають дещо обмежену, порівняно, наприклад, з
німецькими, кількість документів із культурно-національного руху слов’ян у
ХІХ ст. Тут зібрані переважно фрагментарні матеріали з історії слов’янського
руху, але в наявності досить вагомий масив документів стосовно
міжслов’янських зв’язків, зокрема контактів національних лідерів руху з Росією
та Україною. Важливі факти про їх стосунки з провідними російськими й
українськими славістами, діячами культури і літератури впродовж ХІХ ст.
містяться також у відділах рукописів академічних установ і бібліотек СанктПетербурга, Москви, Києва, Львова, Одеси та інших міст. Це зумовлено тим, що
саме на Російську імперію в політичному аспекті – як патрона всіх європейських
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слов’ян і в культурно-науковому – як центру просвітництва і науки з 40-х років
ХІХ ст. орієнтувалися слов’янські будителі. Документи з російсько-слов’янських
зв’язків зберігаються у Російському державному історичному архіві в СанктПетербурзі в відділі рукопису Державної публічної бібліотеки ім. М. СалтиковаЩедріна у Санкт-Петербурзі. В російських архівах міститься достатня кількість
документів, які були складені в XIX ст. та демонструють характер відносин, що
склалися між слов’янськими національними лідерами й офіційними установами
Російської імперії, окремими науковими і політичними діячами. Вельми
цікавими, на нашу думку, є листи-звернення від західної – серболужицької –
гілки слов’ян до міністерств освіти й іноземних справ Росії та докладні записки
від міністрів С. Уварова, О. Головіна, Д. Толстого, складені на ім’я імператора
після опрацювання відповідних звернень, що надходили до Петербурга1. Ці
документи демонструють, що російський царський двір протегував національнокультурному руху, зокрема, уважно ставився до його фінансових проблем. Крім
того, неодноразові прохання від діячів національного відродження Я. Смолера,
М. Горніка Є. Муки, слов’янських студентів до таких приватних осіб, як
академіки І. Срезневський і П. Кеппен, історики-славісти М. Погодін, І. Аксаков
та ін.2, свідчать про існування міцних наукових зв’язків, які для західних слов’ян
несли не тільки інтродукцію в загальну славістику, а й також мали певне
етнопідтримувальне значення. Нами виявлені і вводяться в науковий обіг архівні
документи з історії українсько-слов’янських культурних зв’язків і
взаємовпливів, а також матеріали, які уточнюють і переглядають окремі
конкретні факти, хибно тлумачені дослідниками, зокрема листування Я. Смолера
з українськими громадсько-культурними діячами, яке зберігається у
Центральному державному історичному архіві України м. Львів3.
Документи, що стосуються славістики ХІХ ст., в основному сконцентровані в
декількох архівних та наукових установах України. По-перше, в Центральному
державному історичному архіві України (ЦДІАУ) м. Київ, де зберігається велика
кількість архівного матеріалу, який може не тільки відкрити невідомі сторінки
слов’янського минулого, особливо слов’янсько-українських наукових та
культурних стосунків, але й дозволяє певним чином внести ясність у політику
європейських імперій XIX ст. щодо західних слов’ян. Особливу цінність для
дослідника в цьому контексті становлять документи таких фондів ЦДІАУ:
“Канцелярія Києва”, “Канцелярія Київського відділу цензури” та “Канцелярія
1
Див.: Докладная записка министра народного просвещения графа С.С.Уварова императору
Николаю I о присылке ему акад. П.И.Кеппеном письма лужицкого студента М.Эренфельда из
Лейпцига 19 июня 1841 г. // Русский государственный исторический архив (СПб.) (далі –
РГИА), ф. 735, оп. 2, д. 243, л. 1; Докладная записка министра народного просвещения графа
Д.А.Толстого Александру II о поднесении ему издания проф. Пфулем “Словаря
Верхнелужицкого языка” и о необходимости награждения проф. Пфуля за его научные
заслуги.20 июня 1866. // РГИА, ф. 733, оп. 142, д. 266, л. 1-2.
2
Див.: Отзыв акад. И.И.Срезневського о словаре верхнелужицкого языка присланого
проф. Х.Пфулем // РГИА, ф. 733, оп. 142, д. 266, л. 5; Письмо лужицкого студента
М.Эренфельда акад. П.И.Кеппену с просьбой о присылке лужицким сербам книг и журналов из
России // РГИА, ф. 735, оп. 2, д. 243, л. 2-3; Смолер Я.А. – Погодину М.П. Письмо. 2(14). 12.
1873 г. // РГИА, ф. 239, оп. 18, д. 33; Смолер Я.А. – Аксакову И.С. Письмо. 15.02.1876 г. // ОР
ГПБ, ф. 14, д. 352; Смолер Я. – Ковалевському Е. Письмо. 13/25.10.1861 г. // ОР ГПБ, ф. 356,
д. 238, л. 1.
3
Листи Головацького Я. до Говорського К., Петрушевича, Смоляра Я та інших (1861-1886
рр.) // Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 309, оп. 2, спр. 111.
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Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора”. В цих фондах
зберігаються офіційні документи російських імперських державних установ, які
проливають світло на політику імперії щодо слов’янства. Матеріали даної
збірки, як засвідчують реєстраційні записи, майже не вивчалися дослідниками,
тому основна їх маса вперше вводиться нами в науковий обіг. Зокрема, для
нашого дослідження великий інтерес становить документальна колекція з
генерал-губернаторського фонду, яка стосується революційних подій 18481849 рр. у Європі та консолідації слов’янства. Надзвичайну вагу мають зібрані у
фонді звернення та заяви з’їздів і зборів слов’ян за 1848 р., які надсилалися в
Російську імперію. Принагідно зауважимо, що більшість із цих документів,
незважаючи на походження – будь-то заклик до слов’ян вислати уповноважених
на з’їзд у Празі чи звернення галицьких русинів-українців має багато спільного
за змістом й основними вимогами з петиціями лужицьких сербів тогочасного
періоду1. Це, крім того, ще раз засвідчує, що національне піднесення західних
слов’ян у 40-ві роки ХІХ ст. відбувалося не ізольовано, а в
загальнослов’янському контексті.
Історію розвитку слов’янознавства висвітлюють матеріали особистих збірок
документів, які зберігаються у фондах ЦДІАУ в м. Київ. Наприклад,
надрукований щоденник основоположника слов’янознавства в Російській імперії
О. Бодянського (якого водночас варто вважати і одним з перших професійних
вчених-сорабістів Росії й України) міститься в особистому фонді Павловського
(та у фонді Київського учбового округу)2. Слушні зауваження із
загальнотеоретичних питань слов’янознавства можна знайти в листуванні
М. Грушевського з провідними російськими славістами3.
Більш ґрунтовно тематику міжслов’янських зв’язків Лужиці у ХІХ ст. і,
насамперед, українсько-лужицьких наукових і просвітницьких контактів дають
змогу висвітлити матеріали фондів “Київський університет” та “Управління
попечителя Київського учбового округу” ЦДІАУ. Тут містяться комплекти
документів щодо направлення вчених з України на стажування чи наукове
відрядження за кордон, у т. ч. слов’янські країни та Німеччину. Нами виявлено у
фонді “Управління попечителя...” добірку документів 1856-1861 рр. стосовно
діяльності
відомого
славіста,
професора
Київського
університету
В.Я. Яроцького, зокрема справу про його відрядження у жовтні 1861 р. на
1

Див.: Господину Киевскому, Подольскому, Волынскому генерал губернатору. Рік 1848 //
(далі – ЦДІА України у м. Києві), ф. 442, оп. 798, спр. 153,
арк. 216-218; “Записка від імені руського народу в Галичині”. Львов 31 липня 1848 р. // Там
само, арк. 437-438; Возвание богемських славян “Братья славяне”, присланное 8 мая 1848 г. в
Киев пражским ученим Ганкой // Там само, спр. 154, арк. 242-243; Звернення русинів до
“Німецьких братів” // Там само, арк. 440; Возвание “Slowianie, bracia!” присланное В.Ганкой
А.Стороженко, напечатано на польском, чеком языках с припиской Ганки к Стороженко на
одном из листов. 1 мая 1848 Прага // Інститут рукописів Національної бібліотеки України імені
В.І. Вернадського, ф. 8, од. зб. 2551-2554.
2
Див.: Дневник О.М. Бодянского. Рік 1888 // ЦДІА України у м. Києві, ф. 267: Управлене
попечителя Киевского ученого округа, оп. 1, од. зб. 80. 25 арк.; Дневник Бодянского О.М.
помещений в журнале “Русская старина” 1888 № 1 и 1889 № 10. Рік 1889 // Там само, 33 арк.
3
Див.: Чотири листи – славіста, академіка Петербурзької АН, редактора часопису “Живая
старина “ Ламанського В.І. до Грушевського М.С. // ЦДІА України у м. Києві, ф. 1235:
Грушевський – історики, лінгвісти, оп. 1, од. зб. 584, арк. 1-3; 12 листів проф. Петербурзького
університету, співробітника журналу “Вестник Европи”, редактора часопису “Московський
еженедельник” Погодина О.Л. до Грушевського М.С. // Там само, од. зб. 700, арк. 1-18.
Центральний державний історичний архів України у м. Києві
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півтора року в слов’янські землі. Метою його перебування в Прусії, згідно з
документом, – ознайомлення зі слов’янськими мовами та літературами1. У
фондах Київського університету та попечителя учбового округу зберігаються
особисті справи, обґрунтування та рішення щодо закордонних відряджень у
другій половині ХІХ ст., зокрема до Німеччини, і багатьох інших київських
учених2.
Вважаємо за необхідне зазначити, що в дослідника виникають певні
складнощі в ході практичної роботи з матеріалами в ЦДІАУ. Документи
незручно зберігаються, невпорядковано підшиті в об’ємні справи, окремі взагалі
погано закріплені у справах, велика кількість документів знаходиться на
мікрофільмах (це при тому, що із шести наявних апаратів для мікрофільмів
працює лише один на весь читальний зал). Проте, саме в цьому історичному
архіві знаходиться найбільша маса ще зовсім не опрацьованих дослідниками
матеріалів із питань вітчизняної і зарубіжної історії, міжслов’янських зв’язків.
Причому фонди ЦДІАУ з документальними добірками ХІХ ст. тривало
залишаються поза увагою українських учених-славістів.
По-друге, нові документи з історії українсько-слов’янських зв’язків виявлені
нами у фондах львівської філії Центрального державного історичного архіву
України. Якщо київські архівні збірки містять матеріали стосовно
співробітництва вчених-славістів і громадських діячів Наддніпрянщини, яка
входила до складу Російської імперії, із лідерами слов’янського культурнонаціонального руху ХІХ ст., то у фондах ЦДІАУ м. Львів знаходяться документи
щодо участі в українсько-лужицьких зв’язках представників Галичини, яка
входила до складу Австро-Угорщини (до 1867 р. – Австрійської імперії).
Найбільший інтерес для теми нашого дослідження з-поміж матеріалів ЦДІАУ
м. Львів становлять документальні збірки з фонду № 309 “Наукове товариство
ім. Т.Г. Шевченка”. Нами опрацьовані чотири листи Я.А. Смолера до професора
української літератури Львівського університету, одного з ініціаторів
національного відродження і засновника “Руської Трійці” Я.Ф. Головацького
(1814-1888 рр.)3. Ці листи періоду 1867-1869 рр. були майже випадково виявлені
в першій половині 80-х років ХХ ст. у збірці листів до Я.Ф. Головацького

1
Див.: Справа про відправлення за кордон екстраординарного проф. Яроцкого для
ознайомлення з чеською, сербською, польською, болгарською та іншими слов’янськими
мовами. Рік 1861 // ЦДІА України у м. Києві, ф. 707: Управлене попечителя Киевского ученого
округа, оп. 27, спр. 522, 70 арк.; Сведения о служебной и научной деятельности адъюнкта
Киевского университета В.Я. Яроцкого Рік 1856 // Там само, оп. 22, спр. 512, 70 арк.
2
Див.: Сведения о служебной и научной деятельности проф. Киевского университета
Фортинского. Рік 1873. // ЦДІА України у м. Києві, ф. 707, оп. 39, спр. 19, арк. 27-30;
Сообщение Совета Киевского университета попечителю Киевского ученого округа о
командировании доцента Фортинского заграницу. Рік 1873 // Там само, ф. 708: Киевский
університет, оп. 469, од. зб. 142-а, 1-18 арк.; Инструкция доценту Фортинскому
командированному в Германию, Францию и Италию, и другие страны для ознакомления с
постановкой преподавания всеобщей истории в университетах // Там само, оп. Совет, од. зб.
175, 34 арк.; Выписка из журнала заседания ученого комитета Министерства народного
просвещения по обсуждению отче та доцента Киевского университета Фортинского
командированного за границу для ознакомления с постановкой преподавания всеобщей истории
в университетах. Рік 1873 // Там само, оп. Совет, од. зб. 175, 45 арк.
3
Письма проф. Львовского университета Я.Ф. Головацкому от корреспондентов с
фамилиями на буквы Б, Г, Д, Е, К, Н, П, С и не установленных лиц // ЦДІА України у м. Львові,
ф. 309: Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка, оп. 1, од. зб. 2299.
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львівським істориком М.М. Крілем, який ознайомив з їх змістом відомих
славістів К.К. Трофимовича та В.А. Моторного. На той час в радянській Україні
розгорталася чергова кампанія боротьби проти “буржуазного націоналізму”,
тому не було можливості опублікувати архівну знахідку щодо існування
українсько-лужицьких зв’язків ще в ХІХ ст., тим більше, що в них брали участь
представники Галичини. Тому листи Я.А. Смолера до Я.Ф. Головацького із
фондів ЦДІАУ м. Львів із науковими коментарями вищезгаданих львівських
учених були вперше опубліковані в 1985 р. в Прибалтиці в Наукових записках
Тартуського університету як нові документи про “серболужицькосхіднослов’янські” зв’язки1.
Суть листів Я.А. Смолера до Я.Ф. Головацького зводиться в основному до
повідомлень про надходження нових книг із Росії до Лужиці та їх відправлення у
Львів та Вільно. Зміст листів має швидше комерційно-діловий, а не науковий,
культурно-просвітницький чи приватний характер. У них не розглядаються
загальнослов’янські питання і зазвичай повідомляється лише про відправлення
чергової партії книг і пов’язані з цим грошові проблеми. Тому дещо
перебільшеною видається така їх нещодавня (у 1997 р.) оцінка В.А. Моторним:
“Певну роль в ознайомленні українців з культурним життям Сербської Лужиці
відіграли зв’язки Я. Головацького з визначним науковим та культурним діячем
Я.А. Смолером, книгообмін, який вони започаткували...”2
Листування між Я.А. Смолером та Я.Ф. Головацьким є свідченням швидше
посилення російського впливу на діячів Лужиці й Галичини. Характерно (чого,
можливо, несвідомо не відзначили львівські вчені-першовідкривачі цих
документів), що листування велося російською мовою і Я.А. Смолер завжди
підписувався під листом русифікованим варіантом “І. Смолер” (“Іван Смоляр”).
Попередніми дослідниками листування також не було помічено, що після
наведених листів на мікрофільмі фонду Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка
(фонд 309, опис 1, одиниця збереження 2299) ЦДІАУ м. Львів йде фотокопія
аркуша паперу, на якому російською мовою без дати та підпису викладена
згадка про “Івана Петровича Йордана” (Я. Йордана) та коротка біографія “Івана
Ернестовича Смоляра”. Цей аркуш зберігається у справі Я.Ф. Головацького.
Наводимо в перекладі зміст тексту, викладеного на цьому аркуші: “Йордан Іван
Петрович. Ур.15.01.1818. Ум.29.04.1898.
Смоляр Ів. Ернест. Ур. 03.03.1816. Прусія. Горна Лужиця. Ум. 13.04.1884.
Будишин.
Він розбудив лужицьких сербів. Повним правом називають його патріархом
серболужицького народу і воскресителем серболужицької мови. Кінчивши
гімназію в Будишині, університет у Братиславі, в 1842 був у Празі, видав
лужицькі пісні, перекладав... заснував сербську Матицю і редагував її ... (далі за
текстом йде дуже скорочений виклад біографії та діяльності Смолера – авт.)
їздив у Польщу і Москву на з’їзд 1867 р. ... В 1881 р. приїздив до Варшави і до
Петербургу за поміччю для лужицької справи але їздив надарма. Був у Казані,
1
Криль М.М., Моторний В.А., Трофимович К.К. Неизвестные документы о серболужицковосточнославянских связях // Ученые записки Тартуского государственного университета. –
Тарту, 1985. – Вып. 710. – С. 101-107.
2
Моторний В.А. Причинки до історії українсько-лужицьких культурних взаємин (ХІХ –
середина ХХ ст.) // Lětopis. Jahresschrift des Instituts fur sorbische Volsforschung. – 1997. – № 44. –
S. 256-257.
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Києві, Москві, Нижньому Новгороді”1. Малоймовірно, однак, що цей
біографічний нарис належить перу Я.Ф. Головацькому, тому що він помер у
1888 р., а тут згадується про смерть патріарха лужицького відродження
Я. Йордана у 1898 р. (хоча насправді Я. Йордан помер у 1891 р.).
Про дещо побіжний і поверхневий аналіз джерел із фондів ЦДІАУ м. Львів
як з питання листування між Я.Ф. Головацьким та Я.А. Смолером, так загалом із
проблем слов’янської історії та українсько-лужицьких зв’язків, здійснений
львівськими істориками і культурологами-сорабістами, засвідчує і той факт, що
нами в 2001 р. під час роботи в цьому архіві вперше виявили факт збереження
відповідей Я.Ф. Головацького на вищевказані 4 листи Я. Смолера 1867-1869 рр.2
Крім того, до теперішнього часу недослідженими залишалися й інші матеріали
ЦДІАУ м. Львів щодо міжслов’янських зв’язків, наприклад, листування Д.
Зубрицького з московським славістом, українцем за походженням Осипом
Бодянським, відомим чеським ученим В’ячеславом Ганкою та братами Яковом й
Іваном Головацькими3. У фонді НТШ архіву нами виявлено також рукопис
цікавої статті невідомого автора про події у Європі та революцію “Рік 1848”,
написаної у 1878 р.4; матеріали, зібрані М. Драгомановим щодо діяльності
цюріхської слов’янської секції: програми, листування з О. Герценом та
М. Огарьовим, спогади про М. Бакуніна та ін.5
По-третє, при Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України
створений відділ рукопису, де зберігаються різноманітні документи діячів
національної науки та культуру. Особливу цінність для дослідників-славістів
становлять фонди І. Срезневського та О. Бодянського6 – основоположників
слов’янознавства в Російській імперії першої половини ХІХ ст., які першими зпоміж учених-славістів, зокрема й України, мали безпосередні особисті і наукові
контакти з діячами національного слов’янського руху. Значний інтерес
становлять матеріали з архіву О. Бодянського щодо висвітлення ним питань
історії, культури й мови слов’ян у ході викладання славістичних курсів у
Московському університеті7. Значною допомогою для науковців є покажчик
фондів відділу рукопису, який підготовлений працівниками інституту і виданий
у 1999 р.8
1
Письма проф. Львовского университета Я.Ф. Головацкому от корреспондентов с
фамилиями на буквы Б, Г, Д, Е, К, Н, П, С и не установленных лиц // ЦДІА України у
м. Львові, ф. 309: Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка, оп. 1, од. зб. 2299.
2
Листи Головацького Я. до Говорського К., Петрушевича, Смоляра І. та ін. 1861-1886 рр. //
ЦДІА України у м. Львові, ф. 309, оп. 2, од. зб. 111.
3
Листи Зубрицького до Бодянского. Рік 1864-1861. // ЦДІА України у м. Львові, ф. 309,
оп. 1, од. зб. 2244, 14 арк.; Листи Бодянського, Ганкі і Головацьких Якова та Івана до
Зубрицького. Оригінали та копії. Рік 1841- 1856 // ЦДІА України у м. Львові, ф. 309, оп. 1,
од. зб. 2336, 59 арк.
4
Стаття не встановленого автора “Рік 1848” 1878 р. // ЦДІА України у м. Львові, ф. 309,
оп. 1, од. зб. 2064.
5
Програми слов’янської секції в Цюріху, правила організації, листування з Герценом О.,
Огарьовим, спогади про Бакуніна М. Та ін. Матеріали зібрані Драгомановим М. // ЦДІА
України у м. Львові, ф. 309, оп. 1, од. зб. 2483.
6
Бодянский О. М. Рік 1848-1876. // Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.
Відділ рукопису (далі – ІЛ ВР), ф. 99, од. зб. 4, 112 арк.
7
Записка об учебнике славянских наречий, марта 24 дня 1857 г. // ІЛ ВР, ф. 99: Бодянский
О. М., № 32, арк. 38-42.
8
Покажчик фондів Відділу рукописів Інституту літератури НАН України
ім. Т.Г. Шевченко. – К. : ІЛ НАН України, 1999.
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Характерно, що в цьому документосховищі зберігають також матеріали з
архіву Київського університету ХІХ ст., де нами знайдено декілька нових
відомостей стосовно направлення у 1840-ві роки на стажування до Німеччини
київських учених, наприклад М.І. Пільнякевича1.
По-четверте, ціла низка ще не опрацьованих документів, надзвичайно
важливих для сорабістики знаходиться в Національній бібліотеці України
ім. В.І. Вернадського, точніше, в її філії – Інститут рукописів. Тут зберігаються
ранні друковані видання, листування, щоденники, рукописні праці науковців та
громадських діячів України, Росії та інших європейських держав. Відносно
невелика кількість фондів Інституту рукописів дала змогу його працівникам
ретельно опрацювати й систематизувати документи, які тепер зберігаються, а не
у невпорядкованих річних підшивках, як у Центральному державному
історичному архіві кожний окремо, навіть й обгортках, що значно спрощує
пошук матеріалу.
В Інституті рукописів Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського
одним із значущих документів з історії лужицьких сербів є щоденник подорожі
по Лужиці в 1814 р. В.Ф. Тимковського (1781-1832 рр.), який із статс-секретарем
О.С. Шишковим супроводжував царя Олександра I в закордонних походах під
час наполеонівських воєн у 1813-1814 рр.2 Це – невеликий зошит обсягом 120
сторінок з подорожніми замітками за період від 24 вересня (6 жовтня за новим
стилем) до 2 (14) жовтня 1814 р. Автор щоденника ретельно записує
спостереження щодо слов’янської мови місцевого населення, його звичок,
вірувань, міфології, місцевих пам’яток та природи, супроводжуючи текст
власними коментарями і роздумами. Історичні описи-екскурси в тексті
переплітаються з етнографічними й мовознавчими викладками і свідчать про
високий науковий рівень дослідника. Таким чином, щоденник подорожі
В.Ф. Тимковського є важливим документом з історії, культури та побуту
лужицьких сербів початку ХІХ ст. Це науково-неупереджене свідчення очевидця
викликало великий інтерес і водночас гостру дискусію в радянській сорабістиці
80-х років ХХ ст.
У фондах Інституту рукописів НБУ взагалі знаходиться великий масив
неопрацьованої рукописної спадщини відомих славістів Російської імперії
ХІХ ст., деякі з яких займалися не тільки теоретичними проблемами
слов’янознавства, але й серболужицькою проблематикою. Зокрема, є окремий
фонд М.П. Погодіна (1800-1875) – однієї з найвпливовіших осіб у науковому і
громадському житті країни. М.П. Погодін був особисто знайомий з 1839 р. із
Я.А. Смолером, організовував та приватно надавав фінансову допомогу
серболужицькому культурно-національному руху. У НБУ зберігаються деякі
звіти про закордонні поїздки вченого, листи, в яких він розмірковує про
об’єднання слов’ян, створення слов’янської федерації та необхідності допомоги
зарубіжним слов’янам з боку Росії3. Тут також є тези дисертації В.А. Францева,
1
Выписка из журнала заседаний юридического факультета Киевского университета о
командировании за границу для усовершенствования знаний Пильнякевича, Тутковского,
Вигуру. 24 сентября 1843 года // ІЛ ВР, ф. 8: Архив Киевского университета, од. зб. 3414, 2 арк.
2
Путевой журнал В.Ф. Тимковского. 1814 г. // Національна бібліотека України
ім. В.І. Вернадського. Інститут рукописів (далі – ІР НБУ ім. В.І. Вернадського), ф. 1:
В. Тимковский, од. зб. 2332, 68 арк.
3
Погодин М. Отчет о моем путешествии, особенно в отношении к славянам. 7 декабря
1853. // ІР НБУ ім. В.І. Вернадського, од. зб. 280, 10 арк.; Погодин М. Письмо второе 1854 г. //
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з-поміж яких на увагу заслуговують такі висновки: “Розвиток національної
самосвідомості… XVIII-XIX ст. тісно пов’язаний з розвитком слов’янської
самосвідомості… Росту ідеї ... в числі різних факторів, сильно сприяло
посилення політичної могутності Росії … і слов’янства взагалі в кінці XVIII
століття… Тільки з початком слов’янських мандрівок перших наших
слов’янознавців ми вступили на вірний шлях вирішення питання про розвиток у
нас слов’янських досліджень”1.
Окремі матеріали з фондів Інституту рукописів НБУ, виявлені нами,
характеризують міжслов’янські взаємини напередодні революційних подій 18481849 рр. Це стосується насамперед документів щодо активності чеського
славіста В. Ганки. Оцінюючи його роль у пробудженні західного слов’янства,
П. Куліш писав 28 квітня 1846 р. до В. Ганки: “Розклали Ви між слов’янами таке
вогнище, що за Вами і нас стало трохи видно”2.
Та найбільш цікавими є два документи, пов’язані із направленням В. Ганкою
до Києва інформації щодо Слов’янського з’їзду 1848 р. у Празі. 1 травня 1848 р.
В. Ганка адресував О.Я. Стороженку відозву “Слов’яни, браття!”, а на звороті
(аркуш 4, одиниця збереження 2554) власноручно дописав: “Вельмишановний
пане! … У нас все було би гарно, але кляті німці! Жаль, що у Вас не має
можливості, щоб дізнатися якими беззаконними хитрощами вони бажають нас у
своє безбожжя ... затягнути. Читайте постанову Франкфуртських …
самозванців… Ми не бажаємо єднання з цією великою Німеччиною. Ми
слов’яни і останемося слов’янами до останньої краплини крови. Дуже було би
нам приємно на нашому з’їзді побачити наших братів росіян. В. Ганка”3.
Інформацію про лист В. Ганки через російського намісника в Польщі було
доведено навіть до відома російського царя. Своєрідне рішення імператора
оперативно, як на ХІХ ст., – уже 15 (27) травня 1848 р. було викладено у
відповіді намісника О.Я. Стороженку. Оригінал цього листа зберігся у фондах
НБУ. Його зміст такий: “Пану сенатору, Таємному раднику Стороженко.
Государ імператор, в наслідку всепідданішої моєї записки, з предмету
отриманого Вашим превосходительством листа від В’ячеслава Ганки,
Височайше наказує залишити цього листа без відповіді. Про що вважаю
повідомити Ваше превосходительство до обов’язкового виконання. Підпис.
Намісник генерал фельдмаршал”4.
Таким чином, до участі росіян у Слов’янському з’їзді та в
загальнословацькому русі, ініційованому зарубіжними лідерами слов’янського
ІР НБУ ім. В.І. Вернадського, од. зб. 281, спр. 493 (18), 16 арк.; Погодин М.П. Отчет о поездки
по славянским землям. XIX век // ІР НБУ ім. В.І. Вернадського, од. зб. 299, 42 арк. // ІР НБУ
ім. В.І. Вернадського, ф. 160.
1
Францев В.А. Очерк по истории чешского возрождения. Тезисы диссертации // ІР НБУ
ім. В.І. Вернадського, ф. 179: А.Степанович, В.Францев, од. зб. 57, 2 арк.
2
Лист П.Куліша до В.Ганки. Копія 28.04.1846. Санкт-Петербург // ІР НБУ
ім. В.І. Вернадського, ф. 10: П.Кулиш, од. зб. 1256, 1 арк.
3
Возвание “Slowianie, bracia!” присланное В. Ганкой А. Стороженко, напечатано на
польском, ческом языках с припиской Ганки к Стороженко на одном из листов. 1 мая 1848
Прага // ІР НБУ ім. В.І. Вернадського, ф. 8: Коллекция университета св. Владимира,
од. зб. 2551-2554, 4 арк.
4
Секретное предписание наместника в царстве Польском генерал-фельдмаршала
Варшавскому сенатору и тайному советнику Стороженко А.Я. об оставлении без ответа письма
В.Ганки. Оригинал 15/27 мая 1848 года. // ІР НБУ ім. В.І. Вернадського, ф. VIII, шифр 2561,
арк. 2.
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відродження, царський режим ставився досить прохолодно, особливо, коли
слов’янський рух злився з революцією 1848-1849 рр. Як засвідчили подальші
події, Росія виконала роль жандарма у придушенні національно-визвольної
боротьби підневільних Австрійській імперії народів. Щодо цього, на нашу
думку, цікавими є документи, в яких відображається діяльність слов’янських
благочинних товариств1. Відомо, що протягом багатьох років товариства
підтримували тісні стосунки з слов’янськими “Матицями”. Також документи
свідчать, що уряд Російської імперії за допомогою фіскального апарату
спостерігав за діяльністю слов’янських товариств2. Слід зазначити, що в архівах
України зібрана достатня кількість документів, присвячених діяльності
національно-культурних об’єднань3.
Архівні матеріали поглиблюють поки що дещо схематичний аналіз
культурно-національного руху західних слов’ян та їх міжслов’янських зв’язків,
що утвердився в сучасній українській та російській історіографіях. Навіть цей
короткий, далеко не повний огляд документів з національних архівів дозволяє
реконструювати окремі чинники слов’янського національного руху, глибше
зрозуміти ту необхідність, яка спонукала регіональні народи розвинути на стадії
відродження етнослов’янський синкретизм, який набрав особливого змісту під
час становлення національної культури, але не в розумінні її рафінованого
значення – література, театр, мистецтво, а в значенні політичного та ідеологічної
додатка до національного руху.

1
Див.: Отчет Киевского славянского благотворительного общества за 1877 год от 22 января
1878 года // ЦДІА у м. Києві, ф. 442: Канцелярия Киевского, Подольского и Волинського
генерал-губернатора, оп. 56, од. зб. 80, 36 арк.
2
Высочайшее утверждение правил определяющих отношения к славянским
благотворительным обществам. Рік 1878 // Там само, ф. 442, од. зб. 80, 42 арк.
3
Учено-литературное общество “Галицко-Русская Матица” во Львове в историческое
общество "Нестора-литописца” // ІР НБУ ім. В.І. Вернадського, ф. 8, од. зб. 3170-3171, 3 арк.;
Бібліотека інституту “Оссолінеум” у Львові // Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника
НАН України, відділ рукописів, ф. 5, од. зб. 532.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Печеранський І.П. (Київ)
КРИТИКА ГНОСЕОЛОГІЇ Г. СПЕНСЕРА
У ФІЛОСОФІЇ П. ТИХОМИРОВА
У статті висвітлюється підхід П.Тихомирова до аналізу основ теорії
пізнання у філософії Г.Спенсера: виклад та критика гносеологічного вчення.
Автор зосереджує увагу на особливостях історико-філософської творчості, які
задіяні вітчизняним ученим під час розкриття окресленого кола проблем у
спадщині англійського мислителя.
Починаючи з 90-х років минулого століття спадщина представників
вітчизняної релігійно-академічної філософії другої половини XIX – початку
XX ст. стала предметом спеціального вивчення з боку українських дослідників1.
Серед цих “починань” не можна не помітити пріоритетність історикофілософської проблематики, що є вагомим внеском у розбудову історикофілософської думки України. Величезний інтелектуальний потенціал,
1
Ткачук М.Л. А.Н.Гиляров как историк философии: Автореф. дис. … канд. филос. наук. –
К., 1990; Куценко Н.О. Ідеї етики категоричного імперативу в академічній філософії України
(перша половина – середина XIX ст.): Автореф. дис. … канд. філос. наук. – К., 1993;
Арістова А.В. Проблеми філософії релігії у творчості П.Юркевича: Автореф. дис. … канд.
філос. наук. – К., 1994. Запорожець М.О. Критичний аналіз П.Юркевичем філософії
матеріалізму: Автореф. дис. … канд. філос. наук. – К., 1994; Сарапін О.В. Антропологічні ідеї в
релігійно-філософській спадщині Київської духовної академії (перша половина – середина
XIX ст.): Автореф. дис. … канд. філос. наук. – К., 1995; Фицик І.Д. С.С.Гогоцький як історик
філософії: Автореф. дис. … канд. філос. наук. – К., 1996; Мозгова Н.Г. Гносеологічна
проблематика у творчості П.І.Ліницького: Автореф. дис. … канд. філос. наук. – К., 1997;
Кондратьєва І.В. Релігійно-моралісні пошуки мислителів Київської духовної академії: Автореф.
дис. … канд. філос. наук. – К., 1998; Плужник В.О. «Київська школа філософії»: гносеологічні
пошуки кінця XIX – початку XX ст.: Автореф. дис. … канд. філос. наук. – К., 1998;
Нападиста В.Г. Проблеми моралі у філософії України другої половини XIX – початку XX ст. :
Автореф. дис. … канд. філос. наук. – К., 2000; Ткачук М.Л. Київська академічна філософія ХІХ –
початку ХХ ст. і становлення історико-філософської науки в Україні: Автореф. дис. ... д-ра
філософ. наук. – К., 2001 та ін.
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напрацьований професорами духовних академій і університетів, щоразу під час
вивчення окремого з його аспектів, вражає сучасних учених глибиною розкриття
проблем та ґрунтовною обізнаністю у світовому філософському житті того часу.
Інтерес до ще невідомого та зазначена вище активність у реконструкції
філософського спадку представників вітчизняної релігійно-академічної думки,
змусили автора звернутися до аналізу творчості, на жаль, сьогодні майже
забутого, професора Московської духовної академії та Київського університету
Св. Володимира Павла Васильовича Тихомирова (1868-1937 ?).
Серед кола тих інтересів, у межах яких “працювала” думка українського
вченого – релігійно-філософська, логіко-гносеологічна та історико-філософська
проблематика – переважне значення посідає зацікавлення загальними та
спеціальними проблемами історико-філософської науки. З огляду на це, в даній
статті метою автора є прослідкувати особливості історико-філософського
аналізу гносеологічних поглядів Г.Спенсера у філософії П.Тихомирова, та
визначити механізм роботи дослідника з конкретним історико-філософським
матеріалом.
Наприкінці XIX ст. у межах української релігійно-академічної філософії
утворився власний спектр розв’язання філософських проблем: “від повного
ігнорування філософії шляхом її ототожнення з наукою в позитивізмі до надання
їй статусу самостійної і самодостатньої духовної діяльності, спрямованої на
осягнення смисложиттєвих проблем людського буття. Саме останній підхід
найчастіше набував релігійно-теїстичного забарвлення та був чи не
найпоширенішим в українській академічній філософії тогодення”1. Ці тенденції,
що визначали напрям творчості вітчизняних мислителів (критичне осмислення
західних зразків філософування, акцентування уваги на зв’язку логіки та
гносеології2), зводилися до самобутніх спроб визначення місця та ролі філософії
в контексті національної культури. У більшості дослідників, на основі синтезу
християнської (православної) духовної традиції та філософії німецького
ідеалізму XVIII – XIX ст., сформувався механізм засвоєння тогочасних здобутків
західноєвропейської філософії. Зокрема, це позначилося на критиці позитивізму:
не лише його першої “хвилі” – О.Конт, Дж.Ст.Міль, Г.Спенсер, а й другої –
емпіріокритицизму3. П.В.Тихомиров також сформулював своє ставлення до
позитивізму та його варіанту еволюційної теорії (Спенсер).
У своїй статті “Наукове та філософське значення еволюційної теорії” вчений
оцінює значення еволюційної теорії в наступний спосіб: “вона 1) надає пряму
позитивну основу для релятивізму, є найбільш адекватною його субструкцією,
та 2) зумовлює реалізм, як власну необхідну умову (condition sine qua non) або
1
Мозгова Н.Г. Київська духовна академія, 1819-1920: Філософський спадок. – К.: Книга,
2004. – С. 222.
2
Див.: Тихомиров П.В. Состояние философии к началу XX столетия (По кн: Die Philosophie
im Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. … Bde. I-II. Heidelberg, 1904-1905) // Богословский
вестник. – М., 1905. – Т. 2. – № 7/8. – С. 619-650; 1905. – Т. 3. – № 9. – С. 128-134.
3
Стосовно критики першого позитивізму, зокрема, дивіться роботи С.Гогоцького
«Введение в историю философии» (1871) та «Философия XVII и XVIII веков в сравнении с
философиею XIX в. и отношение той и другой к образованию» (1878-1884), П.Ліницького «Об
умозрении и отношении умозрительного познания к опыту (теоретическому и практическому)»
(1882), «Мышление научное и ненаучное» (1894) та ін. На позиціях критики другого
позитивізму знаходиться П.Кудрявцев у праці «Абсолютизм или релятивизм? К уяснению задач
современной философии» (1908).
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передумову”1. З огляду на подальше розгортання аргументації на користь такого
твердження стає зрозумілим, що П.Тихомиров підходить до аналізу та оцінки
цього вчення з позиції філософського критицизму, яку він відстоює до
останнього поруху думки. Він досить негативно зустрічає висновок про
неможливість суб’єктивно-психологічної точки зору, що слугує передумовою
феноменалізму, з огляду на висновки про закономірності еволюційного процесу.
А саме, “з еволюційної точки зору ми змушені розглядати свідомість, як
властивість об’єктів, та в нашій власній свідомості, що утворює корелят всього
світу, що сприймається нами, схильні вбачати лише утвердження життя в
одному з тіл, а саме нашому тілі; а це можливо лише за умов припущення
трансцендентального реалізму”2. Такий стан справ і змушує замислитися
вченого над значущістю еволюційної теорії.
Вдаючись до критичного аналізу окремих аспектів еволюційної теорії,
П.Тихомиров виводить наступні твердження. По-перше, вчений проводить чітку
межу між еволюціонізмом, що має свої “генеологічні” витоки у гегелівський
філософії з її законами “діалектичного розвитку” та еволюціоністською
“доктриною”, що сповідується натуралістами, т.зв. представниками
психологічного еволюціонізму (Спенсер), які відстоюють думку про постійність
перерозподілу матерії і руху, за умови численних модифікацій незмінного
субстрату – матерії3. Він переконаний, що такий еволюціонізм виливається в
метафізичну доктрину матеріалізму, а сам матеріалізм для природознавства має
значення лише методологічного принципу, а не закону. “Різниться між
методологічним принципом і законом науки ось у чому: перший характеризує
спосіб представлення, керуючись яким дослідник природи повинен підходити до
свого дослідження, а останній виражає постійну і всезагальну формулу
відношень між явищами, що досліджуються…”4
По-друге, така оцінка еволюційного принципу як методологічного начала,
наголошує П.Тихомиров, зумовлює його іманентне (в межах природознавства)
та об’єктивне (гносеологічне) значення. Стосовно першого, то на еволюційний
принцип у межах природознавства слід дивитись як на зразок ідеї доцільності, як
на логічну фікцію, позбавлену метафізичного значення5. Аргументи вченого
наступні: “1) Й досі ще нікому не вдавалося довести дійсний перехід хоча б з
одного виду в інший, що є суттєво відмінним та вищим за попередній: зазвичай
доведення стосуються простої можливості такого переходу в гіпотетичному та
віддаленому на багато тисячоліть від нас минулому; потім – 2) ті фактори
еволюції, що визнаються в науці, – спадковість, статевий відбір і боротьба за

1
Тихомиров П.В. Научное и философское значение эволюционной теории // Вера и разум.
Богословско-философский журнал. – Харьков, 1899. – Т. II. – Ч. I. – С. 245.
2
Там само. – С. 246.
3
Йдеться про роботу Г.Спенсера “First Principles”, яку Тихомиров вивчав у перекладі
Алексєєва (1886).
4
Тихомиров П.В. Научное и философское значение эволюционной теории // Вера и разум.
Богословско-философский журнал. – Харьков, 1899. – Т. II. – Ч. I. – С. 249.
5
Прикладом такої фікції еволюції можуть слугувати слова вченого: “І це відбувається ось
як: припущення, що більш складні предмети і явища розвивались з простих, допомагає
класифікувати їх, дотримуючись градації в нарощуванні їх суттєвих і похідних ознак. Реальна
класифікація лише тоді може вийти вдалою, коли встановлюється правильна відмінність між
суттєвими і похідними ознаками. Встановити цю відмінність можна не інакше як зрозумівши
можливість походження останніх від перших” // Там само. – С. 252.
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існування, – є недостатніми для роз’яснення можливості такого переходу: вони
задовільно пояснюють лише збереження та стійкість в роду певних
особливостей, однак не їх виникнення”1. Ми візьмемо на себе сміливість не
оцінювати цю думку вченого, оскільки, з одного боку, ті дискусії, що здійнялися
навколо еволюційної теорії ще у ІІ пол. XIX ст. і призвели до появи багатьох
напрямів у XX ст. де в чому підтверджують, а в чомусь і заперечують його
думки, демонструючи палітру відповідей та власних напрацювань, з іншого
боку, це не є предметом цього дослідження, тому лише створить перепону на
шляху викладу ідей та проблем теми. Вкрай важливо інше – кантівський штрих
П.Тихомирова про відмову еволюційним законам у “трансцендентальному
вжитку” є показовим до характеристики позиції вченого. Не має підстав
надавати і гносеологічного значення еволюційній теорії, оскільки, на думку
автора, форми власне психологічних явищ завжди залишаються незмінними, а
еволюціонують лише комбінації емпіричного матеріалу. Саме тут претензії у
формалізмі критики пізнання Канта можна долучити і до тверджень
П.Тихомирова.
Отже, кантівський формалізм та апріоризм, на який у своїх гносеологічних
дослідженнях опирається український вчений, призводить до оцінки ним
еволюційного процесу як “факту або постулату емпіричного пізнання”, що не
може виступати логічною основою релятивізму та реалізму. Контекстуальний
аналіз історико-філософського дослідження творчості П.Тихомирова, з огляду на
логіко-гносеологічні та релігійно-філософські аспекти його світоглядної позиції,
пояснює таку його оцінку еволюційної теорії, як представника вітчизняної
релігійно-академічної філософії кінця XIX – початку XX ст. Також лише
визначення контексту функціонування думки вченого в ході історикофілософського аналізу дає змогу зрозуміти його критику основ гносеології
Г.Спенсера.
Висновки, до яких приходить П.Тихомиров, аналізуючи основні положення
еволюційної теорії (зокрема, її позитивістського варіанту), можна
екстраполювати і на його сприйняття гносеологічних підстав філософії
Герберта Спенсера (1820 – 1903)2, одного з найвідоміших представників т.зв.
“першого” позитивізму. Філософські ідеї позитивістів були досить популярними
1

Там само. – С. 254.
Основні роботи філософа: The Proper Sphere of Government. London: W. Brittain, 1843.
Social Statics. London: Chapman, 1851. The Principles of Psychology. London: Longmans, 1855;
2nd edn., 2 vols. London: Williams and Norgate, 1870-2; 3rd edn., 2 vols. (1890). [A System of
Synthetic Philosophy ; v. 4-5] First Principles. London: Williams and Norgate, 1862; 6th edn.,
revised, 1904. [A system of Synthetic Philosophy ; v. 1] Principles of Biology, 2 vols. London:
Williams and Norgate, 1864, 1867; 2nd edn., 1898-99).[A System of Synthetic Philosophy ; v. 2-3]
The Study of Sociology. New York: D. Appleton, 1874, [c1873]; The Principles of Sociology. 3 vols.
London : Williams and Norgate, 1882-1898. [A System of Synthetic Philosophy, v. 6-8] CONTENTS:
Vol. 1: pt. 1. The data of sociology. pt. 2. The inductions of sociology. pt. 3. The domestic relations;
Vol. 2: pt. 4. Ceremonial institutions. pt. 5. Political institutions; v. 3: pt. 6. Ecclesiastical institutions.
pt. 7. Professional institutions. pt. 8. Industrial institutions.]; The Man versus the State: containing
"The new Toryism," "The coming slavery," "The sins of legislators," and "The great political
superstition," London: Williams & Norgate, 1884; with additional essays and an introduction by Albert
Jay Nock. [adds "From freedom to bondage," and "Over- legislation"] Intro. A.J. Nock. Caldwell, ID:
Caxton, 1940. The Factors of Organic Evolution. London: Williams and Norgate, 1887; The
Principles of Ethics. 2 vols. London: Williams and Northgate, 1892. [A system of synthetic
philosophy; v. 9-10]; An Autobiography. 2 v. London: Williams and Norgate, 1904.
2
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в Росії та Україні наприкінці XIX – початку XX ст.1 Зокрема, мова йде про закон
“трьох стадій” та класифікацію наук О.Конта, еволюційну теорію Г.Спенсера та
логіку Дж.Міля. Оскільки опосередковано предметом нашого розгляду також
виступає творчість Спенсера, слід відзначити, що П.Тихомиров, на нашу думку,
не випадково обирає для критики погляди цього представника “позитивної”
філософії, тому що саме вплив його енциклопедизму та еволюціонізму на
інтелектуальну культуру тогочасного “руського” суспільства важко
переоцінити2. Проте, духовно-академічні кола досить вороже сприйняли ідею
т.зв. позитивної науки, особливо її еволюційних побудов3, озброївшись
здобутками християнського платонізму та ідеями німецького ідеалізму XVIII –
XIX ст. До цієї “захисної” реакції з боку релігійно-академічних філософів і
належить критика П.Тихомировим гносеології Г.Спенсера.
“Виклад та критичний розгляд основ релятивізму Спенсера”(1894) та
“Реалізм Спенсера” (1900) – роботи, у яких український вчений намагається
критично осмислити внесок англійського мислителя у гносеологію. Структура
статей є однаковою – виклад та критика. П.Тихомиров переконаний у тому, що
перш ніж критикувати будь-яке вчення, слід викласти його основи, виявити
обізнаність у тому, що критикуєш. При викладі поглядів у даному випадку
дослідник керується уявленням об’єктивного відтворення особливостей думки, а
під час критики співставляє та оцінює викладене з власною теоретичною і
світоглядною позицією. Отже, слід з’ясувати механізм послідовності викладу
ним вчення та, відповідно, позицію автора, з якої він критикує.
У своєму ранньому дослідженні П.Тихомиров розглядає підстави та
аргументи на користь релятивізму Спенсера, викладені у першій частині
“Основних начал”(1862), що заплановані ним як перший том десятитомного
видання “Синтетичної філософії”, та має назву “Непізнаванне”. Автор
наголошує на двох видах такого обґрунтування – емпіричне і раціональне.
Емпіричне обґрунтування релятивізму. “На думку Спенсера, можливі лише
два підходи у розумінні і поясненні світу: релігійний і науковий. Між цими двома
спогляданнями світу існує одвічний антагонізм, який досить часто загострюється
до того, що кожен з них не хоче визнавати жодної істинності за іншим”4. Проте
сам англійський мислитель, як стверджує Тихомиров, не намагається віддати
пальму першості жодному з цих підходів. Його мета – зрозуміти, які права на
істинність належать релігії, а які – науці. Проте такий оптимістичний висновок
можливий лише за припущення, “що ані релігія, ані наука не володіють
адекватною істиною, що кожна з них істинна тільки у відносному розумінні. Це
1
Див.: Зеньковский В.В., прот. История русской философии: В 2 т. – Париж: YMCAPRESS, 1948. – Т. 1. – С. 326-404.
2
Див.: Гольденвейзер А.С. Герберт Спенсер. Идеи свободы и права в его философской
системе. – СПб., 1904 (Отд. оттиск из ж-ла «Вестник права» (октябрь, ноябрь, декабрь) 1904);
Компейр Г. Герберт Спенсер и научное воспитание / Пер. Л.П.Степановой. – СПб., 1903;
Мокиевский П. Герберт Спенсер // Русское багатство. – 1903. – № 12. – С. 87-98;
Морачевский И.А. Критика эволюционной теории Герберта Спенсера // Вопросы жизни. – 1905.
– № 8. – С. 150-164 та ін.
3
Свідченням цього є поява на той час великої кількості статей у таких “вітчизняних”
періодичних виданнях на богословську та релігійно-філософську тематику як “Богословский
вестник”, “Вера и разум”, “Чтения в обществе любителей духовного просвещения”, “Труды
Московской духовной академии”, “Труды Киевской духовной академии” та ін.
4
Тихомиров П.В. Изложение и критический разбор оснований Спенсерова релятивизма //
Вера и разум. Богословско-философский журнал. – Харьков, 1894. – Т. II. – Ч. I. – С. 440-441.
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припущення й утворює основну передумову, базис “Основних начал”1. Той
спосіб, у який Спенсер розгортає це припущення, є аналіз скінчених ідей науки
та релігії.
Серед особливостей аналізу скінчених релігійних ідей, вчений виокремлює
наступні: 1) розрізнення дійсних і символічних понять (останні є фікціями без
необхідної їх перевірки з дійсними), між якими, проте, існує тісний зв'язок;
2) виокремлення та аналіз трьох гіпотез відносно походження всесвіту, –
атеїстичної, пантеїстичної та теїстичної, – доводить, що ці гіпотези є
безпідставними та оманливими символічними поняттями, тому володіють не
адекватною, а відносною істиною, т.т. погоджено, хоча і з різних сторін,
стверджують якийсь єдиний начальний факт; 3) кожна релігія визначається
Спенсером як “апріорна теорія всесвіту”, це та спільна і водночас
найабстрактніша істина.
Аналіз скінчених наукових ідей охоплює наступне коло питань і відповідей:
1) простір і час – незбагненні ні з суб’єктивної, ні з об’єктивної точки зору;
2) матерія – при ретельному вивченні цього поняття зрозуміло, що зміст його
становлять протилежні нісенітниці як омани пізнання; 3) рух – розглядаючи з
трьох сторін (у зв’язку з матерією, простором та спокоєм), приходить до
аналогічного висновку про непізнаванність, як неможливість мислити; 4) сила –
розглядаючи її також з трьох сторін ( саму в собі, зв'язок між силою і матерією,
як можливість зміни в русі), висновок той самий; 5) свідомість – “ми не маємо
безпосереднього знання про закінчення рядка в майбутньому часі; ми не в змозі
навіть помітити тієї межі, що настигає рядок в теперішній момент, оскільки стан
свідомості, який ми визнаємо за останній, не є насправді таким”2, тому
постійного стану свідомості зовсім не існує; 6) власне Я – умовою свідомості для
Спенсера є відношення суб’єкта й об’єкта, оскільки, розумовий акт самопізнання
має на увазі суб’єкта, що розуміє і об’єкта, який розуміється, при цьому якщо
об’єкт, що його розуміють, є саме “я”, тоді, що ж буде суб’єктом.
Раціональне обґрунтування релятивізму. “Раціонально обґрунтувати
релятивізм, як пояснює Спенсер, значить показати, що відносність нашого
знання може бути доведена аналітично – знайти підтвердження у виводі з
нашого розуму. Цей вивід досягається трьома способами: по-перше, через аналіз
продуктів думки, по-друге, завдяки розгляду процесу мислення та, по-третє, з
визначення життя”3. Отже, коротко, що стосується кожного з цих способів:
1) Продуктом мислення є розуміння. Англійський філософ, вважає П.Тихомиров,
зводить розуміння до пояснення невідомих нам фактів на тлі вже відомих,
знаходження схожості між тими фактами, які спочатку здаються різними, таким
чином, окремі явища входять до широких груп явищ, що утворюють наш досвід;
2) Аналізуючи процес мислення, філософ намагається натрапити на свідчення
відносності нашого знання, які він знаходить у наступному твердженні – наш
розум може пізнати лише умовно обмежене, а не Абсолютне і Нескінченне4;
3) “Спенсер наводить наступне визначення життя: життя у всіх його проявах,
не виключаючи і вищих форм розумності, полягає в поступовому пристосуванні
1

Там само. – С. 442.
Тихомиров П.В. Изложение и критический разбор оснований Спенсерова релятивизма //
Вера и разум. Богословско-философский журнал. – Харьков, 1894. – Т. II. – Ч. I. – С. 453-454.
3
Там само. – С. 455.
4
Там само. – С. 459-460.
2
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внутрішніх відношень до зовнішніх”1, яке сильно пов’язане з визначенням
істини, де остання не що інше, як успішна діяльність у підтримці життя, яке є
чіткою відповідністю суб’єктивних і об’єктивних відношень. З огляду на це
визначення, зауважує український вчений, безвідносне знання виявляється не
лише неможливим, а й цілком безкорисним, оскільки зводиться до функції у
боротьбі за існування.
Критика емпіричних підстав релятивізму. Першим пунктом нерозуміння з
боку П.Тихомирова у теорії Спенсера виступає твердження останнього про
рівноправність релігії та науки, про відсутність між ними суперечностей. Поперше, якщо і релігія, і наука містять у собі істину, то чи може істина
знаходитися в антагонізмі сама с собою. По-друге, мислитель стверджує, що
наука і релігія істинні лише в тому, у чому вони згодні між собою. “В філософії
такий спосіб застосування вживається у примітці до поглядів, що в певних
відношеннях обумовлені протиріччям, оскільки не мають достатніх підстав, щоб
зробити вибір їх суперечливими твердженнями”2. По-третє, агностицизм, вважає
вчений, для Спенсера є абсолютною істиною, до якої він зводить науку і релігію,
тоді як позитивний їх зміст є істинним лише у відносному смислі. По-четверте,
таку оцінку він здійснює на основі розрізнення предметів, а не характеру
пізнання, т.т. за ступенем його достовірності: “абсолютною істинною він називає
не істину абсолютно достовірну, а лише ту, що має відношення до абсолютного
буття. Проте це – цілком незаконно. Справедливо відзначити, що наше пізнання
абсолютного завжди буває лише відносним, тоді як дослідження в сфері
відносного, за характером свого методу, дають абсолютну достовірність”3.
Ці та інші суперечності, які український вчений помітив у поглядах
Спенсера, змусили його зауважити, що “така постановка проблеми є зрозумілою
не з логічної, а з психологічної точки зору”4. Ймовірно, що підстави для такого
зауваження знаходилися в його еволюційній теорії, де пізнання є досить стійким
і надійним засобом у боротьбі за існування та досить добре пристосоване до
дійсності.
Оцінка аналізу скінчених релігійних ідей Спенсера видається П.Тихомирову
незадовільною. Розрізнення на дійсні та символічні поняття є доцільним, але
лише по відношенню до понять чисто емпіричного походження, що хибує на
відсутність мотивації з боку вичерпного знання. Тому, розкриваючи те, що
реальне значення ідей, які лежать в основі атеїстичної, пантеїстичної і теїстичної
гіпотез не може бути визначене шляхом зіставлення з емпіричним змістом і
об’ємом, Спенсер не мав жодного логічного права відносити їх до фікцій, тому
“вже на самому порозі дослідження ми знаходимо у Спенсера догматизм, що
полишає формальної цінності подальші його розмірковування”5. Це особливо
помітно під час критичного аналізу гіпотез походження всесвіту, які хибують на
безпідставність. Подібний недолік учений також помічає у поглядах
англійського мислителя під час переходу від питання про походження всесвіту
до розуміння його “природи”, а саме, коли мовиться про неможливість мислити
1

Там само. – С. 461.
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Там само. – С. 184.
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першопричину, оскільки вона має символічне значення. П.Тихомиров
наголошує, що такої проблеми не виникло, якщо висновок про існування першої
причини робити не на основі існування причини взагалі, а на основі
космологічного доказу буття Бога, суть якого у думці, що всі предмети, які
утворюють світ, не можуть основу свого буття мати в собі, оскільки потребують
існування верховної самобутньої істоти.
Критика скінчених наукових ідей з боку українського вченого стає
предметом особливих критичних зауваг, які зводяться до головної тези про
навмисні намагання Спенсера всі питання, що стосуються скінченності наукових
ідей зводити до принципової неможливості їх позитивного вирішення. Для
П.Тихомирова проблема простору і часу знаходить своє розв’язання в межах
“трансцендентальної естетики” Канта, а в питанні про матерію він вбачає не
метафізичну утопію, а наукову і філософську проблему, що може бути вирішена
шляхом філософського витлумачення емпіричних властивостей матерії.
Подібний характер розв’язання мають і непорозуміння, пов’язані з рухом і
силою. Зведення проблеми свідомості у Спенсера лише до неможливості пізнати
чи зрозуміти характер її актів логічно, вважає вчений, схиляє до припущення
існування “вроджених ідей” та можливості цілковито чистого мислення, що
полишене основи, оскільки всі наші враження знаходяться в свідомості не
ізольовано, а в безперервному узгодженні, де навіть якщо і присутнє перше
відчуття, то як усвідомлене нами, а як те, що різниться від інших. Доводи на
користь неможливості самопізнання, хоча і мають за собою основу, однак, не є
неспростовними: “Якщо умовою для можливості самопізнання є об’єктивація
суб’єктивних психологічних актів, і якщо навіть така об’єктивація є
неможливою в момент їх здійснення, тоді чому не припустити його можливість
відносно вже пережитих актів? Пам'ять, яка воскресає для нас пережите, дає
нам можливість бачити самих себе, ніби в дзеркалі”1. Отже, визнаючи за
деякими аргументами Спенсера правоту, П.Тихомиров вбачає головний недолік
його тверджень у тому, що скінченні релігійні та наукові ідеї не те, щоб
принципово не вирішувані, а поки що невирішені.
Критика раціональних підстав релятивізму. Український вчений
погоджується, що раціональні підстави, сформульовані Спенсером, набагато
вдало ніж емпіричні, проте потребують суттєвих коректив. Зокрема, спроба
зведення окремих емпіричних законів до загального раціонального, при
тлумаченні природи розуміння, нагадує кожен момент руху в цьому напрямку як
наближення до єдиного основного принципу, що ніяк не узгоджується з
твердженням про відносність нашого справжнього знання.
Розглядаючи аналіз процесу мислення, Спенсер знаходить, що він (процес) не
дає змогу пізнати Бога. Однак, вважає П.Тихомиров, чи є доцільним
приписувати поняття Абсолютного та Нескінченного поняттю Бога, тоді як вони
не є реальними визначеннями, а утворюють лише формальну характеристику
його властивостей, що призводить до агностицизму. “Якщо ж ми братимемо їх у
зв’язку з тими властивостями Бога, до яких кожне з них має відношення, тоді
поняття Бога не буде, за висловом Спенсера, “запереченням сили мислення”…
Він довів, що ми не в змозі знати Абсолютне та Нескінченне, проте він не довів,

1
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що нам недоступне про яку-небудь реальність в її абсолютних та нескінченних
ступенях”1.
Стосовно проблеми визначення життя та висновки, які з цього можна
зробити про відносність знання, є найбільш продуктивними. Наполягаючи на
виключно досвідному походженні наших знань, Спенсер цілком справедливо
зауважує, що наше розуміння не володіє жодними підставами для переходу у
позадосвідну реальність. Проте цінність цього доведення, зауважує український
вчений, є відносною, оскільки залежить від вірності того положення, що наша
інтелігенція є продуктом біологічної еволюції або акомодації внутрішніх
відношень із зовнішніми. Отже, аргументи Спенсера на користь агностицизму та
релятивізму П.Тихомиров вважає неспроможними, як з огляду на загальну
постановку питання, так із урахуванням окремих аспектів розгляду.
Однією з важливих та складних проблем у гносеології П.Тихомиров вважає
проблему реальності зовнішнього світу. “В богослів’ї існування світу є логічною
передумовою нашого переконання в бутті і властивостях Бога: якщо світу не
існує, то зрозуміло, що Бог не може бути ані його творцем, ані провидцем. У
практичному житті переконання в реальності зовнішнього світу декому з
мислителів вважається (справедливо чи ні – то інше питання) за condition sine
qua non права і моральності: якщо матеріальних речей не існує, то навряд чи
наголошують, не втрачає смислу т.зв. “речове право” та навряд чи стають
морально байдужими благодійність та скупість, крадіжка ближніх та роздача
свого майна бідним. Нарешті, і для науки заперечення зовнішнього світу також
створює певні ускладнення: який реальний смисл ми тоді вкладатимемо у
суперечки про достовірність тих чи інших історичних фактів?.. Взагалі якщо
навіть і не проголошувати як необхідне для кожного нормального мислителя
переконання в бутті зовнішнього світу, то, у будь-якому випадку, необхідно
погодитись, що заперечення його створить надзвичайно великі перешкоди для
мислення”2. З огляду на це, вчений вважає одним із пріоритетних завдань,
створення надійного та доцільного доведення реалізму у гносеології, чого, на
його думку, не вдалося досягти Г.Спенсеру. Своє завдання він вбачає у спробі
розкрити незадовільність аргументів англійського філософа на користь
існування зовнішнього світу, з метою продемонструвати наслідки агностицизму
його теоретико-пізнавальної позиції.
Виклад основ реалізму. П.Тихомиров зосереджує свою увагу на сьомій книзі
“Основ психології” (The Principles of Psychology), у якій Спенсер вдається до
систематичного обґрунтування підстав реалізму. Виклад обґрунтування
здійснюється двома шляхами – негативним (критика вчень Берклі, Юма, Канта
та інших “метафізиків”, як їх називає Спенсер) та позитивним – через наведення
попередніх та прямих доведень3.
Розпочинаючи огляд, вчений побіжно проходить негативний підхід до
критики антиреалістичних вчень, відзначаючи, що суттю останнього, за
Спенсером, є “доведення того, що реалізм опирається на свідчення, які мають
досить значну пристойність, ніж свідчення, на які опирається якась інша
1

Там само. – С. 203.
Тихомиров П.В. Реализм Спенсера (критический этюд) // Вера и разум. Богословскофилософский журнал. – Харьков, 1900. – Т. II. – Ч. II. – С. 275-276.
3
Український вчений знайомився з реалізмом Спенсера за виданням: Спенсер Г. Основания
психологии / Пер. со 2-го англ. изд. – СПб., 1876.
2

474

Україна – філософія
1

гіпотеза, що є суперечливою по відношенню до нього” . Головні особливості
антиреалізму він зводить до трьох: 1) припущення метафізиків, що зводяться до
“маніпулювання” прийомами спекулятивного розуму без жодної перевірки
досвідом; 2) слова метафізиків – аргумент на користь того, що “мова, якою
змушені користуватися філософи, цілком розрахована на реалістичний образ
думок, за своєю структурою є знаряддя реалізму і тому досить невдало слугує
ідеалістичним розмірковуванням”2; 3) міркування метафізиків, що є безсилими,
оскільки їхня опора міститься в об’єкті критики, і як тільки останній слабне під
шквалом критики, слабне й вона.
Підготовчі та прямі доведення складають позитивну підставу реалізму
англійського філософа. Стосовно першої групи П.Тихомиров робить наступні
висновки: А) доведення первинності – реалістичні уявлення передують
ідеалістичним у часі, тому останні не можуть бути утворені за їх відсутності;
перші є незалежними, тоді як останні – залежні від перших; Б) доведення
простоти – в основі свідомості, на яку опирається реалізм, лежить простий,
одиничний акт виводу, тим часом, як ідеалістична свідомість є наслідком ряду
актів; В) доведення ясності – елементи того акту мислення, що лежать в основі
реалізму, є достатньо “живими” та визначеними, тоді як ідеалістичні
забарвлення актів мислення є досить слабкими та нечіткими3.
В основі прямого доведення реалізму у Спенсера міститься факт
встановленого критерію істини, що у своєму визначенні має два моменти –
пошук критерію та його додаток.
Вчений схиляється до думки, що, незважаючи на серйозність аргументів на
користь реалізму, всі вони є безуспішними за відсутності припущення
загальновизнаної істини. Такий крок він вбачає у “особливому виді свідомості”,
форма якого визначає інші акти мислення. Ціль пошуку – те, що всі приймають
як трансцендентальну достовірність. Тому, розглядаючи приклади речень,
Спенсер наголошує на тому, що існує два класи останніх: ті, в яких іменник не
існує без прикметника, і ті, в яких не завжди іменник сполучається з
прикметником. Речення першого класу виражають той характер пізнання, у
якому річ, про яку йдеться, існує доти, доки вона “знаходиться перед
свідомістю”; речення другого класу складають основу пізнання, коли річ, про
яку йде мова, може зникнути зі свідомості, тоді як реально вона знаходиться
перед нею. Спенсер вважає, що саме перший клас речень володіє рисами
всезагальності та необхідності і є тим критерієм.
Додатком, зауважує український вчений, у Спенсера виступає “всезагальний
постулат” (для досягнення переконання в реалізмі слід вдатися до меншої
кількості припущень, ніж при прийнятті ідеалістичних висновків), що зумовлює
“позитивне виправдання реалізму”. Саме доведення здійснюється, керуючись
“всезагальним постулатом”, для того, щоб продемонструвати психологічну
неминучість реалістичних переконань. Як висновок, прийняття “перетвореного”
реалізму, сутність якого полягає “в утвердженні, що наше пізнання постає як рід
символізму, в якому, не дивлячись на велику схожість між символом і дійсністю,
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існує чітка, хоча й не пряма, відповідність між мінливим відношенням складових
частин першого і мінливим відношенням складових частин другого”1.
Критика реалізму Спенсера. Першорядну силу реалізму англійського
філософа П.Тихомиров вбачає у вдалих прикладах, відвертості та поміркованості
викладу, витонченості оцінок. Однак потреби філософського знання неможливо
задовольнити виключно переконливістю. “Воно вимагає, щоб істинне, в один і
той саме час, було достовірним, т.т., припускало перевірку своєї істинності,
згідно з обов’язковими критеріями розуму. Особливо це має значення в тих
випадках, коли відома істина є вагомою не сама по собі, але й як основа для
доведення інших істин…”2 Такий підхід, зауважує вчений, дає змогу
переглянути теорію Спенсера.
Серед аргументів негативних доведень найперше, що слід піддати сумніву,
вважає П.Тихомиров, це невірна позиція стосовно ролі розуму, яку Спенсер
безпідставно “принижує”, проголошуючи марними всі його самостійні
починання. Для вирішення цієї проблеми, вважає вчений, слід перенести акценти
з розуму на відчуття. На що спроможне емпіричне пізнання без розуму? Навіть
якщо і називати віру у верховну компетенцію розуму “забобонами”, тоді вкажіть
на те знання, що є обґрунтованим без цього “забобону”? Наступні доводи
Спенсера стосовно слів та міркувань метафізиків дійсно вказують на суттєві
ускладнення філософського пізнання, проте не стосуються виправдання
реалізму.
Набагато важливішою для розуміння інтерпретацій П.Тихомировим реалізму
Спенсера є його критика позитивних доведень (підготовчих і прямих). Аналіз
підготовчих доведень положень реалізму українським вченим сходиться до
наступних висновків: 1) первинність реалістичного світогляду по відношенню до
ідеалістичного, хибує на безпідставність, оскільки ані приклад “біографії душі
дитини” та посилання на звичаї дикунів, ані психологічне (замість логічного)
витлумачення часу не є переконливими прикладами; 2) стосовно доведення
простоти, відповідно, “положення Спенсера про те, що чим довша аргументація,
тим більша ймовірність того, що в ній помилка, ми готові визнати як простий
парадокс лінивого мислення, що веде боротьбу з критичним дослідженням та
віддає перевагу a priori вгадувати істину і помилку”3; 3) “аргумент ясності немає
і того позірного доведення, про який йшлося вище. Відомо, що звичні думки
завжди здаються нам досить очевидними і ясними, тоді як незвичні важко
засвоюються. А потім, ідеалістичні вчення не завжди бувають зрозумілими і для
їх розуміння слід виокремити той реалістичний елемент, що таємно
привноситься в них словами”4.
Серед важливих недоліків, під час розкриття аргументів на користь прямого
доведення реалізму, П.Тихомиров зосереджує увагу на нерозумінні, як він
висловлюється, з боку Спенсера справжніх задач гносеології. Виокремивши в
істинному пізнанні належність прикметника іменнику, англійський мислитель
зрозумів цю функцію як психологічну неминучість мислення відомого поєднання
вражень цілісним. Проте оскільки мова йде про індивідуальне мислення, тоді чи
1
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припустимо, щоб суб’єктивна необхідність мислити відомий зв'язок вражень
слугувала свідченням існування об’єктивного відношення між предметами? І
навіть якби ми від індивідуального мислення перейшли до загального смислу,
тоді б також залишалося в силі питання: за яким критерієм суб’єктивній
необхідності надається об’єктивне значення? Приклад Спенсера з
математичними аксіомами як очевидними істинами також, вважає П.Тихомиров,
не є виправданим, оскільки в математиці ми маємо справу не з пізнанням
трансцендентної реальності, а з пізнанням ідеальних законів, що є предметами
мислення. Математика не виходить поза сферу чистої думки та уявлення тоді,
коли реальне пізнання намагається узгодити уявлення з дійсністю.
Очевидність встановленого критерію також, наголошує вчений, викликає
більше запитань, ніж надає відповіді. Якими є умови доцільного застосування
критерію? Де критерій законного користування критерієм? Якщо останній
відсутній, тоді кожен, хто вдається до критерію, буде переконаний лише у своїй
правоті. Як переконати людину, яка оману вважає більш вірогідною ніж істину?
Відчуваючи слабкість позиції в цьому пункті, Спенсер слідом за аргументами
на користь “загального смислу” висуває, всупереч Міллю, власний варіант
вчення про походження аксіоматичних істин. Відомо, стверджує П.Тихомиров,
що Мілль вважає аксіоматичні істини суть індукціями, залежними від досвіду1. В
свою чергу, Спенсер визначає аксіоматичні твердження як такі, що є даними a
priori для індивіда та a posteriori для всього роду. Таким чином, всупереч
емпіричним заувагам Мілля, він пропонує свої еволюційні, намагаючись подати
своєрідне примирення емпіризму та апріоризму. Однак український вчений
переконаний, “якщо залишатись на ґрунті емпіризму, то доцільніше буде
обґрунтувати аксіоматичні істини… редукцією до відомих дослідів і
спостережень, ніж посиланням на несвідому реєстрацію дослідів, що надає лише
свідоме переконання…”2 Помилково визнавати аксіоматичний характер
індивідуального досвіду, навіть якщо керуватися посиланням на “віддалені
асоціації” поколінь предків, що закріпилися в нашій свідомості. Чому я маю
приймати на віру істинність факту спадковості, а не очевидність досвіду мого
життя за останнє десятиліття? “На нашу думку, віддавати перевагу
еволюційному апріоризму над емпіризмом Мілля, значить здійснювати кепський
обмін. Чистий емпіризм має свої недоліки, однак не слід замінювати його на
гірше… Теорія Спенсера має свою цінність, але для психології пізнання, не для
вчення про достовірність пізнання…”3
Наступний крок – критика застосування даного критерію Спенсера для
обґрунтування реалізму. Своє твердження, наголошує П.Тихомиров, він
розвиває з прямої констатації реальності зовнішніх предметів як фактів
безпосереднього сприйняття, відмовляючись від будь-якого обґрунтування.
Єдине припущення, що уможливлює такий висновок – достовірність сприйняття.
Однак саме в такий спосіб і ідеаліст може оголосити свої доводи безпосередньо
очевидними, і слід визнати, що “він зробить це з більшим правом, ніж реаліст”4.
1
Радше за все, мова йде про видання: Милль Дж. Система логики / Пер. с 5-го лондонского
издания Ф. Резенера. – СПб.; М., 1878. – Т. 1.
2
Тихомиров П.В. Реализм Спенсера (критический этюд) // Вера и разум. Богословскофилософский журнал. – Харьков, 1900. – Т. II. – Ч. II. – С. 317.
3
Там само. – С. 319.
4
Там само. – С. 324.
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Український вчений переконаний, що усвідомлення реально існуючого предмета
не може бути простим психічним актом. Це завжди взаємодія актів:
“усвідомлення зовнішнього існування завжди постає комбінацією відчуттів і
тому є не безпосереднє усвідомлення, а судження, що виведене з відчуттів за
допомогою спекулятивних аксіом”1. Тому, вважає П.Тихомиров, слід
поміркувати над питанням: хто знаходиться ближчим до істини, реаліст, що
існування зовнішньої реальності виводить з простого психологічного акту, чи
ідеаліст, який отримує істину внаслідок складної послідовності умовиводів?
Вирішення завдання ”позитивного виправдання реалізму” за рахунок
психологічної обумовленості реалістичного переконання для нормальної
свідомості здійснено Спенсером не без плутанини. Поряд з невдалим
поясненням значення терміна “свідомість”, П.Тихомиров переконаний, що
англійський вчений на місці гносеологічної відповідності постулює психологічну
закономірність, незважаючи на те, що питання реалізму є питанням
гносеологічним. Це, в свою чергу, призводить до відповідних наслідків під час
визначення форми необхідних суджень, як способу застосування до досвіду
категорій (причини, субстанції, простору тощо). Категорії як формальні
принципи синтезу чуттєвого матеріалу, межу свого застосування мають у
досвіді. Потрібні спеціальні доведення, вважає вчений, щоб продемонструвати
можливість використання категорій в організації системи досвідного знання, що
відображає трансцендентну дійсність. Якщо Спенсеру і вдалося показати, що
реалістичне переконання такою мірою необхідне, як і судження, що зумовлює
застосування категорій до досвіду, цим він лише довів, що “на практиці нашого
досвідного пізнання ми повинні уявляти собі зовнішній світ існуючим”2. Однак
гносеологічне питання має дещо іншу “компетенцію”. Ніхто не піддає сумніву
існування емпіричної реальності, вона існує, однак, лише як необхідний спосіб
представлення. Мова йде, наголошує П.Тихомиров, про те, чи існують речі
зовнішнього світу самі по собі. Дійсно, в межах досвідного пізнання ми мислимо
реалістично, але це уявлення може бути лише необхідною фікцією, що виконує
свою роль у синтезі елементів досвіду. Тому питання про трансцендентне
існування речей все одно залишається відкритим, і для свого позитивного
вирішення потребує створення спеціального доведення. Віднайти саме такого
роду доведення і не вдалося Спенсеру.
Отже, запропонована розвідка, метою якої було прослідкувати особливості
викладу та критики П. Тихомировим гносеологічних підстав філософії
Г.Спенсера, є актуальною, з огляду на реконструкцію історії історикофілософської думки в Україні, особливо при вивченні історико-філософської
спадщини П.В. Тихомирова. Оцінці гносеології англійського мислителяенциклопедиста як релятивізму та реалізму передував послідовний виклад
українським ученим його поглядів, відповідно до завдань історикофілософського аналізу. Вбачаючи в еволюційному характері основ пізнання
Спенсера догматизм та психологізм, як запоруку ненаукового підходу до
гносеологічної проблематики, П.Тихомиров відстоює позицію критицизму,
наголошуючи на достовірності умов пізнавальної діяльності. На нашу думку,
інтерпретація вітчизняним ученим поглядів Г.Спенсера демонструє його підхід
як історика філософії у роботі з конкретним матеріалом.
1
2

Там само. – С. 325.
Там само. – С. 330.
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УКРАЇНА – ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ

Рогожа М.М. (Київ)
УКРАЇНСЬКЕ ДОВКІЛЛЯ
У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
АКАДЕМІКА О.М. НІКОЛЬСЬКОГО
У статті розглянуто питання дослідження тваринного світу України у
працях академіка УАН О.М. Нікольського та їх вплив на формування
зоогеографічного районування українських земель. Показано спробу аналізу
створених ученим підручників і посібників, використання їх для організації
навчання.
Життєвий шлях та наукова діяльність видатного зоолога, академіка УАН
Олександра Михайловича Нікольського (1858-1942), нерозривно зв’язані з
Україною, оскільки другу частину свого життя, а це майже сорок років, він жив і
працював у Харкові.
З огляду на те, що до України вчений переїхав на запрошення вченої ради
Харківського університету обійняти завідування кафедрою хребетних тварин та
порівняльної анатомії (1903)1, від вказаної дати розпочався харківський період
життя та наукової діяльності вченого. Зауважимо, що в особі О.М. Нікольського
вітчизняна зоологічна наука мала знаного вченого. Внаслідок того, що протягом
80–90 рр. ХІХ ст. О.М. Нікольський здійснив декілька науково-дослідницьких
експедицій з метою обстеження хребетних тварин віддалених окраїн Російської
імперії (Мурманське узбережжя Білого та Баренцового морів (1880), о. Сахалін
(1881), Алтай (1882), Аральське море та ріки Аму- і Сирдар’я (1883), озеро
Балхаш і Семиріччя (1884), Північно-Східна Персія та Закаспійська область
(1885), Туркестан та басейн Аральського моря (1886), Крим (1888-1890)), тому
узагальнення результатів дослідження дали змогу йому зробити висновки про
1
Об избрании А.М. Никольского профессором зоологии Харьковского университета //
Харьковские губернские ведомости. – 1903. – № 63. – 8 марта.– С. 2.
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закономірності заселення хребетними тваринами відповідних територій. Ці
результати виявилися настільки значимими, що, крім усього іншого, дали
можливість О.М. Нікольському приступити до початку розроблювання нового
напряму в зоологічній науці – зоологічної географії (зоогеографії). Поряд з
теоретичним обґрунтуванням, він успішно розробив методологічні основи та
сформував зоогеографію як нову навчальну дисципліну і розпочав її викладання
в 1887 р. на природничому відділенні фізико-математичного факультету СанктПетербурзького університету1. На той час О.М. Нікольський уже отримав звання
приват-доцента після успішного захисту магістерської дисертації2. Через
порівняно короткий проміжок часу (1889) він підготував та захистив докторську
дисертацію3, яка також стосувалася встановлення закономірностей заселення
хребетними тваринами острова Сахалін і мала зоогеографічне спрямування.
Однак основним місцем роботи продовжував залишатися зоологічний музей
Академії наук, куди О.М. Нікольський перейшов працювати у 1896 р.
Попереднім місцем роботи була посада доглядача (хранителя) зоологічного
кабінету Санкт-Петербурзького університету, на якій він офіційно працював з
1881 р. Робота в зоологічному музеї Академії наук завідувачем відділення
холоднокровних
хребетних
(риб,
земноводних
та
плазунів)
для
О.М. Нікольського мала ряд особливостей. З огляду на те, що до музею постійно
надходили матеріали та колекції наукових експедицій, які досліджували
тваринний світ Російської імперії та суміжних територій, вчений мав змогу не
тільки проводити узагальнюючі дослідження хребетних, а й завдяки цьому мав
повні відомості щодо найновіших зоологічних та загальнобіологічних
відкриттів, що, безсумнівно, позитивно впливало на подальшу наукову
діяльність.
Усі наукові праці О.М. Нікольського, що стосувалися тваринного світу
України, закономірностей його формування та поширення, можна розділити на
кілька груп. Першу групу мають скласти наукові праці, що стосувалися
безпосереднього дослідження фауни окремих територій України. Тому до неї
віднесено наукові праці „Хребетні тварини Криму” (1891) та „Тваринний світ
Полісся” (1899). Вивчення стану рибних запасів Чорного моря та стану
риболовства на Очаківській науково-промисловій станції рибного господарства
(1922, 1923) дало йому змогу сформувати „Інструкцію для дослідження
риболовства в Чорному морі” та „Інструкцію для збирання відомостей про
ловлю ската в Чорному морі” як фіксований результат роботи4. Другу групу
утворено узагальнюючими науковими працями, серед них: „Плазуни і
земноводні Російської імперії (Herpetologia rossica)” (1905), „Географія тварин”
(1909), якій передували спеціальне дослідження „Земля і світ тварин (географія
тварин)” (1905), „Визначник плазунів і земноводних Російської імперії” (1907) та
тритомне видання „Плазуни”: Т. І. (1915), „Плазуни”: Т.ІІ. 1916., „Земноводні”:
1
Обозрение преподавания наук в Импер. Санкт-Петербургском университете. Весеннее
полугодие 1887/1888 учебного года. – С. 44.
2
Никольский. А.М. О фауне позвоночных животных дна Балхашской котловины // Труды
СПб. о-ва естествоиспытателей. – СПб., 1887. – Т. 19. – С. 59-138.
3
Никольский А.М. Остров Сахалин и его фауна позвоночных животных. Приложение к LХ
тому Записок Академии наук. – 1889. – 334 с.
4
Никольский А.М. Инструкция для исследования рыболовства в Черном море; Инструкция
для собирания сведений о ловле ската в Черном море // Бюлетень Всеукр. гос. Черномор.-Азов.
науч.-промысл. станции. – 1923. – № 4/5. – С. 3-5; № 6/7. – С. 8-10.
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(1918), яке вийшло у серії „Фауна Росії і суміжних країн”. Також окрему групу
склали неопубліковані наукові праці вченого. Вони зберігаються в Інституті
архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського1. Оскільки
О.М. Нікольський практично постійно займався науково-педагогічною
діяльністю, виділено групу навчальних підручників, створених ученим. До
останньої
групи
внесено
науково-популярні
видання,
підготовлені
О.М. Нікольським уже в Україні з використанням результатів досліджень
тваринного світу України.
Окремо маємо зазначити, що фауністичні дослідження хребетних тварин
нинішньої
території
України
проводили
зоологи-попередники
О.М. Нікольського з цих питань. Зоолога К.Ф. Кесслера (1815-1881) можна
вважати одним із перших природодослідників, хто на науково-обгрунтованих
засадах вивчав тварин України. Протягом 1842-1862 років він працював у
Київському університеті (тоді – університеті Св. Володимира) та здійснив
декілька наукових експедицій для вивчення хребетних півдня Європейської
Росії2. У Харківському університеті на той час досліджував фауністику
хребетних тварин професор О.В. Чернай (1821-1898), який безпосередньо
досліджував теріофауну Харківської губернії3. О.В. Чернай першим із
тогочасних учених провів аналітичне дослідження фауни ссавців та птахів
України, крім того, першим зробив зоогеографічне узагальнення видів хребетних
тварин окремих територій Слобожанщини. Знаючи скрупульозне ставлення
О.М. Нікольського до вивчення робіт з питань фауністичних досліджень,
можемо допустити, що останній був знайомий з результатами досліджень
О.В. Черная. Посилання О.М. Нікольського на дослідження плазунів та
земноводних, проведені К.Ф. Кесслером у Київському навчальному округу
знайдено у монографії „Гади і риби: За Бремом та іншими джерелами”, де
висловлено вдячність за використання матеріалів досліджень представників
класів риб, земноводних та плазунів4.
Питання, порушені проф. Чернаєм, певною мірою знайшли своє подальше
вирішення у науковій праці О.М. Нікольського „Земля і світ тварин (географія
тварин)” (1905)5, особливо в частині, що пояснювала особливості зміни видового
складу хребетних тварин у геоісторичному контексті. Мова йшла про
особливості динаміки видового складу птахів, що мешкали між ріками Дніпром
та Доном, тобто тією частиною території, яку пізніше було запропоновано
О.М. Нікольським вважати за східний зоогеографічний район України.
У подальшому до орнітологічних досліджень півдня Європейської Росії
приступив випускник Харківського університету М.М. Сомов, учень проф.
П.Т. Степанова. Дослідження М.М. Сомова, проведені також у Харківській
губернії, були прямим продовженням орнітологічних досліджень проф.
О.В. Черная. Значну допомогу в питаннях організації досліджень, ознайомлення
1

Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, ф. 232.
Кесслер К.Ф. Отчет о путешествии по Днепру в 1844 г. Отд. оттиск. – 1845; Естественная
история губерний Киевского учебного округа. – К., 1850-1856. – Вып. І-VІ; Путешествие с
зоологической целью к северному берегу Черного моря и в Крым. – К., 1861.
3
Чернай А.В. Фауна Харьковской губернии и прилежащих к ней мест. Выпуск II. Фауна
млекопитающих и птиц. Харьков. – 1853.
4
Гады и рыбы: По Брему и другим источникам / Сост. А.М. Никольский. – СПб.: Тип.
Блокгауза и Ефрона, 1902. – 872 с.
5
Никольский А.М. Земля и мир животных (география животных). – СПб., 1905. – 284 с.
2
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з науковою літературою і особливо визначенням добутих видів птахів надали
М.О. Мензбір та Ф.Д. Плеске. Результатом більш як десятилітньої праці
М.М. Сомова з вивчення птахів стала „Орнітологічна фауна Харківської
губернії” (1897)1. Формування О.М. Нікольським фондової орнітологічної
колекції Харківського університету, яка, за повідомленням Б.М. Мазурмовича,
не втратила свого значення й донині, відбувалося за сприяння М.М. Сомова та
при його допомозі. Тому можна припустити, що О.М. Нікольський особисто був
знайомий з М.М. Сомовим. Однак у науковій літературі це питання не
висвітлено. Матеріали для цієї колекції О.М. Нікольський збирав у ході
фауністичних досліджень, починаючи ще з 1902 р., про що засвідчив у своїх
спогадах В.А. Водяницький2.
Слід зауважити, що фауна Криму мала істотні особливості, тому вивчення
фауни хребетних тварин Кримського півострова О.М. Нікольський проводив
протягом трьох років (1888–1890). Вчений встановив, що формування
тваринного світу Криму відбувалося не тільки під впливом фауни Балканського
півострова та Кавказу, а й під впливом льодовикового періоду як геоісторичного
чинника. Значний вплив на поширення хребетних тварин Криму мали
орографічні фактори, за якими фауна розподілилася на представників степової та
гірської частини. У степовій частині (чорноземні та солончакові степи)
звичайними були суслики, тушканчики, хом’яки, тхорі, зайці, їжаки; з птахів:
журавель сірий, журавель-красавка, дрофи, стрепети, жайворонки, перепели,
коростелі, вівсянки, трясогузки, чирки; з плазунів: полози, гадюка степова,
черепаха річкова; з риб: карасі, шемая, пічкурі. Солончакові озера практично не
мають риби, лише іноді траплялася колючка триголкова. На берегах таких озер
не водилися жаби, тому відсутні чаплі, чайки і кулики. На Сиваші також немає
риби, за винятком Генічеської протоки, де траплялася камбала та інші види риб,
а тому звичайними були чайки, баклани, пелікани, лебеді. Учений з’ясував
характерну для Криму особливість тваринного світу передгір’їв, вважав його
буферною зоною, де фауна степів і гір виявилася змішаною. У цій частині
півострова хребетні найбільш різноманітні за видовим складом. Фауна гірського
Криму представлена різними групами хребетних тварин, зокрема, з ссавців:
вовки, олені, кози, куниці, лисиці, зайці; з птахів: сойки, синиці, дятли, сови,
ворони, малинівки, зяблики, грифи, орли тощо; з плазунів: жовтопузи, гекони; з
риб: вусачі, в’юни, форелі, головні, коропи, шемаї, пічкури.
У порівнянні з тваринним світом сусідніх територій (Балкани, Кавказ),
гірська фауна Кримського півострова бідніша. Тварини, звичайно поширені на
теренах гірського Кавказу, в умовах Криму відсутні (кабан, ведмідь, білка). За
О.М. Нікольським, Таврійські гори в кінці третинного – на початку
четвертинного періоду були нерозривно зв’язані з Балканами, Кавказом, що
зумовило відповідний тваринний світ. З настанням льодовикового періоду
Таврійські гори вкрилися льодом, що викликало зникнення певних груп тварин.
У кінці льодовикового періоду Крим відділився від Балкан, після т.зв. „озерного
періоду” утворилася Керченська протока, а північна степова частина покрилася
водою. Спочатку Крим являв собою острів, що існував раніше, ніж розпочалася
епоха розселення названих хребетних тварин, тому його тваринний світ відносно
1
Праці Науково-дослідного інституту біології і біологічного факультету, присвячені 150річчю університету. – Харків, 1955. – С. 86-87.
2
Водяницкий В.А. Записки натуралиста. – М.: Наука, 1975. – 193 с.
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бідний. Однак це твердження не стосується орнітофауни Кримського півострова,
яка порівняно багата птахами, оскільки він знаходиться на одному з важливих
шляхів осінніх перельотів птахів у Малу Азію, північ Африки та весняних у
зворотному напряму. Від 1888 р. О.М. Нікольський дослідженням фауни
хребетних Криму розпочав період вивчення тваринного світу України. Крім
того, наукова праця „Хребетні тварини Криму” мала характерне компонування:
зоогеографічна і систематична частина розпочиналися представниками класу
ссавців (Mammalia), а закінчувалася видами риб (Pisces).
Дещо пізніше, у 1899 р., О.М. Нікольський підготував працю „Тваринний
світ Полісся”1. Порівняно невелике за обсягом дослідження, всього 67 с., стало
помітною віхою у науковій біографії О.М. Нікольського, ним учений продовжив
вивчення тваринного світу України. У цьому ж році журнал „Природа і люди”
видав його принципово важливу працю „Географічне поширення тварин у
зв’язку з історією земної кори”2, яка також містила матеріали про тварин
України. У майбутньому заявлений напрям інтересів знайшов своє остаточне
формування й оприлюднення у монографії „Географія тварин” (1909)3. Вона
також вийшла в світ уже в харківський період життя та наукової діяльності
О.М. Нікольського.
Тваринний світ Полісся, яке за нинішнім територіальним поділом
знаходиться на території трьох сусідніх держав – Україна, Білорусь та Росія, –
являв собою значний інтерес не тільки з точки заселення території хребетними
тваринами, а також зоогеографічним поширенням мешканців. Вивчивши
поширення тварин основних класів хребетних, О.М. Нікольський установив, що
для українського Полісся найпоширенішими виявилися птахи, їх було
обліковано близько 250 видів. Звичайними птахами для Полісся виявилися чаплі
сіра та біла, гуска сіра, сірий журавель, глухар, тетерук, рябчик, лунь болотний,
сорокопуди, сови бородата та хатня, синиці, лелека, дятли, славки, дрозди тощо.
Ссавці були представлені порівняно невеликою кількістю видів (49), однак
саме це дослідження продовжило простежену в усіх зоогеографічних і
систематичних зведеннях та монографіях закономірність: таксономія видів
розпочиналася з представників класу ссавців (Mammalia). Тому опис поширення
звичайних для Полісся борсука, горностая, куниці лісової, рисі європейської,
видри річкової, зайця-біляка, косулі, лося, оленя благородного, кабана, лисиці,
бобра річкового, білки звичайної, зайця-русака, тхора лісового, ласки, їжака
цілком відповідало описам природи в контексті вивчення тваринного світу,
зробленим К.Ф. Кесслером у 1843 – 1844 рр. на території Київського
навчального округу4.
Пізніші дослідження наукового спадку О.М. Нікольського дали змогу
встановити, що досконале знання герпетологічної фауни, особливо її частини в
Європейській Росії, створило передумови для оприлюднення гіпотези про
зоогеографічне районування території України на основі поширення
земноводних та плазунів. Тому поширення тритона звичайного та гребінчастого,
1
Никольский А.М. Животный мир Полесья // Очерк работ Западной экспедиции по
осушению болот. – СПб., 1899. – С. 217-284.
2
Никольский А.М. Географическое распространение животных в связи с историей земной
коры // Природа и люди. – 1899. – № 12. – С. 133-195, № 13. – С. 211-212.
3
Никольский А.М. География животных. – Харьков, 1909. – 264 с.
4
Кесслер К.Ф. Отчет о путешествии по Днепру в 1844 г. Отд. оттиск. – 1845. – С. 5.
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ропух зеленої та сірої, жаб трав’яної та зеленої, і особливо плазунів: ящірок
прудкої, зеленої та живородячої, вужа звичайного, гадюки звичайної, мідянки та
веретінниці було покладено в основу формування межі поширення як чинника
районування1, оскільки р. Дніпро розтинала район Полісся практично навпіл.
Видовий склад риб Полісся не відрізнявся різноманітністю, проте
звичайними були щука, карась, лин, плітка, в’юн та окунь. Крім того, було
добуто з водойм Полісся представника класу круглоротих (Cyclostomata) –
міногу українську.
Протягом
1922-1923
р.,
одночасно
з
викладацькою
роботою,
О.М. Нікольський перебував консультантом Очаківської науково-промислової
станції рибного господарства. Вчений у своїх спогадах відзначав, що він двічі
(1922, 1923) здійснив наукові поїздки до Очакова на запрошення керівництва
станції. За підсумками поїздок О.М. Нікольський підготував „Інструкцію для
дослідження риболовства на Чорному морі” (1923), „Інструкцію для збирання
відомостей про ловіння ската на Чорному морі” (1923) та „Програму для
збирання відомостей про життя риб” (1923). Ці інструктивно-інформаційні
матеріали були причинно обумовлені.
Отже, вчений задав напрями іхтіологічних досліджень на Чорному морі. До
перспективних напрямів О.М. Нікольський відніс дослідження екології риб,
фауністики і систематики представників класу риб. Час довів, що домінуючими
виявилися два нових напрями: 1) порівняльні дослідження екологоморфологічного характеру; 2) дослідження функціональної морфології риб. Крім
того, О.М. Нікольський висловив пропозицію, що найоптимальнішим варіантом
вивчення міграції риб є їх мічення. Це питання набуло особливої актуальності,
оскільки було висловлено думку про можливості лову чорноморських риб на
шляхах їх міграцій. Перспективність пропозицій знайшла своє підтвердження у
повоєнний період2.
Друга група наукових праць про дослідження хребетних України розпочата з
принципово важливої наукової праці „Плазуни і земноводні Російської імперії
(Herpetologia rossica)” (1905), адже саме в ній О.М. Нікольський вперше
запропонував зоогеографічне районування України, взявши за основу
поширення характерних видів плазунів і земноводних. Вся територія Російської
імперії вченим умовно було розділена на 4 частини: Європейська Росія, Сибір,
Кавказ, Туран. У свою чергу Європейську Росію розділено на три частини:
західну, східну та Крим. Меридіональна вісь „Дніпро-Західна Двіна” ділила
західну та східну частини між собою, а Крим як складова частина мав свою
належність до Середземноморської під області3. Для географічного поширення
герпетофауни західної частини української території властива наявність ящірок
зеленої та прудкої типової, полоза чотирилінійного, ескулапового вужа, ропухи
очеретяної, райки, саламандри. Східній зоогеографічній частині України
характерні східна форма ящірки прудкої, полоза та переселенці здебільшого із
західної географічної області – черепаха болотна, ящірка живородяча, гадюка
1
Шарлемань М.В. Зоогеографічні райони України (спроба поділу) // Труди фізикоматематичного відділу Української Академії наук. – К.: ВУАН, 1926. – Т. ІІ. – Вип. ІІІ.
2
Агеєв Ю.Г. Про успіхи іхтіологічних досліджень на Чорному морі в 1953-63 рр. – М.:
Наука, 1968. – 243 с.; Никольский А.М. Пресмыкающиеся и земнововодные Российской империи
(Herpetologia rossica). – CПб., 1905. – 518 с.
3
Никольский А.М. Пресмыкающиеся и земноводные Российской империи (Herpetologia
rossica). – CПб., 1905. – С. 445.
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степова, вуж та деякі інші види. До плазунів Криму як зоогеографічної частини
належні ящірка степова, полоз леопардовий, полоз бурий, жовтопузик тощо. Ця
праця О.М. Нікольського стала відправним пунктом для подальших спроб
зоогеографічного районування території України, що переконливо підтвердило
вже згадане дослідження іншого українського зоолога М.В. Шарлеманя.
Спеціальне дослідження „Земля і світ тварин (географія тварин)” (1905)
О.М. Нікольського закладало основи розуміння закономірностей поширення на
землі хребетних тварин, етапи розвитку зоогеографічних досліджень, закладає
основи екологічної зоогеографії. Однак ця праця лише окреслила контури
зоогеографії, а своє повне наукове оформлення вони знайшли в монографії
„Географія тварин” (1909). Вихід цієї наукової праці означав завершення
формування нового напряму в зоологічній науці та сформування понятійного
апарату в ньому. Вчений запровадив у науковий обіг такі поняття: „географічний
центр
походження”,
„аборигени”,
„перехідні
форми”,
сформовано
внутрідисциплінарні (всередині зоологічної науки) та міждисциплінарні
(геологія, палеонтологія, зоологія) зв’язки, що виявилося реалізацією на
практиці еволюційних ідей вчення Ч. Дарвіна. Встановлено особливості
формування фауністичних комплексів Кримського півострова та доведено
острівний характер фауни, встановлено ендемічні види хребетних тварин.
Особливої уваги варто надати укладеному О.М. Нікольським „Визначнику
плазунів та земноводних Російської імперії” (1907). У ньому вперше у цілісній
системі видалося можливим не тільки виявити філогенетичні зв’язки між
окремими таксонами всередині класів плазунів чи земноводних, а й встановити
ті види плазунів і земноводних, які О.М. Нікольський систематизував особисто.
Оскільки заповнення цієї прогалини в знаннях про О.М. Нікольського мало
принципове значення, варто підкреслити, що встановлення назв видів,
визначених О.М. Нікольським, сприяло найбільш широкому і повному
формуванню наукового портрета вченого.
Першою працею, яку запропоновано для вивчення риб прісноводних водойм,
стали таблиці для вивчення іхтіофауни Європейської Росії1. Вихід її засвідчив
глибоке знання О.М. Нікольським видового складу риб внутрішніх вод, їх
географічного поширення та способу життя. Це питання вчений вивчав постійно,
що
засвідчили
архівні
матеріали
Інституту
архівознавства
НБУ
ім. В.І. Вернадського.
Вершиною природодослідницької діяльності О.М. Нікольського в
герпетології, її фауністичного та зоогеографічного спрямування став вихід у світ
тритомного видання О.М. Нікольського, яке враз зробило вченого видатним
герпетологом, відомим систематиком, визнаним авторитетом у галузі
дослідження земноводних і плазунів. Вихід у світ такого важливого дослідження
наочно показав перехід величезної кількості матеріалів герпетологічного
характеру в нову якість знання про представників амфібій та рептилій не тільки
території Російської імперії, а й суміжних країн. Знайшла свій подальший
розвиток тема районування на основі поширення або відсутності тих чи інших
видів земноводних чи плазунів.
Потрібно підкреслити велич таланту, силу волі та вміння подвижницьки
працювати, властиві О.М. Нікольському. Вказане видання містило 1190 с.
1
Никольский А.М. Таблицы для определения пресноводных рыб Европейской России. –
Харьков, 1913. – 22 с.
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тексту, 195 рисунків та 22 таблиці. Сотні імен вчених Росії, Європи, світу, тисячі
місць знайдення тих чи інших видів плазунів і земноводних, десятки
синонімічних назв латинською мовою, знання вченим систематизаційних
таблиць провідних зоологічних музеїв світу, періодизація узагальнень,
характерні фауністичні та зоогеографічні узагальнення щодо конкретних видів
тварин – саме ці риси вирізняють згадані праці О.М. Нікольського.
Таку працездатність О.М. Нікольський підтримував практично до кінця свого
життя. Свідчення цьому знайдено у матеріалах персональної справи академіка.
Про це ж повідомляв академік І.І. Шмальгаузен у листі до Президії ПриродничоТехнічного відділу ВУАН за кілька місяців до 50-річчя наукової діяльності
академіка О.М. Нікольського (лист від 28.ХІ. 1930р.). Він зазначав, що
О.М. Нікольський „...працює над дуже широкою темою чималого застосованого
значіння, вивчаючи... балянс органічної речовини в Чорному та Азовському
морях (завданням є з’ясувати питання про те, які саме організми беруть участь у
перетворенні енергії сонця на наші морські рибні багацтва і які стоять осторонь
від нього)”1. У цьому листі І.І. Шмальгаузен також порушив питання про
зарахування О.М. Нікольського, як одного з найстаріших академіків, до штату
академії, оскільки він та його родина вимушені жити і працювати, одержуючи
лише пенсію.
Вивчення фонду О.М. Нікольського в Інституті архівознавства Національної
бібліотеки України показало, що саме в період 30–40-х рр. ХХ ст. вчений
підготував декілька значних за обсягом рукописів наукових праць. Вони
стосувалися не тільки характерних для наукової діяльності О.М.Нікольського
напрямів досліджень, а й нових: анатомії, ембріології. Друге, перероблене і
доповнене видання „Географії тварин” (1909)2 (обсяг 1046 рукоп. арк.),
характерне істотним збільшенням фактичного матеріалу про тваринний світ
Палеарктичної області та різних територій Радянського Союзу. Посилено
екологічну частину стосовно значення фізичних умов для географічного
поширення тварин. Введено додаткові розділи: 1) Розподіл території
Палеарктичної області на райони у залежно від фауни прісноводних риб; 2) Роль
льодовикового періоду в історії фауни Палеарктичної області. Як підкреслив
О.М. Нікольський у передмові, при укладанні другого видання автор використав
доступний йому науковий матеріал включно до 1941 р. Якраз у першому
додатковому розділі значна частина матеріалів стосувалася дослідження
тваринного світу України. Детальне вивчення рукописної наукової праці
О.М. Нікольського засвідчило, що друге видання „Географії тварин” фактично є
новим виданням. Завдяки поділу наукової праці на 4 частини можна вважати
кожну з цих окремою книгою.
Оскільки О.М. Нікольський практично постійно займався науковопедагогічною діяльністю, виділено групу навчальних підручників, створених
ученим у харківський період життя. Він готував навчальні підручники не тільки
для студентів-зоологів. Нагадаємо, що О.М. Нікольський підготував підручник

1
Архів Президії НАН України. Персональна справа № 47 академіка Нікольського О.М.,
л. 25-26.
2
Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, ф. 232,
оп. 1, од. зб. 4, 202 с.
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для студентів-медиків та ветеринарів і назвав його „Медична зоологія” (1907)1.
Друга частина підручника мала назву „Систематичний опис тварин”, тому
містила відомості про основні класи хребетних тварин, визначення ознак,
властивих відповідному класу тварин та поширення тварин різних територій, у
т.ч. України. Зазначимо, що підручник „Медична зоологія” витримав шість
перевидань, останнє у вийшло у 1923 р. під назвою „Підручник зоології для
вищих навчальних закладів”. Це засвідчило не тільки значення та якість змісту
навчального матеріалу, вміщеного до підготовленого О.М. Нікольським
доповненого підручника, а й розширило можливості його використання.
Ще один підручник О.М. Нікольського „Біологія” (1924)2 вийшов також у
Харкові. Його слід вважати підручником для розвитку загальнобіологічних
уявлень. Уже вступна частина давала читачеві розуміння причин і принципів
поділу біологічної науки на менші структурні частини: зоологію, ботаніку,
анатомію, фізіологію, гістологію, ембріологію та палеонтологію. Виклад історії
розвитку біологічних знань та роль провідних учених-природознавців засвідчило
глибоке знання тенденцій розвитку світової науки. Оскільки О.М. Нікольський
володів досконалими знаннями з багатьох галузей біологічної науки, йому
вдалося спрямованістю викладу матеріалу сформувати, на наше переконання,
уявлення про фундаментальність знань про світ живого, однак учений зробив це
у доступній та зрозумілій формі. Для читача стало зрозумілим, що всяке явище в
живому організмі має свій причинно-наслідковий зв’язок. Загалом це видання
скоріше науково-популярне й покликане компенсувати брак загальних знань з
біології.
Видання „Історія біологічних ученнів” (1927)3 також варто віднести до
підручників з біології, оскільки у ньому 7 лекцій з історії біологічних учень були
прочитані академіком О.М. Нікольським аспірантам філософсько-соціологічного
відділу Українського Інституту марксизму. Передмову до „Історії...” та
коментарі до викладеного в лекціях матеріалу підготував С. Семковський. Це
одне з перших видань українською мовою, підготовлених О.М. Нікольським.
Попри заполітизованість курсу лекцій, вчений залишився вірним собі, тому в
черговий раз продемонстрував прекрасне знання історії основних відкриттів у
біологічній науці та їх вплив на формування узагальнень, зроблених на основі
цих відкриттів. Однак відзначено, що у тексті лекцій є багато спільного з
„Біологією” (1924). Можна припустити, що це видання є зв’язуючою ланкою між
науково-популярними книгами: „Біологія” (1924) і „Душа і мозок” (1924) та
наступними виданнями підручників.
„Практичний курс біології: посібник для робітфаків, профшкіл і
педтехнікумів” (1929)4 виданий О.М. Нікольським українською мовою для
надання практичної допомоги у справі підготовки кадрів з середньою
спеціальною освітою, зокрема педагогічною. Засади формування практичного
курсу заявлено у передмові, що дало змогу зрозуміти брак належної
загальноосвітньої підготовки тих юнаків та дівчат, які вступили на навчання для
1
Никольский А.М. Медицинская зоология: Учебник зоологии для студентов-медиков и
ветеринаров: В 2-х част. – Харьков, 1907. – 161 с.
2
Никольский А.М. Биология. – Харьков, 1924. – 189 с.
3
Нікольський О.М. Історія біологічних ученнів. – Харків, 1927. – 114 с.
4
Нікольський О.М. Практичний курс біології: Посібник для робітфаків, профшкіл і
педтехнікумів. – Харків, 1929. – 189 с.
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здобуття професійної освіти. Все видання укладач поділив на
передлабораторний та лабораторний періоди, що в умовах низького рівня
загальної підготовки давало змогу спочатку сформувати теоретичні знання.
Свідомо посилена автором практична частина можливість переведення знань
побутового рівня у науковий для заявлених категорій слухачів. Поєднання
теоретичного і практичного матеріалу при вивченні тварин побудоване так:
спочатку оволодіння загальними знаннями про певний клас хребетних, а потім у
лабораторному періоді дослідження найбільш характерного виду, добре
відомого слухачам. Зазначимо, що О.М. Нікольський добре знав принципи
дидактики, тому на початковому етапі засвоєння ґрунтувалося на індуктивному
методі, практична частина – на дедуктивному.
Ще один рукопис підручника для вищих навчальних закладів „Порівняльна
анатомія хребетних тварин” (574 рук. арк.)1 знаходиться в фонді
О.М. Нікольського Інституту архівознавства НБУ. Компонування навчального
матеріалу
невиданого
підручника
вкотре
підтвердила
відданість
О.М. Нікольського положенням еволюційного вчення Ч.Дарвіна, тобто
відповідно до тогочасних уявлень про філогенію хребетних тварин. Разом з тим,
прекрасне знання предмета дало змогу вченому уникнути схематичності,
зробити виклад матеріалу живим і зрозумілим, а висновки – науково
обґрунтованими. Більше того, виклад питання будови головного мозку
О.М. Нікольський подав з точки зору ембріогенезу, вчення про зародкові листки,
онтогенез ембріонів, чим засвідчив досконале знання праць О.О.Ковалевського
та інших видатних ембріологів.
Крім того, вчений також підготував рукописи „Визначник плазунів і
земноводних України” (103 рук. арк.), „Визначник прісноводних риб Росії,
України і Кавказу” (134 рук. арк.) та „Ембріологія людини і хребетних ” (551
рук. арк.).
До науково-популярних видань, виданих в Україні та на українському
науково-дослідному матеріалові слід віднести „Мій зоологічний сад на Україні
(зоологічна повість для хлопчаків і від хлопчаків)”2, рукопис якого також
зберігається в Іа НБУ. Сюжетна лінія, запропонована О.М. Нікольським,
передбачала ознайомлення з тваринним світом Слобожанської України. Знаково,
що цей віртуальний зоологічний сад, так яскраво зображений вченим на
сторінках рукопису, існував насправді. Головне, що він існував у мальовничій
природі України, а описані тварини – як складова цілісного тваринного світу
України. О.М. Нікольський був наділений даром неперевершеного оповідача, не
менш захоплено він умів переповідати на сторінках книг побачене, пережите,
осмислене та зрозуміле. Сказане повною мірою характерне і для книги „Мій
зоологічний сад на Україні”. Фактично О.М. Нікольський приїхав до Калмицької
слобідки, що у передмісті Чугуєва, для відпочинку та ведення фауністичних
спостережень. Зоосад ніхто не передбачав будувати, він a priori вже давно
створений й існував у природі. Переконані, О.М. Нікольський вважав, що
тваринний світ навколишньої дикої природи є найліпшим і найдосконаліше
організованим зоологічним садом.

1
Інститут архівознавства Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, ф. 232,
оп. 1, од. зб. 14.
2
Там само, ф. 232, оп. 1, од. зб. 4.
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Видання за обсягом невелике (220 арк.), однак мало характерне
компонування викладеного у книзі матеріалу. Така манера викладу науковопізнавального матеріалу характерна і для його раніше надрукованої монографії
„Географія тварин” (1909). Заголовок розділу, а весь матеріал книги розділений
на 24 розділи, має передану в концентрованому вигляді основну ідею розділу,
далі сформовані видатним вченим опорні поняття, під якими йшов виклад
основної частини матеріалу. Педагогічно така методика викладу матеріалу
сприяла швидкому засвоєнню друкованого матеріалу.
Перший розділ книги ввів нас у світ Калмицької слобідки, її жителів,
мешканців сусідніх з О.М. Нікольським будинків. Кожен наступний розділ у
певній послідовності знайомив нас з тією чи іншою групою хребетних тварин,
властивих околицям Чугуєва. Спочатку це купання птахів (домашніх і диких) у
перегрітому пилові слобідської дороги, яке носило санітарний характер. Потім у
ході щоденних екскурсій мова йшла про кошенят, жаб, черепах, жуків-оленів,
вудіння риби, їжаків, ластівок берегових та багато інших тварин. Вчений
торкнувся навіть питань садівництва України. Варто підкреслити, що цей
рукопис
необхідно
видати.
Ця
публікація
у
сьогоднішньому
постіндустріальному суспільстві необхідна. Вона дасть змогу багатьом читачам
повернутися у світ живої природи, на жаль, зникаючої, але так яскраво описаної
видатним ученим і популяризатором зоології О.М. Нікольським. Це стане
виявом нашої шани до цієї Людини.
З відстані років наукова спадщина видатного українського зоолога
О.М. Нікольського, можливо, дещо втратила свою актуальність, оскільки не так
часто використовується чи цитується у наукових працях наступних поколінь
природодослідників. Однак велич душі та подвижницька праця у царині
зоологічної науки практично до останніх років життя гідні поваги та шани.
Порівняно багато вчений зробив для вивчення тваринного світу України, саме
він стояв біля витоків формування української зоогеографічної науки, саме він
запропонував зоогеографічне районування території України на основі
поширення тварин певних класів, саме він готував підручники з біологічних
дисциплін для навчальних закладів України, чим зробив свій внесок у розвиток
знань про українське довкілля.
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УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Палієнко М.Г. (Київ)
ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ АРХІВІСТІВ
В ЕМІГРАЦІЇ: ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ, СТАН
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті відображено внесок представників української еміграції у
заснування центрів архівної україніки за кордоном, у збирання та
збереження пам’яток національної історії та культури, документальних
свідчень боротьби за українську державність та незалежність.
Однією з актуальних проблем української історіографії на межі ХХ –
ХХІ ст. стало дослідження ролі та значення центрів зарубіжної україніки,
визначення їх внеску у розвиток громадсько-політичної думки, збереження
національних традицій, поширення української культури у світі. Різні
аспекти діяльності кількох хвиль української політичної та економічної
еміграції перебувають сьогодні в центрі уваги істориків, соціологів,
політологів, культурологів. Безпосереднім поштовхом для актуалізації
вивчення даної проблеми стало здобуття Україною незалежності, відкриття
кордонів та налагодження контактів із представниками української діаспори
в різних країнах світу. Значною мірою збагатилася та розширилася
джерельна база досліджень, оскільки українські вчені отримали можливість
працювати з матеріалами розсекречених архівних та бібліотечних фондів, а
також безпосередньо знайомитися з «зарубіжною українікою» під час
наукових відряджень. Важливим результатом проведених досліджень стала
підготовка цілої низки монографій, дисертацій, статей, документальних
публікацій, навчальних посібників, присвячених історії виникнення та
діяльності громадсько-політичних, наукових, освітніх, культурних,
релігійних установ та організацій української еміграції, внеску діячів
української діаспори в національну та світову культуру1.
1
Див. зокрема: Зарубіжні українці: Довідник / С.Ю.Лазебник (кер. авт. кол.), Л.О.Лещенко,
Ю.І.Макар та ін. – К., 1991; Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як
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У
цьому
контексті
особливої
актуальності
набуває
теза
проф. Я. Калакури про «соборність національної історіографії». На думку
вченого, «українська історіографія вступила в нове тисячоліття в новій
якості, з новими силами і оптимізмом, повертаючи собі втрачену соборність
національної історичної думки, замовчувані або забуті імена істориків, їх
праці, воскресаючи і примножуючи наукові традиції та здобутки
попередників. Після багатьох десятиріч ідеологічної конфронтації й
протистояння настав період консолідації українських істориків різних течій,
наукових шкіл, політичних уподобань незалежно від місця їх проживання,
специфіки творчих методів, історіософської орієнтації»1. Такий підхід
спонукає істориків до проведення синтетичних досліджень, залучення до
аналізу ширшого кола джерел, критичного аналізу та вивчення творчої
спадщини українських та зарубіжних науковців.
Повертаючись до проблеми вивчення історії української еміграції, слід
відзначити, що одним із важливих аспектів діяльності її представників у
різних країнах світу була робота зі збирання та збереження пам’яток
національної історії та культури, які в силу різних об’єктивних та
суб’єктивних причин опинилися поза межами України. Симон Петлюра в
своїй програмній праці еміграційного періоду «Сучасна українська еміграція
та її завдання» наголошував на важливості та актуальності використання
емігрантами свого перебування за кордоном для збирання, вивчення та
опрацювання архівних документів з української історії. Серед завдань, які
голова Уряду УНР в екзилі висунув перед українською еміграцією, окремо
були виділені «архівні пошуки».
Заходами українських еміграційних громадсько-політичних, військових,
культурних та релігійних організацій у міжвоєнний період у Європі постали
такі центри архівної, музейної та бібліотечної україніки, як Головний
військово-історичний музей-архів Армії УНР у Тарнові (Польща),
Український національний музей-архів при Українському інституті
громадознавства, Музей визвольної боротьби України, Український
історичний кабінет при МЗС ЧСР (усі три – у Празі, Чехословаччина),
Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі (Франція),
Український музей-архів у Відні (Австрія). Історія виникнення цих осередків
та доля зібраних ними колекцій знайшла відображення у цілій низці праць
українських та зарубіжних дослідників (Л. Лозенко, П. К. Грімстед,

історичне і соціально-політичне явище. – К., 1994; Сидорчук Т.М. Наукова та культурно-освітня
діяльність української еміграції в Австрії (1919-1925): Дис. ... канд. іст. наук. – К., 1995;
Бублик Т. Наукова та культурно-освітня діяльність української еміграції в Чехословаччині та
Німеччині в 20-30-ті роки ХХ століття: Дис. ... канд. іст. наук. – К., 1997; Трощинський В.П.,
Шевченко А.А. Українці в світі. – К., 1999; Євтух В., Трощинський В., Попок А. Закордонне
українство: Навч. посіб. – К., 2005; Піскун В.М. Політичний вибір української еміграції (20-і
роки ХХ століття). – К.; Нью-Йорк, 2006 та ін.
1
Калакура Я.С. Українські історики на шляху до соборності національної історіографії //
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К., 2001. –
Вип. 54. – С. 11.
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М. Мушинка, М. Палієнко, А. Кентій та ін.)1. Однак до цього часу
залишається недостатньою мірою висвітленою роль окремих осіб –
організаторів архівної та пам’яткоохоронної справи в еміграції. На нашу
думку, історія збереження пам’яток визвольної боротьби українського
народу та національних культурних цінностей за кордоном потребує
персоніфікації,
тобто
проведення
конкретно-історичних
та
просопрографічних досліджень з метою визначення внеску в цю справу
українських істориків, архівістів, громадсько-політичних та церковних
діячів.
За складних умов еміграційного життя заснування кожного архівного
осередку в країнах осідку передбачало наявність у його організаторів чітко
визначеної громадянської позиції та вимагало копіткої, подвижницької, у
більшості випадків неоплачуваної праці. Специфіка функціонування цих
інституцій полягала в тому, що діячі, які очолювали їх роботу, були не
«керівниками-адміністраторами», а працівниками, на яких часто
покладалися обов’язки архіваріусів, охоронців фондів, діловодів. Імена
Дмитра Антоновича, Михайла Обідного, Симона Наріжного, Івана Рудичева,
Аркадія Животка, Володимира Міяковського, о. Мирона Горникевича мають
бути золотими літерами вписані в історію збереження національних
пам’яток за кордоном. На жаль, тривалий час життя та спадщина цих діячів в
Україні належним чином не вивчалися, а деякі з зазначених вище прізвищ
були маловідомими не тільки широкому загалу, а й вузькому колу
спеціалістів. Лише упродовж 1990 – на початку 2000-х рр. почали з’являтися
наукові розвідки біографічного характеру, статті в енциклопедичних
довідниках, були здійснені видання окремих їхніх праць, епістоляріїв та
мемуарів. Однак діяльність кожної з цих особистостей заслуговує, на нашу
думку, на окреме монографічне дослідження, з залученням матеріалів їхніх
особових архівів, висвітленням громадської, наукової, культурнопросвітницької праці, з глибоким та всебічним аналізом їхнього творчого
доробку.
Джерельну основу біографічних досліджень мають скласти, передусім,
матеріали особових архівних фондів цих діячів, а також документи тих
інституцій та організацій, у яких вони співпрацювали. Зокрема, у
1
Див.: Лозенко Л. Празький український архів: історія і сьогодення // Архіви України. –
1994. – № 1/6. – С.18-30; Grimsted P.K. The Odyssey of the Petliura Library and the Records of the
Ukrainian National Republic during World War II // Harvard Ukrainian Studies. – 1998. – Vol. XXII.
– P. 181-208; Grimsted Patricia Kennedy. Trophies of War and Empire. The Archival Heritage of
Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution. – Cambridge, 2001; Кентій А.В.
Фонд «Український музей у Празі» ЦДАГО України як складова «Празького Архіву» // Архіви
України. – 2000. – № 1-3. – С. 43-49; Палієнко М. Діяльність української еміграції із заснування
національного архівного центру за кордоном у 20-х рр. ХХ ст. // Історичний журнал. – К., 2004.
– № 3. – С. 27-38; Її ж. Український національний музей-архів у Празі (1923-1930 рр.): історія
створення та основні напрямки діяльності // Студії з історії архівної справи та
документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 13-24; Її ж. Невідомі сторінки історії архіву Уряду
ЗУНР у Відні // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 13-24; Грімстед Патриція Кеннеді.
„Празькі архіви” у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення еміграційної архівної
україніки. – К., 2005; Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його
фондів: Історико-архівні нариси. – К., 2005 та ін.
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Центральному державному архіві вищих органів влади та управління
України (ЦДАВО України) сьогодні перебувають на зберіганні особові
фонди Дмитра Антоновича (ф.3956, 2 описи, 73 справи за 1920-1944 рр.),
Михайла Обідного (ф.3504, 1 опис, 20 справ за 1889-1938 рр.), Симона
Наріжного (ф.4432, 1 опис, 13 справ за 1918-1947 рр.), Аркадія Животка
(ф.3560, 1 опис, 94 справи за 1917-1945 рр.), Володимира Міяковського
(ф.3966, 1 опис, 36 справ за 1903-1943 рр.).
Матеріали про архівну та музейну діяльність Д. Антоновича та
С. Наріжного представлені також у фонді «Управа товариства „Музей
визвольної боротьби України” у м. Празі (Чехословаччина)» (ф.4026);
документи М. Обідного – у фондах «Головний військово-історичний музейархів при Генеральному штабі військ УНР» (ф.3179), «Український
національний музей-архів при Українському інституті громадознавства в м.
Празі (Чехословаччина)» (ф.4018), «Український історичний кабінет у м.
Празі (Чехословаччина)» (ф.3866); документи І. Рудичева становлять основу
фонду «Українська бібліотека ім. С. Петлюри у Парижі (Франція)» (ф.4362)
ЦДАВО України. Цінне та високоінформативне листування С. Наріжного,
Д. Антоновича, І. Рудичева зберігається в колекції документів «Український
музей у Празі» (ф.269) Центрального державного архіву громадських
об’єднань України (ЦДАГО України); листування М. Горникевича – у
фондах ЦДАГО України та Центрального державного історичного архіву
України у м. Львові (ЦДІАЛ України).
Важливе значення для реконструкції цілісної біографії Д. Антоновича та
С. Наріжного мають матеріали, що зберігаються у фондах «Російські та
українські емігрантські товариства та організації в ЧСР (1918-1945)» (Ruské
a ukrajinské emigrantské spolky a organizace v ČSR) та «Музей визвольної
боротьби України» Національного архіву в Празі. У Музеї-архіві
Української вільної академії наук (УВАН) у Нью-Йорку зберігається
особовий фонд Володимира Міяковського, який був ініціатором заснування
та довголітнім директором цього найбільшого на сьогодні українського
архівосховища за кордоном.
Серед енциклопедичних видань, у яких подано стислі нариси про
діяльність українських архівістів в еміграції, слід відзначити
біобібліографічний довідник «Українські архівісти»1 та перший том
робочого зошита «Українська архівна енциклопедія»2. Упродовж останніх
років з’явилися окремі праці, присвячені висвітленню архівної та
пам’яткоохоронної діяльності Симона Наріжного3, Михайла Обідного1,
1
Див.: Шандра В. Антонович Дмитро Володимирович // Українські архівісти:
Біобібліографічний довідник. – Вип. 1 (ХІХ ст. – 1930-ті рр.). – К., 1999. – С. 18-20; Бутич І.
Міяковський Володимир Варламович // Там само. – С. 227-231; Климова К. Обідний Михайло
Юрійович // Там само. – С. 247-249.
2
Шандра В. Антонович Дмитро Володимирович // Українська архівна енциклопедія. А – Г.
Робочий зошит. – К., 2006. – С. 23-24.
3
Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон
Наріжний // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя
мировыми войнами. Результаты и перспективы исследований. Фонды славянской библиотеки и
пражских архивов: Сб. докл. междунар. конф. (Прага, 14-15 августа 1995 г.): В 2-х ч. – Прага,
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Володимира Міяковського2, Івана Рудичева3. На жаль, до цього часу
недостатньою мірою дослідженими залишаються «архівознавчий» та
«музеєзнавчий» аспекти діяльності Дмитра Антоновича (1877-1945), який у
1925-1945 рр. був директором найбільшого документального осередку
української еміграції міжвоєнного періоду – Музею визвольної боротьби
України в Празі4. Симон Наріжний відзначав, що з працею Д. Антоновича
були пов’язані формування та розвиток музею впродовж першого
двадцятиліття його існування. На думку С. Наріжного, саме Антонович «в
еміграційних обставинах поставив Музей ВБУ поза рямці політичнопартійних змагань і відносин», «виставив формулу, що Музей ВБУ збирає і
зберігає пам’ятки визвольної боротьби, але сам в тій боротьбі участі не бере
й на її прояви у сучасному житті не відзивається». Виступаючи за те, щоб
музей був «строго науковою установою», Антонович послідовно відстоював
його незалежність від сторонніх чинників5.
Будучи одночасно професором Українського вільного університету та
головою Українського історико-філологічного товариства, Д. Антонович
приділяв увесь вільний від викладацької та наукової роботи час
упорядкуванню та описуванню музейних та архівних експонатів. Окрім
адміністративних обов’язків він безпосередньо керував роботою трьох
відділів МВБУ – політично-дипломатичного, еміграційного та загального
(завідування четвертим – військовим – відділом було покладено на генерала
М. Омеляновича-Павленка). Д. Антонович був серед перших осіб, які
передали свої матеріали на зберігання до музейних фондів. У 1925 р. учений
передав до колекції МВБУ 342 од. зб., у тому числі листування,
дипломатичні та науково-літературні матеріали. Згодом він неодноразово
поповнював фонди МВБУ фотографіями, гравюрами, репродукціями творів
українських графіків М. Бутовича, П. Холодного, К. Антонович, В. Рубана та
інших українських митців. Д. Антонович безпосередньо упорядковував
мистецькі твори, виготовляв для них рамки, проводив реставраційні роботи.
Слід особливо відзначити той факт, що обладнання та полиці для зберігання
1995. – Ч. 2. – С. 806-815; Його ж. Симон Наріжний і Музей визвольної боротьби України в
Празі // Повернення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. –
Вип. 12: Матеріали наук.-практ. конф. „Симон Наріжний та українська еміграція 20–30-х рр.
ХХ ст. у Празі” (Полтава, жовтень 1998 р.). – К., 1999. – С. 35-48; Головацький І. Музей
визвольної боротьби України у Празі і діяльність в ньому Симона Наріжного // Там само. –
С. 132-136.
1
Палієнко М. Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Обідного в Україні, Польщі та
Чехословаччині // Пам’ятки України: Історія та культура. – 2005. – № 2. – С. 92-127.
2
Білокінь С. Архівіст Володимир Маяковський // Архівна та бібліотечна справа в Україні
доби визвольних змагань (1917-1921): Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 213-222; Його ж.
Таємниці архівів не вічні... // Сучасність. – 1998. – Ч. 10. – С. 57-80.
3
Палієнко М.Г. «Був вірний Петлюрі, є і залишаюся...» (Діяльність Івана Рудичева на посаді
директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) // Студії з історії архівної
справи та документознавства. – К., 2005. – Т. 13. – С. 192-198.
4
Біографічний нарис про Д. Антоновича див.: Ульяновська С., Ульяновський В. Дмитро
Антонович // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993. – С. 505514.
5
Цит. за: Мушинка М. Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів:
Історико-архівні нариси. – К., 2005. – С. 21.
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документів у приміщенні МВБУ були виготовлені власноручно
Д. Антоновичем та С. Наріжним.
У 1943 р. Д. Антоновича було заарештовано, що, на думку С. Наріжного,
згодом пришвидшило смерть ученого1. Наприкінці 1944 р. він потрапив до
лікарні, а на посаду директора МВБУ було призначено В. Дорошенка, який
обіймав її до свого від’їзду з Праги в квітні 1945 р. Опікуватися фондами
музею у цей час продовжували С. Наріжний, В. Міяковський, С. Сірополко,
К. Антонович та Є. Вировий.
Навесні 1945 р. намітилася тенденція до переїзду значної кількості
українських емігрантів з теренів Чехословаччини до західних зон окупації,
оскільки останні небезпідставно боялися політичних переслідувань з боку
радянських спецслужб. Залишили Прагу професори та викладачі УВУ,
Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова та інших
освітніх, культурних та мистецьких емігрантських установ. Опікуватися
збірками МВБУ в Празі залишився С. Наріжний. Водночас В. Міяковському
12 квітня 1945 р. було видано спеціальний мандат, за яким він мав
продовжити збирання пам’яток для колекції МВБУ на Заході, а також
відшукати можливі засоби для перевезення матеріалів з Праги до
нейтральної країни. Виконуючи це доручення, В. Міяковський під час свого
перебування в таборі для переміщених осіб в Авгсбурзі (Баварія) розпочав
комплектування нової колекції, яка стала основою збірки Музею-архіву
УВАН2.
28 квітня 1946 р. на загальних зборах Товариства МВБУ директором було
обрано Симона Наріжного (1898-1983) – відомого історика, професора
УВУ в Празі, вченого секретаря Українського історико-філологічного
товариства у Празі, автора фундаментальної праці «Українська еміграція».
Цей вибір не був випадковим, оскільки С. Наріжний упродовж багатьох
років брав активну участь у діяльності МВБУ, а з 1945 р. обіймав посаду
заступника директора3. Намагаючись врятувати музейні збірки від зазіхань
радянських спецслужб, С. Наріжний у серпні 1945 р. звернувся з листом до
Й. Сталіна, у якому наголошував на тому, що «Український музей є суто
науковою установою, заснованою на кошти американців (маючи на увазі
фінансування діяльності МВБУ у міжвоєнний період з боку українського
мецената із США К. Лисюка – М.П.), а майно американців-союзників не
можна вважати воєнною здобиччю Червоної Армії»4.
1
Бирич Я. [Наріжний С.] Сторінки з українсько-чеських взаємин. Український музей у
Празі. – Вінніпег, 1949. – С. 32. Див. також: Мушинка М. Музей визвольної боротьби в Празі... –
К., 2005. – С. 42.
2
Міяковський В., Волошина О., Іванівська Т. Музей-архів ім. Д.Антоновича Української
вільної академії наук. – Нью-Йорк, 1967. – С. 2-3; Палієнко М.Г. Скарбниця української історії в
США (З історії створення та діяльності Музею-архіву ім. Д.Антоновича Української вільної
академії наук) // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 204-205.
3
Про діяльність С. Наріжного на посаді директора МВБУ детальніше див. зазначені праці
М. Мушинки та матеріали наукової конференції «Симон Наріжний та українська еміграція 20–
30-х рр. ХХ ст. у Празі» (Полтава, жовтень 1998 р.), опубліковані у збірнику «Повернення
культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи» (К., 1999. – Вип. 12).
4
Мушинка М. Музей визвольної боротьби у Празі та його останній директор Симон
Наріжний. – С. 808.
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Цінним джерелом для відтворення тогочасної ситуації та заходів, які
вживав С. Наріжний щодо збереження колекцій МВБУ, є його листування з
митрополитом Іларіоном (І. Огієнком) та М. Єреміївим, що зберігається
сьогодні у фондах ЦДАГО України. Зокрема, у листі до М. Єреміїва від 22
червня 1946 р. С. Наріжний окреслював проблеми, які стояли перед Музеєм
та його керівництвом: «Насамперед треба впорядкувати врятований
музейний матеріал і забезпечити його дальше збереження, – підкреслював
він. – Це вимагає коштів. Тому мусимо старатися про відновлення збіркової
акції. Одночасно з тим дбаємо також про доповнення колекцій та
продовження музейної праці взагалі. Поза тим дуже важним завданням є
забезпечити музей відповідним приміщенням. Досягти того можна тільки
збудуванням нового музейного дому»1. Отже, С. Наріжний визначив
нагальні завдання: 1) упорядкування та збереження матеріалів, які
залишилися після війни, 2) винайдення на це коштів за рахунок організації
збирання коштів серед емігрантів, 3) продовження комплектування Музею
новими колекціями, 4) спорудження нового приміщення для Музею.
Однак незважаючи на всі спроби С. Наріжного, йому так і не вдалося
домогтися та одержати необхідну фінансову допомогу від західної
української діаспори. К. Лисюк ще у 1939 р. припинив спонсорувати
діяльність МВБУ, а в 1954 р. він заснував Український національний музей і
бібліотеку в Онтаріо (Каліфорнія, США) та проголосив його спадкоємцем
традицій МВБУ. К. Лисюк надіслав на адресу С. Наріжного 200 доларів,
вимагаючи, щоб останній переслав до США найцінніші архівні матеріали.
Проте С. Наріжний не погодився на цю пропозицію і надіслав Лисюку лише
депоновані ним матеріали. Після того К. Лисюк розпочав тривалу боротьбу в
західній пресі з С. Наріжним, звинувативши останнього в зраді інтересам
української нації та передачі збірок МВБУ радянським спецслужбам2.
Морально підтримати С. Наріжного у його протистоянні з представниками
української еміграції у США та Канаді щодо подальшої долі музейної
колекції намагався у свої листах митрополит Іларіон3.
Докорінна зміна політичної ситуації в Чехословаччині після приходу до
влади комуністів внаслідок державного перевороту 28 лютого 1948 р.
призвела до остаточного припинення діяльності українського еміграційного
музейно-архівного центру на її теренах. Згідно з розпорядженням
представників нової чехословацької влади 26 березня 1948 р. Товариство
«Український музей» офіційно припинило своє існування, а матеріали музею
були опечатані4.
1

ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 463, арк.39-39зв.
Див. дискусію з цього приводу у пресі між К. Лисюком та С. Наріжним: Лисюк К. Музей
визвольної боротьби України // На слідах. – Онтаріо, 1955. – Ч. 4; Лисюк К. Хто поповнив
національний злочин? Під суд українського громадянства. – Б. м., 1961. – 86 с.; Бирич Я.
[Наріжний С.] Сторінки з чесько-українських взаємин. Український музей у Празі. – Вінніпег,
1949. – 36 с.; Наріжний С. Матеріали до історії Музею визвольної боротьби України. Як
рятували Музей ВБУ / Видано на правах рукопису. – Цюрих, 1957-1959. – Вип. 1-4.
3
ЦДАГО України, ф. 269, оп. 1, спр. 463, арк. 62-62 зв.
4
Про подальшу долю колекції МВБУ див. зазначені праці М. Мушинки, а також: Грімстед
Патриція Кеннеді. „Празькі архіви” у Києві та Москві: Повоєнні розшуки і вивезення
2
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Однією з найпомітніших постатей в історії Української бібліотеки імені
Симона Петлюри в Парижі, її «душею» був Іван Рудичів, який стояв біля
колиски її творення і своєю повсякденною титанічною працею спричинився
до зростання бібліотечної колекції, її упорядкування та збереження за
складних умов еміграційного життя у Франції. У лютому 1927 р.
В. Прокопович покликав його до підготовчої праці із заснування бібліотеки,
і з того часу кожен день його життя був пов’язаний з розбудовою та
діяльністю цієї установи, якій судилося стати справжнім пам’ятником
Симонові Петлюрі на чужій французькій землі. Від того часу він не тільки
щоденно працював над поповненням та упорядкуванням бібліотечних та
архівних фондів, а й постійно мешкав у приміщеннях, які винаймала Рада
бібліотеки для розташування зібраної колекції.
І. Рудичів виконував функції не лише бібліотекаря та директора, а й вів
усю технічну, канцелярську та господарську роботу. Але з кожним роком це
давалося йому все важче і важче, оскільки він страждав на тяжку хворобу
очей і поступово втрачав зір. Задля збереження цілісності бібліотечного
зібрання, І. Рудичів погодився після його опечатування та вивезення
нацистами у 1941 р. виїхати до Берліна, повіривши обіцянкам останніх
розгорнути там роботу Української бібліотеки. У Берліні І. Рудичів перебував
упродовж 15 місяців – з 14 червня 1941 р. до 27 жовтня 1942 р. За цей час він
так і не побачив там бібліотечного зібрання, оскільки спецслужби Третього
Рейху після побіжного ознайомлення зі складом колекції дійшли висновку, що
вона не має для них «оперативної» цінності, і вирішили залишити її не
розпакованою. Перебуваючи у Берліні, І. Рудичів вирішив зафіксувати на
папері події, пов’язані з останніми місяцями функціонування бібліотеки в
Парижі, процес її опечатування та вивезення нацистами. Спогади І. Рудичева
«Як це було», а також укладені ним описи бібліотечного зібрання міжвоєнного
періоду сьогодні зберігаються у ЦДАВО України і мають велике значення для
реконструкції історії Української бібліотеки імені Симона Петлюри та складу
її книжкової і документальної колекції1.
З ім’ям Михайла Обідного (1889-1938) пов’язане створення та
діяльність цілої низки музейно-архівних центрів української еміграції в
міжвоєнній Польщі та Чехословаччині – Головного військово-історичного
музею-архіву Армії УНР, Музею-архіву визволення України, Українського
національного музею-архіву, Українського історичного кабінету при МЗС
ЧСР. Лише цей перелік засвідчує ту важливу роль, яку відіграв М. Обідний в
охороні українських пам’яток на чужині. У фондах ЦДАВО України
зберігаються особисті документи М. Обідного, офіційне та приватне
листування, рукописи праць, уривки з щоденника, оригінали та копії
численних звернень до державних, військових та громадських діячів УНР та

еміграційної архівної україніки. – К., 2005; Палієнко М.Г. Архіви української еміграції у
радянських спецсховищах (переміщення, опрацювання, використання) // Український
історичний журнал. – 2006. – № 1. – С. 196-213.
1
Див. публікацію документів: Йосипишин Я., Палієнко М. Українська бібліотека імені
Симона Петлюри в Парижі в світлі джерел та спогадів. – К.; Париж, 2006.
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українських емігрантів, що стосувалися організації збирання, зберігання та
вивчення пам’яток війни та революції1.
М. Обідний мав значний досвід роботи в музейно-архівних осередках ще
в «доеміграційний» період, зокрема, в Катеринославському музеї ім. Поля,
Київському мистецько-промисловому, Кам’янець-Подільському церковноісторичному. В часі Української революції він був віце-директором
Державного військово-історичного музею в Києві, членом Комісії для
охорони пам’яток при Головному управлінні мистецтв і національної
культури. Перебуваючи з листопада 1920 р. в еміграції у Польщі,
М. Обідний, за влучним висловом А. Животка, став «на варті коло охорони
історичних пам’яток визвольної боротьби»2, очоливши спочатку військовоісторичний відділ Генерального штабу Армії УНР, а згодом і Головний
військово-історичний музей-архів (ГВІМА). Крім того, він виконував
обов’язки секретаря Українського військово-історичного товариства у
Польщі, працював у Архівній комісії при Міністерстві освіти УНР та в
Комісії для дослідження українських пам’яток у польських музеях у Кракові.
У 1921 р. М. Обідний виступив одним з ініціаторів заснування Музею-архіву
визволення України.
Характеризуючи складну, подеколи жертовну працю М. Обідного зі
збирання та збереження архівних документів у Польщі, А. Животко
пригадував одну зустріч з ним, що відбулася взимку 1920-1921 рр. у Тарнові:
«На дворі страшенний мороз. Забігаю до невеличкої кімнатки, набитої
архівним і музейним матеріалом, а серед нього в незносному холоді, з
опухшими від холоду руками М. Юрк. Обідного за їх розробкою і
порядкуванням, також привітного, бадьорого, усміхненого, як колись було в
Україні. Ледве міг витримати кілька хвилин залишаючи його при праці далі,
що провадив він її при цих умовах неухильно кожного дня, байдужий до
зимна, до холоду і ін., чого не бракувало»3.
Розуміючи небезпеку перебування еміграційного архіву на теренах
Польщі за несприятливих політичних умов, що склалися на початку 1920-х
рр., М. Обідний ініціював переговори з Українським громадським комітетом
в ЧСР щодо перевезення документальних збірок до Праги та заснування там
Українського національного музею-архіву (УНМА), який він вважав
«українською національно-культурною фортецею на Заході». Після переїзду
М. Обідного до Праги та вивезення туди частини архівних збірок з Польщі,
його восени 1923 р. було призначено «кустосом і управителем відділів
документів і музейного» УНМА.
У статті «Наші завдання в охороні пам’яток» М. Обідний обґрунтував
основні вимоги до налагодження архівної та музейної справи в еміграції. Він
вважав, що до музею необхідно надсилати не тільки пам’ятки, а й відомості про
їх місцезнаходження – організації, приватні особи (таким чином було
сформульовано ідею про створення інформаційно-пошукової бази даних про

1
Значною мірою ці документи були використані при підготовці зазначеного вище
біографічного нарису про М. Обідного (див.: Пам’ятки України. – 2005. – № 2. – С. 92-127).
2
ЦДАВО України, ф. 3866, оп. 1, спр. 48, арк. 24.
3
Там само.
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місцезнаходження українських архівних збірок за кордоном). Крім того,
М.Обідний звернувся до всіх, хто з будь-яких причин не міг передати
документальні збірки до Музею-архіву, з проханням надіслати покажчики
(описи) цих матеріалів, що давало змогу деякою мірою «координувати працю по
збиранню пам’яток», а також створювало певні умови для полегшення
пошукової роботи майбутніх дослідників історії української еміграції. У цьому ж
контексті він розглядав питання про збирання інформації про українські
пам’ятки, що знаходяться в державних та приватних колекціях інших країн.
Водночас М.Обідний підкреслював важливість збирання інформації не тільки
про пам’ятки визвольної боротьби 1917-1920 рр., а й українські документи доби
середньовіччя та нового часу: «щодо пам’яток за старі часи, які тим чи іншим
шляхом попали до чужоземних архівів, музеїв, бібліотек та до поодиноких осіб,
то збиранням докладних відомостей про ці пам’ятки в першу чергу мусить
зайнятися українська еміграція, використовуючи нагоду свого перебування в
різних державах Європи»1.
Велику роль у збереженні архівних збірок Уряду УНР та приватного архіву
В’ячеслава Липинського відіграв митрополит Андрей Шептицький.
Безпосереднім виконавцем «архівних» доручень митрополита та його довіреною
особою був о. Мирон Горникевич, призначений 1923 р. парохом церкви св.
Варвари у Відні. 26 квітня 1934 р. внаслідок тривалих переговорів, які від імені
митрополита проводив М. Горникевич, між А. Шептицьким та Є. Петрушевичем
була підписана угода про передачу архівних матеріалів Уряду ЗУНР для
зберігання у філії Національного музею, яка була заснована А. Шептицьким у
Відні2. До цього осередку надійшли також документи з приватного архіву
В. Липинського, одна частина якого була придбана А. Шептицьким ще за життя
вченого у 1929 р., а інша була передана згідно з його заповітом (М. СавурЦипріянович передав М. Горникевичу листування, незакінчені праці, записки,
нотатки до «Спогадів з мого життя», щоденники, копії документів Українського
посольства у Відні). З огляду на складну політичну ситуацію митрополит
А. Шептицький прийняв рішення не перевозити їх до Львова, а залишити у
Відні. Отже, під опікою М. Горникевича у Відні опинилися архіви ЗУНР та
особисті папери В. Липинського.
Таким чином, справа збирання та збереження українських історичних та
культурних пам’яток за кордоном охопила достатньо широке коло українських
громадсько-політичних та культурних діячів в еміграції, однак найбільший
внесок у заснування та організацію діяльності закордонних архівно-музейних
осередків здійснили ті з них, які безпосередньо очолили роботу зазначених
інституцій (Д. Антонович, С. Наріжний, М. Обідний та ін.). Їхнє послідовне
служіння ідеї незалежності України, самовіддана праця задля збереження
документальних свідчень боротьби українського народу за власну державність,
загалом громадська та наукова діяльність заслуговують на докладне вивчення та
висвітлення у монографічних дослідженнях, статтях, підручниках з історії,
культурології, архівознавства та музеєзнавства.
1
Обідний М. Наші завдання в охороні пам’яток // Вістник Українського національного
музею-архіву при Українському інституті громадознавства у Празі. – Прага, 1928. – Ч. 1. –
С. 10-11.
2
Про це докладніше див.: Палієнко М. Невідомі сторінки історії архіву Уряду ЗУНР у Відні
// Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 13-24.
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РЕЦЕНЗІЇ

Федоренко О.А. (Київ)
ПРИРОДА І ГЕОПОЛІТИКА:
РОЗДУМИ НАД КНИГОЮВ. СНІЖКА «ШЛЯХ»
У статті розглядаються аспекти концепції «осмислення терену» вченогоукраїнознавця В. Сніжка стосовно становлення людини як феномена
планетарного простору, загальних і специфічних особливостей формування
людських спільнот, зокрема українського етносу та його державотворчої
традиції.
Людина у процесі свого життя та діяльності існує у певному природному
середовищі, використовуючи його ресурси та можливості для задоволення
власних потреб, вона одночасно створює господарські об’єкти та соціальні
інституції. Виробничі можливості людини дають змогу їй включати в основи
власного багатовимірного буття не лише предмети сучасного матеріального
світу, але й засоби, які залишилися від різних геологічних та біологічних епох
становлення Землі ще до виникнення людини.
Природне середовище є найголовнішим чинником існування й розвитку
людства, формування суспільних відносин та політичних і державних структур.
Ґенеза людства є складовою частиною загальної ґенези планети, а тому всі
процеси, досліджені в природі, притаманні і людським суспільствам та кожному
людському організмові зокрема. Середовище існування людини поділяється на
три групи компонентів:
а) природні компоненти – повітря, вода, ґрунт, гірські породи тощо;
б) антропогенні компоненти, створені людиною, – будови та споруди,
транспортні магістралі, галузі промислового і сільськогосподарського
виробництва;
в) соціокультурні компоненти – явища та предмети соціального і
культурного життя.
У контексті трьох зазначених компонентних сфер життєдіяльності людство в
природних чи антропогенно змінених ландшафтах використовувало для
підтримки власного існування ґрунти та інші ресурси біосфери, що
акумулювалися в ній мільйони років.
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Діяльність кожної окремої людської особини чи певних людських спільнот
завжди була пов’язана з географічними факторами. При цьому взаємини
людства з конкретним природним довкіллям визначалися господарськими
потребами та технологічними можливостями його освоєння, потребами життя,
цілями природокористування.
На рубежі ІІ і ІІІ тис. відбувається формування постіндустріального типу
розвитку світової цивілізації, в якому домінує інформаційно-технологічний
спосіб виробництва. Сутність цієї моделі розвитку полягає у формуванні в
планетарному масштабі нових відносин, які базуються на вільному обміні та
синтезі інформації. Незважаючи на ці зміни, суб’єктами історії світової
цивілізації залишаються етноси та нації, які мають певні орієнтири і власні
шляхи втілення національної ідеї.
Потенційна загроза екологічно-техногенної планетарної катастрофи через
послаблення контролю держав над ядерною енергією, процесами розвитку
електроніки, інформатики, слабку контрольованість стрімкого розвитку генної
інженерії, техногенні й антропогенні навантаження на біосферу Землі ставить
нагальним питання консолідації людства, зокрема, в таких масштабних сферах,
як наука (сфера, що продукує нові знання) й освіта (сфера, що апробує знання і
забезпечує досягнення необхідних результатів теоретичного й прикладного
характеру). Явища глобалізаційного процесу (планетарний інформаційний
простір, світовий ринок капіталів та робочої сили, інтернаціоналізація проблем
впливу людства на навколишнє середовище, локальні війни провідних держав і
терористичні акти, спрямовані проти них) є актуальними для всіх країн світу, а
зокрема й для України в аспекті зміцнення її державного суверенітету згідно з
нормами міжнародного права.
Геополітичний напрям аналізу світових процесів сформований у другій
половині ХІХ ст. З цього часу можна стверджувати про становлення геополітики
як наукової галузі знань, а саме про виокремлення її предмета дослідження,
понятійно-категоріального апарату, обсягу інтересів та закономірностей
розвитку.
Одним із перших розробників концептуальних засад наукового дослідження
впливу географічних факторів на політику держави був німецький географ
Фрідріх Ратцель. Виникненню його концепції сприяло наукове середовище кінця
ХІХ ст., насамперед провідні позиції вчених, які були прихильниками клітинної
(організмової) теорії організації життя. Основою цієї теорії було твердження про
те, що держава – це одна з форм життя на земній поверхні.
Першим ввів поняття «географічна політика» (геополітика) шведський
науковець Рудольф Челлен у праці «Держава як форма життя» (1916 р.),
присвяченій дослідженню держави як географічної структури на земному
просторі. З його погляду, прагнення держави до розширення території і
посилення впливу у світі є природним процесом і результатом реалізації
основних напрямів її розвитку, зокрема, таких, як географічна політика,
біологічна політика, соціальна політика, економічна політика, демографічна
політика, владна політика.
На думку українського вченого В. Сніжка, життя є провідною ідеологією
нашої Планети, а збереження та продовження життя в усіх його проявах та
формах – головна планетарна мета людства.
В історії людства найважливішим чинником розвитку, безперечно, було
природне довкілля, проте його вплив відбувався в певних конкретних формах.
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Ця особливість обумовлювалася відмінностями геологічної будови певних
територій, наявністю на них більших чи менших водойм, ландшафтними
умовами для освоєння чи розширення простору заселення. Друга важлива
особливість полягає в планетарності людської цивілізації, тобто розвитку
людини як єдиного антропологічного виду та розвитку людських спільнот у
процесі торгівельних, культурних та військово-політичних контактів між ними.
Море, степ, гори та інші природні комплекси Землі впливали на формування
загальних рис структури людини, поділу її на раси як різновиди одного цілого,
формування перехідних расових груп, що обумовлювалося просторовокліматичними відмінностями територій та довготривалим адаптативним
періодом існування людей на них.
Психологічні та фізіологічні особливості кожної людської спільноти
формувалися на певному природному терені з характерними для нього умовами
(структура рельєфу місцевості, біологічні та абіотичні системи). Перебуваючи
під впливом різних природних ландшафтів (гори, долини, рідколісся, болота,
лукове різнотрав’я, моря, річки), люди з перших періодів свого існування
поєднувалися спочатку в групи за родинною близькістю і за спільністю мети та
засобів її реалізації, а згодом у групи, які самоідентифікувалися за духовною
близькістю
та
поєднувалися
спільними
особливостями
розуміння
навколишнього світу.
Людство – невід’ємна складова частина природи. Людина, як і всі живі
організми, характеризується тенденціями обміну речовин, відтворювання,
саморегуляції та еволюції за допомогою природного відбору, зародження і
розвитку в процесі існування.
Інтегрована система знань певного суспільства є ідеологією всього
суспільства, тобто є основою його відокремлення від інших і самодостатнього
розвитку на основі власних та світових законів. Ідеологія є системою знань, яка
відтворює психологію суспільства через соціокультурні сфери життя.
Визначальний вплив на формування ідеології будь-якого суспільства мають
просторово-територіальні чинники, які обумовлюють виникнення, розвиток і
взаємодію етносів, націй, держав. Комплексно досліджує просторовотериторіальні чинники виникнення етносів, націєтворення і державотворення
геополітика, яка є надзвичайно багатогранною науковою галуззю, що поєднує
знання з історії, філософії, етнології, географії, політології, соціології.
Головним завданням геополітики в сучасних умовах багатовимірного буття є
дослідження глобальних і взаємозалежних проблем у двох концептуальних
парадигмах: збереження ідентичності етнонаціональних спільнот та
утвердження суверенного статусу їхніх держав; вирішення проблем глобального
масштабу (розрив у рівнях розвитку різних регіонів світу, екологічні,
енергетичні, продовольчі та демографічні кризи).
Становлення геополітики як наукової дисципліни в Україні, зокрема, як
дослідного напряму в українознавчій науці відбувається у процесі інтеграції і
синтезу знань про державну традицію нації та становлення автохтонного етносу
в умовах впливу різноманітних природних й кліматичних факторів, іноземних
соціально-культурних та політичних структур. Опрацювання та структуризація
знань із геополітики, накопиченої в українознавстві інформації про явища
взаємозв’язку природи й суспільства, здійснюються у межах концентру «Україна
– нація і держава», а також відбувається систематизація знань з інших
концентрів, які виявляють закономірності взаємовпливу природних явищ і
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політичних процесів: загальних для всіх країн світу та специфічних для України
й українського світу. Крім того, потрібно враховувати різницю двох
методологічних підходів до теоретичного аналізу становлення геополітики:
політологічного (дослідження політологів та науковців інших галузей, які
здійснюються в інститутах НАН і вищих навчальних закладах, про форми
політичного життя, економічні, політичні та територіальні інтереси тієї чи іншої
країни в певних регіонах) і українознавчого.
Українські вчені, які є прихильниками першого підходу, розглядають роль та
місце України у світі, ґрунтуючись на двох історичних періодах: існування
України як об’єкта геополітики та міжнародних відносин у рамках Російської
імперії та СРСР; 1991 р. – по нинішній час – існування України як суб’єкта та
об’єкта міжнародних відносин.
Для обґрунтування українознавчого підходу доцільно розглядати процес
становлення України як суб’єкта геополітики на підставі погляду на Україну як
«геополітичну реальність», сутність якої полягає в єдності ландшафтногеографічних чинників природи та культурних й політичних форм розвитку
етнонаціональної спільноти.
Специфічними елементами природного терену України є відносно рівнинний
характер рельєфу, поєднання лісу та степу (Полісся, лісостеп, степ), наявність
великих рік, зокрема Дніпра, чорноземних ґрунтів та величезних запасів
корисних копалин. Саме їх взаємодія впливає на формування змісту поняття
«геополітична реальність» як про окрему і своєрідну ділянку біосфери, про що
свідчать писемні пам’ятки діячів різних епох – географів, істориків,
мандрівників, державних та військових керівників. Джерельний матеріал
дослідження України як геополітичної реальності в часі і просторі умовно можна
поділити на два часові шари: перші писемні свідчення про мешканців нашого
терену відомих під назвами «кіммерійці», «скіфи», «сармати», «роксолани»,
«анти», «руси»; свідчення реальних історичних осіб (істориків, літераторів,
політичних діячів та ін.) про державний чи бездержавний статус території нашої
країни.
Ідейний досвід українства становить зміст українознавства як інтегративної
науки про становлення етносу, трансформації його в націю і створення власної
держави, так і специфічної науки про український етнос, його історичну місію,
засоби її здійснення. Осмислення особливостей становлення українського етносу
і формування духовних й політичних традицій нації є найголовнішим
проблемним завданням сучасних українознавчих досліджень.
Інтеграція та синтез знань про традиції автохтонного етносу, фактори, які
вплинули на його становлення як феномену в історії людства (природа, клімат,
земельні ресурси, природні надра, водні та лісові ресурси), є головним
проблемним завданням геополітичних досліджень в українознавстві.
Основою становлення українського етносу було формування спільної
світоглядної традиції, що, зокрема, виявляється у збірці текстів, яка отримала
умовну назву «Велесова Книга». Незважаючи на різні думки науковців щодо її
достовірності написання у VІ – VІІІ ст. н.е., вона виявляє протиставлення
представників протоукраїнської спільноти відносно греків і варягів. Таке
мислення «ми – вони» відображало два природно-просторові впливи на давню
українську територію, які обумовлювали два типи самоорганізації слов’янських
племен на нашому терені: військово-політичний (захоплення варягами Києва та
інших територій теперішньої України, згодом виконання ними в новоутвореній
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Київській державі поліцейських та управлінських функцій, здійснення дій щодо
інтенсивної експлуатації поневоленого населення та самоствердження як
найвищої верстви); релігійний (запровадження на державному рівні
християнства князем Володимиром у 988 р. з метою нівеляції соціальнокультурних особливостей слов’янських племен та інтеграції населення).
У процесі становлення українського етносу та формування його
менталітетно-духовних особливостей визначальними є три принципово відмінні
за аспектами взаємозв’язку природних умов і людських спільнот періоди.
Перший період – це формування давнього автохтонного населення та
особливостей його землеробської самосвідомості від трипільської цивілізації до
кінця І тис. н. е. Людина в цей період на давньому українському терені була
невід’ємною складовою географічного середовища, суб’єктом впливу природних
умов. Клімат, географічне середовище, харчування були визначальними і
взаємозалежними факторами формування антропологічних, ментальних та
світоглядних особливостей протоукраїнських спільнот, насамперед в аспектах
соціокультурної і державницької самоідентифікації.
Другий період – інтеграція слов’янських племен у ІХ-ХІІ ст. у процесі
протиставлення впливам природно-просторових систем Сходу (Хозарський
Каганат), Півдня (Візантія), Півночі (загони варягів). Основною особливістю
цього періоду було використання варязькою провідною верствою просторового
положення давньої України у її стратегічних інтересах. Стрижневою основою
створеної цією верствою Київської держави була торгівля, що велося такими
основними шляхами: водний шлях «із варяг у греки» між територіями
скандинавського півострова, Прибалтики і Середземномор’я; шлях суходолом із
Києва через Болгарію і територію угрів на Балкани; «шовковий» шлях
суходолом на схід повз Азовське море, Дон, Волгу і далі на Схід; торгівельні
магістралі Великого Новгорода і Тмутаракані до сучасних територій Сибіру,
Поволжя, Кавказу, а також у Західну Європу – з одного центру, в Азію – з
іншого. Торгівельні та військово-політичні контакти владної верхівки і
населення Київської держави сприяли становленню давньоукраїнської держави
як суб’єкта геополітики і міжнародних відносин на центричному просторі між
природно-просторовими системами Півночі і Півдня, Сходу і Заходу.
Третій період – соціально-психологічна консолідація населення у межах
давньої України. Визначальними для цього періоду є два цілком різні чинники:
християнство і входження до субстратної основи автохтонного етносу
представників кочових спільнот, зокрема половців, чорних клобуків, торків,
берендеїв, печенігів. Ці чинники були головними в процесі формування козацтва
як військово-політичної та охоронної структури автохтонного населення, що
стало основою формування у середині ХVІІ ст. «Війська Запорізького»,
Української держави як суб’єкта геополітики на європейському просторі.
Проблемні аспекти впливу унікального комплексу простору, території, землі
на становлення української
етнічної спільноти,
формування моделі її
державницького світорозуміння розглядає у концепції «осмислення терену»
видатний біолог і психолог В. Сніжко.
У книзі «Шлях» учений пропонує логічну модель становлення та розвитку
людини як індивідуума, мозкова діяльність якого обумовила відповідні
параметри розвиненості, досконалості та достатності всіх інших форм на Землі.
Домінантною ознакою величі людських спільнот він вважає мистецтво, що є

504

Рецензії

найвиразнішим висвітленням світоглядного осмислення взаємодії природного
довкілля і людини в просторі й часі.
Заперечуючи хибні роздуми про можливість існування людини поза
етнічною приналежністю, В. Сніжко висловлює власну концептуальну думку
про те, що географічно-психологічний вплив на конкретну людину та етнос
загалом у давні часи відтворюється в наступних поколіннях.
Основна ідея наукової діяльності В. Сніжка полягає в осмисленні зв’язку
нинішніх поколінь українців із засновниками власного етносу. Генетичний код
людського організму та природний ландшафт аналізуються як два системні
складники, що формують конкретний комплекс культурних, соціальних і
світоглядних взаємин.
На його думку, визначальною передумовою розвитку етнічних спільнот є
біогеографічне середовище. Він пояснює процеси і явища, що характеризують
творення етносів, особливостями положення і природних умов певної території,
зокрема клімату, ландшафту, рослинного світу.
Етнос визначається вченим як унікальна історична спільність людей, що
існує протягом тисячоліть на власному терені та має спільну мову, культурні та
побутові традиції. Спільність мови й території вчений вважає головною
передумовою формування етносів, а згодом усвідомлення їхніми
представниками своєї місії і творення власної національної ідеї.
Аналітичні роздуми автора значною мірою впливатимуть на формування
поглядів сучасних та майбутніх українців. Серед них і міркування про життя як
найважливіше поняття, що визначає сутність всіх інших фундаментальних
категорій, наукові висновки про його виникнення в космічному просторі та
неповторність і невідновність первісних земних умов життя.
В. Сніжко в постановці питання про загадку життя орієнтується на
актуалізацію наукової спадщини видатного біохіміка В. Вернадського,
розглядаючи природне довкілля і людські спільноти як дві взаємопов’язані
форми існування життя. Аналізуючи ці проблеми, він концентрує увагу на ідеях
вічності та безпочатковості життя.
Зародження життя та розвиток людності на українському терені вчений
розглядає через осмислення закономірностей розвитку людства, явищ природи
та художньої й писемної творчості людини.
В. Сніжко є розробником природознавчого напряму українознавчих
досліджень, який, на відміну від етнопсихології, що вивчає і пояснює життя
існуючого етносу, спрямований на вивчення передумов, що сприяють
виникненню певних типів людності як суб’єктів світового цивілізаційного
розвитку, формуванню етносів у безпосередньому зв’язку з природою. Тому в
його науково-дослідній роботі актуальними є такі аспекти: втілення
сформованих у давні часи пріоритетів соціального й господарського життя в
козацтві та інших суспільних і державотворчих явищах; поєднання в сучасній
Українській державі процесів відтворення цінностей автохтонного етносу і
формування громадянського суспільства.
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