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УКРАЇНА – ПОСТУП

Кононенко П.П., Кононенко Т.П. (Київ)
КОНЦЕПЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОГРАМИ НАЦІОНАЛЬНОДЕРЖАВНИЦЬКОГО ВИХОВАННЯ

Вступ
В основу Концепції та Програми національно-державницького
виховання покладено програмові принципи і засади міжнародних
конвенцій про дітей та Конституції України. Зокрема:
Положення Конституції України:
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична,
соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою
соціальною цінністю.
Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ.
Стаття 8. Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української
нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних
народів і національних меншин України.
Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Стаття 23. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї
особистості, якщо при цьому не порушує права і свободи інших людей
та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і
всебічний розвиток її особистості.
8

Україна – поступ

Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і
віросповідання…
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а
школа – від церкви…
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов'язків перед
державою…
Стаття 51. Батьки зобов'язані підтримувати дітей до їх повноліття.
Повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх… батьків.
Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження…
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідується за
законом.
Стаття 53. Кожен має право на освіту.
Стаття 54. Держава сприяє розвиткові науки, встановленню
наукових зв'язків України зі світовим співтовариством. Культурна
спадщина охороняється законом.
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися
Конституції України та Законів України, не посягати на права і
свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє
від юридичної відповідальності.
Духом Законів Конституції та національного і зарубіжного
педагогічного досвіду зумовлюються такі засади виховання:
Теоретичні засади концепції національно-державницького
виховання
І.
І.1. Найголовнішим завданням суспільства завжди було, є і буде
виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом
є єдність особистих та національно-державних інтересів.
І.2. Найвищою метою виховного процесу є формування людської
особистості з багатими почуттями, глибокими мислительноінтелектуальними спроможностями та універсально-широкими
інтересами.
І.3. Кожна дитина (людина) – це органічна частка природного
соціуму і водночас є окремим самодостатнім світом з властивими
лише їй рисами єства, характеру, нахилами й уподобаннями, власним
природним покликанням, світосприйняттям, світорозумінням; волею і
долею.
І.4. Природний генотип людини формується в лоні матері й
кристалізується до трьох (п'яти) років. І постає він, передусім, як тип
родовий. Його збагачення здійснюється у процесі виховання від
колиски і до завершення життя як типу соціального, етно-культурного,
державно-політичного, психічно-духовного; як особистості діяльновольової і творчої.
І.5. Виховання починається з колиски за визначальної ролі батьків.
Продовжується до завершення життєвого шляху на засадах та
засобами народної і академічної педагогіки; з використанням
вітчизняного і відповідного його традиціям та суспільним інтересам
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зарубіжного досвіду; за активної ролі державних і громадських органів
управління та освітньо-наукових, культурологічних, мистецьких,
фізкультурних та оборонно-спортивних інституцій.
ІІ.
ІІ.1. Українство – феномен світовий: світовими є український
етнос, його мова, культура, покликання та історична роль і місія.
Відповідними змістом і формами мають бути й масштаби,
принципові засади, орієнтири, пріоритети та засоби виховання.
ІІ.2. Головним об'єктом (а з часом – то й суб'єктом) виховання є
дитина: її фізичний стан і культурно-мистецький світ, її природні
нахили й суспільно-політичні, націо-державні інтереси, її
етнопсихологічні особливості та пріоритетні орієнтації, емоційноінтелектуальні можливості, ідеали та плани, вольова здатність робити
свідомий життєвий вибір.
ІІ.3. Людину в її біолого-соціальній, державно-політичній сутності
як представника громадянського суспільства формують: батьки (сім'я,
рід), природа (екологія), мова, історія, культура, мистецтво, життєвий
досвід, дошкільні установи й різні типи середніх та вищих навчальних
закладів, тип етно-національних відносин, державного й суспільного
люду, конфесійні, фізкультурно-спортивні й патріотично-оборонні
організації, особливості Конституції і законів, ЗМІ та характер участі у
міжнародному житті.
Багатосторонність природно-життєвих зв'язків та багатовекторність
суспільних орієнтацій вимагає й універсальності методів та засобів
виховання.
ІІ.4. Виховання дитини (громадянина) має бути діяльним, чітко
спрямованим на мету, суголосним у теорії і практиці, поорієнтованим
на самопізнання й пізнання світу, на його перетворення й
самотворення у світлі найвищих гуманістичних та національнодержавницьких ідеалів, на розвиток історичної пам'яті, почуттів і
понять совісті й честі, особової гідності й національної гордості за свій
народ, за приналежність до його держави, мови, культури, традицій і
діянь українських світочів-державотворців, освітян, учених,
хліборобів, полководців, винахідників, письменників, художників,
композиторів, архітекторів, діячів театру й кіно, творців Конституції,
філософсько-гуманістичних концепцій, теорій, космологічних та
землезнавчих гіпотез і відкриттів, великих аналітиків минулого і
сучасного та пророків майбутнього. Усіх тих, хто здійснив вагомий
внесок у розвиток світової цивілізації та культури.
ІІ.5. Найбільш ефективним завжди вважалося виховання на
прикладах життєдіяльності батьків (історії роду, що органічно
поєднується з історією народу), навколишньої природи, розкриття
секретів і величі національно-державної мови, культури, міжнародної
ролі і місії Батьківщини, видатних здобутків її славних синів і дочок у
всіх сферах світового поступу. У тому числі – педагогіки, починаючи
від авторів літописів, Ярослава Мудрого, митрополита Іларіона і
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Володимира Мономаха, Ю.Котермака і П.Русина, П.Сагайдачного і
Б.Хмельницького, Л.Барановича, Ф.Прокоповича і Г.Сковороди,
Т.Шевченка, М.Максимовича і В.Каразіна, Ю.Федьковича і
М.Шашкевича, О.Потебні, П.Юркевича і М.Драгоманова, Б.Грінченка,
І.Франка і М.Грушевського, К.Ушинського і С.Русової, С.Сірополко,
Г.Ващенка і В.Яніва, А.Волошина і О.Шаяна, Д.Чижевського,
Ю.Бойка-Блохина, Ю.Шевельова, Є.Федоренка і В.Сухомлинського...
Маємо бачити й усвідомлювати світ, таємниці життя і рух до нього
через найголовніші етапи, закономірності, особливості, інтереси,
уроки життя та розвитку рідної Батьківщини, органічно пов'язаної зі
світовою еволюцією ще з найдавніших епох та формацій, коли вона
була активним суб'єктом розвитку світової цивілізації та культури.
ІІІ.
ІІІ.1. Першими вчителями дітей є їхні батьки (члени роду). Тому й
виховний процес має починатися з виховної роботи педколективів з
батьками: з роз'яснення батькам та усвідомлення ними сутності й ролі
матері та батька, природи і прав дитини; розуміння того, яку роль
відіграє в житті немовляти (дитини) особистий приклад батьків: і в
сімейно-родових стосунках, і в ставленні до їхніх батьків, до історії
народу, до рідної природи, мови, культури, нації і держави; до
принципів і норм поведінки, праці та побуту; зрештою – до процесу
власного навчання й громадянсько-культурного зростання, бажання й
уміння виховувати дітей. Від їхньої готовності відповісти на питання:
«Чи знаєш ти, як світ створено?.. І що то є – людина?» (Володимир
Мономах); «Звідки пішла руська земля і хто в ній першим почав
урядувати? Як руська земля постала» («Літопис Аскольда» та «Повість
минулих літ»); «Нащо нас мати привела? Чи для добра, чи то для зла?
Нащо живем? Чого жадаєм?»; «Хто ми? чиї, яких батьків діти? Ким, за
що закуті?» (Т.Шевченко); та що «коли б ми вчились так, як треба, то
й мудрість би була своя»?! А також: що означає – вчитися і вчити?!
Найвищою турботою вихователів є дитина; метою і мірою успіху
діяльності педагогів є міра фізично-духовного, ідейно-культурного,
політичного розвитку дітей (учнів, студентів) як свідомих носіїв
інтересів громадянського суспільства.
Визначальною постаттю навчальних закладів був, є і буде учитель.
Найпершою рисою (якістю) кожного вчителя має бути вроджена
любов до дитини та природний нахил до виховання, до синтезу
народної і академічної педагогіки.
Народну педагогіку впродовж тисячоліть творили люблячі матері й
батьки (бабусі й дідусі), які заради щастя дітей самі проявляли взірці
праці й культури (побутової, виробничої, суспільних відносин,
ставлення до природи, рослинного і тваринного світу, слави далеких і
близьких предків), людяності і громадянського сумління, совісті й
честі, уміння матерів берегти і множити культурні традиції, родинний
добробут, сім'ю як основу держави, а батьків – мужньо й жертовно
захищати і рід, і Батьківщину та славу і будучину своєї етно-нації,
держави, мови, культури, активну роль народу у світовому розвитку. А
11

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

всім разом – творити освіту й науку, мистецтво високої гуманістичної
правди й краси, незрадливої любові та вірності до національних
святинь, і тим самим – до загальнолюдських цінностей.
Великою скарбівнею народної педагогіки стали «Велесова книга»,
міфологія і фольклор як втілення загальнонародного досвіду, мудрості,
моралі й етики поколінь.
Втіленням єдності народної і державницької педагогіки стало
«Поучення дітям» Володимира Мономаха – великого князя, політика і
філософа, котрий на схилі літ поставився до написання «поучення» як
до найважливішої справи життя, як до заповіту і батька, і керівника
держави.
Символічно, що дітьми для Володимира Мономаха постають і рідні
сини та онуки, і громадяни як діти всієї держави. Не менш вагомо й те,
що сам Володимир Мономах був представником Візантійської
імператорської родини та батьком членів англійської королівської
династії. Отож дивився на світ з вершин і міжнародного досвіду.
Однак найголовнішими для Володимира Мономаха були інтереси,
сучасне й будучина рідного народу. Саме тому його поучення-заповіт
органічно поєднує: особистий досвід багаторічного життя; традиції
родинного виховання; найвищу на той час освіту Київської держави й
зарубіжні здобутки в системі виховання й навчання.
Повчальним є вже сам початок: готуючись в останню дорогу,
наголошує великий князь і батько численної родини, я вирішив
поділитися своїм багаторічним досвідом. І хай комусь мої поучення не
сподобаються, але я мушу поділитися своїм і позитивним, і гірким
досвідом, бо він може стати повчальним для всіх. Отже, живіть за
правилом: що знаєте – того не забувайте, а чого не знаєте – того
вчіться. І в свого роду та народу, і в інших народів (як наш батько –
Ярослав Мудрий). До того ж учіться як розуму, так і людяності. А
саме: намагайтесь і осягнути, як світ створено, що є людина та що –
добро і зло; і зрозуміти, як на цій основі стати людьми, творити благо
(дбати про дітей і сиріт, немічних калік і вдів, бути не споглядачамипустельниками, а активними життєтворцями). І це – на всіх рівнях: як
особистого життя, так і загальнонародного, побутово-суспільного і
державно-політичного; слухаючись свого як розуму, так і серця,
керуючись інтересами як прагматичними, так і етико-естетичними,
філософськими та фідеїстичними. Дбаймо про єдність і щастя як
кожного зокрема, так і всього народу.
Володимир Мономах не мислив окремо виховання й окремо
навчання. Для нього те й те було частиною єдиного процесу –
формування особистості – свідомого своєї ролі й долі громадянинагуманіста рідної держави. Природно, що його педагогіка стала і
синтезом грецько-еллінських, візантійських, римських, англійських
виховних традицій, і вершиною вітчизняної суспільно-політичної
думки, а завдяки цьому – вершиною всієї тогочасної європейської
педагогіки.
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Думки про роль людини та значення своєї держави в
загальносвітовому процесі визначають і принципи виховання
митрополита Іларіона та Кирила Туровського, церковної і військової
тогочасної еліти, літописців Київської держави. Переконливі приклади
тому – «Літопис Аскольда», «Повість минулих літ» і ГалицькоВолинський літопис з їх провідною ідеєю: розкрити поколінням, «як
виникла руська земля, хто в ній першим почав урядувати та як руська
земля постала». Бо хто не знає свого минулого, той приречений не
знати щасливого майбутнього, шляхів до нього.
Для відповіді на питання автори використовують міфологію,
Біблію та фольклор, а також інформацію про майже всі зарубіжні
країни. Однак в ім'я виховання людини-громадянина Київської
держави усе те береться через призму зародження, становлення,
розвитку своєї Батьківщини – суб'єкта й об'єкта світового процесу.
Тому бачимо розселення і життя племен від сотворіння Світу та поділу
країв між синами Ноя, але все те – співвідносно з розвитком племен і
держави Київської Русі, завдяки чому світова еволюція розкривається
через призму, передусім, власного досвіду та інтересу. Постає
цілісність світу.
Бачимо цілісний світ і в ньому – сотні поколінь наших пращурів.
Простір і час стають критеріями та принципами бачення життя, а
відтак – і власного світосприйняття та патріотизму, а те й інше –
причетності до загальнонародних справ. Нарівні «філософії серця» –
філософії людяності, демократії і свободи. Ідеал свободи постає в
Іларіона як універсальний принцип-вимога навіть у визначенні
божественної природи Христа.
Ці домінанти становлять сутність та ідеал вітчизняної педагогіки і
наступних епох.
ІІІ.2. Епоха середньовіччя ідеалом і мірою людини та виховання
підносила міру віри, набожності, відданості не так світським
(життєвим), як церковним канонам, Богові, а не людині. І це навіть при
тому, що наукові основи розуміння світу, людини, поступу і благодаті
на цьому етапі розробляються, головним чином, у церковних
інституціях (монастирях), а релігійний фанатизм ставить поза законом
не лише досвідне знання (науку), а й різні модифікації віри, розпалює
тотальні конфлікти.
Україна не уникла міжконфесійної боротьби, але в ній переважала
толерантність у питаннях індивідуального віросповідання. Найвищого
напруження міжконфесійна боротьба сягає у добу національновизвольних змагань, коли проблема віри стає аналогом проблеми
суверенітету й свободи особи, суспільства, держави і її церкви та
права, мови, культури, освіти, міжнародної ролі. І віра стає аналогом
патріотизму та висоти душі.
З плином часу в системі виховання й навчання світські та церковні
компоненти все більше диференціюються. В європейських конвенціях
розмежування тих компонентів стає принципом, оскільки: 1) є
держави, у тому числі й Україна, в яких панує багатоконфесійність, і
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культивування одного з віровчень може породжувати гострі
конфлікти; 2) є віруючі і є атеїсти; нав’язування певних релігійних
орієнтацій є порушенням прав людини. Обов’язковим є розрізнення
віри, релігії і церкви – кожне з них має свою ментальність і виконує
специфічну функцію.
Необхідно з позицій історизму і толерантності висвітлювати
взаємовідносини релігійних систем, у тому числі язичництва й
християнства, не випускаючи з уваги, що вершинні явища світової
культури (еллінської грецької і римської, китайської, індійської,
української) породжені язичницькою віро-філософією.
Неприпустимо уроки розкриття релігійної еволюції підміняти
проповіддю абсолютних переваг однієї конфесії. Аналогічно: не
можна забувати, що кожна держава потребує своєї національної
церкви, а народ – утвердження морально-етичного віровчення.
XIV ст. стає рубіжним як у виборі стратегічної орієнтації
суспільства, так і в розробці питань педагогіки виховання.
Україна
недвозначно
підтверджує
свій
одвічний
природовизначений курс на єдність з Європою. Система виховання й
навчання в епохи Реформації, Гуманізму, Відродження та
Просвітництва все очевидніше еволюціонує в напрямку гуманізації та
домінування світської освіти. Тому сотні представників молоді вчаться
(а багато з них і залишається на професорських чи й ректорських
посадах в університетах Італії, Франції, Німеччини, Польщі,
Угорщини) в центрально- та західноєвропейських освітньо-наукових
закладах, засвоюють найпередовіші гуманістичні виховні концепції
(Бекона, Декарта, Кампанелли, Мора, Лейбніца, Коменського, Локка,
Гердера, Дідро), але при цьому принципово стоять на ґрунті
вітчизняних традицій та інтересів, навіть вибором прізвищ (як Павло
Русин) підкреслюють своє українське етно-національне первородство.
Навіть Київська Мазепинсько-Могилянська академія спочатку
зациклюється на греко-римських, іудейсько-польських реаліях та
образних орієнтаціях, однак під тиском всенародної духовної еволюції
переходить спочатку на ґрунт паралелізму (Афіни – Київ, Зевс –
Світовид, Геракл – Мамай), а далі – переважно вітчизняної образності
та символіки (з культом Києва і Дніпра, Байди і Б.Хмельницького,
П.Сагайдачного, П.Дорошенка і козака-запорожця, Морозенка і
Богуславки, І.Мазепи й І.Богуна, М.Кривоноса й І.Гонти…).
Відповідно набувають вирішальної ролі і братські та козацькі
школи з їх орієнтацією на піднесення ролі родинного виховання та
культів природи й мови, народних традицій та образів князя й
гетьмана, народних богатирів і лицарів Запорожжя, борців за свою
віру й свободу; за Бога, що дбає про благочестя людини, сам трудиться
як хлібороб, а Божа Мати йому їсти носить; за своїх Богів, за честь
людини й Батьківщини, за конституційні права і свободи.
Закономірно, що в Україні з’являються європейського типу
Замойська, Острозька і Київська академії, а на історичну арену
виходять філософи й педагоги європейського рівня – К.Транквіліон14
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Ставровецький і Л.Баранович, Ф.Прокопович і ціла школа
чернігівських мислеників, зрештою – світового рівня педагог-філософ
Г.Сковорода.
Сьогодення переконливо підтвердило фундаментальність і вічність
їхніх виховних засад та постулатів. Найперше – про цілісність світу і
неповторність кожної людини, переваг мудрості над становими
привілеями («а мій жереб з голяками, та Бог мудрості вділив»
(Г.Сковорода). Світобудова для Г.Сковороди – це єдність Макросвіту
(Природи) і Мікросвіту (Людини) та Слова (Біблії). У світі все
пов'язано й взаємозумовлено, а цілісний він – безмежною
різноманітністю. Аналогічно й у вселюдстві: тут всі народи й люди є
часточками єдиного цілого, але все має і власну сутність, покликання
та неповторність.
Людина зумовлюється не лише спадкоємністю Роду та етносу, а й
трансцендентно. Оскільки природі не властиві конвеєрність
«виробництва», а відтак і знищувальна асиміляція, то кожна людина
має риси та якості, як у всіх людей, але кожен індивід має і
скомбінований біологічними та родо-соціальними, етнічними
чинниками свій характер і свій талант – від народження. А тим самим
– і специфічний спосіб життєдіяльності та, відповідно, розуміння,
ідеал щастя.
З усього того й імператив: найперше – пізнай себе самого! Бо
тільки пізнавши, усвідомлюватимеш і свої можливості, і шлях
реалізації їх, і дорогу до людей – до найкращої форми самовираження
в ім'я всезагального добра. Там – щастя, бо тільки через інших людина
може осягнути і свою сутність, і міру корисності та значущості.
Важливо те, що Г.Сковорода, будучи широко освіченою особистістю,
у своїй педагогічній діяльності покладався на вершинні філософські
набутки греків та римлян, німців, поляків і угорців (бо він бував у
багатьох країнах Європи), однак високо шанував геній свого народу,
котрий під проводом «отця вольності Богдана» Хмельницького одним
з перших створив національно-демократичну Республіку та став
найосвіченішим народом Європи.
Оскільки генотип особи кристалізується до 3–5 років, то й
виховання має починатися: 1) ще в час підготовки до пологів,
народження дитини; 2) з колиски. А роль вихователів можуть на цьому
етапі виконати тільки батьки, як і виховного оптимуму можна досягти
лише шляхом єдності самопізнання й пізнання світу та творення й
самотворення за законами гуманізму. Оскільки особа має розвиватися
постійно, то й виховний процес повинен бути безперервним і
пожиттєвим. Чи готові ті, що народжують, до такої ролі і місії?.. І чи
готові дипломовані вихователі?..
Другим універс-вихователем мають стати Рід і Етнос; третім –
Природа; четвертим – саме життя; п'ятим – мова, історія та культура;
шостим – суспільство у всіх його іпостасях: виробничо-побутовій,
соціально-політичній, державно-правовій, релігійній, моральноетичній та естетичній, військовій.
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Нарешті – найбільш професійно запрограмований чинник –
освітньо-науковий. Прямим спадкоємцем філософії освіти великого
мудреця Г.Сковороди стає Тарас Шевченко. Нагадаємо: автор не лише
«Кобзаря», а й Букваря. Великий Педагог, котрий вважав: 1) ядром
освіти є виховання; 2) виховання й навчання повинні бути
нероздільними (хоча й мають свою специфіку); 3) метою виховання є
національна самосвідомість та самоідентифікація.
Тому Великий Кобзар думав і про систему навчання, мислячи її як
цілісну структуру пізнавально-виховних предметів, зокрема букваря і
лічби (арифметики), географії і космології та історії народу. З огляду
на це, Т.Шевченко займався і практичними заходами щодо організації
та діяльності народних шкіл. Однак метою навчання для нього було
виховання. Саме тому Т.Шевченко глибоко цікавився і традиційними,
і новочасними теоріями та концепціями (вітчизняними й зарубіжними)
виховання, а формою утвердження власної концепції виховання стали
для нього художні твори, зокрема неприхованого педагогічного
спрямування (як «Тризна», «Близнюки», «Наймичка», «Прогулянка із
задоволенням і не без моралі»), у тому числі й «Журнал» та численні
листи.
Ядром педагогічних роздумів Т.Шевченка стає ідея єдності
людини, сім'ї, природи, мови й культури, держави, суверенітету й
свободи, і все це – як складові всеінтегруючої національної ідеї.
Аналогічно до позиції Володимира Мономаха, Т.Шевченко мислить
виховання і як сферу широкого родинного впливу (особливо – ролі
матері), і як систему державної філософії та політики; бачить і роль
міжнародного досвіду, але домінантою виховання вважає єдність
гуманізму й патріотизму, а орієнтиром – інтереси нації («коли б ми
вчились так, як треба, то й мудрість би була своя»; «і чужому
научайтесь, й свого не цурайтесь»; «не питайте, не шукайте того, що
немає і на небі, а не тільки у чужому краї»; «в своїй хаті своя й правда,
і сила, і воля»). А оскільки нація – це її характер («нація без власного
характеру – то кисіль і дуже несмачний»), то й сутність людини
найповніше виражається в мірі національності характеру індивіда,
через що покликанням виховання і навчання і є: вчити мистецтву
самопізнання та творення себе і світу, бажання і здатність жити в
суспільстві за законами гармонії («обніміться, брати мої, молю вас,
благаю»). Закономірно, що процес самопізнання має бути активним,
насиченим моделюванням життя та аналітичним підходом до
дійсності, шуканням істин, що досягається лише синтезом емоцій та
роздумів, почуттєвої та інтелектуальної сфер. Зрештою – синтезом
Букваря і Лічби (арифметики, математики), географії і космології,
історії народу (його досвіду й уроків життєдіяльності, вироблення
ідеалів та етичних норм, етнопсихічних рис і традицій), а також –
утвердженням кредо: виховувати – як жити, а жити – як виховувати
(«ми просто йшли: у нас нема зерна неправди за собою»). А вершиною
виховної діяльності слід вважати людину мудрої і мужньої вдачі,
совісті й честі та сили волі, готової в ім'я ідеалів пожертвувати
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кар'єрою, а то й життям; здатної упродовж всього життя зберігати
«політ орла і серце чистої голубки» («Тризна»), як те робили її батьки
й козаки-запорожці, Залізняк і Гонта, Гус і Гамалія, декабристи,
славетніші з гетьманів і полковників; ті, котрі свідомо боролися за
національно-державницьку демократію і свободу.
Відомий творчий імператив Т.Шевченка:
Возвеличу малих отих
Рабів німих!
Я на сторожі коло них
Поставлю Слово…
Бо рушієм історичного поступу може бути лише свідомий своєї
долі та місії народ, а Слово тому, що «Знать, од Бога і голос той, і ті
слова ідуть меж люде», бо воно має і суспільно-творчу, і
трансцендентну сутність.
Не тільки універсальним талантом пояснюється прагнення
Т.Шевченка бачити й зображувати світ через призму єдності слова й
музики, живопису і театрального дійства, природної інтуїції і набутого
знання, справжнього матеріального буття і вигаданих, уявних образів,
а і його педагогічною концепцією.
Закономірно, що Володимир Мономах, Пилип Орлик, Григорій
Сковорода і Тарас Шевченко виробили всеєвропейського рівня теорію
і практику виховання як фундамент життя і розвитку громадянського
суспільства.
IV.
IV.1. XVII ст. породило ідеологію, теорію і філософію наукового
націоналізму. З його багатьох різновидів Україна обирає та культивує
концепцію
республікансько-демократичного,
гуманістичного,
еволюційного змісту, репрезентовану в теорії Й.Г.Гердером, а на
практиці зумовлену національно-визвольною боротьбою народу,
способом життя та особливостями ментальності нації.
Тип життя й суспільства завжди визнавав тип (ідеал і його
втілення) людини. Інноваційну сутність і життя, і людини, й освіти в
Україні визначив революційно-демократичний, визвольний рух.
Закономірно, що принципова еволюція свідомості – від підлеглості
сусідам до відродження власної, тепер суверенної держави –
визначила і «новий орган» української освіти. Найперше – в родині, на
ґрунті філософсько-психологічних змін розуміння життя та творення
питомих засад виховання. Головним виразником нового типу
свідомості, а відтак і буття, стає фольклор, історичні пісні та народні
думи, а на цій основі – козацькі літописи Самовидця, Грабянки,
Величка – правдиві картини буття і боротьби народу, формування
активних борців за щасливу долю. Від національно-демократичної,
гуманістичної пісні і казки, легенди і драми до національної
педагогіки формування характерів – такий шлях від козацьких і
братських шкіл до наукової педагогіки Київської академії на цьому
етапі.
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Природно, що вершинною, за умов творення нового типу
суспільства й держави, стає творчість Григорія Сковороди та Івана
Котляревського з їхнім ідеалом свободи та борця за неї: «де общеє
добро в упадку – забудь отця, забудь і матку, спіши повинність
ісправлять»! Забудь в ім'я пам'яті про їхнє щастя як мету життя.
XVIII і ХІХ століття стрясають революції, що зумовлюють злиття
теорії і практики перебудови цивілізаційно-культурних концепцій, а
все те впливає і на характер еволюції педагогіки виховання. Домінує
визнання: вершинною єдністю людей є нація1. Тому критерії і
суспільно-політичного життя, і виховання мають бути етнонаціонально-державницькі.
Особливістю цього періоду стає все органічніше з'єднання ідеалів
суспільних верств, нації і держави, з одного боку, та виховних ідеалів
традиційно-народної й академічної педагогіки – з іншого. Це бачимо в
революційній Франції та революційній Італії, лідер якої Д.Мацціні
рішуче наголошував: якщо ми хочемо бути впливовим суб'єктом у
співдружності вільних народів, то, найперше, маємо стати нацією,
інакше ми будемо зневажуваними байстрюками вселюдства,
неспроможними збагатити інших наслідками власної праці і творчості.
Аналогічне спостерігаємо в Україні: тут відновлюються традиції
виховання часу національно-визвольної боротьби, а виразниками його
стають університети: Харківський, Київський, Львівський.
Нагадаємо: українська філософія й педагогіка завжди принципово
стояли на ґрунті канонізації еволюційних форм і суспільного життя,
мислення і творчості, а відтак – і виховання.
Т.Шевченко, закликавши: «Поховайте та вставайте, кайдани
порвіте!», підніс на гребінь громадської свідомості і другу її гілку –
революційну. Але невтомно наголошував: революції – не самоціль, а
лише наслідок еволюції соціально-економічних, державно-політичних,
культурно-мистецьких, морально-етичних процесів та назрілих
внутрішніх перемін у бутті й свідомості усіх верств народу за
історичної необхідності змін кореневої системи способу життя. До
того ж – в ім’я творення (а не руйнування) вищих цінностей
матеріальної і духовної культури, зокрема – в ім’я ідейнопсихологічної єдності нації («обніміться, брати мої, молю вас,
благаю», а Бог хай пошле однодумність, гуманізм і любов).
Закономірно, що ідеали революційно-гуманістичної методології
виховання підносять педагоги харківської романтичної школи та
поборники виховання засобами національної мови – Г.КвіткаОснов'яненко
і
О.Потебня,
О.Срезнєвський
і
Є.Гребінка,
А.Метлинський і П.Гулак-Артемовський. А ініціатором розвитку
Харківського університету на засобах національно й демократично
спрямованої педагогіки підготовки кадрів став легендарний В.Каразін.
1
Див.: Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000; Кононенко П. Національна
ідея, нація, націоналізм. – К., 2004; 2006.
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Не випадково, що університетові оголошував догану за підготовку
відданих не імперії, а народові кадрів сам імператор. Однак нова
інтелігенція думала і діяла у протилежному напрямку: її ідеалом було
не зміцнення імперії, а національно-демократичне відродження,
свобода. Носіями нової ідеології національного виховання у західних
областях України були М.Шашкевич та Ю.Федькович, а згодом
О.Кобилянська, В.Стефаник, О.Кониський, О.Огоновський, В.Гнатюк.
На рівень європейського мислення підносять концепції народнодемократичної педагогіки М.Максимович і М.Костомаров, П.Куліш і
П.Житецький, П.Юркевич, М.Драгоманов і Б.Грінченко. А вершиною
концепційного підходу до проблем виховання стає творчість І.Франка
й Лесі Українки, М.Грушевського та В.Антоновича, С.Русової та
К.Ушинського, І.Огієнка, І.Стешенка, С.Єфремова, В.Вернадського,
геніїв
театру,
корифеїв,
лідерів
«Братства
Тарасівців»,
А.Міхновського, С.Крушельницької.
IV.2. Як свого часу фольклор і «Велесова книга», «Літопис
Аскольда», «Повість минулих літ», «Галицько-Волинський літопис»,
«Поучення дітям» Володимира Мономаха, козацькі літописи
Самовидця, Величка, Грабянки, «Густинський літопис», філософія
Г.Сковороди,
К.Транквіліона-Ставровецького,
Л.Барановича,
«Конституція» П.Орлика, «Історія русів», так на новому етапі творами
інтегрального змісту та впливу стали «Кобзар» Т.Шевченка та
створена під його впливом «Книга буття українського народу»
М.Костомарова. Ці твори синтезують історію і думи та устремління
української нації, її буття, характер і долю, волю принципово змінити
світ.
«Лежить в могилі Україна», та «ще не вмерла!». «І не вмре!»
(І.Франко), «ще нам, браття-українці, усміхнеться доля!»
(П.Чубинський) – ось філософія нового суспільного світогляду, а це
визначає і засадничі пріоритети новочасної педагогіки виховання.
Перший з них – це необхідність нового типу свідомості. Бо навіть
Україна для нас – «terra incognita» (невідома земля). Ми – в стані
споглядання і сну, а треба боротися за своє право і за свою долю! «Не
пора, не пора москалеві й ляхові служить!» (І.Франко). Пора ставати
господарями власної Землі і Долі, а для цього необхідно змінювати
спосіб життя, почуття і мислення, гартувати в собі волю володарів
Духа, ставати Каменярами – руїнниками тюремних мурів і соціальної
та національної неволі, рабської психіки.
Історичним явищем української нації стає поява нового типу еліти.
Раніше неповна (без своєї інтелігенції, зокрема політичної), нація
об’єднує нині активні сили усіх теренів України, висуває теоретиків і
практиків національно-державного розвитку, цілі всенародні рухи і
партії. Найбільш динамічною силою поступу стає вихована в дусі
нових ідеалів молодь.
Це – наслідок великої традиції. Молодь пішла в Європу в ХV ст.
Нову еліту готувала Острозька академія. Чи не всіх гетьманів,
полковників, митрополитів і єпископів підготувала Київська
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Мазепинсько-Могилянська академія. На новому етапі тогочасну еліту
готують університети, тож народ дістає синтез розуму й серця,
ідеологів нового національно-державного відродження.
Надзвичайно важливо, що 2-га половина ХІХ – початок ХХ ст. – це
час синтезу не лише суспільно-гуманітарних та природничих наук, а й
національно-патріотичної ідеології та життєвої практики. Принципово
важливими у цьому плані були твори-відкриття М.Максимовича й
П.Куліша, М.Костомарова й В.Антоновича, П.Юркевича і О.Потебні,
М.Драгоманова і Б.Грінченка, В.Хвойки й Ф.Вовка, Д.Яворницького й
М.Остроградського, І.Пулюя, С.Подолинського і Л.Симиренка,
М.Кибальчича, А.Міхновського, І.Франка і М.Грушевського: у них
знайшли органічний синтез археологія і антропологія, лінгвістика й
історія, математика і філософія, географія і культурологія,
землезнавство й теорія права, філософія і релігієзнавство, археологія і
футурологія.
На межі ХІХ–ХХ ст. у Європі розгортається криза гуманістичного
світорозуміння: протиставляються епоха села (романтизму) і міста
(урбанізму), науки і культури, поступу і деградації, на зміну філософії
оптимізму приходить декаданс, а причиною неминучого апокаліпсису
оголошується людина: «Боже, який це брудний потік! І треба бути
морем, щоб, увібравши його в себе, не забруднитися» (Ф.Ніцше). А
тому гряде епоха Великого Хама та повної деградації цивілізації і
культури, повернення до печерного способу життя, «Конання Європи»
(О.Шпенглер). Запановують концепції нігілізму й антигуманізму,
зречення морально-етичних критеріїв життя та, відповідно, теорії
вседозволеності і зречення боротьби за ідеали: «Ісуса зріксь Петро – і
правильно вчинив» (Ш.Бодлер). Якщо одні культивують образ
людини-аутсайдера, то футуристи – «людину на мотоциклі», охоплену
жагою нищення, можливістю скористатися кулеметом для очищення
людності… від цієї самої людності (Марінетті). Запановує філософія
екзистенціалізму.
І концепції людини та новочасної педагогіки також по-своєму
мостили дорогу до Першої світової війни, а далі – й до люмпенізації
суспільства, його інтелігенції, а згодом – і до фашизму (у його
багатьох різновидах). Перша світова війна породжує психологію
«втраченого покоління» – людей без віри у можливість поступу, бо
виховати покоління оптимістичних життєтворців уже неможливо:
«людина – це хижа тварюка» (Гейдеггер) за своєю природною
сутністю, і вона є причиною всіх бід на планеті.
У цьому вируючому потоці антилюдяних концепцій Україна постає
винятком з пануючої парадигми: вона живе вірою в людину і «в силу
духа» та високу місію відродженої нації і держави: бо «Вірю в силу
духа і в день воскресний твойого повстання», а тому – і в те, що
прийде час, Україно,
І ти огнистим видом засяєш у народів вольнім колі.
Струснеш Кавказ, впережешся Бескидом,
Покотиш Чорним морем гомін волі,
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І глянеш, як хазяїн домовитий,
По своїй хаті і по своїм полі.
Величезну, а часом і вирішальну, роль у цьому відіграє
національно-державницька теорія і практика життя та виховання. Як
зазначав у «Відкритому листі» до міністра СипМіна М.Міхновський,
український народ має повстати на безкомпромісну боротьбу, бо не
лише поляки чи росіяни, а й інші поневолювачі посягали не тільки на
мову, вони «наполягали на душу нації», на її моральне «Я». А
перемогти українська нація має за самим законом природи, бо
чужинці-колонізатори «огиджують саму душу нації»1. А найвищим
ідеалом вихованого українства завжди був і є морально-етичний.
І у вихованні – найперше – етичного світогляду, патріотизму та
гуманізму є історична роль інтелігенції.
IV.3. Дотепер не перевелися «історики-новатори» і горе-теоретики,
що, не потрудившись належним чином над вивченням вітчизняної
спадщини, а тому досі сповідуючи методу однолінійного опису подій,
нав'язують думку про відсутність тяглості в українській історії. Це не
дивно, коли врахувати їхню «традицію» окремо бачити історію народу
й окремо – генезис (а то й лише окремі питання розвитку) його мови та
культури, освіти й науки, держави і права, суспільства й релігії.
Насправді ж, в українському світі величезну роль в його еволюції
відігравали і нові віяння, і традиції. Так було й на межі ХІХ–ХХ ст.:
коли І.Котляревський, Т.Шевченко черпали знання, мотиви, образи,
ідеї від багатьох світочів попередніх епох, – так новочасні керманичі
суспільного руху відштовхувались і від еволюційно-революційних
традицій Київської великокняжої держави та Гетьманщини, і від
пророчої перспективи, окресленої Т.Шевченком; в теорії –
Й.Г.Гердером, а в практиці зумовлену національно-визвольною
боротьбою народу, способом життя та особливостями ментальності
нації.
Закономірно, що всемогутнім засобом виховання постає історія, її
уроки: від богатирів народного походження (билини) – до князів
Київської держави і від героїв боротьби з монголо-татарами – до
лицарів національно-визвольної боротьби: козака Мамая і Байди,
Б.Хмельницького й І.Богуна, М.Кривоноса й І.Мазепи, а згодом –
М.Залізняка, І.Гонти та інших народних героїв.
Історія органічно пов’язана з географією (природою):
універсальна
українська
природа
зумовила
універсальність
українських характерів, сформувала не лише емоції (душевний світ,
потяг до різних сфер мистецтва), інтелект (жадобу пізнати світ, а
відтак і себе в світі, таємниці буття і свідомості, покликання людини),
а й долю та ставлення до всесвіту і вселюдства, до їхніх проблем; до
категорій простору й
часу як категорій свідомості і долі – адже всі
кордони України – відкриті; надра – наповнені життєвими благами, і
1

Міхновський М. Самостійна Україна… – К., 2007.
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всі прагнули ними володіти. А Україна – на перехресті магістралей
світового поступу, – тож всі доторкалися до її сутності і її ролі у
світобудові та взаєминах народів.
Освіта, наука, культура, конфесії, звичайно – економічні потоки
пропливали через Україну, тому вона ніколи не була ізольованою або
на узбочині цивілізації та культури. На новому етапі постала проблема
духовності природи. Людина, – писав Ч.Дарвін, – має спілкуватися з
довкіллям. Хто не взаємодіє з природою, той бідніє спочатку
емоційно, згодом – інтелектуально, а зрештою – деградує морально.
Тому вся система виховання, – наполягали Т.Шевченко,
П.Чубинський, І.Франко, брати Симиренки, К.Ушинський, С.Русова, –
має базуватися на всебічному врахуванні фактора природи.
XVII й ХІХ ст. стрясають революції, що зумовлюють злиття теорії і
практики перебудови цивілізаційно-культурних концепцій, а все те
впливає і на характер еволюції педагогіки виховання. Закономірно, що
ідеали революційно-гуманістичної методології виховання підносять
славетні М.Максимович, М.Костомаров, П.Куліш, які прагнули
виховувати не лише студентів, а й (подібно до Володимира
Мономаха!) все суспільство, вдаються до розкриття правдивості історії
народу і її уроків та перспектив, зокрема – і в усьому
загальнослов’янському світі. Для В.Антоновича, В.Хвойки, Ф.Вовка,
Д.Яворницького предметом виховання етнонаціональної свідомості
стають матеріали археології та антропології, при тому – у часопросторі
від трипільської культури до ХХ ст. Це формує усвідомлення
причетності до всесвітньої еволюції та ролі народу і власної держави у
міжнародних відносинах. Зокрема – великокняжої Київської і
Галицько-Волинської держав та Гетьманщини в історії розвитку
європейського світу з його ідеалами демократії, гуманізму, свободи та
прав людини («Руська правда», Конституція Пилипа Орлика, «Книги
буття українського народу» М.Костомарова). Величезне враження
справляє розкриття сутності української «філософії серця»
П.Юркевича (згодом – «чесності з собою» В.Винниченка), яка
відгранювала неповторну національну особовість українців,
порівняльний аналіз етнопсихічних особливостей українців і росіян,
здійснений М.Костомаровим та І.С.Нечуй-Левицьким, а також
порівняльні студії етнопсихічних особливостей українців у контексті
психоідеології греків («комплекс Едіпа») та римлян, у мігруючих
сюжетах і образах інших європейських народів, здійснених
М.Драгомановим. Продовженням цього стають паралелі з
орієнталістським світом, виконані А.Кримським.
Цілком закономірно, що особливу увагу в системі виховання (й
навчання) О.Потебня, П.Житецький, Б.Грінченко, Панас Мирний,
С.Воробкевич приділяють мові: і як інтегратору всіх знань про
людину, народ і світ, і як найуніверсальнішому виразникові їх
внутрішньої сутності. Упродовж віків згинули численні міста,
гігантські споруди (як наші тисячокілометрові «Змієві вали»), славетні
архітектурно-скульптурні дива світу, і тільки феномен мови лишається
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незнищенним. Тому мова бачиться у всій її універсальності та
всемогутності. Саме вона зафіксувала в українстві усі повороти його
долі та життєтворчості, у тому числі й характеристику племен у
літописах та роль Слова у вихованні поколінь.
Геніальним синтезом думок про роль мови не лише в становленні
людини, а й у житті, про місію та долю мови стала стаття великого
педагога К.Ушинського «Рідна мова». Аналізуючи за дорученням
земства стан освіти в Чернігівській і Полтавській областях, він писав:
«Мова – це найбільший скарб кожного народу, бо в ній втілюється вся
його природа, історія, культура, характер і стан психіки та душі, голос
віків і поколінь».
Мова – душа народу. Нею формується душевний генотип людини
до 3-х років. Тому виховання та навчання має починатися тільки
рідною мовою. Коли вчать чужою, то дитина не розуміє змісту
інформації і зрештою тупіє та втрачає інтерес до навчання. З цієї
причини деградують і покоління, і сама система виховання та освіти.
Відчуження мови стає символом тотального відчуження дитини від
сім’ї і роду, від природи, традицій, народного духу і любові до
Батьківщини. Без мови немислимі як патріотизм, так і морально-етичні
основи поведінки особи, почуття прав і обов’язків перед суспільством.
Ось чому: «навіть нову державу може створити народ, але вимерла
мова в устах народу – вимер і сам народ» (К.Ушинський). І тому
знищення мови рівнозначне вбивству дитини, а згодом – і народу. А це
стає причиною руйнування цілісності світу та непоправного збіднення
вселюдської культури.
Українська мова виконувала і виконує ще одне історичне завдання
– об’єднавче, зберігаюче і розвиваюче стосовно нації та держави.
Після злочинної зради московським царатом домовленостей про
суверенітет і паритетні відносини з Україною, після знищення
Запорозької Січі та проголошення Петром І Московщини Російською
імперією (1721) Україну було поставлено на грань руїни: вона була
позбавлена державної і територіальної цілісності, її частини було
окуповано сусідніми державами (Росією, Польщею, Угорщиною,
Румунією, згодом Австрією), а елітні сили або пішли на зговір з
колонізаторами, продаючи і честь, і Батьківщину за маєтності, чини та
«шмат гнилої ковбаси» (Т.Шевченко), або, щоб повернути втрачене,
вдалися до політичної еміграції, знаходячи притулок у Туреччині,
Румунії, Франції, Швеції. На всьому терені колись могутньої
суверенної держави розгорнулася жорстока денаціоналізація –
найефективніший засіб підкорення, а далі – й знищення народів. І
найперше – почалося корчування етно-національної пам’яті та
свідомості, носіями яких завжди були мова й освіта.
Тоді й виявилась особлива роль мови: вона не зважала на кордони й
релігії, на заборони й переслідування, а зберігала одвічну єдність
мільйонів людей східного і західного берегів Дніпра, спадкоємців
Чернігівського (з Тмутороканським), Київського і Переяславського
князівств, Галичини, Буковини й Закарпаття. Мова стала не лише
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охоронцем, а й деміургом нації, її непоборною божественною енергією
(«Знать, од Бога і голос той, і ті слова ідуть між люди»,– Т.Шевченко).
Мова поєднувала віки й покоління, державу і націю, культуру і віру,
освіту й науку, мистецтво, минуле, сучасне й майбутнє – і тому
ставлення до мови було і є найпереконливішим доказом ставлення до
України.
Розуміння цього й визначило відведення мові особливої
(генеруючо-інтегруючої) ролі у вихованні. Вона мала пробуджувати й
підносити душу дитини до гармонійного спілкування з батьками й
довкіллям, нацією і державою, з піснею матері над колискою, а разом з
тим і з піснями лицарських дружин, з народними думами та
історичними піснями, з маршем запорожців та музикою Веделя,
Березовського, Бортнянського, М.Лисенка і Леонтовича, з піснями
борців за українську революцію, січових стрільців, воїнів УПА… Саме
мова мала інтегрувати своїм змістом, багатством, формами всі виховні
та навчальні предмети: історію і географію, математику й філософію
(аналогів музики), культуру й релігієзнавство… Інтегрувати так, як це
здійснили великий історик, письменник, мислитель, державний діяч
(перший Президент України) Михайло Грушевський і титан праці й
творчості (автор майже 5 тисяч творів) Іван Франко, котрі Україну
завжди бачили в епіцентрі світового культурного й цивілізаційного
руху (а через Україну бачили і всю планету), а знання про
Батьківщину – серцевиною виховання.
Так і з'явилося у к р а ї н о з н а в с т в о – наука про те, «звідки
пішла руська земля»; як створено світ і що є людина; хто ми, чиї, яких
батьків діти, ким, за що закуті; нащо нас мати привела: чи для добра,
чи то для зла; нащо живем, чого жадаєм?..
Революція 1917 р. вимагала відповіді на всі питання буття й
свідомості українців (і в Україні, і на всіх континентах планети
сущих). І тоді з’явилися праці: «Історія України-Руси», «Хто такі
українці і чого вони хочуть» М.Грушевського та «Українознавство»
С.Єфремова (1919), ІV Універсал Центральної Ради.
Українська педагогічна думка прийшла до висновку: виховання має
бути природовідповідним, національно-державницьким, правовим,
демократичним, гуманістичним, і все це – в комплексі, з огляду на що
українознавством і передбачалася єдність концентрів: Україна – етнос;
Україна – природа; Україна – мова; Україна – нація і держава; Україна
у міжнародних відносинах; Україна – ментальність, доля; Україна –
історична місія. І все те – в органічній цілісності, бо людина є
порожньою без любові до своєї хати, свого села чи міста, краю, до
особливих традицій, бо вона мала й безрідна без любові до всієї
України і світового українства; хай часом і професійна, однак
непатріотична, неспроможна думати й діяти в масштабах всієї
Батьківщини і часом схильна, як те бачимо й тепер, до членування
України за мовними, етнічними, релігійними, партійними,
культурними (насправді – антикультурними) ознаками.
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Першопочатком цього стала ще анафема гетьману-патріоту, який
мовбито зрадив свій народ, а далі – й анафема «мазепинцям» (згодом
петлюрівцям, бандерівцям) та поділ України на «східну» й «західну»
як на «справжню», гідну поваги, й чужу, а то й ворожу. Як наслідок –
посилена пропаганда поляризації суспільства, що є вигідною тільки
антиукраїнським силам. І.Франко, П.Куліш, М.Максимович,
В.Антонович,
О.Потебня,
М.Драгоманов,
Б.Грінченко,
Д.Яворницький, І.Нечуй-Левицький, П.Юркевич, П.Житецький, Леся
Українка,
П.Грабовський,
К.Ушинський,
М.Грушевський,
В.Винниченко, С.Єфремов, С.Петлюра, слідуючи заповітам Тараса
Шевченка, продовжили виховання поколінь у дусі гуманізму й
патріотизму, готовності та здатності боротися за демократію і свободу,
честь і гідність, права й обов’язки людини. А найвпливовішими
засобами виховання стали для них історія народу, природа і мова,
культура (у всіх її формах) та традиційні етика і мораль, право
народоправної України та її Слово – література від фольклору до
писемної класики і театру, слово як синтезований образ і синтез
ментальності й долі нації.
ІV.ІІІ. Українська педагогічна інтелігенція, особливо еліта
національно-демократичної орієнтації (як С.Русова, І.Стешенко,
І.Огієнко, Г.Ващенко, С.Сірополко, А.Волошин, В.Вернадський),
визнала педагогіку українознавства як «політику і філософію
держави», як багатовіковий синтез народної та академічної виховних
систем, що відбивав і свідомість, і волю народу, який, ідучи в
революційний процес відродження людини та України, знав: «не пора»
нам служити чужинцям і, борючись за свободу, соборність і
демократію та гуманізм, ми переможемо, бо старий світ гнилий, а –
Я дужий народ,
Я молодий! (П.Тичина).
Позиції Національної Академії Наук, Центральної Ради,
Міністерства (секретаріату) освіти збігалися і, завдяки таким діячам
держави, як М.Скрипник, В.Шумський, 20-ті роки ХХ ст. стали
періодом великого людського, науково-освітнього й національнодержавного Відродження.
Україна піднімалась, як Фенікс із попелу. І тоді знову оголилися
звірині ікла її ворогів. 1921 р. Україну стрясає голод, жертвами якого
стає, передусім, селянство. 1922 р., щоб Україна не закріпила
суверенітет і соборність, її втягують без елементарного волевияву
нації в СРСР. Оскільки Київ відроджував тисячолітні традиції,
столицю переводять до Харкова. Але й Слобожанщина, й інші краї
заполонюються духом національно-державницького ренесансу.
Виховується людина-гуманіст і патріот. Новоімперська система
починає деформуватися. І тоді насуваються хвилі національнодержавницького апокаліпсису: за теорією В.Леніна, педагогів
зобов’язують
керуватися
не
гуманістичними
й
народнодемократичними принципами, а класово-партійними догмами.
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Метою, як скаже А.Макаренко, стає підготовка чекістівінтернаціоналістів. На Україні це виллється в нові погроми: знищення
української автокефальної церкви, Національної академії наук,
мільйонів хліборобів під час геноциду 1932–33 років; гірший за
наслідками, ніж монголо-татарське нашестя, похід на патріотичнодемократичну інтелігенцію і знищення сотень тисяч її кращих
представників.
Окреслились ознаки справжнього конання Європи. Як зазначав
О.Довженко, студенти відмовлялися вступати на історичний
факультет, бо його випускників чекали кари і смерть. Свідомо було
роз’єднано філологічні й історичні науки. Домінуюче місце в системі
виховання й освіти посіли предмети імперсько-комуністичного змісту.
Вся українська і світова історія стала тлумачитися з позицій
месійної ролі російської держави. Спочатку було вилучено з
навчальних планів історію України, а згодом – видано настанови про
пріоритетне вивчення російської мови. Як і за царизму, почалася
доплата вчителям за русифікацію. Виховання мало зводитись до
дресирування людей як малосвідомих люмпенів, фанатичних
манкуртів, вороже налаштованих не лише до мови, культури,
історичної пам’яті та місії свого народу, а й до самого народу. Бо в
перспективі мислилось: оскільки «в СРСР сформувалася нова
історична спільність людей – радянський народ», то необхідно
повністю асимілювати й усунути з історичної арени навіть народи
(нації), їх мови, культури, держави. На керівних посадах опинилися
псевдоінтернаціоналісти;
все
українське
було
оголошено
хуторянським, все зарубіжне – ворожим, а все російське – передовим і
прогресивним.
Ідеалом людини ставав манкурт, а то і яничар, люто воюючий з
усім національним, навіть з народною культурою, етикою, мораллю
(бо, як наголошував В.Ленін, «комуністи у вселюдську мораль не
вірять»). Запановувало правило: мета виправдує всі засоби, навіть
«священну» ненависть до батьків, інакомислячих вихователів і
вчителів, поборників дієвого гуманізму, а в Україні – до світочів
державного будівництва, освіти, науки, особливо – до української
мови та українознавства. Офіційні ідеологи на рівень теорії зводили
протистояння між містом і селом. Як твердили пролеткультівці, настав
час очистити пролетарську культуру від селянських, солдатських та
інтелігентських впливів.
Є трутизна, що не виводиться з організму. Нею став і національний
та етико-моральний, правовий і культурно-мовний нігілізм. Героями
проголошувалися бездуховні руїнники, метою яких є тотальна
люмпенізація.
Над Україною нависли зловісні хмари духовного Чорнобиля.
V.
V.1. З 30-х років ХХ ст. українська виховна й освітня теорія і
практика розвивається двома річищами: офіційно санкціонованого
антигуманізму та антипатріотизму в самій Україні і пошуків
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найефективніших шляхів, методів, засобів формування поколінь
патріотів-гуманістів – за її межами (від Австралії до Бразилії, Канади,
США, Бельгії, Великої Британії, Франції, Німеччини, Чехословаччини
до Японії і Китаю). М.Грушевський, І.Огієнко, Г.Ващенко,
Д.Чижевський,
Ю.Бойко-Блохин,
Ю.Шевельов,
Г.Костюк,
Ю.Лавріненко, Т.Гунчак, Є.Федоренко, М.Мушинка, А.Жуковський,
О.Оглоблин, М.Розумний, М.Павлишин та інші і в зарубіжних
навчальних закладах Європи, Азії, Америки, Австралії розвивають
виховні концепції, відповідні вимогам часу. Добре корелюючи з
найновішими течіями філософсько-педагогічної думки, вони,
працюючи у провідних університетах, не тільки збагачують
концепційні моделі зарубіжних педагогів і вчених, а й засновують
українські науково-освітні заклади й розвивають традиційновітчизняні. Здобутком загальнолюдської теорії і практики стають
школи українознавства, в яких формується дійсно новаторська система
виховання поколінь молоді, відірваної від материзни1.
Московсько-совіцький режим вкупі з українськими поплічниками
чинить шалений спротив проникненню міжнародного досвіду в
Україну, та ідеї не знають кордонів. Все позитивне національне стає
воістину інтернаціональним. І незаперечно вагома роль у цьому
належить досвіду українському – також воістину всепланетарному.
На жаль, донині не перевелися українські «дуньки», які замилувано
списують усе закордонне й не бачать позитивного досвіду і проблем
вітчизняного освітянства. Їм хочеться бути європейцями, але вони
ними не стають, бо досі не усвідомили, що стати європейцями можна
лише за умови, що спочатку станемо українцями. Старцям дають
милостиню, але їх не шанують. Шанують тих (людей і нації), хто
вносить до світової скарбниці щось своє і тим збагачує
загальнолюдське. Навіть найсумлінніше переписування чужого не
може бути ефективним, бо воно твориться на іншій життєвій основі і в
наших умовах може поставати для нас гіркою іронією.
В.Сухомлинський є авторитетним і в Японії та Великій Британії, і в
Канаді та США, бо він, «серце віддаючи дітям» України, віддавав його
і всім тим за рубежами, хто жадає новаторських ідей, а вони можливі,
передусім, на національній основі.
І тут вирішальної ролі набувають два феномени – культури і
методології. Досвід переконує: педагогами-новаторами завжди і скрізь
ставали люди високої культури та поборники інноваційних методів
праці. Культури – найперше самих педагогів: у почуттях та мисленні, в
широкій освітній і науковій та загальнокультурній ерудиції (у сфері
професії, поглядів на людину і світ, у царині мистецтва, народних
традицій, міжнародного життя). Ця культура належним чином
відбивалася і в організації виховного процесу, і в змісті та формах, у
засобах та стилі здійснення виховання.
1

Див.: Шкільна рада. 1953 – 2003. – Нью-Йорк, 2003.
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По-перше – в глибині змісту розкриття певної сфери знань та у
формі викладу їх. Професіоналізм неминуче зумовлював
багатошаровість показу знань про людину і світ, живу та «неживу»
природу, отже – кореляцію якогось одного предмета знань з іншими
(історії і географії та літератури, математики, фізики і лінгвістики,
логіки й психології, релігії і філософії, геології і космології). А все
органічно пов’язувалося з життям: культурою побуту і родинних
відносин, виробництва і права, суспільних ідеалів і власної поведінки,
ставлення до інтересів держави, її символів і святинь, до міжнародного
іміджу. І все те – у світлі виховання гуманістично-патріотичних
почуттів та переконань, ідейно-вольових принципів, реального прояву
їх у повсякденній життєдіяльності. В органічному зв'язку освітніх
аксіом та правил з реальними явищами і проблемами життя (як мови,
літератури, історії, так і географії і хімії, математики і фізики та
технологій).
Закономірно, що особливу роль у вихованні відігравали
методологія і метод. Ще у великокняжій Київській державі знали і
власні традиції, і досвід еллінського, грецького та римського
виховання, візантійської і англійської педагогіки. Тому усвідомлювали
роль шкіл філософського діалогу, знаннєвих диспутів і
раціоналістично-досвідних повчань. Потім прийшла методологія
фідеїзму, раціоналізму, гуманізму, просвітництва. Усі вони базувалися
на певних принципах, а відтак – засобах і прийомах, бо орієнтувалися
на конкретну мету й на сповідуваний ідеал життя і людини.
Антитезою більшості з тих методологій стала марксистськоленінська, що орієнтувала на матеріалізм, партійність, класовість, бо
метою мала суспільство несвободи й антигуманізму, людину
зомбованої одномірності й ідеологічної зашореності, політичної
сліпоти й гуманістичної вихолощеності, «людини-гвинтика» в
соціально загерметизованій суспільній машині. Ця методологія
претендувала на єдино наукову, але насправді була антинауковою,
догматичною, спрямованою не стільки на принципи виховання, як на
засоби дресирування. Саме вона була однією з головних причин
тотальної кризи не лише виховної, а й усієї суспільно-державної
системи в СРСР.
V.2. Іще 1988 р. на Всесоюзному з’їзді освітян нами була
обнародувана концепція новочасної освіти, котра мала стати не лише
демократичною, правовою, гуманістичною, а й національною∗∗. І це
закономірно, бо практичне створення такої системи виховання й
навчання особливо гостро постало на межі 80–90-х років ХХ ст., коли
український
народ
виборював
свою
національно-державну
незалежність, і формування громадянського суспільства поставало
проблемою принциповою і невідкладною. Бо старе вино в новому
глечику своєї якості не міняє. А коли Україна виходила з СРСР, то
∗∗

Див.: Історія української школи і педагогіки / Упор. О.Любар. – К., 2003.
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імперська ідеологічна система і не думала виходити з України. Тим
часом українська виховна система мала відштовхуватися від того, що
радянська – відповідала завданням імперії і тотальній денаціоналізації,
а нова українська – мала стати адекватною меті і шляхам та засобам
реалізації мети суверенною Україною.
Відома лукава ідеологема про те, що радянська культура
(література, мистецтво) має бути соціалістичною змістом і
національною лише формою (як одягом на людині під час концерту).
Але система виховання у будь-якій суверенній державі є
національною як формою, так і змістом.
У нашому формулюванні це свідомо виражено визначенням:
національно-державницьке виховання. Причина в тому, що потаємні
прихильники реставрації старого всемірно мусують версію про
багатонаціональність України, а через те педалюють на тому, що в
Україні мають бути різноманітні національні школи з національними
мовами виховання й навчання. Посилаються на декларацію прав
людини, лукаво забуваючи, що права однієї людини в ній не
протиставляються ні правам інших людей, ні правам усього
суспільства та держави. Інакше – хаос, сваволя, війна всіх проти всіх.
З огляду на інтереси та права всіх громадян, у Конституції України
записано: «Стаття 5. Україна є республікою. Носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні є народ». А народ – це всі
громадяни республіки. «Стаття 21. Усі люди є вільні і рівні у своїй
гідності та правах». Так само і нація та етноменшини. Жодна з них не
може претендувати на вивищення та особливі привілеї ні над
титульною нацією, ні над іншими етноменшинами (їхніми правами,
мовами, культурами, як на те досі претендує, наприклад, російська
етноменшина). Тому-то «Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно
додержуватися Конституції України та Законів України, не посягати
на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не
звільняє від юридичної відповідальності», а також «Стаття 23. Кожна
людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при
цьому не порушує права і свободи інших людей».
У дусі конституційних положень і має домінувати правило: усі
школи та виховні заклади в Україні можуть використовувати етнічні
компоненти, але і змістом, і формою виховання та навчання мають
бути українськими як національно-державницькими, спрямованими на
торжество єдності інтересів суспільства, особливу роль у чому мають
відігравати політика держави, мова і культура, інтегруюче
українознавство. Інакше права представників етноменшин, вихованих
в дусі самоізоляції, реалізованими бути не можуть. Обмежені
етноменшинними параметрами, випускники шкіл будуть аутсайдерами
стосовно вибору свого місця в системі всієї української держави, а
випускники вищих навчальних закладів поповнюватимуть ряди не
загальнонародної інтелігенції, а вузько спрямованих спеців на працю
лише в етнічних анклавах.
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З цієї точки зору неприйнятною для національно-державної
системи виховання є вульгарне трактування в Україні Декларації про
захист відмираючих мов, оскільки через це піднімаються на щит мови
інших держав, хоча вони, і насамперед російська, до «відмираючих»
не належать. Будь-який, у тому числі й мовний, шовінізм як чинник
іноземної орієнтації домінантою виховання бути не може.
В основі загальнонародних інтересів – це спільне, об'єднуюче,
консолідуюче, гарантуюче рівність перед законами; а прикладне до
нього – індивідуальні інтереси та риси. Нині всі вимагають від
українців гарантувати реалізацію їхніх прав. Це правильна вимога за
умови: щоб виконати обов'язки – необхідно мати належні права.
V.3. У ХХІ ст. немає моноетнічних, а є поліетнічні держави. Але
поліетнічні і полінаціональні – це абсолютно не ідентичні поняття.
Етноси – природні утворення давноминулих епох. Нації – наслідок
історичної еволюції політичних і державних сутностей, і називаються
націями людські суспільства, що володіють своєю територією, мають
державність, мову, культуру і психічний склад. Є нації у Великій
Британії, у Російській Федерації; були цілі королівства на теренах
сучасних Німеччини, Іспанії, Італії, Франції, однак у всіх цих державах
діє верховенство однієї Конституції, однієї мови, спільної культури. У
США живуть представники понад 300 націй, але вони не атестують
себе як нації і пишаються своїм американським громадянством.
В Україні є лише одна нація – українська – та наявні представники
інших націй чи етноменшин. Українці в Росії, Канаді чи США, хоч їх
там мільйони, не є націями, а є етноменшинами. І хоч вони можуть (у
Канаді і США) розвивати й використовувати свою мову, освітні,
культурно-мистецькі інституції, однак підлягають єдиним в усій
державі законам. Не є націями й етноменшини в Україні, проте деякі з
них вимагають прав і привілеїв, відповідних націям. У тому числі й
мовних (а відповідно – й освітніх, навіть політичних), мотивуючи це
тим, що є різні мови, якими говорять в Швейцарії чи Фінляндії (де
шведській мові надано статус офіційної); на щастя, ще не посилаються
на те, як спілкуються між собою бурі й білі ведмеді або акули й кити в
океанському просторі.
Порочна
практика,
яка
межує
з
антидержавною
та
антиконституційною, породжувана старою імперською та месійною
ідеологіями. Тому, визнаючи незаперечним право на розвиток мов та
культур етноменшин, так само маємо визнати вищість не приватних, а
національно-державницьких законів та інтересів не чужих держав, а
своєї; і не відцентрових, а центробіжних тенденцій.
V.4. Величезну, а то й вирішальну, роль у цій сфері – світогляду,
ідеалів, національно-державницької та правової свідомості, етики і
моралі – має відіграти система виховання. Саме – система: як єдність
традицій, теорії і методології виховного процесу; синтезу народної та
академічної педагогіки, вітчизняного і відповідного інтересам України
зарубіжного досвіду, професіоналізму й патріотизму, гуманістичної
теорії і практики. А також як єдність зусиль батьків і держави,
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виховних і освітніх (вищих, середніх) навчальних закладів, академій
наук, громадських і політичних вітчизняних і зарубіжних інституцій.
З урахуванням усього зазначеного, в систему національнодержавницького виховання включаємо:
1. Як першу й основоположну ланку – школу-родину. В ній
закладається фундамент світосприйняття і світорозуміння, родинних
традицій та ідеалів, основи моралі й етики, любові до батьків, свого
села чи міста, до природи й культури, мистецтва і права. Головні
вихователі тут – батьки. Тому виховні заходи мають спрямовуватись
як на дітей, так і на батьків – на їхні почуття і мислення та спосіб
життя, на їхнє розуміння ролі особистого прикладу в житті дитини.
2. Наступні ланки виховного процесу – дитсадок і початкова
школа – І–ІV класи. Вони органічно пов’язані, і тут особливу роль у
вихованні мають відігравати предмети навчального процесу та
вихователі-вчителі.
Ядром виховання повинен стати нахил до самопізнання та
самотворення, що мають бути органічно пов’язані з процесом пізнання
роду, рідної природи, доленосних етапів (фактів, імен, подій) історії
народу та Батьківщини, конституційних норм та ідеалів життя,
символіки української держави з часів великокняжої Київської
держави (тризуб) до наших днів.
3. V–VІІІ класи – це етап предметного набуття знань. Особлива
увага повинна бути приділена вихованню інтегративного сприйняття
та вивчення мови, культури, історії та географії, інших суспільногуманітарних та природничо-технологічних дисциплін. Має
посилюватися самостійний пізнавальний процес; метод не стільки
набуття, як здобування знань на ґрунті усвідомлення причиннонаслідкових зв’язків між речами, подіями і людьми, особистісного
(оцінного) ставлення до явищ, процесів, подій, природи й життя.
Виховні заходи мають якнайорганічніше контамінувати й
корелювати з предметами вивчення та перевіркою їх практикою.
4. IX–XI (XII) класи повинні якомога більше орієнтуватися на
практично-досвідне засвоєння знань. Школа готує не професіоналів, а
людей. Тому кожен навчальний предмет має бути максимально
насичений
виховним
гуманістично-патріотичним,
правовим,
культурно-мистецьким і етико-естетичним змістом. Світ має
сприйматись не як щось окреме й існуюче над Україною, а через
призму історії, долі, місії України, через долю та інтереси кожного
учня. Виховні заходи повинні органічно поєднуватися з усією
системою навчальної програми.
Якомога вагомішу роль має відігравати метод узагальнень,
логічного, аналітичного й етико-гуманістичного мислення. А всі
виховні заходи мусять бути насичені елементами гри, діалогу з
природою, історією, мовою, математикою, хімією, географією і
космологією, культурою, політикою, міжнародним життям. Дедалі
інтенсивніше має впроваджуватись осмислення теоретичних і
практичних аспектів проблем: я і моя сім’я, мій рід; я й історія та доля
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мого села (міста), моєї Землі, моєї Батьківщини. Чи відбувається мій
внутрішній розвиток і чи є я справжнім патріотом, сучасним
українцем?..
5. Для ВНЗ ідеї інтеграції, професіоналізму, патріотизму, гуманізму
мають ще актуальніші перспективи, бо у ВНЗ мають формувати не
лише фахівців певних професій, а національно-державницьку народну
інтелігенцію, справжню еліту.
VІ.
Заключні глави програми виховання й навчання повинні бути
приділені темам: «Україна у міжнародних відносинах»; «Україна –
ментальність, доля»; «Україна – історична місія» і поглиблено
осмислюватися в заключних класах та на курсах у вищих навчальних
закладах.
Певного роду повтори не мають лякати, бо, як і під час вивчення
історії України, географії, словесності, філософії, все має
осмислюватися вже не на учнівському рівні (досвіду, уроків життя,
перспектив розвитку), а на вищому – інтелігентському, на рівні
уявлень людей, котрі усвідомлюють свою роль і місію в еволюції етнонації, держави, мови, культури, освіти, науки, права, міжнародної
взаємодії.
На цьому етапі особливе значення має бути приділене
особистісному пізнанню: і власної сутності, і важливих пам’яток
історії (мезинської, трипільської культур; Кам’яної могили; історії
Чернігівського і Тмутороканського князівств та Криму; Змієвих валів;
пам’яток Галицько-Волинського князівства; історії та пам’яток
Запорозької (та інших) Січі; славних синів і дочок нашого народу;
процесів і особливостей розвитку закордонного українства –
політичних і трудових еміграцій…).
Особлива увага повинна бути звернена на історичну роль
державотворення – від Київської держави, її геополітичної стратегії до
загальнолюдської місії українства, від доби Гетьманщини та УНР до
ролі світового українства на сучасному етапі, на внесок українства у
світову цивілізацію і культуру.
VІІ.
Все зазначене з достатньою переконливістю засвідчує роль як
наукових засад концепції націо-державницького виховання, так і
методологічно-педагогічних принципів втілення тих засад у структуру
системи виховання.
Не вдаючись до повторення засад і принципів, усе ж зазначимо
кілька питомих вимог.
Перша: в центрі концепції має бути не так схема, як філософія
програми виховання, а в центрі програми – матеріал, суголосний духу
концепції виховання дитини (людини).
Як не прикро, але досі вся система виховання й навчання базується
мало не на кількісному ряді уроків та заходів по вихованню якостей: а)
професійних; б) гуманістичних; в) громадських; г) патріотичних;
д) культурно-мистецьких; є) фізичних…
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Тепер є тенденція додавати до них ще й національно-державницькі.
Маємо рішуче протестування проти цього роду арифметизму!
Найперше тому, що носієм усіх тих рис у людини є душа – духова
субстанція. До того ж душа у дитини (людини) од природи єдина й
цілісна. Метод арифметизму узаконить диференціацію, штучне
розчленування тієї цілісності на фаланги: людську, громадянську,
професіональну, патріотичну, національну і т.д. Відповідно
складатиметься й план заходів по вихованню… Без належного
врахування: а чим же відрізняється виховання громадянське від
патріотичного та національного; гуманістичне від морально-етичного;
світоглядне від культурно-естетичного? І разом з тим: чи можливо
здійснювати систему виховання без органічного зв’язку з предметами
навчального процесу, а головне – від реалій багатогранного життя? Те
життя починається, нагадаємо, не з 1 класу, а з колиски. І від того
моменту дитина і вбирає у свою душу любов чи байдужість, а то й
гостру відчуженість батьків і їхньої рідні. А водночас вбирає кольори
й запахи природи, мотиви й образи пісні та чарівної симфонії мови.
Разом з ними приходять калина й верба, лицарі з курганів і мрії з
казок…
Так починається Батьківщина – отже, патріотизм і громадянськість,
національно-державницьке
світосприйняття
і
гуманістичне
світорозуміння. Не поокремо, а в комплексі, як симфонія
внутрішнього життя.
Як же починати зводити храм добра і краси в школі без цього
фундаменту?!
Пригадується село Марківці Боровського району на Чернігівщині.
Багато там пережито й побачено, однак найперше досі постають:
колиска й мати, її пісні на холодній печі: і про козака, що пішов у
похід; і про дівчину, хлопець якої загинув у січі; про сестру з ватагою
голодних дітей-напівсиріт та заможного брата і про галку, що летить
через балку з гірким плачем. Пісні Тараса Шевченка, народні думи й
поезії Лесі Українки. А згодом – голодомор 1933 і плачі по убієнних
інтелігентах та успішних хліборобах. А потім – школа, біля якої
величезна ялина й табличка: тут бував Тарас Шевченко, тут готував
макет невиданого Кобзаря та розповідав про козацтво… Хто і як
готував ті «заходи»? І мати, і вчителі жили тим усім, а з ними й ми –
діти… Уроки й робота на полях, заняття хорів, театральні вистави… –
все об'єднувало батьків, учителів і учнів, все вчило уміти читати книгу
життя. У школі вивчались предмети через призму баченого й
осмислюваного нами. Тому не всі ходили в школу при німцях, а
гралися й за фашистів у запорожців, героїв Берестечка і Крут. Запоєм
читали Лермонтова, Данте, Сервантеса, Шекспіра, Тичину, Довженка.
Мріяли бути захисниками своїх батьків, рідної землі, Батьківщини…
У І-ІV класах найголовнішим нашим інтересом була вчителька, бо
вона знала все і про наші роди, й про нас, і виховувала в дусі народної
моралі. У класі і в школі панував наш дух – кровних спадкоємців
численних поколінь. Спрямованими на життя були й предмети 5-7
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класів: нас учили жити, любити правду і справедливість, опановувати
історію за народними піснями й думами та за Тарасом Шевченком.
Тільки у місті ми раптом відчули, що окремо є село і місто, рідна й
офіційна мова; що можна зневажати хліборобів й інтелігенцію,
особливо українознавчу. А головне – жити подвійним життям. Тому й
мислити виховання як пропаганду того, чого не було в дійсності, як
систему тренінгу (муштри) наших симпатій, переконань, ідеалів.
Отже, як засобу і самовідчуження й взаємовідчуження людини і сім'ї
та природи, реального життя і пам’яті історії, гідності й честі…
Ще тоді і постала проблема національного виховання як цілісного
процесу самопізнання та пізнання, самотворення і творення світу,
реальної боротьби за розквіт людського щастя.
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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Токар Л.К. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО І ПРОБЛЕМИ
КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
Стаття присвячена осмисленню ролі українознавства як чинника
формування свідомості та забезпечення єдності українського народу.
У житті кожної людини й спільноти, кожного народу і людства
загалом є багато спільного. Їх поступальний розвиток відбувається на
засадах певних загальних концептів, таких, як: вибір та єдність мети і
напрямків руху, визначення стратегії та засобів дії. А у відпрацюванні
технологій опора на традиції, власний та історичний досвід, уроки
буття попередників. При порушенні ж логіки цих концептуальних
підходів до справи люди завжди багато що втрачали і не лише в часі, а
й у якості свого життя.
Роки, що минули після здобуття Україною політичної
незалежності, повністю підтверджують такі висновки. Їх логіка
переконує, що за проголошенням незалежності наступним кроком для
українства мав би стати (на жаль, не став) крок, пов’язаний з
визначенням мети і напрямків подальших трансформацій,
розробленням єдиної стратегії та засобів її утвердження в усіх сферах
буття народу як цілого, а не творення його за принципом – у кожного
(версти, групи, клану і т.п.) своя стратегія, свої інтереси і логіка дії. Та
щоб так сталося, необхідна була виважена й послідовна робота,
переконлива аргументація, глибокий і системний аналіз досвіду. Бо,
коли на етапі набуття політичної незалежності неабияку роль
відігравали інтуїція, емоції, політичні настрої, спонтанні дії, то на
етапі творення нової конструкції – побудови незалежної української
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держави потрібні: зваженість, обґрунтованість і відповідність дії
обраній меті, визначеним орієнтирам та ідеалам життєдіяльності,
принципам перетворень.
Уже з перших кроків становлення незалежної Української держави,
життя вимагало дати чітку відповідь на запитання, якою ж буде мета
нашого подальшого поступу, якими будуть його ідеали і ціннісні
орієнтири, світоглядні підвалини. Без вироблення нової ідеології й
стратегії дій в усіх сферах життя і, в першу чергу, в розвитку науки,
освіти, виховання знайти відповіді на них неможливо. Бо ще Платон
говорив «Покажіть мені систему виховання і я скажу, в якій державі ви
хочете жити».
Думка для нас тим більш слушна, коли враховувати, що відповіді
на сакральні питання: чого ми хочемо і як думаємо його досягати, що
візьмемо з собою з минулого, а що полишимо там, потрібні були не
для якоїсь окремої людини, групи людей чи тільки правлячої еліти, а
для нового покоління громадян, усього народу України. Без глибокого
й системного аналізу реального стану і характеру нашого буття,
причин його здобутків і втрат з’ясувати це неможливо. Ми ж у своєму
сьогоденні продовжуємо жити ніби за законами інерції: буцім-то
нічого й не відбулося.
Ось чому серед ключових питань, які постали тепер перед
українською спільнотою, її наукою зокрема, в ланцюгу тих, що
потребують невідкладного розв’язання, постало питання про
готовність самої гуманітарної науки й освіти України до вирішення
такого роду завдань. Бо перехід до більш оптимального і цілісного
пізнання, мислення й творення може відбутися лише за умови
постійного вдосконалення самих засобів науки, освіти, виховання,
життєдіяльності. І тут не менш важливою є думка видатного філософа
І.Канта про те, що перш ніж пізнавати явища, об’єкти, процеси
необхідно дослідити засоби пізнання, власну спроможність їх
пізнавати. Відповідно, питанням питань для української науки і
системи освіти є тепер їх «внутрішня» заданість. Необхідно
переконатися, чи здатні вони в старих організаційних формах,
структурі й змістовій заданості розвиватися відповідно до тих змін, які
відбуваються (мають відбуватися) у суспільстві й державі. І, в першу
чергу, наскільки гуманітарна наука сьогодні спроможна здійснювати
дослідження і давати відповіді на злободенні питання нашого буття. І
чи достатньо в цьому контексті, скажімо, створення (і то з якими
потугами) за останні 15 років лише двох якісно нових
загальнодержавних інституцій НДІУ МОН України та Інституту
національної пам’яті? Чи може вже настав час, бо є потреба створення
системи якісно нових науково-дослідних і навчальних саме державних
(а не приватних) закладів, пов’язаних із системним дослідженням та
вивченням суспільних трансформацій, тих змін, що тепер мають
відбуватися на засадах національної ідеї, національних інтересів, на
основі самопізнання, самоідентифікації й самотворення народу,
побудови його національної держави і громадянського суспільства
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зокрема. Це тим необхідніше, оскільки не лише на політичному, а й
«науковому» рівнях ми все ще перебуваємо в стані емоційнополітичного засліплення і нерідко в судженнях доходимо до абсурду,
коли й національна ідея у нас то не спрацьовує, то вона взагалі
відсутня. Коли національній державі протиставляється громадянське
суспільство, етнонації – політична нація, національній освіті – освіта
громадянська тощо.
І це лише посилює переконання, що тільки з вирішенням завдань
«внутрішнього» розвитку самої української науки вона стане
спроможною здійснити більш глибокий аналіз і сфер, і характеру
буття народу та зможе більш суттєво допомогти і політикам, і
державцям, і широкій громадськості в усвідомленні та розв’язанні
цілого ряду невідкладних завдань, які все ще визначаються й
вирішуються переважно стихійно, на засадах інтуїції, за допомогою
методу спроб і помилок.
Без такого розуміння принципових питань розвитку його чинники
завжди будуть спотикатися на тактичних, технічних, технологічних
питаннях, намагатимуться вирішувати їх не на основі усвідомлення
визначальних тенденцій історичного поступу, а на засадах
особливостей моменту, характеру, поведінки та дії тих чи інших
чинників влади та управління.
І це в той час, коли суспільну свідомість тепер збурюють такі
невідкладні питання, як:
Визначення принципів, за якими має відбуватися подальше
вдосконалення та структурування суспільного життя. І, в першу чергу,
у сфері економіки, відносин, які складаються на основі власності та її
розподілу. Бо чи може бути прийнятним тут старий підхід, коли
спільнота структурувалася за принципом 2-х полюсів: з одного боку,
невеличка група надбагатих людей, а з іншого – основна маса
громадян, які перебувають на межі виживання?
З’ясування причин соціально-політичної, етнічної і правової
розбалансованості суспільного життя: чому регіони протиставляються
регіонам, чому гілки влади у нас стали діяти як непримиренні
опоненти, а більша частина населення країни уже нікому і ні в чому не
довіряє?
Що треба зробити, щоб в Україні з’явилася єдина стратегія
розвитку, щоб уряди, інші владні структури, суспільні й політичні
організації в її реалізації виступали не як опоненти своїх попередників
і сучасників, а як спадкоємці та партнери у всьому часопросторі буття
народу?
Як формувати державну владу в усіх її гілках, щоб вона діяла як
влада всього народу, а не влада тих чи інших партій, коаліцій,
олігархічних груп та кланів?
Чому так трапилося, що життя політиків, бізнесменів, народних
депутатів та інших чинників державної влади і народу відбуваються в
різних вимірах?
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За якими принципами необхідно творити суспільно-політичні
структури, органи державної влади, щоб у своєму розвитку вони
завжди відстоювали баланс інтересів окремої людини, певних
спільнот і всього народу; щоб влада і політичні чинники шукали
підтримку своїм діям у громадян тільки на шляху формування
більш відповідного світогляду, розвитку свідомості, а не постійних
економічних, політичних і духовних маніпуляцій та махінацій, які
ведуть спільноту в кут?
Чи можна вважати, що в Україні тепер існує дійсна свобода вибору,
коли вибір цей диктується грошима, коли Україною беззастережно і
безсоромно правлять великі гроші? Чому серед фізичного і духовного
насилля, яке так урізноманітнилося, найбільш огидним і системним є
насилля грошей? При цьому ззовні людину неначебто ніхто і не
насилує, не позбавляє волі, свободи мислення, віри, судження та дії,
але матеріально вона поставлена в такі умови, коли під загрозою
втрати роботи, посади, а значить і втрати елементарних засобів для
існування, позбавляється не тільки свободи вибору, а й свободи мати
свою думку та дію. Тепер стало правилом, коли науковці, вчителі,
лікарі, музиканти з метою заробітку подаються в торгівлю або за межі
України. І складається враження, що тільки гроші та власність дають
людям свободу і незалежність. Але враження те поверхове, оманливе,
бо реально і той, хто має гроші та володіє власністю не може вважати
себе вільним. Він стає рабом свого статку, зазнає насилля грошей.
Статок і гроші в його уяві все більше починають уособлювати смисл
людського буття. Алогічність тези нескладно зрозуміти, коли
задуматися, чому людям, навіть з великим статком і великими
грошима, з часом усе більше хочеться, щоб про них думали краще, ніж
у реальному житті. І саме з цією метою створюються різні благодійні
фонди, будуються храми і навіть заклади культури. Але все те надто
далеке від братнього і безкорисливого єднання зі спільнотою, своїм
народом.
І, нарешті, ще одна болюча проблема нашого сьогодення: чому
користь, корупція, хабарництво тепер так беззастережно шматують
Україну й деформують не тільки систему влади, а й духовність,
психіку та мораль української людини?
Сьогодні українство починає все чіткіше усвідомлювати, наскільки
важливо в стратегії суспільного поступу забезпечити єдність
економічного, політичного й духовного життя. Бо не можна досягти
більш високої його якості, перебудовуючи лише одну сферу цілого,
або творячи його всякий раз неначе за принципом ходіння по колу без
урахування всього попереднього досвіду та уроків буття народу.
Зокрема, не можна не відчувати, як деформована мета
економічного поступу сутнісно позначається й на деформації
ментальності, моралі, на культурі й духовності народу.
І навпаки, деформована ментальність, мораль, духовність стають
гальмом творчого піднесення, зростання добробуту народу.
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Напевне, це лише частина з тих питань, які тепер не просто постали
на порозі нашого дому, а вже нестримно грюкають у його двері.
І все ж у цьому неприємному багатоманітті є те, що могло й може
його поєднати як у позитивному, так і негативному сенсі. Це, в першу
чергу, те, якими ми бачимо та якими будуємо свою державу і суспільні
інститути народного життя.
Тільки в природо-соціальній єдності людського буття, у суспільній
природі людини розумної маємо шукати засоби самореалізації індивіда
й спільноти, людської сутності як такої. Не в протиставленні індивіда
(його особи) і спільноти, окремих спільнот (націй і народів) між
собою, а в органічній єдності всього багатоманіття змісту та форм
їхнього буття бачиться дорога людського сходження.
І засобами на цьому шляху постають такі універсальні й водночас
оригінальні форми, як етнос, нація, народ, національна держава,
громадянське суспільство. При цьому постають і розвиваються вони
не як антиподи чи замінники, а як багатоманітні складові єдиного руху
до мети людського буття.
І в пошуках засобів його оптимізації тепер ми все гостріше
відчуваємо потребу творення науки цілісного самопізнання й
самотворення з чіткою ідейною, логічною та ієрархічно-структурною її
побудовою.
Тисячоліттями людство йшло до розуміння цілісності світу, в
якому жило, і, відповідно, цілісного характеру знань про нього. Та ще
складніше люди наближалися до усвідомлення цілісності власної
сутності й науки самопізнання, того, що знання про світогляд, мову,
психологію, мораль, історію, культуру, господарювання народу тощо –
це лише шлях, який веде до формування єдиної науки його
самопізнання й самотворення. Дослідження особливостей прояву
людини у сфері довкілля, економіки, політики, права, суспільного й
державного життя тощо – то тільки частини науки про людину, її
сутність, покликання й самореалізацію.
Така цілісна наука з'являється не враз і не сама по собі, а виростає з
тривалих, наполегливих і глибоких досліджень багатьох поколінь
учених у визначальних сферах людського буття. Такою наукою про
системний цілісний характер пізнання української людини, нації,
народу, їхньої країни на рубежі ХХ-ХХІ ст. і постає українознавство.
Хоч з тих же причин, що й у національному державотворенні,
подальший його розвиток відбувався далеко не завжди відповідно до
суспільних потреб. Особливо відчутними є тут стримуючі політичні
чинники, що істотно позначаються і на характері розвитку науки, і на
впровадженні її доробку в освіту, культуру, суспільне та державне
життя.
Здається, що політичні противники побудови національної держави
в Україні уже на початку 90-х рр. ХХ ст. усвідомлювали, чим може
стати українознавство в українському державотворчому процесі. З
цього часу особливо відчутною стає протидія розвитку
українознавства. Хоча самі їх заперечення науки цілісного
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самопізнання народу не відзначалися науковою коректністю. Їх можна
було передати лише однією фразою: "немає тому, що не повинно бути"
і ніяких там ще додаткових аргументів. І все-таки проблема
українознавства тоді, як і нині, – не в політичному його "відторгненні"
(такі спроби були, є і будуть), а в подальшому все більш глибокому
розробленні й найактивнішому
поширенні його доробку через
систему освіти й виховання, підготовки і перепідготовки кадрів,
засоби масової інформації, у з’ясуванні практичної доцільності
історичних та теоретико-методологічних основ науки.
Щодо аргументації концептуальних побудов українознавства, його
орієнтирів і соціальних функцій, особливостей взаємодії структурних
компонентів, то все це моделюється не довільно, а є похідним від
природи людини, її соціального поступу, в основі чого лежить єдине
ідейне начало, точніше, чітка ієрархія ідей. А саме: ідея життя
розумного на Землі, національна ідея, як її проекція в певних природосоціальних умовах і формах, національні інтереси як універсальні
чинники відтворення ідейної ієрархії у змісті людського буття й
конструюванні засобів його наповнення в т.ч. й через національне
державотворення та побудову громадянського суспільства.
Тепер стає все більш зрозумілим, що соціальним тлом нинішнього
матеріального й духовного занепаду, дезінтеграції, руйнування самих
основ етнонаціональної єдності народу постає вихолощена від усього
національного й чисто людського, злюмпенізована свідомість
української
людини.
Відсутність
чітко
визначеної
загальнонаціональної мети й
стратегії дії, усвідомлених і
загальносприйнятих ідеалів та орієнтирів розвитку перетворюють
українця на маргінала, людину, яка дедалі більше зневірюється і сама в
собі, і в спільноті, і в державі та владі, проймається ідеєю якоїсь
фатальної трагічності власної долі.
І в той же час державна влада, її структури, політичні партії, всілякі
об’єднання, форуми, рухи тощо, всі свої сили зосереджують головним
чином на політичних чварах, самоутвердженні й практично мало що
роблять для виправлення ситуації. Тож, якщо ми дійсно хочемо щось
змінити в характері нашого буття, у діючих тут усе ще переважно
негативних тенденціях, то неодмінно маємо розглядати і коригувати їх
на засадах єдиної стратегії розвитку, у взаємодії та взаємовпливах, а
не як окремі явища, локальні процеси, що виникають і розвиваються
ніби самі по собі. Здійснити ж це можна лише за умови вироблення
відповідних наукових, освітніх, виховних засобів, інструментарію та
механізмів цілісного, системного осмислення і творення нашого буття.
Тепер, коли український народ здобув, нарешті, можливість
мислити, творити й діяти відповідно до свого природного образу і
подоби, зокрема, у сферах суспільного, державного життя, формуванні
національної свідомості, моралі, ментальності й культури, особливо
гостро постала дилема, як не змарнувати (що вже траплялося в
минулому), а зреалізувати цю можливість, як віднайти свою природну
першооснову та здійснити історичне покликання.
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Нині настав час, про який говорив М.Грушевський, коли ми маємо
подивитися на себе як на окремий народ у нашім «генетичнім
приємстві від початків, аж до нині»1 на відміну від того «вкладання
українських епізодів в традиційну схему «Государства Російського».
Бо при всій дотичності давньослов’янських племен єдиної історії «у
нас не було й не могло бути, як не було і «общерусской народності»2.
Логічно, що й історія кожного слов’янського народу, українського
зокрема, його спосіб і характер життєдіяльності мають розглядатися
окремо, без будь-яких кальок і запозичень з історії інших народів.
Кожен народ і тільки він, а не хтось інший, має творити й
застосовувати
науку
самопізнання,
самовдосконалення
й
самореалізації.
Сьогодні, як ніколи раніше, ми відчуваємо, наскільки неадекватним
і нашому мисленню, і способу життя було й залишається те, що
«пропонувалося» та й нині «пропонується» у цьому зв’язку нашими
близькими і далекими сусідами, а тепер ще й денаціоналізованою
частиною українства в самій Україні. Відповідно, мова має йти в
єдиному контексті як про минуле, так і про сьогодення, про те, чому
все так сталося та як маємо діяти в ім’я свого майбутнього. І саме тому
в умовах незалежності серед першочергових завдань національної
науки постало завдання вироблення концептуально нового підходу не
лише до осмислення феномена українства, а й визначення та
усвідомлення особливостей його (осмислення) структурних
компонентів (складників), їх природи, принципів і методів взаємодії в
напрямку руху до відтворення й самореалізації природної сутності
українського народу.
Кардинальні зміни в його житті потребують і якісно нового
бачення й мислення, вироблення нової стратегії дій у розв’язанні
насущних завдань розвитку. В їх руслі переосмислюються функції,
мета і завдання, методологія науки, визначаються нові підходи в її
організації. Найбільш виразно тепер це можна спостерігати на
прикладі того, що відбувається в українознавстві – науці цілісного
пізнання, самопізнання й самотворення українського народу.
Якісні зміни тут викликані потребами: визначення наукових засад
формування саме національного світобачення, розвитку
свідомості, творення відповідних ідеалів і ціннісних орієнтацій
народу; розроблення відповідної стратегії розвитку, а відтак, і
концепції та теорії консолідації української нації й світового
українства; побудови національної держави та громадянського
суспільства в Україні; розвитку дійсно національної культури,
освіти й виховання; підготовки й перепідготовки національних
кадрів для всіх сфер і ланок буття, з тим, щоб біля державного
1
Грушевський М.С. Звичайна схема «руської» історії й справа раціонального
укладу Східного Слов’янства // Стаття по слов’яноведенію. – СПб., 1904. – Вип. 1. –
С. 298-304.
2
Там само.
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керма і всієї системи управління стали свідомі, віддані справі
люди, справжні патріоти України.
Нині з упевненістю можна сказати, що процес утвердження
українознавства як визначального чинника самопізнання й
самореалізації українського народу (принаймні на теоретикометодологічному рівні як провідної ідеї) уже визначився. Зокрема, для
тих, кого хвилює теперішній стан України, її народу і хто дійсно
зайнятий пошуком шляхів і засобів утвердження його природної
самодостатності й цілісності стає очевидним, що ця самодостатність і
цілісність не можуть бути відповідно осмисленими і здійсненими в
перспективі без розроблення саме наукових засад самопізнання й
самотворення.
Нині очевидними стають зрушення в цьому напрямку.
Українознавство як стратегічна мета, як напрям у розвитку української
гуманітарної науки набуває все оптимальнішого теоретикометодологічного визначення й визнання в суспільстві та державі1. І це
відрадно!
Однак таке його розуміння й визнання не мають породжувати
самозаспокоєності, оскільки: по-перше, сьогодні ще не все так
однозначно і з розумінням, і з визнанням українознавства2; по-друге,
тому, що такий стан передбачає високу міру відповідальності, в першу
чергу, на науковому і політичному рівнях. Саме життя вимагає на базі
знань, що століттями накопичувалися й систематизувалися
попередниками, створити повнокровну галузь науки, яка була б
спроможна не тільки більш чітко, аргументовано й зрозуміло пояснити
і наше минуле, і наші ідейні засади, а й стати основою якісно нового
світосприйняття, творення дійсно національної політики, культури,
способу життя, визначати майбутнє; по-третє, розробити чітку й
ефективну систему впровадження українознавчого доробку в процес
формування нового світобачення, у розвиток саме національної науки,
освіти, культури, суспільне та державне життя народу.
Відповідальність ця тим більша, коли мати на увазі, що подібного
прецедента в минулому ми ще не мали. Скоріше було навпаки:
формувалася певна ідеологія, розроблялася політика, а гуманітарна
наука заднім числом давала їм «обґрунтування». І як наслідок, мали не
досить вправну політику, а в науці те, що називається кон’юнктурою.
1
Вітання Президента України учасникам Міжнародної науково-практичної
конференції «Роль вищих навчальних закладів (інституцій) у розвитку українознавства»
// Довідник до 10-річчя діяльності Інституту українознавства. – К., 2002. – С. 44-45;
Вітання Президента України колективу Інституту українознавства. Національного
університету ім. Тараса Шевченка // Там само. – С. 55-56; Постанова Кабінету Міністрів
України «Про утворення Науково-дослідного інституту українознавства» // Там само. –
С. 73; Українознавство. Наук. бібл. довідник у 2-х томах, 4-х ч. – К., 2002. – Т. 1. – Ч. 1;
К., 2006. – Т. 1. – Ч. 2; 2006. – Т. 2. – Ч. 3.
2
Див.: Освіта України. – 1999. – 17 березня; Столиця. – 1999. – 25, 30 листопада;
Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. – К., 1998. –
С. 240; Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996 р. – С. 144-145 та ін.
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Закономірно, що в контексті нового підходу до українознавства
його роль не може бути зведена до подібних, часткових, допоміжних,
ненаукових функцій.
Тепер спектр функцій українознавства, а значить і його завдань, як
і пошук шляхів їх розв’язання, суттєво розширився. І вони не можуть
бути оптимально з’ясовані й вирішені на базі лише окремих, нехай і
важливих галузевих досліджень. Потрібна система наукових
інтегративних знань, створення якої зумовлене необхідністю всякий
раз все більш комплексного розв’язання проблем людського буття.
Умовно їх можна розділити на завдання світоглядно-теоретикометодологічного і практичного плану. До першої групи слід віднести
проблеми, пов’язані з подальшим конституюванням науки, зокрема,
визначенням та визнанням її соціальної доцільності, місця й ролі в
суспільному житті, у тому числі в розвитку гуманітарних наук,
посиленні взаємозв’язків між ними; розробленні історіософської,
теоретико-методологічної та джерельної бази розвитку.
До другої – вироблення технологій, інструментарію та методики
застосування набутих знань у науковій, освітній, суспільній та
державотворчій практиці.
Таке бачення та вирішення завдань розвитку науки об’єктивно
зумовлене глибинними сутнісними зрушеннями, які відбуваються
тепер у суспільстві, пошуками відповідей на злободенні питання: хто
ж ми тепер, куди йдемо, до чого прагнемо, ким хочемо стати та як у
цьому зв’язку маємо діяти.
І коли під таким кутом зору аналізувати історію науки, то можна
побачити вже певну тенденцію. Бо посилена увага до українознавства
спостерігалась і раніше і припадала вона на час важливих перемін в
етнонаціональному, суспільному та державному бутті народу: у Княжу
добу, у добу козаччини, у ІІ пол. ХІХ, на початку та наприкінці ХХ, і
особливо у ХХІ ст. Тобто спостерігається певний закономірний
зв’язок
суспільно-політичного,
національно-державного,
духовного розвитку народу й активного творчого розвитку
українознавства. Хоч всякий раз це і відбувається в якісно нових
умовах та змістових вимірах.
Сьогодні спектр дії українознавства, його соціальні функції вийшли
далеко за межі національно-демократичного та етнокультурного
розвитку. Вони охоплюють і формування свідомості, й освіту та
виховання; внутрішню і зовнішню політику держави; культуру народу
в її найширшому розумінні. Особливості процесу консолідації нації,
утвердження національної ідентичності, побудови держави,
історичного процесу загалом, такі, що вимагають у досить стислий
термін забезпечити формування в українства якісно нових уявлень і
ціннісних орієнтацій як відносно самих себе, так і навколишнього
світу. Здійснення таких завдань та ще й у певних часо-просторових
межах не може відбутися лише на основі часткових галузевих знань,
скажімо, історії, археології, етнології, народознавства, культурології
тощо.
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Воно може і має стати наслідком нової якості цих знань на основі їх
інтеграції й синтезу. Такі синтезовані знання несе з собою сучасне
українознавство, яке формується і розвивається як наукова
система інтегративних (синтетичних) знань про Україну й
українство як цілісність.
Отже,
становлення
й
доцільний
розвиток
наукового
українознавства, як і науки загалом, визначається станом та рівнем
свідомості, потребами і завданнями суспільного розвитку. Сучасне
українознавство не підміняє (не дублює) галузеві науки (археологію,
історію, етнологію, мовознавство і т.д.), як це декому здається. Воно
розвивається на основі цих наук, що готують підґрунтя, на якому
тільки й може здійснитися інтеграція, зрощення, (злиття) частин у ціле
і творитися нова якість знань. Специфіка українознавства визначається
специфікою об’єкта пізнання (українського народу як цілого),
неповторністю історичних умов і характеру його суспільного й
державного життя, намаганням у найкоротший термін пройти той
шлях, який інші народи Європи вже пройшли століття тому.
Та в теорії науки важливо зрозуміти не лише мотивацію знань, а й
механізми їх творення, усвідомити зміст та логіку процесів
виникнення й розвитку. В іншому разі складно, якщо взагалі можливо
було б визначити науково виважені орієнтири.
Тому питання соціального призначення, особливостей розвитку та
функцій українознавства – це питання не тільки теорії і методології
науки, а й її історії.
Місце і роль його можна визначити тільки в загальному контексті
розвитку наукового знання про українське суспільство. Без системного
дослідження особливостей розвитку науки самопізнання, її соціальних
функцій на кожному історичному етапі не можна зрозуміти чим і як
визначається і реалізується її соціальне призначення, яким має бути
шлях до нього.
І тому українознавство необхідно досліджувати не лише як
явище, а й як процес, органічно пов’язаний з етнонаціональним,
соціальним, духовним розвитком українського народу і таким
чином побачити, що до свого нинішнього стану воно (як і народ –
об’єкт пізнання) пройшло ряд етапів, кожен з яких визначався
певними умовами, завданнями, чинниками і змістовими
особливостями.
Дослідження специфіки творення науки в кожному з історичних
періодів, з’ясування її механізмів, а головне – внутрішньої логіки того
спільного, що характеризує українознавство як цілісність і торує йому
дорогу як науці, всякий раз доводиться робити в якісно нових умовах і
на якісно новому рівні. І все ж визначальною тут є не специфіка
кожного із періодів, а та єдина основа, на якій тільки й може
розвиватися наука – єдність, цілісність і тяглість процесу людського
буття та науки самопізнання і самотворення українського народу.
Важливі починання у цій непростій, часом суперечливій справі,
вже зроблені в працях відомих українознавців: Г.Сковороди,
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Т.Шевченка,
М.Максимовича,
І.Франка,
М.Грушевського,
Д.Дорошенка, Д.Багалія, С.Єфремова, В.Кубійовича, О.Оглоблина,
І.Крип’якевича,
Ю.Липи,
О.Бочковського,
М.Брайчевського,
О.Пріцака, і наших сучасників П.Кононенка, Я.Калакури, В.Смолія,
Л.Винара,
В.Ідзя,
В.Барана,
А.Погрібного,
В.Крисаченка,
В.Солдатенка, Т.Кононенка, Л.Токара, В.Сніжка, С.Наливайка та ін.
Думки й аргументи, викладені ними, бачаться не тільки цікавими, а й
такими, що є надійним фундаментом подальших досліджень з історії
та історіографії українознавства, формування його історіософських та
теоретико-методологічних засад.
Не вдаючись до детального аналізу концептуальних положень у
доробку названих авторів (з ними, при бажанні, кожен може
познайомитись самостійно)1, тут хотілося б звернути увагу лише на те,
1
Сковорода Г. Наркіс // Вірші, пісні, діалоги, трактати… – К., 1983. – 541 с.;
Максимович М. Вибрані твори. – К., 2004. – 361 с.; Шевченко Т. Повне зібрання творів. У
12 т. – К., 1989-2003; Франко І. Найновіші напрямки в народознавстві //
Українознавство. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 283-288; Грушевський М.
Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – К., 1993; Грушевський М. Розвиток українських
досліджень у ХІХ столітті і вияви у них питань українознавства // Український історик. –
№ 1-3. – 1989; Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку ХХ ст.
та її досягнення // Українознавство. Хрестоматія. – К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 289306; Багалій Д. Нарис української історіографії, І – ІІ. – К., 1923. – 25 с.; Єфремов С.
Українознавство. – К., 1920. – 64 с.; Оглоблин О. Думки про сучасну українську
советську історіографію. – Нью-Йорк, 1963; Крип’якевич І. Українська історіографія
ХVІ-ХVІІІ в. – Львів: Накладом Фільософічної громади, 1923; Крип’якевич І. Студії над
державою Богдана Хмельницького // Записки наукового товариства імени Шевченка. –
Львів, 1920. – Т. СХХІХ-СХХХ, СХХХ IV, СХХХV, СХХХІХ-СХL, СХLVІІ, СLШ;
Крип’якевич І. Нарис методики історичних досліджень // Український історичний
журнал. – 1967. – № 2. – С. 100-106; № 3. – С. 113-115; № 4. – С. 106-108; № 7. – С. 121123; № 7. – С. 121-123; № 8. – С. 113-116; № 9. – С. 130-132; № 10. – С. 94-97;
Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968. – 223 с.; Брайчевський М. Літопис
Аскольда. – К.: Український центр духовної культури, 2001. – 132 с.; Баран В.Д. Ранні
слов’яни між Дніпром і Прип’ятю. – К., 1972. – 244 с.; Баран В.Д. Давні слов’яни. – К.,
1998. – 334 с.; Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. –
404 с.; Винар Л. Проблеми періодизації козацької доби // Український історик. – 1963. –
№ 1; Винар Л. Огляд історичної літератури про початки української козаччини //
Український історик. – 1965. – № 1-2, 3-4; Пріцак О. На зорі християнства на Русі:
Зустріч Сходу із Заходом // Вісник АН України. – К., 1990. – С. 74-91; Пріцак О.
Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – К.; Кембридж, Масс. 80 // «Мій
шлях історика». – С. 61-78; Ідзьо В. Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях. – Львів:
Сполом, 2004. – 416 с.; Його ж. Українська діаспора в Росії. Історія, наука, релігія. –
Львів: БАК, 2002. – 304 с.; Кононенко П.П. Українознавство. – К.: Міленіум, 2006. –
869 с.; Кононенко П.П. Українська національна ідея, нація, націоналізм. – К., 2005. – 346
с.; Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і перспективи. Історичний
нарис. – К., 2003. – 516 с.; Калакура Я.С. Українська історіографія. – К.: Ґенеза, 2004. –
495 с.; Смолій В.А. Україна. Поступ історії. – К.: Альтернативи, 2003; Смолій В.А.,
Степанков В.С. Українська національна революція ХVIII ст. (1648-1676 рр.). – К.:
Альтернативи, 1999; Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державницька ідея. – К.:
Альтернативи, 1997; Крисаченко В.С. Українознавство. Хрестоматія-посібник. У 2-х кн.
– К., 1996-1997; Крисаченко В.С. Людина і довкілля: Антологія. У 2-х кн. – К., 1995;
Крисаченко В., Мастяєв О. Україна: природа і люди. – К., 2000. – 492 с.; Токар Л.К.
Історіографія українознавства як чинник становлення і розвитку наукової системи знань
// Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – Вип. ІІ. – С. 19-24;
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що етапи розвитку українознавства в названих працях, на нашу думку,
цілком правомірно, визначаються, виходячи із особливостей
природного, етнонаціонального й соціального розвитку українців,
специфіки їхнього суспільного і державного життя. Тобто
українознавство розглядається не як самодостатнє явище, а як
органічна складова буття українського народу.
Принаймні такий підхід досить чітко постає уже в роздумах
І.Франка, для якого ще наприкінці ХІХ ст. було зрозуміло, що термін
«народознавство» несе в собі щось значно більше, ніж те, що
вкладалося на той час у його зміст.
«Бо ж пізнати народ – то значить пізнати людей, що мешкають на
певній території, а також пізнати їхнє нинішнє і минуле становище,
їхні фізичні і розумові особливості, їхні інститути й економічне
становище, їхні торгівельні відносини й інтелектуальні зв’язки з
іншими народами. Таким чином, до сфери народознавства входили б і
такі науки, як історія політична й історія розвитку державних
інститутів, історія наук і історія промислу – все, звичайно, в сфері
найобмеженішій, настільки це стосується певного конкретного
народу»1.
У ХХ ст., розвиваючи цю думку стосовно поняття
«українознавство», що почало входити в науковий вжиток,
М.Грушевський трактував його як «дослідження минулого і сучасного
українського народу, його властивостей, його території і
різноманітних умов, які впливають на життя і розвиток». І далі,
зокрема, зауважив, що саме українознавство і його розуміння «могло
сформуватися лише поступово і головним чином протягом минулого
століття»2.
У такому методологічному висвітленні особливо переконливо
постає аргументація доцільності українознавства, яке бачиться і
результатом і одночасно важливішим чинником творення й
самотворення народу, його культури, суспільного та державного
життя.
Тільки системний, цілісний підхід у дослідженні проблем буття
українства і, відповідно, українознавства, особливостей розвитку і
функцій науки самопізнання на кожному історичному етапі дає
можливість глибше зрозуміти і те, як формувалося і реалізувалося її
Токар Л.К. Об’єкт і предмет українознавства // Українознавство. – 2001. – Ч. 1. – С. 2534; Токар Л.К. Досвід і уроки буття в самопізнанні й самотворенні народу //
Українознавство. – 2002. – № 3. – С. 56-63; Токар Л.К. Самоідентифікація в системі
самопізнання й самотворення народу // Українознавство. – 2004. – № 1-2. – С. 164-169;
Солдатенко В.Ф. Українська революція: історичний нарис. – К., 1999. – 976 с.;
Сніжко В.В. Ідеологія терену. – К., 2004. – 176 с.; Наливайко С.І. Таємниці розкриває
санскрит. – К., 2000. – 273 с.
1
Франко І. Найновіші напрямки в народознавстві // Крисаченко В.С.
Українознавство: Хрестоматія-посібник. У 2-х кн. – К.: Либідь, 1997. – Кн. 2. – С. 283.
2
Грушевський М. Розвиток українських досліджень у ХІХ столітті і вияви у них
питань українознавства // Український історик. – 1989. – № 1-3. – С. 82.
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призначення, і якими були принципи та механізми творення, обшир та
специфіка розвитку.
Якщо скористатися мовою точних наук, то особливості розвитку
українознавства можна було б передати формулою – через
дослідження історії науки маємо вийти на глибинне розуміння її
доцільності, визначальних тенденцій та теоретико-методологічних
засад.
І, нарешті, ще один аспект, на який не можна не звернути уваги.
Проблеми історії науки (історіографії) не можуть бути адекватно
досліджені й усвідомлені, по-перше, без залучення необхідного
масиву наукових знань (достатніх за обсягом і змістом), по-друге, без
створення відповідної системи цих знань, упорядкованої джерельної
бази, осмислення її історіографічних та історіософських підвалин.
Теорія і методологія науки не можуть бути витвором кабінетного
мрійника. Проблеми теорії і методології українознавства – це, врештірешт, проблеми практики. Вони виростають із практики і звернуті до
неї. Українознавство має відповідати на запитання, які ставить життя
перед українським народом, бути адекватним його потребам.
Такими бачаться найбільш загальні підстави концепції та структури
сучасного українознавства і якими можна було б позначити й
розуміння автором сутності науки і тих важливих завдань, які
належить їй вирішувати в процесі забезпечення самопізнання,
самовдосконалення й самореалізації українського народу.
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УКРАЇНА – ОСВІТА

Антонюк Т.Д. (Київ)
ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВНИЙ
РУШІЙНИЙ ФАКТОР ІННОВАЦІЙНОГО
ПОСТУПУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У статті досліджується роль освітньої політики в сучасній
Україні як основного рушійного фактора інноваційного розвитку
українського суспільства. Йдеться про освітню діяльність як одну із
найважливіших складових суспільної діяльності, розкривається її роль
у формуванні громадянських якостей молоді, патріотизму та
професіоналізму, що забезпечують інноваційний поступ українського
суспільства, поглиблюють процеси демократизації та прискорюють
модернізацію всіх галузей української економіки. Автор вважає, що
інтеграція українського і зарубіжного освітнього досвіду забезпечить
якість освітніх послуг та дасть змогу підготувати кадри найвищої
кваліфікації в Україні, їх конкурентоздатність на рівні з
європейськими освітніми закладами.
Актуальність проблеми дослідження визначається соціальним
призначенням освіти, її філософсько-соціальним змістом. Освітня
політика в Україні на сучасному етапі здійснюється згідно з
законодавством про освіту і визначає головною метою всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства,
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
Трансформаційні процеси в українському суспільстві мають на меті
побудову соціально-ринкової економіки й утвердження новітніх
технологій в усіх галузях народного господарства. В основі всіх
сучасних змін знаходяться об’єктивні цивілізаційні зміни й тенденції
розвитку, характерні для людської цивілізації. Для України, крім
загальних тенденцій глобалізації та інформатизації суспільства,
48

Україна – освіта

характерні власні: розбудова Української держави і ствердження
незалежності та перехід до нового типу відносин – суспільнополітичних і економічних, духовних. Щоб успішно здійснити
поставлені завдання необхідно забезпечити якісну освіту від
початкової до вищої школи. Це завдання можливо зреалізувати при
умові, що вищезазначені тенденції будуть враховані, більше того, буде
передбачений їх вплив на подальший розвиток. Освітня політика в
державі прагне забезпечити ефективну діяльність усіх суб’єктів освіти,
що в кінцевому результаті і формує конкурентоспроможну молоду
людину. Отже, розвиток освіти стає найвищим національним
пріоритетом, оскільки саме освіта забезпечує інноваційний поступ
суспільства. Простір освіти інтенсивно заповнюється імперативом
гуманізму і демократизації. Розвиток особистості, якій властиві висока
духовність і інтелектуально-творчий потенціал, стає головною метою
педагогічної діяльності. В умовах постійних змін, що властиво для
нинішнього етапу розвитку українського суспільства, однією з
найголовніших рис життя людини стає неперервне оновлення її знань,
підвищення освітньої кваліфікації. Це вимагає від держави, всіх
освітян так організувати освітню діяльність, щоб вона забезпечувала
формування людини, здатної жити в системі постійно змінюваних
координат, спроможну сприймати і творити зміни, здатну визначити
необхідність і доцільність цих змін.
Особливості освітньої політики щодо підготовки фахівців для всіх
галузей народного господарства України обумовлюються основними
пріоритетами моделі освіти ХХІ ст. та процесами реформування і
модернізації галузі. Діюча модель освіти не відповідає нині запитам і
потребам життя людини та виживання людства загалом. Сьогодні
педагогічна думка працює над розробкою нової моделі освіти, яка має
відповідати філософії життя сучасної людини, де розумні потреби
будуть обмежувати споживацькі інстинкти людини і наближати її до
ноосфери, про що на початку ХХ ст. говорив великий український
вчений, академік В.І.Вернадський. Ціннісні орієнтири людини в такій
моделі стають внутрішнім резервом її вдосконалення і розвитку.
Навчальна діяльність перетворюється із засвоєння суми знань на
завдання навчити молоду людину навчатися впродовж усього життя,
виробити вміння і навички та потребу в цьому. Важливим завданням
вищої школи є навчити використовувати знання в практичній
діяльності, професійній, суспільно-громадській, родинно-побутовій.
Завданням освітян стає необхідність навчити студента перетворювати
теоретичні знання на максиму поведінки, основу професійної
діяльності. Робота над програмами, підручниками, вдосконаленням
власної педагогічної діяльності для освітянина залишається поряд з
цим важливим завданням, оскільки освіта покликана утверджувати
людину знаючу, суспільство, що розвивається на основі знань, носіями
яких є його громадяни.
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Дана проблема пов’язана з розробкою теми „Українська освіта у
світовому часопросторі” та практичними завданнями, що постають у
процесі реформування освітньої галузі на сучасному етапі.
Аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких
започатковані вирішення даної проблеми, свідчить про надзвичайно
високий науковий інтерес до проблем освіти і виховання в сучасному
українському суспільстві. Дана проблема досить широко
досліджується в сучасній науковій літературі. Зокрема, процесам
реорганізації системи вищої освіти в Україні, в тому числі і в світлі
Болонської конвенції, присвятили свої дослідження В.Бех, І.Бех,
О.Васильєва, М.Головатий, Л.Гурч, В.Коміренко, К.Корсак, В.Піскун,
Г.Семаков, В.Толок, Т.Усатенко та інші науковці1. Дана проблема
постійно перебуває в центрі уваги освітянської преси2.
Метою нашого дослідження є з’ясування впливу якості освітніх
послуг на
процеси реформування українського суспільства та
забезпечення інноваційного поступу українського суспільства.
Серед завдань, які є на часі і потребують негайного вирішення, на
нашу думку, найважливішими є вдосконалення змістового наповнення
кредитів згідно з національними особливостями української освіти.
Подальша робота з удосконалення кредитно-модульної системи
організації навчального процесу у вищій школі має здійснюватися на
українознавчій основі. Такий підхід забезпечить власне обличчя
української освіти, її неповторність і оригінальність, зробить її
цікавою і бажаною для вивчення іншими учасниками Болонського
процесу.
Особливістю освітньої політики нинішньої доби, як свідчать
нормативно-правові акти щодо регулювання освітньої галузі і
1
Бех В. Генезис соціальних проблем вищої школи // Освіта і управління. – 2005. –
Т. 8. – № 3-4. – С. 195-201; Бех І. Принципи інноваційної освіти // Освіта і управління. –
2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 7-20; Головатий М. Організаційно-методологічні засади
інтеграції національної системи освіти України в європейську систему освіти відповідно
до Болонського процесу // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 157-160;
Гурч Л. Деякі аспекти впровадження європейської системи ECTS в вищу освіту України
// Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 185-180; Коміренко В. Приєднання до
Болонського процесу як євроінтеграційна стратегія України: аспекти, проблеми,
прогнози // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 175-181; Корсак К.
Болонський процес та його міфологізація на теренах Росії й України // Освіта і
управління. – 2005. – № 3-4. – С. 168-174; Піскун В. Освіта як формовияв українських
національних інтересів // У майбутнє – в ім’я України!: Матеріали ІІІ Всесвітнього
форуму українців, 18 – 20 серпня 2001 р. – К., 2001. – С. 115-118; Семаков Г. Болонський
процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі // Освіта і
управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 165-168; Толок В., Васильєва О. Особливості
реалізації основних принципів Болонської декларації в Україні // Освіта і управління. –
2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 161-165; Усатенко Т. Українська національна школа: минуле і
майбутнє. – К.: Наукова думка, 2003. – 285 с. та ін.
2
Кремень В. Освіта в контексті сучасних соціокультурних змін // Освіта. – 2007. –
№ 29-30. – 18-25 липня; Ніколаєнко С. „Якість української освіти відповідає всім
критеріям ЮНЕСКО”// Освіта. – 2007. – № 29-30. – 18-25 липня; Олійник В. Фахове
зростання педагога // Освіта. – 2007. – № 29-30. – 18-25 липня та ін.
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дослідження багатьох науковців, є те, що реформування вітчизняної
вищої освіти має відбуватися на тій же платформі, що й для інших
європейських країн. Вона має відповідати сучасним вимогам якості
освіти, переходу від існуючої моделі концентрованого навчання
протягом обмеженого часу до системи неперервної освіти, достатньо
гнучкої, яка має відповідати швидкозмінному попиту на ринку праці1.
Пріоритетом освітянської моделі ХХІ ст. утверджується гуманізація
навчання, формування нового типу особистості, що своєю діяльністю
створить новий тип культури. Тому в навчальному процесі при
підготовці фахівців будь-якої галузі необхідно значно посилити
гуманітарно-духовну складову й сформувати у студентської молоді не
лише професіональні якості, а й, перш за все, високу мораль і
духовність. Такий підхід до освіти зробить реальністю формування
екологічного мислення молодої людини і забезпечить екологізацію
навчання загалом. Освітянський процес стає все більше зорієнтований
на формування людини інноваційного мислення, інноваційного типу
культури, здатної до інноваційного типу діяльності. До цього
українську освітню діяльність спонукає саме життя, яке вимагає бути
конкурентоспроможним, мобільним, готовим до сприйняття нових
знань, здатним аналізувати ці знання. Отже, освіта має формувати
людину в особистісному відношенні більш розвинуту, самодостатню,
вільну, національно усвідомлену. Громадяни з такими особистісними
характеристиками зможуть утвердити громадянське суспільство, яке за
своєю суттю буде демократичним. Освіта забезпечить формування
демократичного суспільства, адже її покликання – виховати покоління
людей, здатних жити в демократичних відносинах і нетерпимих до
авторитаризму. Для України ця проблема є надзвичайно важливою,
оскільки десятиліттями українська освіта була інструментом
формування тоталітарного мислення, де особистість не була суб’єктом
виховного й освітнього процесу, а педагогіка колективу стояла на
почесному місці. Процеси денаціоналізації системи освіти
дегуманізували її зміст і мету2. Отже, формування демократичної
особистості – ще одне нагальне завдання освітян. Змінити відносини у
навчальній діяльності з суб’єктно-об’єктних на суб’єкт-суб’єктні не
просте завдання. Але це єдино можливий шлях до утвердження
демократичного суспільства, у якому людиноцентризм є критерієм
якісних змін, і перш за все, у системі освіти.
Прийдешня
постіндустріальна
цивілізація
являє
собою
інформаційне суспільство (суспільство знання), ядро якого –
інформаційно-освітня технологія – засноване на сучасних засобах
зберігання, переробки й передавання інформації. У цій цивілізації
1
Толок В., Васильєва О. Особливості реалізації основних принципів Болонської
декларації в Україні // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 161-162 та ін.
2
Антонюк Т.Д. Дитячий будинок як форма соціального виховання: історичний
аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Українознавство. – К., 2004. – № 8. – С. 21-25.
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головним визначальним фактором, головним багатством є справжнє
знання, що буде доступне всім без обмежень, і не зменшиться при його
споживанні. За рахунок поширення інформаційно-освітніх технологій
зміниться характер усіх сфер соціального життя – виробничоекономічної,
соціально-політичної,
духовної.
Суспільство
майбутнього, найвиразніші паростки якого ми знаходимо саме на
європейському континенті, буде суспільством знань, а його
виробничою базою стануть надвисокі технології, створені
представниками тих нано- і фемтонаук, які у наш час посилено
розвивають країни – лідери Європейського Союзу1. Інформатизація
навчання, як невід’ємна складова сучасної освіти, за таких пріоритетів
не буде суперечити життєстверджуючій тенденції освітньої системи.
Вища освіта стає обов’язковим етапом не тільки у професійному, а й
взагалі у розвитку людей. Вища освіта традиційно виконувала і
виконує суспільні функції: підвищення рівня освіченості громадян;
усвідомлене виконання роботи людьми з вищою освітою; молодь у
психологічно несформованому віці перебуває в полі зору педагогів.
Тільки в системі вищої освіти одночасно сконцентровані найважливіші
для суспільства функції – навчання, дослідницька, виховна,
гуманістична. Українське суспільство зможе подолати всі наявні
кризові явища при умові, що перетвориться на суспільство знань. Саме
такий стан суспільства дасть змогу впровадити інформаційнокомунікаційні технології, що змінить на краще якість життєдіяльності
нашого народу, дасть змогу як історично, так і соціально стати Україні
добре структурованою, самодостатньою державою Європи, у якій
зародиться безліч модернізаційних феноменів.
Отже, важливим завданням сучасної вищої школи є забезпечення
високого освітнього рівня молоді – невід’ємна умова створення
конкурентоспроможної нації в міжнародному ринковому просторі.
Ґрунтовну економічну підготовку молодь має здобувати у програмах
загальноосвітнього навчання. Економічна культура суспільства здатна
дискредитувати тіньову економіку, стимулювати наповнення
державного бюджету з чистих джерел трудових доходів. Тому питання
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
найрізноманітніших галузей української економіки набувають у
сучасних умовах вагомого значення. Для забезпечення процесів
реформування всіх галузей економіки, сталого місцевого і
регіонального розвитку, підвищення добробуту територіальних
громад, поліпшення якості життєвих послуг необхідно відмовитися від
залишкового принципу фінансування освітньої галузі.
Особливість освітньої політики в галузі підготовки фахівців усіх
галузей економіки обумовлюється також соціальною спрямованістю
галузей економіки і необхідністю підготовки фахівців усіх
1
Корсак К. Болонський процес та його міфологізація на теренах Росії й України //
Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 174.
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спеціальностей відповідно до цієї особливості. Незаперечним є факт,
що сама освіта, її статус мають соціальний характер і зміст. Освіта має
соціальне призначення й очевидна нагальна потреба визнати її,
утвердити і розвивати як провідну, пріоритетну сферу суспільного
буття, як колиску творення не просто фахівця – спеціаліста, а,
передусім, громадянина. Проте ні економічно, ні законодавчо, ні
соціально освіта в Україні вирішальною сферою соціального буття,
трансформаційних процесів поки що не стала, проте останнім часом
спостерігається тенденція до збільшення видатків на освіту й ці
показники наближаються до європейських. Проте це не забезпечує
суттєвих якісних зрушень у розвитку вітчизняної галузі. Щоб
поліпшити фінансування освітньої галузі в Україні необхідні зміни як
бюджетної політики, так і відповідної нормативної бази1.
З огляду на зазначене, якість освіти в наших умовах
функціонування освітньої галузі не може бути високою, хоча саме
якість освіти є об’єднувальною для шести основних ключових позицій
Болонської декларації. Якість підготовки фахівців безпосередньо
залежить від умов навчання, професорсько-викладацького складу, від
матеріальної бази вищого навчального закладу. Акредитаційні
агентства, які здійснюватимуть перевірку, щоб визначити якість
підготовки фахівців, братимуть до уваги не тривалість або зміст
навчання, а саме знання, вміння і навички, отримані випускниками.
Дослідники української освіти вважають, що саме завдяки великій
увазі до формування не лише знань, а й умінь та навичок,
індивідуалізації навчання національна система освіти, особливо
недержавна, не лише втрималася від остаточного зруйнування, а й
успішно розвивається нині2. Індивідуалізувати навчання, перейти до
таких прогресивних форм організації навчального процесу як
дистанційна, кореспондентська, не дають змоги скромні матеріальні
можливості багатьох вищих закладів освіти. Не кожен вищий
навчальний заклад може максимально розширити комп’ютерну
мережу, використовувати телебачення, інтернет тощо3. Проблемою
залишається також підготовка кадрів викладачів, працівників вищих
навчальних закладів.
Забезпечення випускників вищих навчальних закладів роботою –
також болюча проблема. Розв’язання освітніх проблем в Україні в
контексті Болонських домовленостей потребує інтенсивного
паралельного процесу – стимулювання розвитку виробництва,
створення значної кількості нових робочих місць, забезпечення

1

Олійник В. Фахове зростання педагога // Освіта. – 2007. – № 29-30. – 18-25 липня.
Головатий М. Організаційно-методологічні засади інтеграції національної системи
освіти України в європейську систему освіти відповідно до Болонського процесу //
Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. – С. 159.
3
Ніколаєнко С. Про основні завдання вищих навчальних закладів України на 2007 –
2008 навчальний рік // Освіта України. – 2007. – № 55-56. – 27 липня.
2
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відповідно до українського законодавства для молоді права першого
робочого місця.
Освітня політика в країні має бути спрямована на таку організацію
процесу підготовки спеціаліста, коли він, сприймаючи світове,
загальне, не відкидає власного, специфічного, національного. Йдеться
про те, що інтегруватися у світовий простір кожна свідома нація
намагається з власними особливостями, дбає про те, щоб ці
особливості сприйняли і визнали інші народи, нації. Отже, нагальним є
питання патріотизму, національного єднання. Українознавче
наповнення освітнього процесу посилить національну систему освіти,
забезпечить її оригінальність. Тільки та держава та нація, яка матиме
максимально згуртоване, об’єднане громадянство, яке більшою мірою
усвідомить свої національні інтереси у сфері політики, економіки,
культури, найбільшою мірою зможе захистити свої інтереси в
конкуренції з іншими державами і народами, створити оптимальні
умови для громадян своєї країни.
Вирішення проблем в економіці, у суспільстві загалом прямо
залежить від кадрового забезпечення всіх підприємств, установ і
організацій української економіки. Отже, освітня політика в галузі
підготовки фахівців є одним з найголовніших завдань українського
суспільства нині. Суспільно-педагогічна спрямованість освіти має на
меті поглиблення процесів демократизації та прискорення модернізації
всіх галузей економіки, гуманізацію суспільного життя та формування
екологічного мислення людини ХХІ ст. Головною метою освітньої
політики стає вдосконалення кадрового забезпечення країни.
Необхідність використання в процесі підготовки фахівців новітніх
освітніх технологій є очевидною, оскільки освіта в нинішніх умовах
стає не лише інструментом взаємопроникнення знань і технологій у
глобальному масштабі, а й капіталу, засобом боротьби за ринок
послуг, розв’язання насущних завдань, підвищення якості життя
українців. Забезпечити якість підготовки фахівців для будь-якої галузі
можливо лише при активному використанні новітніх освітніх
технологій, серед яких: кредитно-модульна система навчання,
дистанційна форма навчання, нові інформаційні технології тощо.
Отже, особливістю освітньої політики в наш час є пріоритетність
фінансування системи освіти, визнання її сферою національних
інтересів. Формування й утвердження концепції неперервної освіти –
освіти впродовж усього життя. Основою освітньої політики щодо
вищої школи стає створення передумов, щоб якомога більша частина
громадян України, які прагнуть отримати вищу освіту, могла це
здійснити. Пріоритетами державної політики щодо розвитку освіти
стає створення рівних можливостей для молоді у здобутті якісної
освіти. Стратегічними завданнями всіх вищих навчальних закладів є
залучення здібної молоді до отримання вищої освіти; розробка
системи пільг для найбільш підготовлених абітурієнтів; вивчення
попиту регіону на спеціальності, за якими ведеться підготовка у
вищому навчальному закладі, розширення спектра спеціалізацій,
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орієнтованих на конкретні галузі використання. Сфера інформаційних
технологій, яка традиційно сильна в Україні, має стати нашою
конкурентною перевагою через розвиток дистанційної форми
навчання1.
Які здобутки маємо на сьогодні? Очевидно, що для сучасної
системи освіти України характерні відкритість, гнучкість, здатність до
саморозвитку, можливість порівняння зі світовими освітніми
моделями, врахування вимог сучасності. На це орієнтує нас концепція
Державної програми розвитку освіти на 2006 – 2010 роки2. Але цього
не досить. Необхідна перебудова навчального процесу, внаслідок якої
має чітко визначитися співвідношення між навчальним процесом та
науковими дослідженнями. Головна зміна в системі вищої школи, що
відбувається під тиском інформаційного середовища, полягає у зміні
основного суб’єкта освітянського процесу: замість викладача ним стає
той, хто навчається; патерналістське відношення першого до другого
змінюється колегіальним; право судження про достовірність та
необхідність нових знань стає прерогативою того, хто навчається. За
цих умов соціальне життя особистості набирає ознак освітянського
процесу. Нова духовність веде до того, що головною проблемою
освіти є не засвоєння величезного обсягу знань або хоча б орієнтація в
потоці всезростаючої інформації, а прямо протилежна – отримання,
створення, виробництво знання, якого немає, але потреба в якому вже
назріла. Діалогове спілкування між викладачем і студентом – це і є
пошук або створення нових сенсів. А отже, на часі перехід від
фактологічної парадигми навчання до методологічної, де самостійна
робота студента під керівництвом викладача стає найбільшим
пріоритетом. Самопізнання, саморозвиток, самореалізація стають
серцевиною освіти, оскільки від їх дієвості залежить якість життя
особистості і суспільства, його інноваційний поступ. Цей пріоритет
стане реальністю, коли взаємодія та взаємозв’язок відповідних освітніх
інституцій забезпечуватимуть неперервний процес фахового
удосконалення. Також важливим чинником вирішення цієї проблеми є
наявність педагогічних і науково-педагогічних кадрів, сформованих у
добу незалежності. Підготовка педагогів, які є носіями української
національної системи освіти, психології та системи врядування на
демократичних засадах прискорить процеси реформування освітньої
системи в Україні. Ключовим фактором у досягненні визначених
пріоритетів розвитку освітньої галузі виступає мотивація до
постійного особистісного й професійного зростання особистості.
В умовах, коли світ рухається до нової якості – суспільства знань і
економіки знань, освітня політика набуває особливої ваги в суспільстві,

1
Коміренко В. Приєднання до Болонського процесу як євроінтеграційна стратегія
України: Аспекти, проблеми, прогнози // Освіта і управління. – 2005. – Т. 8. – № 3-4. –
С. 180-181.
2
Концепція державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки // Освіта і
управління. – 2006. – Т. 9. – № 5-6. – С. 5-13.

55

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

стає головним рушійним фактором його інноваційного поступу. Освіта
стає запорукою стабільності суспільства, оскільки забезпечує
модернізацію всіх сфер життєдіяльності. Роль освіти як основного засобу
формування громадянського суспільства, його культури і свідомості,
якості життя буде невпинно зростати. Закони розвитку суспільства
демонструють, що майбутнє – за полікультурною освітою. Використання в
навчальному процесі національного і загальнолюдського ідеалів сформує
особистість, для якої найвищою стає цінність людини, як носія відповідної
культури, повага до її прав і свобод, її самобутності та індивідуальності.
Освіта формує національну свідомість, прищеплює повагу до інших
культур і народів, є важливим механізмом залучення молоді як до рідної,
української, так і світової культури. Українознавство як цілісна наукова,
освітня та виховна система є дієвою невід’ємною складовою освітньої
політики, що сприяє реформуванню галузі, формує національну модель
освіти ХХІ століття.

Кірина-Радчук В.М. (Лебедин)
ЕТНОПЕДАГОГІКА М.Г. СТЕЛЬМАХОВИЧА
І ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ
СТУДЕНТІВ ПЕДУЧИЛИЩА ЗАСОБАМИ
ПАРЕМІОГРАФІЇ
Пропонується використання скоромовок, прислів’їв, приказок і
загадок у процесі формування професійно-комунікативних умінь
студентів
педучилищ
на
основі
ідей
етнопедагогіки
М.Г. Стельмаховича.
У вирішенні назрілих проблем фахової підготовки майбутніх
учителів великої ваги набувають теоретичні положення української
етнопедагогіки, розроблені М.Г. Стельмаховичем.
Зусиллями автора "Народної педагогіки" сучасна наука на
теоретичному і практичному рівнях поставила й успішно вирішує
питання використання українського фольклору у навчально-виховному
процесі загальноосвітньої школи. Професійна ж освіта тільки-но
приступає до реалізації таких проблем. Педагогіка професійної школи
починає усвідомлювати необхідність застосування у підготовці
вчителя малих жанрів українського фольклору.
Саме тому ми і звертаємося до творчої спадщини
М.Г. Стельмаховича, який писав: "Народна дидактика головну свою
мету вбачає в тому, щоб виховати людину вдумливою, допитливою і
творчою. Вона знає сотні дидактичних вправ, ігор для розвитку
кмітливості, розумових здібностей дітей"1.
1

Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 279-280.
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У статті розглядаються питання формування професійнокомунікативних
умінь
студентів
педагогічного
училища
пареміографічними засобами.
Використовуючи у своїй системі скоромовки, прислів'я, приказки,
загадки, М.Г.Стельмахович говорив: "...народна дидактика великого
значення надає ігровим методам, які викликають ... інтерес до знань,
розвивають допитливість і кмітливість, сприяють сенсорному
вихованню, вселяють життєвий оптимізм і будять емоційну снагу. Те,
що у звичайній ситуації може бути нудним, тяжким і нецікавим, у грі
стає легким і захоплюючим"1. А безпосереднім ігровим матеріалом
при цьому виступають скоромовки, прислів'я, приказки, загадки.
І. М.Г.Стельмахович визначає скоромовки як такі, що складаються
з жартівливих висловів для швидкого вимовляння слів2.
Скоромовки акумулюють у собі багатовіковий досвід
самокоригувальної мовленнєвої діяльності нашого народу і мають, як і
інші жанри, великий педагогічний потенціал, що потребує науковотеоретичного розгляду, осмислення і практичного застосування.
М.Г.Стельмахович
розкриває
поліфункціональний
характер
скоромовок, котрі у його баченні виступають як лікувально-сміховий
засіб, як засіб мовленнєвого вправляння української молоді, як
медико-коригувальний тренаж, нарешті, просто як цікава словесна гра.
На відміну від науковців інших спеціальностей, які підходили до
скоромовок однобоко, з точки зору вузькофахового значення,
М.Г.Стельмахович розглядає скоромовку комплексно. Але при цьому
він виокремлює певне призначення скоромовок, щонайперше –
медико-дидактичне: "Якщо дитина має дефекти у вимові якихось
звуків, то варто вправляти її через застосування скоромовок, яких в
арсеналі української народної педагогіки маємо чимало"3. Ось чому
знавець етнопедагогіки називає скоромовку як "чудовий витвір
народної логопедії"4 і наводить достатньо репрезентативний блок
зразків для вправляння. І хоча, звичайно, соціопедагогічна функція
цього жанру фольклору не може бути обмежена лише її медикореабілітаційним аспектом, скоромовка продовжує займати чільне
місце у справі подолання мовленнєвих вад, виходить далеко за межі
свого прикладного використання, її значення у народній педагогіці
зростає,
а
діапазон
дидактичного
застосування
постійно
розширюється, про що, власне, і свідчать дослідження
М.Г. Стельмаховича. Перейдемо, одначе, до ігрового тлумачення
скоромовок.
Знаний педагог називає скоромовку "цікавою, веселою і
необразливою словесною грою для дітей старшого віку"5. Цією
1

Там само. – С. 239.
Там само. – С. 272.
Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К.: ІСДО, 1996. – С. 252.
4
Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. - К.: Рад. школа, 1985. – С. 272.
5
Там само. – С. 272.
2
3
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дефініцією фіксується: а) великий інтерес дітей до скоромовок як
засобу задоволення потреб у комунікативно-ігровій діяльності;
б) намагання
скоромовців
отримати
елементарне
емоційне
задоволення від сміхової реакції на спотворення форми і змісту
виконавцем-невдахою; в) стійкий потяг вихованців до естетичного
задоволення від вправного виконання мовцем карколомних
складностей скоромовки; г) високий етичний потенціал скоромовок,
серед виконавців яких немає переможців і переможених, а панує
дружній необразливий сміх; д) власне словесну гру, яка поєднує
"корисне" з "приємним" і технічно готує молодь до мовленнєвої
діяльності в майбутньому; є) нарешті, локально окреслену вікову
орієнтацію на скоромовки "дітей старшого віку", хоча, як показує
практика, діапазон використання скоромовок має тенденцію до
розширення "вниз" (дитячий садок), а за нашими дослідженнями – і
"уверх" (професійна школа).
Як бачимо, М.Г.Стельмахович відмежовується від вузькотехнічних
інтерпретацій цього народнопоетичного явища. Скажімо, відомий
С.І.Ожегов називає скоромовкою швидке мовлення і не йде далі
розгляду скоромовки як "штучно заради втіхи" придуманої фрази з
важковимовлюваним набором звуків. Навіть знаменитий В.І. Даль теж
обмежувався функціонально-технічним визначенням ("для вправ у теж
чистій вимові") і т.д. І хоча над проблемами використання скоромовок
у педагогічній справі працювало чимало фахівців, лише
М.Г. Стельмаховичу вдалося органічно застосувати напрацювання
фольклористів, літературознавців, етнопедагогів у галузі скоромовок
для практичних потреб народної педагогіки.
Детальне вивчення праць М.Г. Стельмаховича наштовхує
дослідника на необхідність введення скоромовок до навчальновиховного процесу в педагогічному училищі й ефективного їх
використання при формуванні професійно-комунікативних умінь
студентів. Саме на основі ідей М.Г. Стельмаховича ми підготували
невеличкі добірки однотипних скоромовок, які, окрім іншого,
розвивають стійкі технічні навички мовленнєво-комунікативної
діяльності студента. Відтворення матеріалу скоромовок у педагогічно
керованому процесі забезпечує необхідний рівень комунікативної
готовності студентів до роботи у навчально-виховному закладі.
1. Скоромовки дають можливість студентам долати можливі
мовленнєві огріхи і створити комунікативно комфортні умови для
подальшого розвитку в комунікуванні.
2. Скоромовки виробляють у студентів стійкі навички активної
артикуляції та чіткої й ясної дикції, переборюють різні прояви їх
невпевненості у своїх орфоепічних можливостях.
3. Наслідком застосування скоромовок стає чітке мовлення
студентів, його усвідомленість, легка вимова у різних темпах, вільний
перехід від одного темпу мовлення до іншого, розвиток
комунікативних умінь мовців тощо.
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II. Не меншого значення в системі народної педагогіки надавав
М.Г.Стельмахович і прислів'ям та приказкам, які є фундаментальним
етико-естетичним підґрунтям навчання професійному спілкуванню
майбутнього вчителя.
Про це М.Г. Стельмахович говорить так: "У мовному спілкуванні
красивим є тільки те, що вкладається в рамки пристойних людських
відносин. А тому негарно мовчати, коли треба говорити і говорити,
коли треба мовчати"1. При цьому М.Г. Стельмахович наводить ряд
яскравих прислів'їв і приказок, які свідчать про те, що: а) у народній
педагогіці вже давно зафіксовані правила комунікування;
б) відшліфовані зразки крилатих висловів не тільки ілюструють, а й
коригують процеси комунікативних зв'язків людей; в) у професійній
педагогіці прислів'я і приказки складають благодатний грунт для
розвитку комунікативних умінь майбутнього вчителя.
Розглянемо хоча б побіжно образно-комунікативний та етикоестетичний зміст наведених М.Г. Стельмаховичем прислів'їв і
приказок ("Мовчить, як пень", " Мовчить як води в рот набрав" та ін.)2.
Згадувані вислови структурно являють собою яскраві образні
порівняння, в яких співставляються часом неспівставлювальні явища.
З точки зору комунікативності у цих зразках схоплено різні стадії і
стани комунікування, оцінки і процесу спілкування, співвідношення
змісту і форми в комунікації тощо. Етико-естетичний зміст цих
паремій виходить далеко за межі своєї означеності. Наприклад, вислів
"Мовчить як пень" не тільки містить у собі певний всім добре відомий
зміст, а й має функціонально-контекстове значення, яке впливає на
мовця, формує у нього відповідне ставлення до означеного висловом
явища. При цьому етичний зміст в естетичній оцінці його з боку мовця
може бути або прекрасним, або потворним (в даному випадку –
негативний, нонестетичний).
Але нас цікавить функціонально-педагогічне значення, скажімо,
цього ж вислову, адже за ним стоїть конкретна навчальнокомунікативна ситуація незнання. Саме завдяки цьому багатству
педагогічних
можливостей
паремій
і
звертався
до
них
М.Г. Стельмахович.
Таким чином, робимо попередній висновок про те, що у прислів'ях
і приказках М.Г. Стельмахович бачив не тільки номінативний, а й
поліфункціональний дидактико-виховний зміст. Він розглядав
прислів'я і приказки як одне з джерел народної педагогіки, як
сукупний продукт соціокомунікативної діяльності українського
народу, як неперевершені зразки літературно-художньої творчості, як
повчально-виховні засоби впливу на підростаюче покоління. Такий
підхід підтверджується досягненнями пареміології та ряду інших наук,
що вивчають прислів'я і приказки, адже їх кардинальною особливістю
1
2

Там само. – С. 216.
Там само.
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є дидактичність – здатність повчати (навчати), виховувати людину,
впливати на неї. Більшість дослідників вказує на те, що властивість
судження, осуду, винесення вироку притаманна саме прислів'ям. І хоча
в приказках ця визначальна особливість відсутня, вони також
застосовуються у народній педагогіці М.Г. Стельмаховича, про що
свідчить насиченість ними робіт знаного педагога.
З усього цього випливає органічний висновок про те, що за таких
умов функціонування прислів'їв і приказок як елементів змісту базової
освіти в загальноосвітній школі, майбутній вчитель початкових класів
має не тільки оволодіти певними навичками використання кращих
зразків цього жанру у контактно-комунікативній роботі з учнем, а й
знати ці народні витвори текстуально.
Саме тому вслід за М.Г. Стельмаховичем ми уклали фахові
предметно-тематичні підбірки прислів'їв і приказок для викладання в
молодших класах музики, образотворчого мистецтва, інших
дисциплін, а для педагогічних училищ розробили класифікацію зразків
за комунікативно-розвиваючими ознаками.
III. Серед засобів народної педагогіки М.Г. Стельмаховича велику
роль відіграють загадки. Як і скоромовки, вони належать до словесних
ігор. Загадки визначаються як "короткий алегоричний опис подій,
предметів, явищ, які треба впізнати, відгадати"1. Поряд з академічною
дефініцією М.Г. Стельмахович наводить визначення загадки нею
самою і пише про таке "самовизначення": "Цікаво, що сама загадка про
загадки характеризує її так: "Я тобі не говорю, що тобі говорю, я тобі
лиш скажу, щоби ти мені сказав, що я тобі не договорила. Що це є ?"2
Цілком справедливо М.Г. Стельмахович апелює до складності у
розгадуванні загадок. Він пише: "Щоб успішно справитись з
поставленими в загадках завданнями, треба мати відповідний запас
знань, уміти помічати спільне як у конкретному, так і в
абстрактному"3.
Дійсно, у ході відгадування зовнішня доступність форми загадки
стає ілюзорною, а вдавана простота змісту обертається всезростаючою
складністю, неоднозначністю. Але одначе від того загадка не перестає
бути для дітей привабливою і корисною. М.Г. Стельмахович твердить:
"Цікава загадка завжди міцно вкарбовується в дитячу пам'ять, збагачує
знання"4. Автор вказує на поліфункціональність загадки, зокрема, на
розвиваючу, логіко-дидактичну та контрольну і спонукальну функції:
"Цікава загадка ... водночас перевіряє рівень інтелектуальної
підготовки, спонукає до різноманітних розумових операцій (аналізу,
синтезу, індукції і дедукції, порівняння), вчить мислити, логічно
обґрунтовувати
свої
міркування,
виробляє
уважність,
спостережливість, кмітливість, тямучість, збагачує мову, художні
1

Стельмахович М.Г. Народна педагогіка. – К.: Рад. школа, 1985. – С. 279.
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уявлення, розвиває пам'ять" . Заслуга М.Г. Стельмаховича, окрім
іншого, полягає в тому, що він процес розгадування кожної загадки
розгортає у широке логіко-педагогічне дійство, наближене до уроку,
причому його предметно-пошукове поле постійно розширюється,
міняє свої контури: "Кожна загадка це своєрідний урок мислення.
Загадки мобілізують до розумової праці над оволодінням знаннями,
спрямовують увагу до явищ природи, соціального життя людини,
виробничої техніки, матеріальної і духовної культури"2.
Серед навчальних дисциплін практично немає жодної, до якої не
можна було б підібрати достатню кількість тематичних загадок.
М.Г.Стельмахович доводить, що "на Україні є цілий цикл загадок, де
широко використані математичні поняття. Вони свідчать про розум,
кмітливість і спостережливість трудящих"3. Те ж саме стосується і
загадок, які можна використати на уроках трудового навчання:
"Широко представлена праця в українських загадках. Трудовий процес
людини, господарський реманент, знаряддя і результати праці –
провідна тема багатьох загадок... Подібні загадки спонукають дитину
замислюватись над значенням людської праці, виховують почуття
поваги до знарядь і результатів праці"4.
М.Г. Стельмахович вказує на тестово-діагностичну, апробаційну, а
в окремих літературних контекстах і соціозахисну функцію загадок:
1) "...парубок, звертаючись до дівчини, пропонує: Одгадай ти, дівко,
сім загадок... А що росте без коріння? А що цвіте без синього цвіту? А
що біжить без прогону? А що шумить без привіту? А що сяє круту
гору? А що росте без колосу? А що плаче без голосу?5; 2) "В
українській народній казці "Мудра дівчина" розповідається, як дочка
бідного селянина Маруся допомогла батькові відгадати всі загадки
пана, які зовсім безсилим був відгадати її багатий і бундючний дядько
– батьків брат. Примхливий і жорстокий експлуататор не чекав цього й
дуже розгнівався, що змушений був визнати перед простою біднячкою
свою поразку"6. Коментуючи наведені приклади, М.Г. Стельмахович
підсумовує: "...народні загадки не тільки розвивають, а й перевіряють
розум людини. До них охоче вдаються не тільки діти, а й дорослі... На
основі загадки влаштовуються розумові поєдинки. Нерідко народ
вступає в двобій з представниками панівних верств і, звичайно,
перемагає"7.
Цікавим прикладом псевдопрерогативності у відгадуванні загадок
стає реакція того ж таки багатія, котрий дивується перемозі над собою:
"Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка та мої загадки
1

Там само.
Там само.
Там само. – С. 280.
4
Там само.
5
Там само.
6
Там само.
7
Там само.
2
3
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повідгадувала, – вголос міркує обурливо пан"1. І хоч яким надуманим
може здатися це питання, але прерогатива у загадуванні і відгадуванні
загадок належить народові, бо творцем їх є народ, і в народі немає
ніякої різниці (хіба що тільки інтелектуальна) між загадувачем і
відгадувачем, немає монополії ні на загадування, ні на відгадування, ні
на саме знання загадок.
М.Г.Стельмахович, аналізуючи загадки, структурує їх і пропонує
до диференційованого використання у мовленнєво-комунікативному
розвитку учнів: "...народна предметна дидактика ... виробила
надзвичайно ефективні методи навчання мови й дуже цінний
дидактичний матеріал, у тому числі такий що привертає увагу до ролі
мови як суспільного явища. Зокрема запитання-загадки... Отже, цінних
народних знахідок у галузі методики навчання рідної мови багато.
Вони стали окрасою сучасної наукової методики мови. Можливості і
потреби їх застосування в роботі вчителя словесника досить великі"2.
Розвиток професійно-комунікативних умінь студентів педучилищ
засобами загадок передбачає насамперед розробку предметнотематичних комплексів кращих зразків цього жанру, введення їх до
змісту фахової освіти і складання методичних рекомендацій щодо їх
використання – у школі і в педучилищі. Цей висновок випливає з
кардинальної тези М.Г.Стельмаховича: "навчання мови [читай:
комунікуванню]... проходить успішно, коли на чільному місці стоїть
система вправ, побудованих на фольклорному матеріалі" .
Таким чином, діалогово-мовленнєва природа українських
народних загадок у висвітленні М.Г. Стельмаховича, їх педагогічна
комунікативність
виступають
потужним
навчально-виховним
чинником у формуванні професійно-комунікативних умінь і навичок
студентів педагогічного училища.
Запропонована М.Г. Стельмаховичем система використання малих
жанрів українського фольклору (скоромовок, прислів'їв, приказок і
загадок) служить основою формування професійно-комунікативних
умінь студентів педагогічного училища.

1

Там само.
Стельмахович М.Г. Народна педагогіка про мову і розвиток мовлення // Українська
мова і література в школі. – 1977. – № 1. – С. 61-69.
2
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Архипенко Л.М., Євсєєва Г.П.
(Дніпропетровськ)
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
У
статті
аналізуються
проблеми,
що
вимагають
загальнодержавного підходу до розвитку освіти, акцентується увага
на актуальні питання теорії і практики педагогічного процесу у вищих
навчальних закладах України, проблеми сучасної мовної освіти,
соціальні функції освіти, вимоги інформаційного суспільства перед
вищої школою. Показано стан і перспективи розвитку вищої освіти в
Україні в контексті входження в світовий та європейський освітній
простір. Практична реалізація цих завдань ілюструється прикладами
з роботи вузів регіону та Придніпровської державної академії
архітектури та будівництва.
Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України визнано
інтеграцію нашої держави до європейського співтовариства. Вищі
навчальні заклади мають сприяти розвиткові демократичної культури,
формуванню політико-правових і соціально-економічних знань.
Ефективна гуманітарна політика передбачає існування якісної і
доступної освіти, всебічний розвиток науки. Українська держава
передбачає підвищення доступу до якісної освіти.
Основою стабільності соціально-економічного, політичного життя
будь-якої країни, засобом відтворення і нарощування людського
потенціалу, дієвим чинником модернізації економіки є освіта –
стратегічна основа розвитку суспільства. Найголовніша соціальна
функція вищої освіти в сучасних умовах – це формування нових
світоглядних засад людської діяльності. Стратегія і тактика
радикальних змін в освіті України чітко визначені у державній
національній програмі “Освіта (Україна ХХІ століття)”, національній
доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, законах України
“Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, у державних освітніх
стандартах, у постанові Кабінету Міністрів України № 1153 від 7
грудня 2005 р. про затвердження Державної програми “Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті та науці на 2006-2010 роки”. Зокрема,
національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ ст. ґрунтується
на загальноцивілізаційному розумінні освітньої діяльності в умовах
інформаційного суспільства. Щоб інтегруватися в світовий чи
європейський освітній простір, освіта в Україні має реформуватися в
руслі глобальних тенденцій її розвитку1. ХХІ ст. – це час переходу до
1
Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. Нормативноправове забезпечення освіти. Доктрина, закони, концепції. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1.
– С. 7.
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високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість
людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення
набувають вирішального значення для економічного і соціального
розвитку країни1. Закон України “Про вищу освіту” передбачив
міжнародне співробітництво України в галузі вищої освіти, основні
напрямки міжнародного співробітництва та зовнішньополітичну
діяльність2.
Інтеграційні процеси, що відбуваються на європейському
освітньому просторі вимагають від нашої країни трансформування
національної системи вищої освіти з урахуванням основних принципів
Болонського процесу, ключовою позицією якого є якість вищої освіти.
В квітні 2005 р., в лютому 2006 р. Міністерство освіти і науки України
провело колегії з питань: “Вища освіта і наука – найважливіші сфери
відповідальності громадянського суспільства та основа інноваційного
розвитку”, “Підвищення ефективності вищої освіти – визначальний
чинник зростання соціально-економічного потенціалу держави”3.
Освітні проблеми, що вимагають загальнодержавного підходу до
розвитку освіти, були глибоко проаналізовані й узагальнені на
міжнародній науковій та науково-практичній конференціях:
“Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні” (Київ-Судак,
2003), “Болонський процес: перспективи та розвиток у контексті
приєднання України до європейського простору вищої освіти” (Судак,
2004). Серед найсуттєвіших проблем постали такі: розвиток та
збагачення національної освіти в контексті загальноєвропейських,
світових освітніх процесів; визначення стратегії і пріоритетів у
підготовці спеціалістів відповідно до глобалізаційних, соціальноекономічних, демографічних процесів; впровадження нових,
інноваційних форм організації навчально-виховного процесу з
урахуванням новітніх технологій; напрацювання досвіду організації
підготовки спеціалістів за різними системами дистанційної, заочної та
інших систем освіти; вдосконалення методичного, організаційнотехнічного забезпечення навчального процесу; впровадження нових
форм підвищення кваліфікації сучасних керівників, спеціалістів
народного господарства тощо. Ці та інші проблеми потребують
вивчення, аналізу та розв'язання як на загальнонаціональному, так і
регіонально-територіальному рівні з урахуванням конкретних
особливостей регіону.
Підтвердження якості освіти державним вимогам здійснюється
через процедуру акредитації. Тому Міністерство освіти і науки
України прийняло постанову “Про вдосконалення системи акредитації
1
Концепція загальної середньої освіти (12-ти річна школа). Нормативно-правове
забезпечення освіти. Доктрина, закони, концепції. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. –
С. 108.
2
Закон України “Про вищу освіту”. – Харків, 2002. – С. 56-57.
3
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К., 2005. – № 3/2-4.
– С. 3-15; 2006. – № 10-11-12. – С. 3-10.
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як механізму якості освіти на рівні вимог міжнародної освітньої
спільноти”1.
Вища освіта в Україні стала для молоді більш доступною.
Збережено тенденцію щодо розміру обсягу державного замовлення.
Посилено увагу до проблем навчання осіб з фізичними вадами та
студентів сиріт. Так, за період з 1990 до 2003 року кількість осіб, які
навчалися у навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації
збільшилося з 881 тис. до 1 687 тис. Державні витрати на освіту у
відсотках до всіх державних витрат склали в 1990 р. 14,7 %, в 2001 р. –
17,2 %2.
Якщо європейське співтовариство довело успішність своєї
діяльності і здатність залучати все більше нових членів, то все це
відбулося завдяки таким особливостям: економічній основі, яка
призводить до зростаючої взаємозалежності і солідарності; юридичній
обов'язковості договорів про європейське співтовариство, які чітко
розмежовують завдання та компетенції інститутів ЄС і контролюються
європейським судом; демократичному процесу вироблення та
прийняття рішень, заснованому на засадах компромісу і консенсусу.
Саме це досить своєрідне поєднання прагматизму і принципових
підходів дає змогу співтовариству переборювати головні кризи та
камені спотикання, зберігши при цьому свою справжність і
згуртованість, не втративши з поля зору своїх головних цінностей.
Вдалося зберегти також найбільші досягнення. По-перше, європейське
співтовариство змогло зберегти міцний мир між своїми учасниками
після століть збройних конфліктів. По-друге, демократичні підходи до
досягнення поставлених цілей дають можливість зберегти національні
та регіональні особливості країн-учасниць. Різноманітність та повага
культурних відмінностей є суттєвою часткою політики європейського
співтовариства. Заохочується також розквіт культур та мов
національних меншин. Отже, світовий досвід свідчить про провідну
роль у сучасному суспільстві соціального партнерства як ідеології
конструктивного співробітництва.
У травні 2006 р. за дорученням Президента України прийнято
рішення про створення в Україні інституту національної пам'яті.
Новоутворений Державний комітет національної пам'яті має
опікуватися рядом питань, серед яких: забезпечення реалізації
державної політики у сфері відновлення та збереження національної
пам'яті українського народу. Йдеться також про допомогу у всебічному
вивченні історії української нації, культурно-освітньої спадщини
нашого народу.
На перших президентських слуханнях “Виклики, породжені
свободою”, які пройшли 28 листопада 2005 р., Президент України
наголошував на тому, що політика гуманітарного напряму та її мовна
1
2

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К., 2005. – № 5/3-6.
Статистика України. – 2004. – № 4. – С. 77, 85.
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складова відносяться до безпекової політики держави. Досі через
відсутність ефективної державної мовної політики, зокрема механізмів
контролю за виконанням Закону України “Про мови” і десятої статті
Конституції України, істотних змін у мовній ситуації країни не
відбулося. Для подолання деформацій у сфері мовної політики
насамперед потрібне усвідомлення державою і суспільством
важливості мовного фактора в системі національних інтересів.
Потрібна ефективна мовна політика, що має передбачити розробку і
прийняття концепції державної мовної політики, визначення
структури, відповідальної за її впровадження; проведення
протекціоністської
політики
в
галузі
книговидання
та
книгорозповсюдження.
9 лютого 2006 р., виступаючи перед Верховною Радою, Президент
України акцентував увагу на програмі “Конкурентна освіта”.
Ставилося завдання відродити інтерес до наукового пізнання, сприяти
зростанню висококваліфікованих фахівців, перш за все, у прикладних
науках. Це можливо тільки за умов цілеспрямованого примноження
інтелектуальних ресурсів нації. У цьому інтереси держави й окремого
громадянина збігаються: для кожної української родини хороша освіта
– це шанс для її дитини. А освічена людина – це шанс для всієї нації.
Президент ініціював впровадження механізму цільових грантів для
молодих перспективних вчених1.
Демократизації вищої школи України сприяло створення й активна
діяльність Громадської колегії, Громадської ради з вищої освіти та
Всеукраїнської студентської ради.
Інформаційне суспільство висуває перед вищою освітою завдання
формування адаптованої особистості у всіх аспектах – когнітивному,
практично-соціальному, комунікативному тощо. Освіта супроводжує
спеціаліста протягом усього його життя і визначає той соціальний
простір, у якому людина безпосередньо живе та працює. Освіта
перетворюється в один з основних ресурсів суспільства, зокрема
соціально-економічного розвитку, з огляду на характеристики
інформаційного суспільства як суспільства, зорієнтованого на знання
(інформацію) як основний виробничий процес. Щоб не програти у
глобальній конкуренції, актуальним на сьогодні для України є
становлення неперервної освіти – ефективної системи професійного
навчання протягом усього трудового життя.
Завданням державної освітньої політики є виведення освіти,
здобутої в Україні, на ринок світових освітніх послуг, поглиблення
міжнародного співробітництва, розширення участі навчальних
закладів, учених, педагогів і вчителів, учнів, студентів у проектах
міжнародних організацій та співтовариств2.
1
Виступ Президента України В. А. Ющенка перед парламентом. 09.02.2006 р. // За
матеріалами www.ПРАВДА.com.ua
2
Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України:
Всеукраїнський форум 28 квітня 2005 року, м. Київ // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 8.
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До найважливіших особливостей оновленої системи освіти слід
віднести фундаменталізацію освіти, що дасть змогу значно підвищити
її якість, більшу доступність освіти для населення1.
Процес поступової трансформації соціальних функцій освіти в
Україні слід віднести до найважливіших модернізаційних процесів, з
якими ми пов’язуємо інтеграцію країни до європейської спільноти.
Одним із важливих завдань адаптації вищої освіти до європейських
вимог є перегляд напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців з
вищою освітою. Нам необхідно суттєво зменшити їх кількість (зараз у
нас 76 напрямів, в Європі – 20-24, у Російській федерації – 32)2.
Назріла
також
необхідність
створити
загальнодержавний
інформаційний банк даних про потреби підприємств, організацій,
установ у фахівцях із вищою та професійно-технічною освітою.
Болонський процес – це своєрідний рух освітніх національних
систем до єдиних критеріїв і стандартів, які утверджуються в Європі.
Рішення про приєднання України до Болонського процесу
проголошено Указом Президента від 17 лютого 2004 р. Міністерство
освіти і науки України ухвалило комплекс заходів стосовно виходу
української вищої школи на міжнародний ринок освітніх послуг та
комплекс заходів з організаційного забезпечення приєднання України
до Болонського процесу. Міністерство освіти і науки визначило
стратегічну мету – п’ять пріоритетних напрямів діяльності у сфері
освіти і науки. Це: європейський рівень якості та доступності освіти;
духовна зорієнтованість освіти; демократизація освіти; соціальне
благополуччя науковців і педагогів; розвиток суспільства на основі
нових знань.
Інтеграційний процес – добровільний, багатоваріантний, відкритий,
поступовий. Ґрунтуючись на цінностях європейської освіти і культури,
він не має на меті руйнації національних особливостей. Жодна країна
не поступається національними пріоритетами. Слід і нам зберегти
національний характер освіти3.
Початок інтеграційних процесів у галузі освіти закладено Великою
хартією університетів (1989 р.), Лісабонською конвенцією про
визнання кваліфікацій для системи вищої освіти європейського регіону
(1997 р.) та Сорбонською декларацією (1998 р.) щодо узгодження
структури системи вищої освіти в Європі. Потім були рішення в
Болоньї, Празі, Берліні. Четвертий етап Болонського процесу відбувся
у Норвегії (Берген) в травні 2005 р.
Входження в Болонський процес потребує радикальної модернізації
змісту вищої освіти: демократизації освітньої політики, підвищення
1
Братаніч Б. Філософія соціально-орієнтованого маркетингу в освіті. Монографія. –
Дніпропетровськ: Інновація, 2005. – С. 104.
2
Ніколаєнко С. Роль освіти у формуванні та розвитку трудового потенціалу України
// Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 17.
3
Сидоренко С. Формування європейської зони вищої освіти (Чи наздоженемо
„Болонський потяг”?) // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 32.
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самостійності вузів, мобільності викладачів і студентів, впровадження
державно-громадського управління ВНЗ, вилучення дріб’язкового
матеріалу тощо.
У рамках цього процесу сформульовано ряд ключових позицій.
Пропонується ввести два цикли навчання. При цьому тривалість
навчання на першому циклі має бути не менше трьох і не більше
чотирьох років. Навчання впродовж другого циклу може передбачати
отримання ступеня магістра через один-два роки навчання після
одержання першого ступеня.
Запровадження кредитної системи передбачає систему обліку
трудомісткості навчальної роботи в кредитах. Впровадження кредитномодульної системи вимагає розробки сучасних механізмів здійснення
навчального процесу, визначення результатів якості освіти. За
кредитною системою кожна навчальна дисципліна оцінюється в
кредитах, які відзначають співвідношення кількості витрат на курс
відносно до витрат на один навчальний рік (лекції, практичні заняття,
семінари, курсові, письмові роботи, дипломні проекти). Для того, щоб
отримати кредити після завершення семестру чи року, студент має
успішно скласти іспити та бути переведеним на наступний рівень
навчання.
Так звана кредитно-трансферна система скерована на те, щоб добре
структурувати зміст навчання, вдосконалювати оцінку знань, щоб було
легше зарахувати ті чи інші кредитні одиниці, якщо студент
переходить з однієї спеціальності на іншу, з одного вузу до іншого. А
на міжнародному ринку праці роботодавець точніше знатиме, які
дисципліни студент вивчав, які кредити він здобув. Іспити не
приймають викладачі, які викладають. Згодом відмовимось від
семестрових сесій, тобто студент буде складати окремі блоки в процесі
вивчення. Це потребує нового принципу організації навчального
процесу й оцінки якості знань.
Процес європейської інтеграції не має обмежуватися адаптацією
національного законодавства до стандартів Європейського союзу чи
лібералізацією внутрішнього ринку, а має охоплювати всі дії на
входження України до європейського економічного, політичного,
правового, наукового та культурного простору. Тому необхідна
розробка курсів, програм, методик1.
Контроль якості освіти буде визначатися акредитаційними
агентствами, незалежними від національних урядів і міжнародних
організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті
навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що отримали

1
Андрущенко В. Флагман педагогічної освіти України (до 170-річчя Національного
педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова) // Вища освіта України. – 2005. –
№ 2. – С. 6.
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випускники.
Одночасно
будуть
встановлені
стандарти
транснаціональної освіти1.
На основі виконання попередніх пунктів передбачається подолання
перешкод
вільного
пересування
студентів
та
мобільності
викладацького й іншого персоналу для взаємного збагачення
європейським досвідом. Будуть внесені зміни в національні
законодавчі акти у сфері працевлаштування іноземців.
Одним із важливих положень інтеграційного процесу є орієнтація
вищих навчальних закладів на кінцевий результат. Для забезпечення
визначення кваліфікації планується використання додатка до диплома,
який рекомендованого ЮНЕСКО. Забезпечення працевлаштування
випускників буде диктуватися європейським ринком праці.
Вирішуються завдання по залученню в Європу студентів з інших
регіонів світу. Це забезпечує привабливість європейської системи
освіти.
Якісна освіта через доступність усіх форм і типів освітніх послуг,
демократизм, пріоритетність духовних цінностей, незалежність освіти
від політичних партій, громадських і релігійних організацій – такі
основні напрями реформування вищої освіти в Україні.
Завдання, що стоять перед вищою школою України, стосуються
багатьох аспектів діяльності. В сучасних умовах розвитку освіти треба
також повніше враховувати процеси її регіоналізації. Сутність цих
процесів обумовлена рядом чинників, зокрема прагненням молоді
здобувати освіту якомога ближче до місця проживання. Тому слід
активізувати роботу зі створення регіональних університетських
комплексів, здатних надавати освітні послуги, швидше проводити
вдосконалення навчально-виховного процесу, системи підготовки та
перепідготовки науково-педагогічних кадрів.
Підвищенню кваліфікації педагогів сприяють різні форми
методичної роботи. Серед них чільне місце належить конференціям,
семінарам, педагогічним читанням. Так, на базі Національного
гірничого університету в лютому 2004 р. були проведені перші
Всеукраїнські педагогічні читання “Гуманістична педагогіка ХХІ
століття”. Активну участь у педагогічних читаннях взяли як учителі
загальноосвітніх шкіл Дніпропетровщини, так і викладачі вищих
навчальних закладів. У виступах освітян всебічно аналізувалися
гуманістичні принципи сучасної теорії і практики педагогічного
процесу, проблеми сучасної мовної освіти в регіоні, культурнопедагогічна роль бібліотек в умовах формування інформаційного
суспільства2. Учасники педагогічних читань звернули увагу
педагогічної громадськості України на необхідність активізації
1
Сєбкова Х. Акредитація і забезпечення вищої освіти в Європі // Вища школа. –
2005. – № 2. – С. 78.
2
Гуманістична педагогіка ХХІ століття: Матеріали перших Всеукраїнських
педагогічних читань. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. –
150 с.
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героїко-патріотичного виховання на основі вивчення культурної
спадщини українського народу, розвитку національних традицій,
краєзнавства; оновлення змісту, форм і технологій у навчальновиховній діяльності; створення середовища, що виховує.
Як правило, підсумки роботи за кожний семестр у ВНЗ регіону
розглядають на методичних семінарах. Для досягнення високого рівня
педагогічної майстерності, викладач має мати достатні знання змісту,
форм і методів викладання. Подальша педагогізація навчального
процесу у вищій школі стане запорукою високої якості вищої освіти.
Не залишається осторонь інтеграційних процесів Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури. Час вимагає організації
ранньої профорієнтації учнів загальноосвітніх шкіл. Це розуміє
педагогічний колектив академії. У зв'язку з цим, надаємо молодим
громадянам інформаційно-консультативні та психологічні послуги під
час вибору професії, проводимо предметні олімпіади серед
випускників середніх закладів освіти, конкурси учнівських робіт,
тестове визначення психологічних, морально-етичних якостей
абітурієнтів.
Для того, щоб майбутні студенти мали можливість порівняти
навчальні заклади регіону, могли обрати ВНЗ, де вони продовжать своє
навчання, у навчальному закладі проводяться Дні відкритих дверей.
Постійно проводиться опитування абітурієнтів. Це дає змогу виявити
особливості потенційних студентів, одержати уявлення про актуальні
проблеми самовизначення і вибору майбутньої спеціальності сучасною
українською молоддю. З 2006 р. працівники академії проводять
організаційну роботу по створенню курсів підготовки до вступу у ВНЗ
у районах області. Вже з листопада на базі цих центрів розпочнуть
роботу очні та заочні курси для абітурієнтів П'ятихатського,
Петриківського,
Нікопольського,
Новомосковського
та
Синельниківського районів області.
Найважливішим аспектом підготовки молоді до ВНЗ у сучасних
умовах є становлення профільної освіти у старшій школі, організація
роботи у ВНЗ підготовчих курсів. Хоча концептуальні та організаційні
засади цього процесу визнано у директивних державних документах1,
все ж залишається чимало проблем як соціокультурного, так і
технологічного характеру, які потрібно вирішувати на регіональному
рівні шляхом співпраці вищих та середніх навчальних закладів. У
квітні 2005 р. ці питання широко обговорювалися на регіональній
міжвузівській науково-практичній конференції “Неперервна освіта:
проблеми, рішення, перспективи”, яка проводилась на базі
Дніпропетровського національного університету. На конференцію
були запрошені представники вищих навчальних закладів області та
загальноосвітніх шкіл. Конференція відзначила, що важливою
проблемою залишається нормативне, методичне та кадрове
1

Концепція профільного навчання у старшій школі // Завуч. – 2003. – № 33. – С. 10.
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забезпечення максимально широкої різноманітності форм профільної
спеціалізації. Спільне завдання школи і вищого навчального закладу
регіону – передбачити можливість наступного спектра форм
профільної спеціалізації: кількість профілів у одній школі; профільних
класів, груп у класах, міжкласових груп; міжшкільних профільних
об’єднань, освітніх об’єднань шкіл та інших освітніх установ;
профільної спеціалізації сільських шкіл; індивідувальної профільної
спеціалізації
з
використанням
можливостей
дистанційного
профільного навчання. Для їх вирішення потрібні спільні зусилля
вищих та загальноосвітніх шкіл регіону1.
Комплектуючи профільні класи, не забуваємо про комплексну
діагностику профільного навчання. Методики психологічної
діагностики є об'єктивним способом вивчення індивідуальнопсихологічних відмінностей учнів їх спеціальних здібностей. З цією
метою проводимо тести, анкети, опитування.
Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у
профільних класах є робочий навчальний план. Намагаємося
максимально використовувати навчальні години на вивчення предметів
навчальних курсів з обраного профілю. Відповідно до робочого
навчального плану підбираємо програми, навчальні посібники.
Педагогічний колектив академії вносить свій посильний вклад у
вивчення проблем адаптації першокурсників, оскільки перший рік
навчання – важлива стадія соціалізації майбутніх спеціалістів. На
цьому етапі формується ставлення до навчання з урахуванням його
специфіки. Так, на думку опитаних першокурсників, у професійній
сфері 68,5% хочуть здобути вищу освіту з високими показниками,
36,4% вважають, що вища освіта допоможе їх кар’єрному росту, 41,2%
пов’язують свій майбутній професіоналізм із здобуттям вищої освіти.
Головними факторами, що впливають на досягнення успіху в житті,
опитані назвали наполегливість (61,8%), силу волі (50,3%), порядність
(36,4%). Як бачимо, завдання академії полягає в тому, щоб такі
пріоритети збереглися і в подальшому.
Під час досліджень було з’ясовано, що старшокурсники значну
увагу звертають на якість викладання предметів, змістовність
прочитаних курсів, технічну оснащеність навчального процесу. Саме ці
фактори і складають поняття „якість освіти”.
Розв’язуючи ці актуальні проблеми, звертаємо увагу на
впровадження в навчальний процес новітніх педагогічних технологій,
які дають можливість для розвитку творчих здібностей майбутніх
фахівців. Серед значної кількості інноваційних технологій багато
викладачів
визнають переваги роботи в режимі інтерактивного
навчання. Поняття „інтерактив” тлумачиться як „взаємодія”. Тому
інтерактивне навчання – це насамперед все діалогове навчання, під час
1
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. –
Дніпропетровськ, 2005. – Т. 1, 2.
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якого здійснюється взаємодія педагога і студента. В ході діалогового
навчання студенти вчаться критично мислити, приймати продуктивні
рішення, дискутувати.
Основними шляхами моніторингу та використання зарубіжного
досвіду в галузі освіти стали проведення спільних наукових
досліджень; міжнародних наукових конференції, семінарів; сприяння
участі педагогічних та науково-педагогічних працівників у відповідних
заходах за кордоном; освітні і наукові обміни, стажування та навчання
за кордоном учнів, студентів, педагогів.
Сьогодні Придніпровська державна академія архітектури та
будівництва є одним із 12 вузів України, що є членом Всесвітньої
асоціації університетів (IAU UNESCO). Академія уклала 15 договорів
про спіробітництво з ВНЗ Європи, Північної Америки й Азії. 250
студентів академії беруть участь у 4 міжнародних освітніх проектах, 2
з яких фінансуються Європейським Союзом у рамках програми
ТЕМПУС-3. В академії навчаються 62 іноземні студенті з Тунісу,
Палестини, Сирії, Судану, Китаю, Йорданії, Узбекистану,
Турменистану, Естонії, Росії. 16 аспірантів-іноземців захистили
кандидатські дисертації.
У міжнародних проектах беруть участь близько 30 викладачів
технічних дисциплін, які володіють англійською та французькою
мовами. З 1994 р. при міжнародному відділі академії функціонує
лінгвістичний центр, де студенти навчаються іноземним мовам. За
останні 10 років за кордоном здобувають кваліфікацію близько 400
студентів нашого ВНЗ. Постійно збільшується кількість як студентів,
так і викладачів, які беруть участь у різних зарубіжних стажуваннях.
Щороку 35-40 вчених академії беруть участь у міжнародних конгресах,
симпозіумах, конференціях. Методичною радою академії розроблена і
затверджена модернізована п'ятирічна програма навчання двом
європейським мовам; впроваджуються найновіші комунікативні
методики навчання французькій і англійській мовам, підкріплені
спецкурсами з ділової і технічної іноземної мови.
Починаючи з 2000 р. наші студенти перемагають на Всеукраїнських
олімпіадах з французької мови: 2000 р. – М. Свір, І. Матюшенко; 2001
р. – Ю. Ожуг, Т. Курятник; 2002 р. – О. Васильченко, В. Козир; 2003 р.
– Т. Немировська, О. Васильченко, В. Козир; 2004 р. – К. Данилова.
Перемагали на Всеукраїнських конкурсах диктантів з французької
мови, організованих Посольством Франції в Україні, Т. Немировська
(2004 р.), Т. Давиденко (2005 р.) тощо. З 1998 р. почалося щорічне
проведення фестивалів міні-спектаклів французькою мовою, а з 2005 р.
– фестивалів англійською мовою. Створена театральна студія і
ведеться співробітництво з професійними режисерами й акторами.
Студенти академії 5 разів брали участь у гастролях у Франції. В різних
театральних фестивалях були учасниками 20 студентів.
У навчальному процесі академії беруть участь професори із
Західної Європи й Канади. Канадські спеціалісти надають матеріальну
допомогу у створенні комп'ютерної мережі в академії. За поданням
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вченої ради вузу 9 західних професорів обрані до академій України та
МІА. На вченій раді академії 6 західних професорів обрані почесними
докторами, а також 3 – почесними професорами. За 75 років існування
академії в її стінах відбулося 238 захистів наукових праць, 47 з яких на
здобуття докторського ступеня1.
У зв'язку зі зростаючими потребами у спілкуванні та співпраці між
країнами і людьми з різними мовами та культурними традиціями, нова
освітня система в Україні вимагає суттєвих змін у підході до вивчення
іноземних мов. Робота за новими програмами потребує від студентів
оволодіння комунікативною методикою навчання іноземних мов, яка
розглядає навчальну діяльність на заняттях як діяльність спілкування.
Саме цьому сприяють технології інтерактивного навчання, суть яких
полягає в тому, щоб навчальний процес відбувався за умови постійної,
активної взаємодії всіх студентів. На семінарських та практичних
заняттях перевага надається інтерактивній технології кооперативного,
колективно-групового
навчання,
технології
ситуативного
моделювання, опрацювання дискусійних питань.
Аналізу цих проблем були присвячені міжвузівські наукові
конференції, які ми щорічно проводимо на базі нашого вузу з
проблеми: “Знання іноземних мов – шлях до євроінтеграції.
Перспективи ХХІ століття”. Як правило, конференції відкриваються
привітанням відомих українських і зарубіжних вчених іноземними
мовами. Кафедра іноземних мов академії (зав. кафедрою Н.І. Шашкіна,
кандидат філологічних наук, доцент) забезпечує активну участь
студентів, магістрів, аспірантів у підготовці та проведенні
конференцій2.
Науково-практична конференція молодих вчених “Наука і техніка:
перспективи ХХІ століття” зібрала аспірантів, здобувачів, студентів
усіх ВНЗ нашого регіону. Безсумнівно, учасників конференції можна
назвати науковим потенціалом нашої держави. Робота конференції
вирізнялася не лише відкритістю для молоді, а й тим, що головами
секцій були провідні спеціалісти різних галузей. Вони мали змогу
виділити найкращі доповіді, відзначати перспективність праць
молодих учених, дати слушні поради. А для вченого, який робить
перші кроки в науці, спілкування з шанованими спеціалістами та
молодими колегами, без сумніву, тільки на користь3.
Забезпечуючи пріоритет національних інтересів, в умовах інтеграції
в європейський освітній простір, в академії проводяться дні української
писемності та мови, науково-краєзнавча робота, виховні заходи з
національного виховання. Однією з продуктивних форм мовного
1
Молодий будівельник (Газета Придніпровської державної академії будівництва та
архітектури) (Дніпропетровськ). – 2003. – 17 грудня; 2005. – 29 грудня; 2006. – 3 червня,
5 жовтня.
2
Днепр вечерний (Дніпропетровск). – 2004. – 18 декабря; 2006. – 30 марта.
3
Щетинникова О. Щоб досягти успіху – дійте! // Молодий будівельник. – 2004. – 29
грудня.
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виховання є позааудиторні пізнавально-виховні заходи. Участь
студентів технічних спеціальностей і слухачів підготовчого відділення
у лінгвістичних олімпіадах забезпечує всебічний і гармонійний
розвиток майбутніх фахівців, сприяє громадянсько-патріотичному
становленню молоді, створює ґрунт для повнішого освоєння молодою
людиною культурних надбань українського народу, глибокого
розуміння краси і сили рідного слова. Колектив кафедри гуманітарних
дисциплін інституту безперервної фахової освіти Придніпровської
державної академії систематично проводить олімпіади з української
мови. Так, в 2004 році була проведена олімпіада “Мовні обов'язки
громадян”. Вона проходила в три етапи. Перший етап мав не лише
привернути увагу слухачів підготовчого відділення та студентів до
питань культури індивідуального мовлення, а й відібрати краще
підготовлених студентів для участі в подальших етапах олімпіади.
Форма проведення відбору – диктант “Мовні обов'язки громадян” за
текстом І. Огієнка. На другому етапі учасникам олімпіади було
запропоновано за бажанням обрати тему реферату за творчістю митців
Розстріляного
відродження
–
М. Хвильового,
Є. Плужника,
О. Ольжича, О. Теліги, М. Зерова, В. Підмогильного. Цікавим було й
те, що студентам було запропоновано подати ілюстрації до прочитаних
творів. Заключний етап олімпіади проводився у формі тематичного
вечора-реквієму “Портрети при свічі”, присвяченого пам'яті
українських митців Розстріляного відродження. На вечорі була
організована книжкова виставка творів поетів, студентських
ілюстрацій до них. Книги для виставки представлені з фондів
краєзнавчого відділу Обласної наукової бібліотеки. В листопаді 2005 р.
було проведено олімпіаду “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну
мову”. Після написання диктанту “Народ і мова”, продовжуючи
мовний марафон, студенти та абітурієнти демонстрували знання і
практичні навички в удосконаленні своєї культури мовної поведінки.
Заключним етапом олімпіади стало публічне обговорення теми
“Причини і наслідки духовної руїни”. Тема дискусії набула гостроти в
контексті брудних політичних торгів під час виборчої кампанії 2006 р.,
коли відроджується мода на так звану “мовну карту”. Правдива оповідь
про недавнє минуле нашої країни схвилювала всіх учасників олімпіади
і спонукала їх до активного обміну думками. Змістовно й цікаво
проводяться олімпіади з іноземних мов.
В інституті безперервної фахової освіти ПДАБА створено
лінгвістичний центр поглибленого вивчення іноземних мов. На
засіданні вченої ради в вересні 2005 р. було затверджено положення
про лінгвістичний центр, організований з метою навчання абітурієнтів
та студентів іноземним мовам. Затверджено структуру та штатну
кількість працівників лінгвістичного центру. У своєму складі
лінгвістичний
центр
має
лінгафонні
класи,
комп'ютери,
мультимедійний комп'ютерний клас для інтерактивного навчання
мовам. Забезпечується підготовка абітурієнтів, які вступають до
академії, до участі в англо-українському та франко-українському
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проектах. Підготовка слухачів ведеться за денною, вечірньою та
заочною формами навчання. Зміст навчання, види занять, форми
контролю визначаються навчальними програмами та планами,
розробленими із урахуванням специфіки роботи центру. На навчання в
центрі приймаються школярі, абітурієнти, студенти а також фізичні
особи, які мають бажання вивчати іноземні мови.
Уже не один рік велика увага приділяється науковій роботі
студентів на кафедрі українознавства (зав. кафедрою доктор
історичних наук, професор Кривчик Г.Г.). Кращі роботи та їх автори
отримують дипломи, подяки та інші нагороди. Так, останнім часом
вивчались особливості місцевого краю. Студенти вивчали матеріали
краєзнавчих музеїв, періодичні видання, довідники та інші джерела,
пов’язані з виникненням сіл на Дніпропетровщині і зв'язками з
козаччиною, історичними постатями, які перебували в нашому краю
або зробили значний внесок у його розвиток. Дослідники зустрічалися
зі старожилами та любителями старовини краю і своїх родин1.
В інституті безперервної фахової освіти ПДАБА запам'ятовуються
зимові свята, які проводить кафедра гуманітарних дисциплін. Взимку
2005 р. на базі інституту для викладачів вузів було проведено
народознавчий семінар “Звичаї українського народу”. Головною метою
заходу було звернути увагу на самобутність та оригінальність
української
календарної
обрядовості,
з'ясувати
необхідність
збереження та примноження народних традицій та звичаїв. Адже
звичаї народу – це одна з тих головних прикмет, за якими він
розпізнається як у минулому, так і в сучасному. Учасники семінару
отримали змогу побачити справжнє різдвяне дійство, дізнатися про
особливості та традиції приготування страв у зимові свята, почути
щедрівки й колядки, побачити обряди віншування господарів. Як
показали народознавчі заходи, виникає необхідність проводити такі
форми роботи щорічно та залучати до них якнайширше коло людей
різних поколінь2.
З цікавістю сприймає молодь аналіз матеріалів періодичної преси,
документи, у яких розкривається життєва позиція українців,
особливості їхнього національного характеру. На виховних годинах у
групах широко аналізують ці матеріали. Наведемо один із прикладів.
Так, у газеті “Літературна Україна” була надрукована стаття, у якій
аналізуються цікаві факти. “Радянська Україна займала і займає
надзвичайно важливу роль в оборонному комплексі країни. 17
відсотків призовних ресурсів армії іде саме звідси. Юнаки з України
складають основу нашої армії. Їм насамперед довіряємо найскладнішу
бойову техніку, яка належить до стратегічних ядерних сил. Значну
частину офіцерського корпусу складають українці, оскільки
1
Алефіренко В.С. Краєзнавча робота на кафедрі українознавства // Молодий
будівельник. – 2005. – 26 січня.
2
Євсєєва Г.П. Щедрий вечір, добрий вечір! // Молодий будівельник. – 2005. – 9
лютого.
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характерові цього народу притаманні такі риси, як чесність,
порядність, відповідальність, хазяйновитість, доброта, турбота про
людей. У скрутну хвилину на них завжди можна покластися. Тому
виключити 17 відсотків призовників із загального призовного
контингенту – означатиме непоправну шкоду обороні держави”1. Ця
думка була висловлена начальником Генерального штабу Збройних
сил СРСР, першим заступником міністра оборони М. О. Мойсєєвим.
Удосконалюючи форми роботи з молоддю, намагаємося залучати
студентів до громадської роботи. Студент нашої академії Андрій Баско
є нині головою молодіжної обласної адміністрації. Молодь, яка
входить до складу цієї організації – це студенти і студентки, юнаки і
дівчата, які гідно захищають права та свободи молоді нашої області.
Саме вони ознайомлені з усіма проблемами молодих людей
Дніпропетровщини, бо й самі живуть, навчаються в нашій області і
сприяють розвитку молодіжного руху в регіоні. В області діє програма
“Громадянське виховання особистості в умовах розвитку української
державності” (2000-2012 рр). Значну увагу приділено освітнім та
виховним проблемам студентської молоді в книзі “Неповторна
Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України”2.
Отже, реформування освіти не може бути формальним. В умовах
інтеграції України в світовий та європейський освітній простір
виникають деякі проблеми: недостатнє визнання в нашому суспільстві
й економіці ступеня „бакалавр” як кваліфікаційного рівня; велика
кількість навчальних напрямів і спеціалізацій; збільшення розриву
зв’язків між освітянами і працедавцями, між освітньою сферою і
ринком праці; плутанина в розумінні рівнів спеціаліста і магістра.
Інтеграційні процеси будуть впливати все глибше на діяльність
кожного вищого навчального закладу України. Основні документи
системи вищої освіти більшою мірою були зорієнтовані на „внутрішні”
завдання і не були націлені на інтегрування національної системи
освіти в загальноєвропейську. Сьогодні перед нами стоїть завдання
створення програми послідовного зближення національної системи
освіти з європейською. Велика відповідальність лягає на плечі вищої
школи у виконанні великого обсягу організаційно-методичного
забезпечення.
Морально-духовна вихованість майбутнього спеціаліста нині стає
пріоритетною метою освітньої системи України. Рівний доступ до
якісної освіти, впровадження мовних стратегій та інформаційних
технологій допоможуть інтегруватися вищій школі України в
європейський простір.

1
Як на бранному полі (Парламентські враження) // Літературна Україна. – 1990. – 6
грудня.
2
“Неповторна Дніпропетровщина. До 15-ї річниці незалежності України”. – 2006. –
340 с.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД
ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ
Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ “ХПІ”
створила навчально-методичний комплекс дистанційного навчання,
що складається з п’яти модулів: “Основи дистанційного навчання”,
“Проектування дистанційного курсу”, “Інформаційні матеріали
дистанційного курсу”, “Контроль у дистанційному навчанні” та
“Практикум тьютора”.
Підвищення кваліфікації фахівців є необхідним засобом
збереження і підйому рівня якості діяльності у будь-якій галузі. Саме
тому цей напрямок підтримується і постійно розвивається. Його можна
розглядати як особистісну і в той же час державну систему, завдяки
функціонуванню якої не тільки забезпечується якісна робота галузі, а й
формуються нові кадри, кваліфікація яких відповідає всім вимогам
сучасності. З появою інформаційних технологій і використанням їх
можливостей здійснилася ідея проводити підвищення кваліфікації
саме у тому напрямку, який потрібен підприємству, і досягати саме тієї
якості, що підвищить загальний рівень роботи всього колективу.
Рівень фахових знань і умінь викладачів визначається їх
професійною досконалістю, знанням сучасних умов навчання,
опануванням психолого-педагогічними особливостями навчального
процесу, рівнем особистого досвіду діяльності певного напряму тощо.
У наш час ці знання обов’язково доповнюються знайомством з
інформаційно-комунікаційними технологіями, що можуть бути
використані у навчальному процесі. Крім того, зараз увага
приділяється вибору навчальної інформації, щоб вона була сучасна,
досконала, альтернативна, сприяла мотивованій обробці її в діяльності
і вимагала спілкування між учасниками процесу з метою збагачення
задіяних інформаційних ресурсів і підвищення якості результатів.
Тобто навчальні матеріали мають складати спеціальний комплекс,
який би забезпечував усі вищезазначені вимоги до навчальної
інформації.
На Заході є аналогічні курси, автор цієї роботи проходив
дистанційний курс “FACIlitated open distance Learning for continuing
Engineering education” (http://elearning.tuwien.ac.at/index.php?id=76).
Технологія проектування дистанційних курсів описується у
нищевказаних роботах1.
1
Nanette Johnson Curiskis. Online Course Planning // MERLOT Journal of Online
Learning and Teaching. – 2006. – Vol. 2. – № 1; Gordon Hensley. Creating a Hybrid College
Course: Instructional Design Notes and Recommendations for Beginners. // MERLOT Journal
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В Україні на сайті http://udec.ntu-kpi.kiev.ua/ пропонуються очні
курси з дистанційного навчання, до складу яких входять модулі:
1. Основи дистанційного навчання.
2. Програмне та технічне забезпечення дистанційного навчання.
3. Менеджмент проектів у сфері дистанційного навчання.
4. Експертиза в системі дистанційного навчання.
5. Інтелектуальна власність та комп’ютерне авторське право.
6. Тестування в системі дистанційного навчання.
Досвід Проблемної лабораторії дистанційного навчання (ПЛДН)
НТУ “ХПІ” показує, що проведення курсів, семінарів, шкіл,
присвячених дистанційному навчанню, створенню дистанційних
курсів і їх супроводження, а також одночасно підвищенню кваліфікації
викладачів у сенсі використання інформаційно-комунікаційних
технологій, значно підвищує не тільки рівень їхніх професійних
здібностей, а й поглиблює розуміння того, яке навчання зараз потрібне
суспільству. Неабияку роль тут відіграє спілкування студентів із
викладачем, пошук знань, однодумців і т. д. З’явилася можливість
аналізувати і безконфліктно обговорювати альтернативні погляди, що
сприятиме поміркованому прийняттю рішень і якісному розвитку
суспільства.
Стратегія системи підвищення кваліфікації викладачів університету
спрямована на створення цілісної та гнучкої моделі навчання, що
включає як звичайну, так і дистанційну форми навчання й базується на
наступних засадах:
дистанційні матеріали мають враховувати потреби навчання
аудиторії та специфіку майбутньої аудиторії;
легко пристосовуватися до індивідуальних потреб слухача;
добре структурованими на окремі навчальні одиниці з окресленими
навчальними цілями на початку, вступом, основною частинною,
навчальними вправами, вправами для самооцінки знань, проміжними
тестами, елементами зворотного зв’язку та підсумовуванням здобутих
знань;
простими для використання як елементи самопідготовки з чіткими
навігаційними інструкціями;
інтерактивними – орієнтованими на вивчення через здійснення
практичних дій та поточну самооцінку знань з використанням
результатів оцінювання для надання зворотного зв’язку;
прив’язаними до контексту інших існуючих навчальних джерел, що
висвітлюють дану проблему з різних точок зору;
такі, що сприяють розвитку навичок спілкування в дистанційному
режимі, як по лінії слухач-викладач так і по лінії слухач-слухач;
of Online Learning and Teaching. – 2005. – Vol. 1. – № 2; Paquette G., Léonard M.,
Lundgren-Cayrol K., Mihaila S., & Gareau D. Learning Design based on Graphical
Knowledge-Modelling // Educational Technology & Societ. – 2006. – № 9 (1). – Р. 97-112;
Donald G. Perrin Creative Online Learning Environments // International Journal of
Instructional Technology and Distance Learning. – 2005. – Vol. 2. – № 4.
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мають стимулювати мотивацію та ініціативу слухача;
орієнтовані на досягнення як загальних, так і конкретних
навчальних цілей, окреслених перед початком кожного розділу та
розвивають навички самостійного навчання.
ПЛДН на базі багаторічного досвіду створила навчальнометодичний комплекс дистанційного навчання, що складається з п’яти
модулів та розроблені на основі дистанційних курсів посібники
“Основи дистанційного навчання” (1999 р., навчалося 50 чол.),
“Практичний курс дистанційного навчання” (2000 – 2001 р., навчалося
60 чол.), постійно діючі курси (з 2002 р.) з розробки дистанційних
курсів для викладачів НТУ “ХПІ”, шести літніх та зимових шкіл
дистанційного навчання (2001-2005 рр., навчалося понад 90 чол.).
Великий вплив на програму мала участь співробітників ПЛДН у
проекті “Підтримка інституційного розвитку в Україні” Британського
Уряду щодо розвитку дистанційного навчання у Регіональних
інститутах НАДУ при Президентові України (2001 – 2003 рр.). Саме
для цього проекту був розроблений і впроваджений дистанційний курс
“Практикум тьютора”.
Перш створювати особистий дистанційний курс викладачу
рекомендується пройти курс “Основи дистанційного навчання”.
Протягом 4-х тижнів викладачі отримають навички дистанційного
навчання як студенти, вміння використовувати засоби комунікації,
проведуть аналіз дистанційного курсу та дистанційного навчального
процесу, дадуть оцінку діяльності тьютора. У програмі модуля
розглянуті теми:
1. Інтернет та суспільство. Інтернет, суспільство, освіта.
2. Визначення дистанційного навчання.
3. Віртуальні навчальні середовища.
4. Тьютор – організатор дистанційного навчання.
На сьогодні найбільш розповсюджена система проектування
навчання, що може бути використана для створення дистанційного
курсу, на Заході отримала назву Instructional System Design (ІSD
(http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/sat.html)). Вона складається з фаз
та проміжних результатів на кожній фазі. Найбільш розповсюджена
система проектування навчання має назву ADDIE – АПРВО (Analyze –
аналіз, Design – проектування, Development – розвиток, Implement –
впровадження, Evaluation – оцінка). Проектування навчання дає більш
детальне керівництво у визначені змісту та проектуванні навчального
процесу.
Відповідно до цієї системи проектування навчання створено
дистанційний курс “Проектування дистанційного курсу”. Протягом
чотирьох тижнів викладачі аналізують цільову аудиторію, визначають
вихідні компетенції студентів, планують їхню активність у курсі,
формулюють цілі навчання та створюють план навчальних занять,
аналізують можливі стилі спілкування, визначають систему доставки.
Велика увага в курсі приділяється визначенню цілей навчання, які є
основою для визначення змісту і методів навчання, оцінки результатів
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навчання, активізації навчальної роботи студентів, перетворення їх у
свідомих учасників навчального процесу1.
У середині минулого століття комісія експертів під головуванням
Б. Блума розробила одну з найвідоміших класифікацій цілей навчання
– "Таксономію Блума" (http://www.ittheory.com/bloom1.htm). Ця
класифікація є основою для порівняння цілей, яких намагаються
досягти автори різних навчальних програм.
При розробці дистанційного курсу необхідно враховувати існуючі
теорії навчання з їх методами, засобами та ін. Найчастіше це буде їх
комбінація, що дасть змогу побудувати ефективнішу стратегію
навчання. Найбільш поширеними є біхевіористська, когнітивна та
конструктивістська
теорії
навчання
(http://web.cocc.edu/cbuell/theories/index.htm). Аналіз цих теорій
показує, що вони збігаються у багатьох ідеях та правилах, адже
основною метою всіх є вдосконалення діяльності через інформацію.
Проектування навчальних матеріалів для дистанційного навчання
може включати підходи усіх трьох теорій. Стратегії біхевіоризму
можуть використовуватися для вивчення фактів (“що”), когнітивної
теорії – для вивчення процесів та правил (“як”), а стратегії
конструктивізму – для відповіді на питання “чому” (високий рівень
мислення, що забезпечує персональне розуміння та навчання залежно
від ситуації та контексту).
Сьогодні на Заході використовується модель дистанційного
навчання, запропонована університетом Атабаска2. Вона враховує
різні види взаємодії, що їх дистанційний навчальний процес має
забезпечити. Студенти можуть взаємодіяти зі змістом, наданим у
різних форматах, тьютором, іншими студентами, інтерфейсом. Така
модель сприяє створенню соціального середовища, у якому студент
отримує знання і трансформує свій професійний та соціальний досвід.
Аналіз інших моделей навчання3 показує, що можуть бути виділені
головні принципи навчання, які допомагають у проектуванні навчання
працювати з будь-якою системою доставки та орієнтовані на
створення навчального простору.
Головні принципи навчання базуються на проблемі і мають чотири
фази навчання: активізація попереднього досвіду; демонстрація умінь;
використання вмінь; інтеграція цих умінь у активний реальний світ
студента. Більшість практик навчання концентрують увагу на другій
фазі – демонстрація умінь, ігноруючи інші.
У третьому модулі “Інформаційні матеріали дистанційного курсу”
викладачі створюють інформаційні матеріали до свого дистанційного

1
Уваров А.Ю. Педагогический дизайн. Вып. 2. Уточнение целей обучения. //
Вопросы Интернет образования. – 2003. – № 11.
2
Theory and Practice of Online Learning Editors: Terry Anderson & Fathi Elloumi,
Athabasca University, 2004.
3
Merril M. David. First Principles of Instruction // http://www.id2.usu.edu.
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курсу, структурують та оформлюють текст у вигляді веб-сторінок.
Дизайн тексту.
Дистанційний курс – це комплекс навчально-методичних
матеріалів та освітніх послуг, створених у віртуальному навчальному
середовищі для організації дистанційного навчання на основі
інформаційних і комунікаційних технологій для реалізації моделі
дистанційного навчання.
Основними елементами дистанційного курсу є: система навчальнометодичних матеріалів та система освітніх послуг, які поділяються за
формою і змістом.
Система навчально-методичних матеріалів включає за формою:
структуровані електронні інтерактивні навчальні матеріали,
розміщені у віртуальному навчальному середовищі, для організації
навчання через Інтернет;
друковані матеріали (навчальний посібник, опорний конспект або
робочий зошит, методичні рекомендації для слухачів, методичні
рекомендації для викладачів), необхідність розроблення яких
визначається його специфікою;
додаткові навчальні засоби та носії навчальної інформації
(компакт-диски, відеокасети, аудіокасети), що містять довідки й
енциклопедичні посилання, призначенням яких є поглиблення
пізнавальних можливостей дистанційного курсу і необхідність
розроблення яких визначається його специфікою.
Дистанційний курс має мати структуру, що сприяє створенню умов
до навчання у діяльності та співробітництві. Що це за структура? Вона
має враховувати життєвий цикл людини. Найбільш доцільно
використовувати тижневий цикл, у якому кожною особою передбачено
час для роботи, відпочинку, господарчих справ, хобі та
самовдосконалення. Тому дистанційний курс має бути побудований за
цим принципом.
Обов'язковими елементами у структурі дистанційного курсу є:
“Передмова” – інформаційна сторінка курсу (презентація курсу),
відкрита для всіх бажаючих;
“Автори курсу” – сторінка, відкрита для всіх бажаючих, та
характеризує викладачів як особистостей;
“Тьютор” – відкрита сторінка для всіх бажаючих;
“Новини курсу” – відкрита сторінка для всіх бажаючих;
“Програма курсу” – сторінка містить основні складові курсу і
відкривається лише для слухачів курсу, допущених до навчання;
“Головна сторінка тижневого заняття” (типова для всіх розділів) –
відкривається лише для студентів, допущених до навчання.
Інформаційна сторінка курсу, або передмова, передує курсу, має
ознайомчий характер, включає назву курсу, мету і загальні відомості,
обсяг та тривалість вивчення курсу, результати навчання, вимоги до
слухачів та короткий опис організації навчання за курсом. Вона
виконує педагогічні та соціальні функції: мотивує студента, привертає
увагу, збуджує інтерес, зв’язує зміст навчання зі структурою знань,
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активізує до соціального та комунікативного навчання, встановлює
віртуальні соціальні зв’язки між тьютором та студентами тощо1.
У програмі курсу наводиться перелік тижневих занять, що включає
анотацію теоретичного матеріалу та практичних завдань, методичні
вказівки до практичних завдань, лабораторних робіт та перелік
основних елементів дистанційного курсу (навчальний посібник,
опорний конспект, методичні посібники, компакт-диск, відео чи
аудіокасети тощо).
Структура “Головної сторінки тижневого заняття“ має типову
форму для всіх розділів та включає назву розділу, мету, ключові слова
(основні поняття та терміни), структурно-логічну схему розділу та
схему її зв'язку з іншими розділами, план роботи на тиждень для
вивчення розділу, глосарій та бібліотеку (рекомендовані джерела,
ресурси, сайти).
Створення дистанційного курсу завершує вивчення четвертого
модуля “Контроль у дистанційному навчанні”, де визначаються
методи контролю у навчанні, створюються тестові завдання,
плануються дискусії та чати, розробляється рейтингова система оцінки
діяльності студента, проводиться самооцінка розробленого курсу
Мета модуля “Практикум тьютора” – підготовка викладача та
дистанційного курсу до навчального процесу. Навчання за цим
модулем проводиться з 2003 р.
Курс пройшов апробацію у вересні 2003 р. Його вивчали 20
викладачів регіональних інститутів (Львів, Одеса, Дніпропетровськ,
Харків) Національної академії державного управління при
Президентові України. Після проходження курсу було проведено
пілотне навчання за програмою підвищення кваліфікації державних
службовців. Повністю виконали програму та отримали сертифікат
тьютора 11 викладачів. Після цього з листопада та лютого навчалося
щорічно дві групи (по 15 осіб), до складу яких входили викладачі НТУ
“ХПІ” та викладачі інших університетів України.
Успішне проходження курсу – це не тільки виконання запланованої
діяльності у курсі, а й проведення пілотного навчання з підтримкою
тьютора курсу “Практикум тьютора”.
Дистанційний курс вивчають протягом 6 тижнів, студент на
виконання вправ, роботу з інформаційними матеріалами та
спілкування витрачає в середньому 6-8 год.
У дистанційному курсі можна виділити такі складові: вибір засобів
комунікації, підготовка дистанційного курсу до навчального процесу,
контроль діяльності студентів, організація співробітництва в групі
(дискусії, чати, робота малих груп). До кожної складової дається
відповідна теорія, але головним є підготовка свого дистанційного
курсу до навчального процесу з детальним обговоренням у дискусіях,
1
Simpson Ormond. Access, Retention and Course Choice in Online, Open and Distance
Learning // European Journal of Open and Distance Learning. – 2004.
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чатах, опрацюванням у малих групах. Уже на етапі підготовки
викладач демонструє свої вміння проводити дискусії та чати.
Модулі “Проектування дистанційного курсу”, “Інформаційні
матеріали дистанційного курсу” та “Контроль у дистанційному
навчанні” вивчали викладачі Криворізького технічного університету у
очно-дистанційному режимі. Дистанційні курси створювались у
середовищі “Агапа”. Після установчої сесії (6 год.), викладачі
протягом чотирьох тижнів працювали дистанційно. Підсумки роботи
проводилися очно. Навчалося 22 викладачі, які 628 разів відвідали
курс, що складає 24 відвідування на викладача. Успішні викладачі
працювали в Інтернет від 10 до 28 год. Було написано 72 листи у
внутрішньокурсову пошту, у Форумі написано 74 листи (знайомство,
враження від курсу, обговорення проблем доставки та моделі
навчання), у список розсилки відправлено 51 лист (обговорення питань
мотивації у дистанційному навчанні).
У курсі використовується рейтингова система оцінювання
діяльності слухача. Тьютор курсу може відслідковувати відвідування
курсу окремими слухачами та отримувати узагальнюючу інформацію.
На засвоєння курсу слухач витрачає від 5 до 40 год. Тривалість роботи
в Інтернет за один сеанс сягає від 10 до 50 хв.
Повністю виконали програму модуля 16 викладачів. На жаль,
викладачі не завжди можуть описати діяльність фахівця, до якої готує
їх курс, визначити характер діяльності, потрібні компетенції. Тобто
існуючі курси вищих навчальних закладів мають чисто академічний
характер.
Другим складним питанням для викладача є визначення мети
заняття, теми. За звичкою, викладачі використовують дієслова:
ознайомитись, засвоїти, вивчити, оволодіти, досягти тощо. Це можна
пояснити тим, що у традиційних програмах дисциплін та робочих
програмах мета, на жаль, формулюється дуже формально.
Модулі „Проектування дистанційного курсу” та „Інформаційні
матеріали дистанційного курсу” були об’єднані в один модуль та
перероблені для створення навчальних програм підвищення
кваліфікації державних службовців України 2-4 категорій.
Дистанційний курс “Практикум тьютора” з 2003 р. вивчало 65
викладачів з різних міст України (Севастополь, Харків, Львів, Вінниця,
Чернівці, Київ, Бердянськ, Одеса, Дніпропетровськ, Черкаси, ІваноФранківськ, Миколаїв) та Естонії (Sillamae).
За підтримки програми IATP фонду IREX у 2005 р. дистанційний
курс “Практикум тьютора” було перенесено у віртуальне навчальне
середовище MOODLE та проведено дистанційне навчання викладачів
України.
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Савойська С.В. (Київ)
МОВНО–ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ
В ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПОЛІТИЧНИХ
ПАРТІЙ УКРАЇНИ
У статті на конкретному матеріалі ставиться завдання
дослідити діяльність політичних партій України в мовно-освітній
сфері у пострадянський період. Автор переконаний, що на сучасному
етапі розвитку українського суспільства проблеми мовної політики
набувають особливої державної ваги і гостроти.
Окремі аспекти мовної політики вже знайшли висвітлення в
працях вітчизняних істориків, політологів, мовознавців таких, як
І. Курас1, В. Котигоренко2, Л. Масенко3, Л. Нагорна4, І. Ющук5 тощо.
Однак проблеми мовно-освітньої політики не знайшли достатнього
висвітлення у працях вітчизняних істориків, політологів, мовознавців.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства проблеми
мовної політики набули особливої державної ваги і гостроти. Стало
очевидним, що через низку об’ктивних і суб’єктивних чинників,
неналежної уваги та інерції з боку державних центральних і місцевих
державних органів українська мова й надалі продовжує функціонувати
у звуженому суспільно-інформаційному просторі. Зокрема, це
стосується засобів масової інформації, науки, освіти, культури,
військової справи тощо.
Спроби створити належні умови для всебічного розвитку і
функціонування української мови як державної, спрямованих на
реалізацію 10-ї та 11-ї статей Конституції України не знайшли
адекватної підтримки з боку центральних державних органів. Так,
практично на рівні декларацій залишилися Постанова Кабінету
Міністрів від 8 вересня 1997 р. «Комплексні заходи щодо всебічного
розвитку і функціонування української мови», Постанова Кабінету
Міністрів України від 21 червня 2000 р., за якою виконання
комплексних заходів покладалося на Міністерство культури і мистецтв
України, розпорядження Президента України від 21 січня 2000 р. про
створення комісії з розробки Концепції розвитку гуманітарної сфери
України тощо.
1
Курас І. Ф. Мовна політика: здобутки і проблеми // Етнополітологія. Перші кроки
становлення. – К.: Ґенеза, 2004. – С. 409-407.
2
Котигоренко В.О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні:
політологічний концепт. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с.
3
Масенко Л. Мова і політика. – К.: Соняшник, 1999. – 100 с.
4
Нагорна Л. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної
лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. – 315 с.
5
Ющук І. Право нації і права людини // Чи має українська нація перспективу?:
Збірник матеріалів та документів. – К., 2000. – С. 13-24.
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Проігнорували також органи центральної виконавчої влади і
рекомендації Постанови Верховної Ради України від 22 травня 2003 р.
за результатами парламентських слухань “Про функціонування
української мови в Україні”, у якій зазначалося, що за роки
незалежності українська мова як державна не набула належного
поширення в суспільному житті і центральним органам виконавчої
влади було запропоновано низку всебічних заходів (адміністративного,
нормативного, тематичного характеру) для рішучого виправлення
ситуації, що склалася1.
На жаль, політичних позитивних змін щодо виведення на належний
рівень державної мови, проведення чіткої, послідовної, ефективної
мовної політики не дала і консолідація суспільства під час
Помаранчевої революції.
Отже, як зазначає Голова “Просвіти” народний депутат П. Мовчан,
неодноразові й непослідовні зміни положень нормативних актів щодо
покладання відповідальності за виконання завдань, пов’язаних із
формуванням державної мовної політики на рівні органів центральної
виконавчої влади призвели до майже повного руйнування державного
механізму управління всебічним розвитком і функціонуванням
української мови. Фактично в державі донині відсутній орган, який би
на постійній основі займався координацією, організацією та контролем
за функціонуванням української мови2.
Відсутність цілісної державної мовної політики створює підгрунтя
для посилення суперечностей між різними політичними силами.
Призводить до загострення кризової нестабільності у громадському
житті. Особливо такі суперечності стали традиційними під час
виборчих компаній. Проблеми української мови не залишилися поза
увагою і в ході виборчих перегонів 2004 р. Вони проявилися через
різні аспекти – від крайньої лівої до радикально-екстремістської
орієнтацій. В програмах і діяльності кандидатів у Президенти України
знайшли місце різні мовно-політичні аспекти, оскільки абсолютна
більшість претендентів (18 із 26) – лідери політичних партій.
Почастішали заяви про необхідність надання російській мові
статусу другої державної або офіційної і на порозі наступних виборів
до Верховної Ради України у 2006 р.
Тут ситуація у мовній сфері ускладнюється ще й тим, що в Україні
відсутня цілісна державна мовна політика, що особливо виявляється у
площині правового врегулювання мовних питань, організації
виконання комплексу відповідних заходів у цій сфері. Закон УРСР,
який принято у 1989 р., вже не може повною мірою відповідати
вимогам сучасності.
З огляду на це та з метою виконання вимог Конституції,
Конституційного Суду України щодо мовної політики в державі
1
2

Див.: Слово Просвіти. – 2005. – 10-16 листопада.
Там само.
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виникла нагальна необхідність у розробленні проекту та прийнятті
нового Закону про мови в Україні, який би міг забезпечити реальне
застосування державної мови як основного засобу спілкування у
суспільному житті, особливо утвердження її у сфері освіти та науки.
Програми сучасних політичних партій України являють собою
різнобарвний політичний спектр, завдяки якому вони належать
фактично до трьох класичних політичних напрямів – „лівого”,
„правого” та центристського.
Так, центром „лівого” крила є найпомітніші політичні партії:
Комуністична та Соціалістична партії України. Найпомітнішими
партіями „правого” спрямування є блок політичних партій “Блок
Віктора Ющенка “Наша Україна”, “Виборчий блок Юлії Тимошенко”,
Народний Рух України, Українська народна партія, Конгрес
Українських Націоналістів, Християнсько-демократична партія
України. Більше тридцяти партій політичної палітри України
вважають себе центристськими (найпотужніша серед них – партія
“Регіони України”). Вони базують свою діяльність на ідеях соціалдемократії або ж лібералізму.
За якими ж принципами відстоюють свої програмні положення у
мовній політиці партії різних політичних спрямувань? Так, для
ідеологів правого спрямування наріжним каменем вважається
відстоювання і зберігання української мови як державної, вивчення
якої в освітніх навчальних закладах є обов’язковим і яка є основним
засобом спілкування в усіх сферах суспільного життя на всій території
України. Громадяни, які вступають до вищих навчальних закладів
України і які одержують документ державного зразка про вищу освіту,
мають обов’язково скласти вступний іспит з української мови. Разом з
тим, гарантується вільний розвиток, використання і захист російської
та інших мов національних меншин України, які використовуються в
культурно-освітній діяльності, а також надання прав національним
меншинам навчатися рідною мовою поряд з державною або вивчати її
через культурні товариства1.
Віктор Ющенко, як виразник національно-демократичної ідеології,
напередодні президентських виборів під час теледебатів сказав, що не
буде закрита жодна російська школа, а громадяни спілкуватимуться
тією мовою, яка їм зручна. Згодом з цією метою Віктор Ющенко
підготував навіть проект президентського указу „Про захист прав
громадян на використання російської мови та мов інших
національностей в Україні”, у якому йшлося про те, що на території
населених пунктів у роботі місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування поряд з державною мовою
застосовується російська або мови інших національностей у місцях їх
компактного проживання. Завдяки цьому громадянам України
1
Ющенко В. А. Законопроект “Про розвиток і застосування мов в Україні”, №22354
від 30.06.2000 р. // http://www.rada.kiev.ua/zakon/PR1/TXT1/2200/p2235-4.htm.
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гарантується право звертатися до місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, спілкуватися з посадовими особами
та одержувати відповідь російською мовою та мовами інших
національностей.
Мовний колорит програми партії Блоку Віктора Ющенка „Наша
Україна” відображають законопроекти видних політиків, членів цього
блоку – П.М. Мовчана та І.Р. Юхновського, які вважають, що
державною мовою в Україні має бути українська, яка має бути мовою
міжнародних документів, що підписуються від імені України. Мови
національних меншин мають використовуватися в культурно-освітній
діяльності. Українська мова має бути обов’язковою мовою освіти і
навчання у вищих навчальних закладах. Національним меншинам має
гарантуватися право на вивчення рідної мови у вищих навчальних
закладах або через національні культурні товариства. Результати
науково-дослідних робіт і наукові видання мають оформлятися і
публікуватися в Україні українською мовою, але виклад основних
положень наукових результатів може бути поданий також іншими
мовами. Наукові видання, що публікуються іншими мовами, мають
подати виклад основних положень наукових результатів українською
мовою1.
Дещо суперечливу позицію у складі фракції Блоку В.А. Ющенка
„Наша Україна” займає відомий політик П.О. Порошенко, позиція
якого щодо проблеми мови різко відрізняється від позиції політиків
„правого” спрямування, який на відміну від указаних політиків,
підтримує вільний розвиток, використання і захист російської та інших
мов національних меншин України, що, на його думку, мають
використовуватися в культурно-освітній діяльності, у повсякденному
спілкуванні, у навчанні та науці, а також у всіх сферах суспільного
життя. Він вважає, що громадяни України мають право самостійно, на
власний розсуд користуватися державною, російською мовами або
мовою національних меншин, а також обирати мову навчання для себе
та своїх дітей. Адміністрація навчального закладу має проводити
опитування серед студентів про те, якою мовою вони бажають
навчатися, і відповідно до цього мають формуватися групи з
представниками тієї чи іншої мови навчання2.
За розвиток, утвердження і впровадження української мови як
державної в усі сфери суспільного життя виступав і виступає НРУ.
Вже з часу заснування цієї партії (1989) у його першому програмному
документі підкреслювалося, що невідкладним кроком у розв’язанні
назрілих питань національно-культурного відродження має бути
1
Юхновський І. Р. та інші депутати Верховної Ради. Проект Закону «Про українську
мову як державну мову України» від 06.04.2005 р., № 7300 //
http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zakon/webproc4-1?id=&pf3511=24171.
2
Порошенко П.О., Король В. М. «Про забезпечення вільного розвитку, використання
і захисту російської, інших мов національних меншин України» від 13.10.2004 р.,
№ 6254, ст. 6. // http://www.rada.gov.ua.
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надано українській мові статус державної. На початку 90-х років, коли
загострилися розходження в колі демократичних сил з мовної
проблеми, Рух робив усе для того, щоб подолати небезпеку
роз’єднання демократичного руху. Такою залишається позиція
Народного Руху і сьогодні. Головним своїм обов’язком Народний Рух
вважає домагатися реалізації положення державного статусу
української мови, забезпечення їй всебічного розвитку і
функціонування в усіх сферах суспільного життя, зокрема в освітній,
на всій території України. Отже, НРУ виступає за відродження
української мови і „категорично відкидає спроби ревізії Закону про
мови в частині введення так званого „двуязичія”1.
До правих політичних сил відноситься також фракція Блоку Юлії
Тимошенко, до якої входять такі відомі постаті як А. С. Матвієнко
(голова
Української
республіканської
партії
”Собор”),
Г.О. Омельченко, В.В. Онопенко (голова Української соціалдемократичної партії), Л.Г. Лук’яненко, С.І. Хмара, В.В. Таран тощо,
відомі своєю позицією щодо підтримки української мови. Ця фракція
послідовно відстоює свою думку щодо впровадження української мови
в освіту, утвердження, а також розширення її в усіх сферах
суспільного життя України, про що і свідчить гасло: „Захист
української мови, вільний розвиток мов і культур усіх етносів”2.
Позиція цього блоку щодо проблем мови відома ще і в зв’язку з
поданням законопроекту до Верховної Ради України „Про внесення
змін до Закону „Про державну службу” за редакцією Степана Хмари.
Проект передбачає, що державний службовець має володіти та
спілкуватися державною мовою під час виконання своїх службових
обов’язків, а особи, які не володіють державною мовою, не можуть
бути обраними або призначеними на посаду в державний орган та його
апарат. Крім цього законопроекту, який було відхилено Верховною
Радою, не пройшов також законопроект, що встановлював вимоги
щодо обов’язкового володіння державною мовою держслужбовцями,
прокурорами і слідчими прокуратури, адвокатами і співробітниками
міліції3.
Отже, „праві” політичні партії вважають, що державною мовою в
Україні є українська мова, якій держава забезпечує всебічний розвиток
і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території
України, а також забезпечує право громадян України на користування
українською мовою як державною, що має захист і підтримку на всій
території України.

1

Програма партії Українського Народного Руху // http://www.kyiv.rukh-unr.org.
Програма діяльності Кабінету Міністрів України „Послідовність. Ефективність.
Відповідальність. - Затверджено постановою Верховної Ради України від 16.03.2004 р.
№1602-IV.
3
Марусик Т. Мовне питання напередодні президентських виборів //
www.radiosvoboda.org.
2
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Найпослідовнішими прихильниками підвищення статусу російської
мови виступає КПУ. Це легко пояснюється характером їх
електоральної бази та ідеологією, яка ідеалізує радянське минуле. У
своєму звіті за 1998 – 2002 рр. роботи в парламенті фракція КПУ
розробила 850 законопроектів, серед яких був „Закон про мови в
Україні” та „Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов та
мов меншин”. Фракція домоглася включення близько ста
законопроектів до порядку денного, зокрема, і проекту „Закону про
мови” Є. В. Краснякова. Лідер КПУ П. М. Симоненко публічно
обстоював ідею зміцнення статусу російської мови. Знаменним є той
факт, що у нинішньому складі фракції КПУ працює президент Фонду
підтримки російської культури в Україні М. О. Шульга (він є також
учасником розробки багатьох законопроектів про мови). Організація,
яку він очолює, відіграє важливу роль у координації зусиль багатьох
проросійських організацій.
Важливою політичною цінністю для комуністів є збереження
тісного духовно-культурного зв’язку між українським та російським
народами, а їх політику легко передбачити, бо, як сказав
П.М. Симоненко, фракція і далі вестиме боротьбу, щоб російська мова
стала другою державною в Україні. Це доводять законопроекти від
Комуністичної партії України за редакцією В.А. Мироненка,
Є.В. Краснякова та членів КПУ О.П. Гінзбург, К.С. Самойлик та ін. За
словами В.А. Мироненка, російська мова поряд з державною є
робочою мовою органів влади, місцевого самоврядування, установ,
організацій, підприємств у веденні документації і діловодства1.
Разом з тим, депутати від груп „Народний вибір” та
„Народовладдя” М.Г. Баграєв, Л.Ю. Миримський, В.І. Хмельницький
вважають, що державною мовою в Україні має бути українська мова,
проте кожна людина в Україні незалежно від національного
походження та місця проживання має право вільно користуватися,
вивчати і підтримувати будь-яку мову2.
Щодо мови освіти, то ці політики вважають, що з метою
підтримання малочисельних мовних груп, належить встановити
нормативи формування малокомплектних навчальних закладів і груп,
у яких здійснювалося б навчання мовою на розсуд засновників цих
закладів, виходячи з мовних уподобань студентів та викладачів при
обов’язковому оволодінні державною мовою.
На думку Є.В. Краснякова, абітурієнти, які вступають до вищих
закладів освіти, мають складати вступні іспити на свій вибір
українською, російською мовами або мовою, якою отримали базову
освіту. Обмежень у прийомі до навчального закладу за мотивами
недостатнього володіння будь-якою мовою він не допускає. Винятком,
1
Мироненко В. А. Проект Закону «Про застосування російської мови в Україні» від
04.04.2005 р. за №2457 // http://www.rada.gov.ua.
2
Баграєв М. Г. Проект Закону «Про розвиток та застосування мов в Україні» від
30.03.05 р., №3410 – 9. // http://www.rada.gov.ua.
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за його словами, може бути вступ на спеціальності, для яких та чи
інша мова є профільною і за якою визначається вступний іспит. Він
також вважає, що дисертаційні роботи мають оформлятися на мові
автора і при необхідності перекладатися для представлення до захисту
українською чи російською мовами. Публікації наукових результатів у
періодичних виданнях України, які видаються українською мовою,
мають супроводжуватися коротким викладом змісту російською і
англійською мовами, а публікації, викладені російською мовою,
повинні супроводжуватися коротким викладом змісту українською і
англійською мовами1.
Політика П.М. Симоненка щодо проблем мови багато в чому
співпадає з позицією лідера Соціалістичної партії О.О. Мороза, який
також визнає суспільну цінність усіх національних мов і гарантує їх
рівноправність, але відстоює українській мові статус державної і
водночас – вільний розвиток, використання і захист російської та
інших національних мов в Україні. В його проекті Закону „Про
внесення змін до Закону України „Про мови в Українській РСР” ми
читаємо: „Офіційними мовами на всій території України є українська
та російська мови”, що отримало критику також і з боку преси, де було
розміщено безліч критичних статей, присвячених цій проблемі, після
чого О. О. Мороз поправив це положення у законопроекті, де
зазначалося, що „офіційною на всій території України є українська
мова”. О.О.Мороз доводить, що вільний вибір мови навчання є правом
громадян України. В галузі освіти, за його словами, держава гарантує
кожній дитині право на одержання навчання національною мовою, яке
забезпечується створенням шкіл з навчанням українською та іншими
мовами. Лідер Соціалістичної партії вважає, що навчальна робота у
вищих навчальних закладах має проводитися українською мовою, але
в місцях компактного проживання громадян інших національностей
поряд з українською навчання має проводитися російською або
національною мовою більшості населення. За його словами, у цих
закладах можуть створюватися групи, у яких буде застосовуватися
мова меншин і російська мова. В групах із російською мовою навчання
та у неукраїномовних навчальних закладах забезпечується вивчення
української мови. Думка лідера Соціалістичної партії відображає в
основному зміст програми партії в пункті визначення її позиції щодо
мовного питання. Щодо мови науки, то О.О. Мороз зазначив, що
наукові результати мають друкуватися українською, російською та
іншими мовами.

1
Красняков Є.В. «Проект Закону про внесення змін до Закону Української РСР» від
14.09.2000
р.,
№
2235
//
http:
//www.rada.gov.ua:8080/
pls/zweb/webproc4_1?іd=&pf3511=8970.
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При вступі до вищих навчальних закладів, він вважає, що
абітурієнти мають складати вступний, а також конкурсний випускний
іспит з української мови1.
Таку саму політику щодо проблеми мови обстоює також партія
Наталії Вітренко, яка вимагає також „надати українській та російській
мовам статусів рівних державних мов”, тому одним із перших кроків
“Прогресивної соціалістичної партії” після виборів планувалися
конституційні зміни: „У ст. 10 Конституції України слова ”Державною
мовою в Україні є українська мова” замінити словами: „Державними
мовами в Україні є українська і російська мови”.
„Ліві” вважають, що у виборі мови освіти має переважати принцип
вільного вибору мови, і гарантують кожному громадянинові України
право на одержання освіти національною мовою чи кількома мовами
на власний розсуд, що забезпечується створенням малокомплектних
вищих навчальних закладів і груп з навчанням українською,
російською та мовами меншин. Недержавні навчальні заклади, на
думку цих партій, мають здійснювати навчання мовою на розсуд
засновників цих закладів, виходячи з мовних уподобань студентів та
викладачів при обов’язковому оволодінню державною мовою, а
вступні іспити до вищих навчальних закладів абітурієнти повинні
складати на свій вибір: українською, російською або мовами, якою
отримали базову освіту. У сфері науки комуністи і соціалісти
зазначають, що результати науково-дослідних робіт повинні
оформлятися українською, російською, а також однією з офіційних,
регіональних мов. Виконавці цих робіт можуть вибирати мову
публікацій наукових результатів. У наукових виданнях, що
публікуються українською мовою, виклад основних положень
наукових результатів подається російською, англійською та іншими
мовами а в тих, які публікуються російською та іншою мовою, виклад
основних результатів має подаватися українською та англійською
мовами.
Члени фракції „Регіони України” О.А. Царьов і В.І. Коновалюк
щодо вирішення проблем мови відображають позицію програми даної
партії.
Вони відстоюють застосування української мови як державної, а
також вільне використання російської, регіональних мов та мов
меншин, які застосовуються поряд з українською на умовах рівності та
обов’язковості. Громадяни, на їхню думку, мають вільно обирати мову
освіти, якою їм навчатися. Це може бути українська, регіональна мова
або мова меншин, але українська і російська мови у середніх
навчальних закладах мають вивчатися обов’язково. Недержавні
навчальні заклади мову навчання визначають самостійно. Випускні і
вступні іспити в навчальних закладах мають складатися мовою
1
Мороз О. О. Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про мови в
Українській РСР»». № 3410 – 8 від 12.01.2005 р. http://www.rada.gov.ua.
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навчання у цих закладах або українською і російською. Наукові
роботи, на думку цих політиків, мають видаватися українською і
російською мовами1.
На думку В.І. Коновалюка, в Україні має бути дві рівні державні
мови: українська і російська, яким однаковою мірою держава
забезпечує розвиток і застосування в усіх сферах суспільного життя. У
плані освіти, ці та інші мови є, на його думку, офіційними мовами
навчання, і вступні іспити мають проводитися однією з державних
мов: українською або російською згідно з побажаннями студентів та
абітурієнтів, які вільно обирають мову, незалежно від етнічного
походження та належності до певної мовної групи. Він вважає, що
мовою міжнародного спілкування має бути російська і англійська
мови, а – міжнаціонального спілкування – українська і російська
мови2. Лідер фракції „Регіони України” Віктор Янукович проводить
більш чітку позицію щодо проблем мови: він вважає, що російська
мова має стати в Україні державною. Про це він сказав на пресконференціях у м. Одесі і в м. Коростені Житомирської області на
зустрічі з виборцями: „Моя програма відома, я від неї не буду
відступати і буду її виконувати”. 27 вересня, зустрічаючись з
представниками російських ЗМІ в Києві, він сказав, що „російська
мова повинна бути діловою мовою на території України і другою
державною”, що вона „в жодному випадку не повинна мати
обмежень”. Тим часом, керівник центрального виборчого штабу
Віктора Януковича Сергій Тигипко 1 листопада заявив про намір у
стислі терміни закріпити законами ініціативи кандидата про офіційний
статус російської мови та подвійне громадянство. Він наголосив, що
депутати вже розробили і подали до Верховної Ради законопроект,
який, зокрема, передбачає можливість навчання дітей у школі та
викладання у вищих навчальних закладах російською мовою за
бажанням студентів, а також можливість громадян спілкуватися із
владою російською мовою3.
СДПУ(О) відома в Україні також як поборник підвищення ролі
російської мови в житті українського суспільства. У своїй програмі
2002 р. ця партія проголосила позицію обстоювання повноцінного і
вільного розвитку російської та української мов, застосування яких
однаковою мірою забезпечується державою. Разом з тим, держава має
створювати необхідні умови для використання і розвитку мов інших
національностей, які проживають в Україні, які можуть
використовуватися поряд з державними мовами. В цьому випадку
певна мова має визначатися офіційною поряд з державними мовами
1
Царьов О.А. Проект Закону «Про внесення змін до Закону Української РСР «Про
мови в Українській РСР» від 13.09.2004 р., №3410 – 5 // http://www.rada.gov.ua.
2
Коновалюк В.І. Законопроект «Про мови в Україні» від 08.09.99, №2235 – 3 //
http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc 4_1?id=&pf 3511=6713.
3
Марусик Т. Мовне питання напередодні президентських виборів
www.radiosvoboda.org.
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для даної місцевості за рішенням органів самоврядування та за
підсумками місцевого референдуму або опитування населення.
Посадові особи, на думку центристських політичних партій, мають
обов’язково володіти державною й офіційною мовами в обсязі,
необхідному для виконання службових обов’язків.
В галузі освіти національним меншинам програма даної партії
гарантує право на навчання рідною мовою у державних і комунальних
закладах освіти. Разом з тим, українська мова, за визначенням цієї
політичної сили, у вищих навчальних закладах є мовою навчання1.
Свою позицію щодо мовної проблеми Леонід Кравчук виклав
таким чином: „Недавно на засіданні політбюро ми прийняли рішення:
українська мова є державною. Питання про офіційну мову не може
ставитися жодним чином. У побуті ви можете спілкуватися
російською, французькою, іншою мовою, а офіційне вживання мови є
державним. Тому ми це питання зняли з порядку денного. У
Конституції в нас записано: державною мовою є українська мова. Але
оскільки у статті 10 записано, що держава сприяє розвиткові
російської мови та мовам національних меншин, ми виступили з
пропозицією прийняти два закони: ”Закон про державну мову” і
„Закон про мови національних меншин”. Російська мова має мати
статус мови національних меншин2.
Члени Соціал-демократичної партії (об’єднаної) Н.І. Шуфрич і
М.О. Шульга (Комуністична партія України) щодо цього питання
мають трохи іншу думку. Вони вважають, що українській мові має
бути забезпечений всебічний розвиток і функціонування як державної
в усіх сферах суспільного життя на всій території України, а також –
вільний розвиток, використання російської, інших мов національних
меншин України як регіональних мов.
Політики від Соціал-демократичної партії (об’єднаної) Я.М. Сухий,
Г.П. Дашутін та Ю.Я. Іоффе зазначають, що державною мовою в
Україні та мовою міжнародних документів має бути українська мова, а
Н.І. Шуфрич та М.О. Шульга вважають, що мовою міжнародних
документів повинна бути російська. Я.М. Сухий, Г.П. Дашутін, та
Ю.Я. Іоффе доводять, що статус регіональної мови потрібно закріпити
в юридичному порядку, носії якої складають значний відсоток
населення на відповідній території. Такі рішення, на їхню думку,
можуть приймати обласні, районні, міські, сільські, селищні ради, а
також визнавати поряд з державною робочими мовами у веденні
документації, діловодства, при проведенні офіційних засідань3.
1
Програма діяльності Кабінету Міністрів України „Послідовність. Ефективність.
Відповідальність. – Затверджено постановою Верховної Ради України від 16. 03.2004 р.
№1602 – IV.
2
Леонід Кравчук: поступово рухаюсь до відпочинку / Ліщенко Ю. // Високий замок.
– 2002. – 15 лютого.
3
Сухий Я.М., Дашутін Г.П., Іоффе Ю.Я. Проект Закону «Про мови в Україні» від
05.10.2004, №3410 – 6 // http://www.rada.gov.ua.
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Такої ж думки дотримуються політики від цієї ж партії
І.Ф. Гайдош, Н.І. Шуфрич та М.О. Шульга, яка спрямована на
забезпечення прав людини вільно користуватися мовами: російською
та мовами нацменшин як регіональними мовами, статус яких, на їхню
думку, має визначатися за результатами референдуму або
статистичних даних, згідно з якими регіональній мові може бути
надано статус широко поширеної, поширеної або мало поширеної
регіональної мови або мови меншин1.
Отже, центристські партії гарантують національним меншинам
право навчатися рідною мовою і вивчати її у державних і комунальних
закладах освіти. Разом з тим, на їхню думку, українська мова у вищих
навчальних закладах має також вивчатися. Політики від цих партій
прагнуть, щоб спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади у сфері освіти встановив нормативи формування
державних та комунальних навчальних закладів, груп, у яких
здійснювалося б навчання регіональними мовами або мовами меншин
чи обов’язкове їх вивчення.
Вони підкреслюють, що держава має гарантувати отримання освіти
українською, регіональною мовами або мовами меншин. Разом з тим,
українська мова повинна обов’язково вивчатися в усіх навчальних
закладах, мовою навчання у яких, крім державної, має бути
регіональна або мова меншин. Рішення про мову навчання у вищих
навчальних закладах приймають ці заклади на підставі заяв студентів у
кількості, достатній для створення кількох або однієї групи з певною
мовою навчання, за погодженням із уповноваженим органом
державної виконавчої влади. Такі політики як Є.З. Фікс, В.Д. Воюш
виступають за право громадян України вільно, на власний розсуд
обирати мову навчання для себе та своїх дітей, а також отримувати
освіту українською, російською мовами або мовами мовних груп. Ці
політики вважають, що адміністрація вищого навчального закладу при
прийнятті на навчання має проводити опитування серед студентів про
мову навчання і відповідно до цього формувати групи. Вони впевнені
у тому, що держава зобов’язана сприяти громадянам України у
реалізації їхнього права на навчання рідною мовою через забезпечення
навчальних
закладів
педагогічними
кадрами,
навчальними
посібниками, навчальною, науковою літературою рідною мовою2.
Отже, щодо застосування і розвитку державної мови в Україні, то
на відміну від „лівих” і „правих” політичних сил, у програмах
центристських політичних партій зазначається, що українська і
російська мови вважаються рівними державними мовами. Ці мови
1
Шуфрич Н.І., Шульга М.О., Гайдош І.Ф. Проект Закону «Про внесення змін до
Закону України «Про мови в Українській РСР» від 07.07.2003 р., №3410–1 //
http://www.legality.kiev.ua/ilp/docs/draft_laws/3410 – 1.html.
2
Фікс Є.З., Воюш В.Д., Шуфрич Н.І. Законопроект «Про гарантування вільного
розвитку, використання і захисту росiйської мови, а також регіональних мов або мов
меншин в Україні» від 28.02.05 р., № 6254 – 1 // http://www.rada.gov.ua.
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однаковою мірою застосовуються в усіх сферах суспільного життя.
Разом з тим держава створює необхідні умови для використання і
розвитку регіональних, офіційних та мов меншин, а також мов усіх
національностей, що проживають на території України і які можуть
використовуватися поряд з державними мовами як робочі мови для
даної місцевості за рішенням органів самоврядування та за підсумками
місцевого референдуму або опитування населення. Мовами
міжнародного спілкування в Україні, за більшістю програм, має бути
англійська та російська мови, а мовами міжнаціонального спілкування
– українська та російська.
Щодо мови науки, то програми „лівих” і „правих” політичних
партій свідчать, що держава гарантує вільне використання російської
та регіональних мов, а результати і публікації наукових робіт та
наукові видання оформляються українською, російською або іншими
мовами, або ті, що видаються українською мовою, мають
супроводжуватися короткою анотацією російською мовою, а в
російських виданнях – анотацією українською мовою.
Мовою освіти лідери центристського спрямування вважають
українську, регіональну мову або мову меншин. Редактори
законопроектів як від „лівих”, так і від центристських політичних
партій доводять, що громадянам України належить вільно обирати
мову навчання. Недержавні навчальні заклади мають здійснювати
навчання мовою, яка визначається їх засновниками, виходячи з
уподобань студентів та викладачів при обов’язковому оволодінні
державною мовою. Рішення про мову навчання у вищих навчальних
закладах, на думку „центристів”, має прийматися цими закладами на
підставі заяв студентів за погодженням з уповноваженим органом
державної виконавчої влади.
Програми „правого”, „лівого” та центристського спрямування
гарантують національним меншинам право навчатися рідною мовою у
закладах освіти з обов’язковим вивченням української мови. Для цього
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади має
формувати такі заклади освіти, у яких належить здійснювати навчання
регіональними мовами або мовами меншин. Вступні та випускні
іспити, на думку даних політичних сил, у вищих навчальних закладах
належить складати українською, російською або мовою, якою
здійснюється навчання у цих закладах. Закон про мови, на думку
соціал-демократів, має „базуватись на Європейській хартії
регіональних мов та мов меншин, яка проголошує право кожного
громадянина на національне та мовне самовизначення”.
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Левицька Н.М. (Київ)
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
І МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ВИКЛАДАЧІВ
ГУМАНІТАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
(ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)
У статті на основі архівних, науково-документальних і
літературно-меморіальних джерел подано ґрунтовний аналіз
соціально-правового статусу та матеріального становища
викладачів-гуманітаріїв Наддніпрянської України ІІ пол. ХІХ – початку
ХХ ст. Простежено динаміку змін у цьому суспільному прошарку та їх
основні тенденції.
Соціально-правовий статус громадянина Російської імперії межі
XIX – XX ст. визначався не лише економічним положенням, а й
становим, національним походженням, кваліфікаційно-професійними,
демографічними
ознаками.
Тому
дослідження
соціальнодемографічних характеристик інтелігенції вищих навчальних закладів
має принципове значення для визначення її статусу, для розуміння
процесу самоусвідомлення цієї соціальної групи, яка впливає на
формування світогляду студентів-гуманітаріїв. Інтелігенція вищих
навчальних закладів в кінці XIX – на поч. XX ст. була досить
різнорідною. До професорсько-викладацького складу згідно зі
Статутом 1884 р. належали ординарні та екстраординарні професори,
приват-доценти, лектори іноземних мов. Посади штатних доцентів
ліквідовувалися. Приват-доцентами були не лише ті, які мали вже
вчений ступінь, а й особи, які склали лише магістерські іспити. До
професорів належали особи, що мали ступінь доктора наук, а також
магістри.
Аналіз станового походження викладачів університетів свідчить
про те, що найбільше були представлені стани привілейовані:
дворянство і духовенство. У Новоросійському університеті становий
склад був більш демократичним. На відміну від викладацького складу
Новоросійського університету, де спадкоємні дворяни складали 1/10, у
Київському і Харківському університетах їх була третина. У
Новоросійському університеті найбільше було вихідців з духовенства,
тоді як іноземців було найменше. Щодо стану селян, то їх
представників було надзвичайно мало в усіх університетах. Трохи
більше було міщан. Таким чином, професорсько-викладацький склад
університетів формувався в основному з вихідців привілейованих
станів Російської імперії.
На відміну від світської освіти, духовна інтелігенція, особливо до
початку ХХ ст. була представлена виключно вихідцями з родин
священно- і церковнослужителів.
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Крім станового походження, одним із основних факторів при
визначенні чинів на громадянській службі був освітній ценз. Освітній
ценз впливав на порядок заміщення викладацьких посад, рівень
матеріального забезпечення, службові права, соціально-правовий
статус викладачів.
У Російській імперії кін. ХІX ст. освітній ценз вважався необхідним
для вступу на державну службу. Викладачі ВНЗ користувалися
визначеними службовими правами, які залежали від наукових ступенів.
Вони встановлювалися не тільки з метою регламентації службової
діяльності, а й з тим, щоб стимулювати освічених людей до наукових
пошуків та чиновницької діяльності.
Питання про статус освіченої людини обговорювались не тільки в
наукових колах, а й на рівні державних урядовців. У 1901 р. у записці
МНП до Ради Київського університету вказувалося на те, що надання
службових прав тим, хто закінчив університетський курс, може
гарантувати державі більший відсоток чиновників з вищою освітою,
зростання в суспільному середовищі елементів освічених класів1.
3гідно зі ст. 57 “Устава о службе по определению от
Правительства” у випадк,у призначення на цивільну службу,
затверджувалися – доктор у чині 8, магістр – в 9, володар диплома
першого ступеня – 10, другого ступеня – 12 класу2.
Статус викладачів і випускників різних навчальних закладів в
середині ХІХ ст. був диференційованим. У галузі вищої освіти
найширшими правами користувалися університети. Обмеження прав
навчального закладу князя Безбородька стало однією з причин його
реорганізації. Згідно з рішенням Державної Ради від 20 листопада
1874 р. інститут почав користуватися всіма правами, що були
присвоєні університетам в ст.125-135 загального Статуту
університетів3.
Щодо вищих жіночих навчальних установ, то на межі ХІХ-ХХ ст.
гостро стояла проблема підвищення статусу викладачів і вихованців,
оскільки вони не користувалися службовими правами, пенсійними
пільгами тощо.
У галузі вищої духовної освіти 24 жовтня 1876 р. було прийнято
Положення про права та переваги осіб, які служили при духовнонавчальних установах. Згідно з цим Положенням викладачі вказаних
закладів прирівнювалися по чиновиробництву до університетів. Особи,
що отримали від духовних академій вчені ступені доктора, магістра,
кандидата, затверджувалися відповідно в чинах VIII, ІХ, Х класів. Ті з
них, котрі не мали прав вищих станів (тобто не були вихідцями з
дворян та духовенства) зараховувалися до таких станів: доктори і
магістри – до спадкоємних, а кандидати – до особистих почесних

1
2
3

Доклады комиссии МНП. – М., 1901. – С. 86.
Полный свод законов Российской Империи. – Кн. 1 – Т. 3. – С. 1288.
Сборник постановлений по МНП. – № 6 – Спб. тип. В. Баканова, 1878. – С. 602.
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громадян1.
Стан почесного громадянства було введено імператорським
маніфестом 10 квітня 1832 р. Основні права, які давала належність до
цього стану, полягали у звільненні від рекрутської повинності,
подушної податі і тілесних покарань.
Статутом 1884 р. вводилися зміни в систему здобуття наукових
ступенів. Так, випускник Духовної академії на IV курсі міг подати твір
не тільки на здобуття ступеня кандидата, а й магістра. Крім того,
замість приват-доцентури засновувався інститут професійних
спеціалістів. Найбільш здібні випускники протягом року проходили
підготовку для викладацької діяльності. Їм призначалася стипендія в
розмірі 700 крб. на рік. По закінченню вони могли залишитися на
кафедрі на посаді доцента й отримували ступінь магістра2.
Вчений ступінь доктора богослів'я здобувалась шляхом публічного
диспуту, “представлением” окремого дослідження в галузі
богословських наук, або визначних наукових праць. Саме так було
присуджено ступінь доктора екстраординарному професору Київської
духовної академії Ф. Титову3. В 1883-1884 рр. для публічного захисту
дисертацій, що були представлені на ступінь магістра в КДА, відбулося
три диспути4.
У фондах Державного архіву м. Києва є справа про присудження
магістерського
ступеня
професорському
стипендіатові
М. Грушевському. Крім іспитів з російської історії, стародавньої
історії, політекономії, М. Грушевський представив два твори:
„Відносини віча до князівської влади в удільний період російської
історії” і „Староруська княжа рада, її видозміни”. Професор
В.Б. Антонович визнав ці роботи, як задовільні5.
Таким чином, здобуттю наукового ступеня передували іспити і
твори з обраної теми. Після цього відбувався прилюдний захист.
Здобуття наукового ступеня давало право на заміщення відповідних
посад, впливало на хід службової кар’єри, на соціально-правове
становище викладача загалом.
Викладачі в ІІ пол. ХІХ ст. були досить забезпеченими людьми. В
середньому професори отримували 3000 крб. на рік. Так, ординарний
професор кафедри російської історії доктор В. Антонович отримував
жалування 2400 крб., столових –300 крб., квартирних – 300 крб., тобто
3000 крб. на рік6. Таку платню отримували й інші професори. Крім
того, статутом 1884 р. встановлювалися гонорари, тобто плата, яку
1
Положение о правах и преимуществах лиц, служащих при духовных учебных
заведениях. – СПб., – 1876.
2
Обяснительная записка к проекту устава православных Духовных Академий. –
СПб.: Синод. тип., 1884. – С. 45.
3
Труды Киевской духовной академии. – К., 1906. – № 12. – С. 592.
4
Отчет о состоянии КДА за 1883-84 уч.год. – К.: Корчак-Новицкий, 1885. – С. 31.
5
Державний архів м. Києва (далі – ДАК), ф. 16, оп. 465, од. зб. 1039, арк. 2-8; ф. 16,
оп. 469, од. зб. 165, арк. 1.
6
Список лицам служащим во ведомству МНП 1893-94 уч.г. – СПб., 1893. – С. 542.
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вносили студенти за слухання лекцій. Вона складала 1 крб. за тижневу
годину на півріччя. Система гонорарів мала на меті стимулювати
конкуренцію, оскільки один предмет могли читати кілька викладачів.
Гонорар розподілявся між викладачами залежно від кількості
студентів у кожному університеті, від розподілу студентів по
факультетах, курсах, від кількості звільнених від плати за слухання
лекцій. Існувала практика, за якої професорський гонорар у Київському
університеті був набагато вищим, ніж в інших університетах, оскільки
в Київському університеті було більше студентів. Так, з 1887 до
1896 рр. в Київському університеті навчалося в середньому 2104
студенти на рік, коли у Харківському – 1179, у Новоросійському – 590.
Крім того, дуже нерівномірним був розподіл студентів по факультетах,
що призводило до того, що визначалися вигідні і невигідні для
викладачів факультети й кафедри. Професори юридичного і медичного
факультетів отримували платню набагато вищу, ніж професори на
інших факультетах.
Середній розмір професорського гонорару в Харківському
університеті у 1887-1896 рр. складав 282 крб. 60 коп. за півріччя, а
приват-доцентського – 41 крб. 69 коп. Найвищий середній піврічний
гонорар у Харківському університеті отримували професори
юридичного факультету – 421 крб. 11 коп., а найнижчий – професори
історико-філологічного факультету – 126 крб. 38 коп. 85,7% викладачів
історико-філологічного факультету отримували до 50 крб. гонорару,
14,3% – до 100 крб., коли на юридичному і медичному таких малих
гонорарів взагалі не було, 11,1% викладачів юридичного факультету
отримували 200-250 крб. гонорару, 33,4% – 250-400 крб., 33,4 % – 400550 крб., 16,9% – 550-700 крб., 5,5% – 700-850 крб1.
Таким чином, сума викладацького гонорару не була стабільною,
вона була в середньому невеликою і несправедливо розподілялася.
Крім того, система виплати гонорарів була досить незручною для
студентів, оскільки плата за слухання лекцій була для більшості з них
надзвичайно високою. Система гонорарів призводила до розладу й
погіршення психологічного стану в навчальних закладах.
На відміну від системи гонорарів, яка викликала гостру критику
серед викладачів, статті Статуту 1884 р. щодо пенсійного забезпечення
сприяли соціальному захисту викладачів і сприймалися позитивно.
Ті з викладачів у відомстві МНП, які за вислугою років залишалися
викладати як позаштатні ординарні професори, отримували пенсію
3000 крб. і винагороди за лекції. Так, ординарний професор, дійсний
статський радник В. Демченко отримував крім пенсії 1 200 крб. як
винагороду за лекції2.
Про досить високий рівень матеріального забезпечення викладачів
свідчить той факт, що багато з них під час канікул мали можливість
1
Записки Императорского Харьковского университета. – Харьков, 1898. – Кн. І. –
С. 10-12.
2
ДАК, ф. 16, оп. 344, од. зб. 24, арк. 339.
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поїхати на лікування за кордон. Так, за період з 24 січня 1904 р. до 7
лютого 1905 р. було подано 200 заяв на дозвіл такої відпустки
службовцям Київського навчального округу1.
Для сприяння наукової діяльності існувала практика присудження
премій за наукові праці. Так, у 1905-1906 рр. в КДА було премійовано
176 осіб, у тому числі професор О. Дмітрієвський (400 крб.) за твір
"Ставленник", кандидат богослів’я А. Єльчуков та інші2.
Але в зв’язку з інфляцією наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.,
встановлені в 1884 р. оклади знецінювалися. Так, в доповідній записці
Ради Київського університету до міністерства освіти вказувалось на те,
що велике значення для покращення організації університетів має
підвищення окладів професорам у 2-3 рази, оскільки протягом кількох
десятиліть оклади не змінювалися, а інфляція мала місце. Предмети
першої необхідності стали приблизно в 2 рази дорожчими. Так,
наприклад, у Києві в 1863 р. м’ясо коштувало 5-6 коп. за фунт, у
1901 р. – 12-13 коп. За невелику (5-6 кімнат) квартиру потрібно були
вже заплатити 1000-1200 крб., замість 400-500 крб.3
Аналогічна ситуація характерна була і для інших міст, де
розташовані ВНЗ. Це стало причиною незадоволення професорськовикладацького складу своїм статусом. Така реформа вищої освіти на
початку ХХ ст. передбачала підвищення окладів викладачам.
Щодо пенсійного забезпечення, то за університетським статутом
1884 р. за вислугу 25 років пенсія складала 80 %, а після 30 років –
100% окладу.
Викладацький склад духовних академій також мав права на
отримання допомоги та пенсій. Тим, хто “безпорочно” прослужив до
25 років, встановлювалась пенсія в розмірі 50 % окладу, 25 років і
більше – 100%.
У гіршому становищі були приват-доценти, оскільки вони не були
на дійсній службі, і тому не отримували постійної штатної винагороди.
Статут 1884 р. не встановлював кількість приват-доцентів у вищих
навчальних закладах. Кількість посад професорів була визначеною: 50
– ординарних, 23 – екстраординарних. У порівнянні з світськими
вузами в складі Київської Духавної академії було 8 ординарних, 8
екстраординарних професорів та 8 приват-доцентів.
Оскільки посади штатних доцентів ліквідовувалися, то зменшилася
на 16 одиниць загальна кількість штатних посад в університетах.
Кількість професорських посад зростала. Проте штати не були
повністю укомплектованими. Щоб покращити ситуацію, згідно з
розпорядженням міністра освіти екстраординарними професорами
призначалися особи, які не мали докторського ступеня. Поліпшенню
ситуації сприяло також те, що частина професорів працювала

12.

1

Центральний державний історичний архів Украини, ф. 707, оп. 92, од. зб. 14, арк. 1-

2

Труды Киевской Духовной Академии. – К., 1906. – № 12. – С. 593.
Доклады комиссии МНП. – 1901. – С. 33.

3
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позаштатно. Таке право надавалося професору після 30 річної служби,
тобто після виходу на пенсію.
Але і ці заходи не розв'язували кадрового питання. Так, у
Київському університеті з 1884 р. до 1894 р. зростає кількість приватдоцентів з 16 до 40. Нестача викладачів відчувалася дуже гостро.
Стосувалося це перш за все історико-філологічного факультету, де
більшість викладачів – магістри.
На 1 січня 1887 р. на історико-філологічному факультеті
університету Св. Валодимира викладали 6 ординарних (з них один
позаштатний), 5 екстраординарних професорів, 7 приват-доцентів і 3
лектори. 3 11 професорів, 8 були докторами, 3 магістрами. Персонал
юридичного факультету складався з 7 ординарних (з них 3 заслужених,
позаштатних), двох екстраординарних професорів, трьох приватдоцентів. Медичний факультет був набагато краще укомплектований
викладачами: 16 ординарних, 5 екстраординарних професорів, 15
приват-доцентів, лаборанти, помічники, ординатори, всього 63 особи1.
Викладачами Вищих жіночих курсів при Київському університеті
були переважно університетські професори.
Викладачами гуманітарних факультетів були вчені, які внесли
великий вклад в розвиток вітчизняної науки. Так, в університеті
Св. Володимира на межі ХІХ-ХХ ст. працював В.Б. Антонович,
видатний історик, археолог, перу якого належить 250 друкованих
праць з історії Литовського князівства, з історії міського
самоврядування м. Києва в XVI-XVIII ст. та інші. Ним зібрані,
відредаговані і опубліковані в 9 томах “Архивы Юго-Западной
России”, багато документів з вітчизняної історії. В.Б. Антонович був
членом багатьох наукових товариств: Львівського археологічного
товариства, Церковно-археологічного товариства при Київській
Духовній академії, Московського археологічного товарситва,
Одеського товариства історії і старожитностей.
Разом з В.Б. Антоновичем на історико-філологічному факультеті
працював В.С. Іконніков, викладач російської історії, науковець, якому
належить понад 124 наукових досліджень, статей, рецензій, дійсний
член Російської академії наук, один із засновників історичного
товариства Нестора Літописця, головний редактор щомісячного
видання “Университетские известия”.
На зламі ХІХ–ХХ ст. на історико-філологічному факультеті
працювала плеяда видатних істориків, які представляли Київську
школу: М.П. Дашкевич, М.В. Довнар-Запольський та інші. Значний
внесок у розвиток історії стародавнього світу та археології зробили
Ф.Г. Міщенко,
О.О. Котляревський,
Ю.А. Кулаковський,
А.І. Покровський, Г.Г. Павлуцький, В.Е. Данилевич та інші. Особливе
місце в історії вітчизняної гуманітарної науки посідає І.В. Лучицький,
1
Личный состав университета Св. Владимира к 1 января 1887 г. // Университетские
известия. – 1886. – № 12. – С. 1-22.
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багато праць якого присвячено історії України.
Відомими були імена М.М. Клячина, М.М. Любовича,
В.К. Піскорського, Е.В. Тарле, Д.М. Петрушевського, П.М. Ардашева,
Т.Д. Флоринського, А.М. Ясинського.
Особливу роль в історії філософської думки в Київському
університеті відіграв О.М. Гіляров. В стінах цього університету
працював відомий філософ, логік, психолог Г.І. Челпанов.
Філологічні науки представляли такі вчені, як О.І Соболевський,
П.В. Владимиров, А.М. Лобода, А.І. Сонні та інші.
На юридичному факультеті працювали Е.М. Трубецькой,
О.В. Романович-Славатинський,
К.А.
Мітюков,
В.О. Удінцев,
В.Г. Демченко, О.Ф. Кістяківський, М.Ф. Владимирський-Буданов,
В.І. Сінайський та інші.
Політичну економію в Київському університеті викладали
М.Х. Бунге, М.І.Зібер, А.Я. Желєзнов, Д.І. Піхно, О.Д. Білімович.
У ІІ пол. ХІХ – на початку ХХ ст. талановиті вчені працювали і в
інших університетах. Так, в Харківському університеті лекції читали
відомий філолог і філософ О.О. Потебня, видатний філолог й історик
І.І. Срезнєвський та інші. В силу різних обставин деякі викладачі
покинули стіни цього вищого навчального закладу і перейшли
працювати
професорами
до
Новоросійського
університету.
А.Н. Деревицький
згодом
став
ректором
Новоросійськаго
університету, потім попечителем Казанського навчального округу,
В.В. Лапін перейшов на посаду директора Курської гімназії,
В.С. Іконніков перейшов до Київського університету, А.І.Александров
– до Казанського університету. Тривалий час на історикофілологічному факультеті Харківського університету працював
відомий історик Д.І. Багалій, професор Г.Ф. Шульц, відомий лінгвіст,
етнограф М.Ф. Сумцов, професор М.Г.Халанський, професор
Ф.А. Зеленоградський, який віддав цьому ВНЗ понад 45 років життя,
професори Т.І. Буткевич, Л.Ю. Лазаревич-Шепелевич, І.В. Нетушил та
інші. Ці професори мали великий досвід і стаж роботи в університеті,
викладацьку діяльність більшість з них розпочинали у 70-ті роки
ХІХ ст. і продовжували понад 25-30 років. Набагато менший стаж
університетської діяльності мали викладачі юридичного факультету.
Так, на 1905 р. професорсько-викладацький склад цього факультету
був представлений двома заслуженими ординарними професорами:
А.Н. Столновим (працював з 1853 р.), Л.М. Загурським (з 1874 р.), а
також ординарними професорами Н.О. Куплеваським, П.П. Мигуліним
(з 1895 р.), екстраординарними професорами С.П. Ніконовим (з
1903 р.), М.А. Гредескулом (з 1897 р.), М.П.Чубинським (з 1892 р.),
приват-доцентами В.Н. Катковим (з 1901 р.), А.М. Кисельовим (з
1904 р.), А.Я. Таубером (з 1901 р.), В.М. Устиновим (з 1901 р.) та
іншими1. У Ніжинському історико-філологічному інституті менше
1

Альбом к 100-летию Харковского университета. – Харьков, 1905. – С. 40.
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було викладачів з вченими ступенями. Але й серед них були доктори та
магістри. Так, з 1875 р. на посаді професора і наставника працював
М.Я. Аристов, перу якого належить більше 70 наукових публікацій.
З 1882 р. професором російської історії працював магістр
М.М. Бережков. Викладачами інституту були: професор, доктор
Р.Ф. Брандт (26 публікацій), ординарний професор, магістр
А.С. Будилович (67 публікацій), наставник, магістр Б.Ф. Бурзі,
екстраординарний професор А.О. Брок, директор інституту з 1893 р.
Ф.Ф. Гельбке та інші. Улюбленцем студентів, одним з
найпопулярніших лекторів був талановитий вчений, письменник
М.Я. Гродт, він був автором 88 наукових праць. Інспектором інституту
був професор А.В.Добіаш. Докторський ступінь мали ординарні
професори С.М. Жданов, Г.Е. Зенгер. Більше 200 наукових публікацій
мав ординарний професор, вчений-філолог В.В. Качановський.
Наведений перелік викладачів-науковців дає підстави твердити, що
в інституті була сформована наукова педагогічна школа, вихованцями
якої були викладачі гімназій: П.К. Абуладзе, Л.В. Автономов,
П.А. Адамов, П.І. Барсов, Д.В. Барциковський, А.М. Володимиров,
В.Б. Гончаров, В.І. Жирнов, Е.Ф. Карський та багато інших1.
Складна проблема викладацьких кадрів виникла у Новоросійському
університеті. На 1 січня 1904 р. у Новоросійському університеті не
вистачало 14 ординарних і 5 екстраординарних професорів.
Залишалися незаміщеними кафедри історії західноєвропейських
літератур (з січня 1898 p.); римського права (з вересня 1898 р.), історії
російського права (з жовтня 1899 р.), поліцейського права (з жовтня
1902 р.), громадянського права (з червня 1903 р.).
Ця проблема гостро торкалася кафедр юридичного факультету. Як у
Київському, тaк і в Новоросійському університетах деякі з числа
штатних викладачів не мали вищого ступеня доктора.
Порівнюючи штатні показники Новоросійського університету з
попередніми роками необхідно відзначити, що кількість викладачів у
цьому ВНЗ поступово збільшувалась. На 1 січня 1904 р. на історикофілологічному факультеті Новоросійського університету працювали 9
ординарних і 5 екстраординарних професорів, 4 лектори іноземних
мов. На юридичному: 6 ординарних і 2 екстраординарних професори2.
Уряд вживав заходів щодо заохочення викладачів вищих
навчальних закладів, у тому числі гуманітарного профілю. Це
підтверджується запровадженою системою нагород викладачів
орденами за відмінну службу у відомстві міністерства освіти,
заслуговує на позитивну оцінку.
Так, у 1905 р. у Київському університеті було нагороджено
орденами Російської імперії 32 викладачі: Орденом Святої Анни
першого ступеня – дві особи, другого ступеня – 5, третього – ступеня –
1
Историко-филологический институт князя Безбородько в Нежине 1875-1900. –
Нежин, 1900. – С. 120.
2
Записки Императорского Новороссийского университета. – 1904. – Т. 99. – С. 9-11.
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4. Орденом Святого Станіслава другого ступеня – 5 осіб, третього
ступеня – 3 особи, орденом Святого Володимира третього ступеня – 4
особи, четвертого – ступеня – 6 осіб, всього – 32 ордени.
Серед нагороджених – заслужений професор кафедри цивільного
права доктор В. Демченко, який раніше був нагороджений орденом
Св. Станіслава першого і другого ступенів, Св. Володимира третього і
четвертого ступенів, Св. Анни другого ступеня, у 1905 р. – Св. Анни
першого ступеня.
Орденом Св. Володимира четвертого ступеня було нагороджено
ординарного професора кафедри класичної філології, доктора
І. Леціуса, який за час служби в міністерстві освіти мав уже ордени
Св. Анни другого ступеня, Св. Станіслава другого ступеня.
За 25 років служби в МНП ординарний професор кафедри
філософії, доктор О. Гіляров був нагороджений орденами Св. Анни
другого і третього ступенів, Св. Станіслава другого та третього
ступенів, Святого Володимира четвертого ступеня1. Показово, що при
вислузі років надавалися чини.
Так, у 1905 р. з колезьких у статські радники були переведені
доктор філософії Г. Челпанов, доктор російської історії М. ДовнарЗапольський, доктор російської словесності В. Перетц, магістр права
А. Ясинський, магістр загальної історії П. Ардашев2.
Таким чином, російський уряд цінував викладачів, які наполегливо
і сумлінно служили освітянській справі, про що свідчить практика
присвоєння чиновницьких звань, нагородження орденами. Це
стимулювало викладачів до плідної діяльності, позитивно впливало на
громадську думку.
Необхідною умовою успішної наукової та викладацької діяльності
були відрядження за кордон професорів, їх помічників та приватдоцентів.
Так, у 1901 р. були відряджені за кордон на тривалий час приватдоценти: Новоросійського Університету В.Ф. Лазерський (з 1 червня
1903 р. по 20 серпня 1904 р.), В.М. Твердохлебов (з 1 червня 1903 р. на
два роки)3.
На більш короткий термін було відряджено протягом 1903 р. 30
професорів і 13 інших осіб. Серед них – професор богослов’я
А.М. Клітин, професор В.В. Підвисоцький та інші4. Крім того,
розповсюдженою була практика відряджень у межах Російської
імперії.
Викладачам, які вдосконалювали знання за кодоном, надавалося на
сторінках “Университетских известий” місце для звіту про
відрядження. У 1880 р. на шпальтах цього видання звітував професор
М.В. Володимирський-Буданов, який був рік у закордонному
1

ДАК, ф. 16, оп. 344, од. зб. 24, арк. 37.
Там само, од.зб. 81.
Университетские известия. – 1881. – Ноябрь. – С. 1-24.
4
Записки Императорского Новросийского университета. – 1904. – Т. 99. – С. 157.
2
3
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відрядженні.
Крім викладацької, адміністративної діяльності, викладачі
займалися науково-дослідницькою роботою.
У Київській Духовній академії, крім видання “Трудов КДА”,
“Киевских
Епархиальных
Ведомостей”,
науково-дослідницька
діяльність викладачів виявилася у підготовці різноманітних наукових
видань. Так, у 1883-1884 рр. ординарний професор архімандрит
Сильвестр опублікував обсяговий твір “Чтение по догматическому
богословию”, заслужений ординарний професор Поспехов видав 2-й
випуск творів Л. Тьєррі про Нестора і Євтихія в російському перекладі
тощо. Щорічний список видань викладацького персоналу досить
великий, що свідчить про високий рівень наукового потенціалу.
Таким чином, досить високий рівень матеріального забезпечення,
гарантії пенсій, ряд інших пільг створювали умови для плідної творчої
діяльності. Але разом з тим, влада пильно стежила, щоб викладацька
діяльність не виходила за межі офіційної ідеології. Так, у Статуті прав
духовних академій було записано, що викладачі мають проводити свою
діяльність виключно в православному дусі, в напрямку готовності
служити церкві. Особливо оговорювалося, що всілякі відступи від
цього правила не можуть бути терпимі.
Не допускалися відступи від офіційної ідеології і серед
університетських викладачів. Це особливо позначалося на діяльності
гуманітаріїв.
Узагальнений аналіз соціально-правового статусу викладачівгуманітаріїв є необхідною, але недостатньою характеристикою умов
організації процесу навчання, напрямів впливу професорів на
формування самосвідомості студентів гуманітарного профілю, ролі
університетів, вищих жіночих курсів в утвердженні, на противагу
русифікаторській політиці, української національної ідеї. Його має
доповнити персоніфікована характеристика професорів, їхньої
науково-педагогічної та громадської діяльності, політичного
спрямування поглядів, ставлення ідей українства, їх втілення в
конкретну діяльність викладача, науковця, просвітника.
Для цього потрібний порівняльний аналіз змісту гуманітарної
освіти на початку 80-х років ХІХ ст., після введення в дію статуту
університетів 1884 р. і на рубежі ХХ ст., а також персоніфікована
характеристика професорів, їхньої науково-педагогічної та громадської
діяльності, політичного спрямування поглядів, ставлення ідей
українства, їх втілення в конкретну діяльність викладача, науковця,
просвітника.
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Парамонова Л.А. (Сімферополь)
З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
ВИЩОЇ ОСВІТИ В КРИМУ
КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
У статті розглядаються передумови, пов’язані з розвитком
вищих навчальних закладів у Криму. Значна увага приділена
встановленню
особливостей
національної
системи
освіти,
позитивних тенденцій, звільненню нашої уяви від старих та новітніх
ідеологічних помилок, заповненню прогалин.
Велике значення для вирішення сучасних проблем вищої освіти
Криму має всебічне вивчення та творче використання його
історичного багажу. В умовах гуманізації суспільства і демократизації
державотворення принципового значення набуває розвиток
теоретичних досліджень історії вищої освіти. Сучасний стан вищої
освіти в Автономній Республіці Крим є підсумком усієї попередньої
історії розвитку вищих навчальних закладів. Висвітлення певної
картини генезису історії освіти та педагогічної думки в Україні та
Криму потребує вивчення певних етапів науково-методичного
структурування даного напряму. Історія вищої освіти, передумови її
становлення дають можливість по-новому оцінити та усвідомити
значення вітчизняної історико-педагогічної спадщини.
З урахуванням особливостей розвитку вищої освіти Криму, зміст
самого поняття „вища освіта” змінювався залежно від соціальноекономічних, політичних та культурних вимог, системи народної
освіти, що складалась у той час, змін змісту та вдосконалення
організаційних форм навчального процесу, професійної та соціальнополітичної орієнтації вищих навчальних закладів Криму.
Метою дослідження є не тільки комплексне вивчення становлення
вищої освіти Криму, а й детальне дослідження розвитку окремих
вищих навчальних закладів, що складали базову основу вищої освіти
Кримського півострова.
Виходячи з поставленої мети, сформульовані такі завдання
дослідження:
з’ясувати етапи та пріоритетні тенденції становлення вищої освіти
впродовж досліджуваного періоду;
охарактеризувати процес та особливості становлення вищої освіти
як напряму науки у визначених хронологічних рамках;
визначити сутнісні ознаки та специфіку історії освіти Криму,
поступальність узагальненого осягнення освітнього процесу, його
історіографічний аспект;
охарактеризувати особливості науково-теоретичної спадщини
дослідників, через які прослідковується пріоритетність тенденцій
формування вищої освіти в Криму в першій половині ХХ ст.
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Думка про створення в Криму вищого навчального закладу
виникла давно. Ще наприкінці XVIII ст. (у 1794 р.), коли Крим був
приєднаний до Росії. З перших років після приєднання Криму до Росії
почалися турботи російського уряду про культурний розвиток цього
краю, вкрай занедбаного тоді. Вперше думка про створення вищого
навчального закладу була висловлена імператрицею Катериною, яка
вирішила ще в той час, коли на всьому просторі Російської імперії
існував тільки один вищий навчальний заклад – Московський
університет, заснувати в Криму медико-хірургічну академію. Уряд дав
розпорядження заснувати в Сімферополі медико-хірургічну академію.
Вже розпочалося будівництво приміщення, були затверджені штати
викладачів, які мали працювати в академії, але цей проект не
виконали. Мрія про створення у Тавриді вищого навчального закладу
не збулася. Бурхлива діяльність князя Потьомкіна мала на меті
якомога повніше використати на благо цього краю його природні
багатства. Через 10 років після приєднання Криму до Росії урядовці
відкрили вищі народні училища в деяких повітових містах Таврійської
області. У 1813 р. на Південному березі Криму поблизу Ялти
засновано Нікітський імператорський ботанічний сад. Кримська влада
докладала чимало зусиль на заселення цього краю, запровадження та
зміцнення в ньому громадського порядку.
Крим уже в перші роки його приєднання до Російської імперії
визнавали вельми зручним місцем для заснування в ньому вищого
навчального закладу. І дійсно, дуже важко було б знайти природне
середовище, більш сприятливе для його започаткування.
Найвидатніші наукові авторитети, які вивчали природу Криму,
неодноразово висловлювали в своїх працях думку про те, що Крим є
унікальним регіоном для створення вищого навчального закладу, який
мав би велике державотворче значення. Серед цих дослідників такі
відомі академіки, як: П.С. Паллас, В.Ф. Зуєв, П.І. Кеппен, Б.О. Кєллер,
К.Ф. Кесслер та інші.
Вища освіта для місцевого населення як міського, так і сільського,
стала життєвою потребою, задоволення якої на той час, на жаль,
затримувалося віддаленістю центрів вищої освіти. Наявність шляхів
сполучення, унікальні природні умови та потреби економіки регіону
сприяли виникненню на півострові вищих навчальних закладів та
наукових установ.
Крим уже на початку ХХ ст. став всеросійською здравницею. На
лікування сюди прибувало багато освіченої молоді, що створювало
об’єктивні умови для організації вищих навчальних закладів. Тому
необхідно визнати, що не тільки Криму був потрібен університет, а,
передусім, він був потрібен Росії.
Природа Таврійського півострова з теплим морем, великою
кількістю світла та сонячних днів, з невисокими горами, покритими
хвойною рослинністю, з близькістю степу, достатком виноградників,
фруктових садів давала можливість сполучати гірське лікування зі
степовим та морським.
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Крим мав надзвичайно зручні умови для наукового дослідження.
Таврійський півострів, за словами професора Б.О. Кєллера, єдине
місце, що давало можливість на невеликому просторі вивчити закони
гороутворення, залежність клімату від геологічного життя держави,
флори та фауни від різноманітних складових. Виключне багатство та
різноманітність природи на невеликій площі вже спричинили
виникнення цілого ряду науково-дослідних закладів. Це, наприклад: у
селищі Гурзуф – Нікітський ботанічний сад, у Севастополі –
Біологічна станція Академії наук ім. Т.І. В’яземського та Інститут
фізичних методів лікування, у Сімеїзі – відділення Пулковської
астрономічної обсерваторії, у Феодосії – Пастерівський інститут, у
Сімферополі – Помологічна станція та Партія водних досліджень,
метеорологічна мережа, гідрогеологічний відділ Таврійського
губернського земства.
У 1897 р. при губернській земській управі з ініціативи
губернського земського етнолога С.О. Мокржецького було відкрито
природознавчо-історичний музей, який містив численний матеріал
флори та фауни Криму1.
З іншого боку, багатство та важливість історико-археологічних
пам’яток у Тавриді викликали вже на початку ХІХ ст. турботи по
збиранню та збереженню цих пам’яток та наукове обстеження
старожитностей Криму, особливо в Керчі та Херсонесі, розкопки
курганів та городищ в інших містах Тавриди. Вони дали найцінніші
результати в науковому відношенні. У ХІХ ст. були створені
археологічні музеї в Керчі та Феодосії. У Криму був дуже розвинений
рівень дослідницької роботи.
На початку ХІХ ст. у Криму виникають і наукові товариства:
Таврійська вчена архівна комісія, завданням котрої, окрім охорони
архівних цінностей Тавриди, були турботи про охорону та
дослідження пам’яток історії та старожитностей краю. Комісія зібрала
музей старожитностей (близько 7000 предметів) та видала до 1921
року 57 томів своїх „Вісників”2. На початку ХХ ст. (у 1906 р.),
виникають Кримське товариство дослідників та аматорів природи,
медичні
та
юридичні
товариства,
Сімферопольський,
Бахчисарайський,
Карасубазарський
відділи
Російського
імператорського товариства садівників, релігійно-філософське
товариство, товариство філософських, історичних та соціальних
знань. Працювали театри, музеї, бібліотеки. Проводилися наукові
з’їзди та конференції. Друкувалось багато книг, газет, журналів3. В
Криму активно тривала і наукова робота. Хоч вона проходила при
1
Маркевич А. И. Симферополь. Его исторические судьбы, старина и недавнее
прошлое. – Сімферополь: Крымиздат, 1924. – 114 с.
2
Там само.
3
До большевиков. Таврический университет по страницам газет 1919 – 1920 г. /
Предисловие и публикация С.Б. Филимонова // Крымское время. – 2003. – 14 октября. –
С. 4.
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малосприятливих умовах, але завдяки тому, що Крим знаходився на
півдні країни, мав великий зв’язок з культурними країнами, тут
зібралося багато інтелігенції, осіб, які приїхали з півночі. Частина з
них мешкала в Криму тимчасово, проїздом, але багато і залишилось.
Наукова робота вчених швидко пов’язувалася з життям краю.
Багато вчених не були чужаками в Криму, бо в Крим здавна приїздили
натуралісти, археологи, історики мистецтва. У столиці були створені
центри вивчення Криму, міцні зв’язки з місцевим науковим життям.
Цей набіг розумних сил до Криму, у тому числі багатьох видатних
вчених, створив у ці роки сприятливі умови для наукової творчості та
дослідження. Жодна область Російської імперії не присвячувала такої
кількості праць найкращих наукових сил з дослідження геології,
мінералогії, флори та фауни. Вища школа мала б об’єднати усі ці
спроби наукового дослідження, піднесла б виробничі сили та
використала в інтересах науки сприятливі умови краю.
Але в Тавриді не вистачало вищих навчальних закладів. Говорили
про необхідність цього багато дослідників Криму, мріяв про
заснування у Криму Духовної Академії архієпископ Херсонський та
Таврійський Інокентій, проте все було марно.
Віддаленість Тавриди від університетських центрів ускладнювала
одержання уродженцями його вищої освіти, а з іншого боку, – багато з
них, одержавши вищу освіту в столиці чи інших містах, залишались
там надовго через неможливість знайти застосування своїм знанням
на батьківщині з її багатою природою та різноманітними культурними
проблемами. В Росії вже були створені університети в Ростові-наДону та Пермі, політехнічні інститути у Тифлісі, Одесі, Катеринославі
та відкриті вищі жіночі курси в Ростові та Одесі. В той же час
російське суспільство все більше усвідомлювало недоліки вищих
навчальних закладів Росії. Життя показувало, що порятунок Росії – у
зростанні народної освіти, у розвитку її незалежності від інших
народів у технічному та культурному відношеннях.
Усе це створювало сприятливі умови для відкриття та
функціонування в Криму навчального закладу університетського
типу.
Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Крим, як складова частина
Таврійської губернії, був одним з небагатьох регіонів імперії, у якому
динамічно розвивалась економіка, будувалися морські порти,
залізниці, розширювалась і покращувалась дорожня мережа.
Бурхливими темпами розвивалися майже всі галузі сільського
господарства, особливо промислове садівництво, виноградарство,
тваринництво. Розпочалося глибоке вивчення геолого-мінерального
багатства півострова, досліджувався рекреаційно-курортний потенціал
півострова, вивчалися рибні запаси акваторії Чорного та Азовського
морів. Все це потребувало величезних інтелектуальних сил та
вимагало притоку до Криму не лише робочих рук, а й різноманітних
будівельних фахівців, проектувальників, хіміків, економістів, юристів,
медиків, агрономів, ботаніків, лісівників, ветеринарів, педагогів,
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спеціалістів мореплавства та фортифікації. Таврійська губернія
потребувала учених, адже з вивченням багатющих природних
ресурсів краю, довелося залучати інтелектуальний потенціал з
російської столиці. Це спонукало широкі верстви громадськості
Криму та півдня України клопотатися перед російським урядом про
створення місцевого Таврійського університету, який би обслуговував
економічні й культурні потреби не лише півострова, а й нижнього
Придніпров’я. Ідея кримських інтелектуалів співпала з наміром
прогресивного міністра освіти П.М. Ігнатьєва й була підтримана
Російським урядом.
Становлення першого на теренах Криму вищого навчального
закладу – Таврійського університету відбувалося у найбільш
важливий й трагічний період вітчизняної історії. Ідея про його
створення у середовищі Кримської інтелектуальної громадськості
постала в той час, коли на західних кордонах Російської імперії палала
кривава Перша світова війна, що ускладнювало юридичну процедуру
впровадження урядового законопроекту від 17 грудня 1916 р. про
відкриття Таврійського університету і значно зволікало його
реалізацію. Генераторами ідеї створення в Криму першого вищого
навчального закладу стали визначні таврійські громадські діячі та
вчені: С.С. Крим, О.Я. Гідалевич, земці С.Б. Садовський,
Я.Т. Марченко, члени Державної думи В.К. Винберг та П.Н. Панкєєв,
які представили міністру народної освіти П.Н. Ігнатьєву відповідний
законопроект. У ньому була подана науково обґрунтована мотивація
необхідності організації навчального закладу в Криму.
Вагомим аргументом для уряду в справі доцільності організації
Таврійського університету стала підтримка місцевої влади та щедрі
пожертвування громадськості, відомих учених та громадських діячів.
Так, визначний кримський учений-історик А. І. Маркевич подарував
університету 10 десятин землі, Сімферопольський землевком
М.М. Чуднов також пожертвував університету 10 десятин землі.
Таврійські регіональні земства підтримали університет великими
грошовими внесками. Вельми щедрими виявилися пожертвування
земств українських повітів. Бердянське, Мелітопольське та
Дніпровське земство перерахували університету по 50 000 тис. крб.
Ялтинське, Перекопське та Феодосійське – по 25 000 крб.
Сімферопольські земці подарували університету 238 десятин землі під
Сарабузом та майже 16 000 тис. крб.1
Революційні події в Росії і громадсько-політична ситуація в
Петрограді, Москві та інших великих університетських містах Росії
значною мірою затримали розгляд і реалізацію важливого для Криму і
півдня України законопроекту.

1
Маркевич А. И. Краткий исторический очерк возникновения Таврического
университета // Крымский архив. – 2000. – № 6. – С. 8.
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Рішення „Головної комісії з питань наукових закладів” при
Міністерстві народної освіти, яку очолював В. Вернадський, щодо
організації університетів стимулювало активність кримських
громадських діячів.
Ініціативу створення університету в Криму перехопила у
сімферопольців Ялта. Міський голова, депутати міської думи та
громадські діячі запропонували Ялту як місто
для створення університету. Для цього використовували досить
упорядкований Лівадійський палац, з яким розпрощалась царська
родина.
Дослідники історії Таврійського університету випадково чи
свідомо не наголошують увагу на короткочасовому існуванні
навчального закладу в Ялті у статусі філії Київського університету
Святого Володимира. Саме група професорів Київського університету
уклала програму діяльності цього навчального і наукового закладу.
Вона надала пропозицію про доцільність створення філії університету
в Ялті і домоглась ухвали рішення Ради Київського університету про
відкриття Кримської (Ялтинської) філії.
Величезну роль у створенні університетської структури в Ялті
відіграли голова таврійського губернського земства М.М. Богданов,
голова освітньої комісії Ялтинської міської думи А.Г. Лонська,
професор Е.І. Метальников, урядовий комісар з національних справ
С.С. Крим та професор В.І. Вернадський, який на той час був
заступником міністра народної освіти1.
Тимчасове захоплення більшовиками влади в Криму (перший
період „більшовизму”) негативно позначився на долі Таврійського
університету. Уряд проголошеної республіки „Таврида” не фінансував
університет і фактично не цікавився
його справами. Проте
університет не закрили і навіть дозволили зробити оголошення про
перший набір студентів, який мав завершитися до початку травня.
Відкриття Таврійського університету в Ялті відбулося 11 травня
1918 р., коли Крим було вже окуповано німецькими військами2. Нова
влада не заважала проведенню урочистої акції та його повноцінному
функціонуванню. Саме в цей тяжкий для Криму період постало і
швидко вирішилося питання щодо організації в університеті нових
факультетів – агрономічного та сходознавства.
Формування викладацького складу Таврійського університету
відбувалося за активної участі Київського університету Святого
Володимира. Рушійною силою та ідеологом цього процесу став
відомий учений-медик професор Р.І.Гельвіг. Він також прибув до
Криму з Києва і на той час вже працював деканом медичного
факультету. У 1918 р. Р.І. Гельвіг залучив до Таврійського

1
2

Державний архів АРК, ф. 522, оп.1, д. 2312.-1, арк. 211.
Там само, ф.р. 21: Опись книг и дел Таврического университета, арк. 1.
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університету ще одну групу київських учених – Г.Г. Малькова,
С.Є. Кушакевича, Ф.Е. Добровольського, С.О. Корша1.
І.Р. Гельвіг переконав місцеву кримську владу і керівництво
Київського університету у доцільності переведення Таврійської філії
до губернського центру – м. Сімферополя. Це рішення мало величезне
значення для подальшої долі навчального закладу. Незабаром філія
Київського університету перетворилася в самостійний навчальний і
науковий заклад – Таврійський університет.
Пізніше на базі Таврійського університету створилась нові вищі
навчальні заклади: Кримський медичний інститут та Кримський
сільськогосподарський інститут, які мали велике значення для
соціально-економічного розвитку Криму, для підвищення освітнього
рівня кримчан та поширення наукових знань.

Губський С.І. (Київ)
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В АРМІЇ УНР
ПЕРІОДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА
ДИРЕКТОРІЇ (1917–1919 рр.):
ДОСВІД ТА УРОКИ
У статті розглядаються питання становлення та функціонування
національно-військової освіти в Армії УНР періоду Центральної ради
та Директорії (1917–1919 рр.). Основна увага звертається на
досягнення та помилки в цьому важливому питанні. Подані
історіографічні праці сучасників, у яких розглядаються ці проблеми.
Здобуття Україною незалежності в 1991 р. й розбудова Української
держави поряд з іншими складовими державотворення дало могутній
поштовх розвиткові національної науки, у т.ч. і жваве зацікавлення
історією визвольних змагань українства за здобуття своєї
незалежності. Значною мірою це пов’язано з нагальними потребами
сучасного державного будівництва, успішне вирішення яких
немислиме без урахування уроків минулого. Слід підкреслити, що
особливістю сучасного державного будівництва у військовій сфері є
те, що тут потрібно вирішувати майже такі завдання, які мали місце
протягом 1917–1919 рр., а саме: створення національної армії, її
патріотичне виховання, уникнення надмірної ідеологізації та
політизації військового будівництва, відновлення українських
військових традицій, визначення ролі Збройних сил у системі
1
Маркевич А.И. Краткий исторический очерк возникновения Таврического
университета // Известия Таврического университета. – Симферополь, 1919. – Кн. 1. –
С. 18-19.
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національної безпеки держави. Успішне виконання цих завдань
значною мірою залежить від використання військового історичного
досвіду, від усвідомлення військових історичних традицій нашої
минувшини, зокрема від вивчення досвіду військового будівництва
періоду українських визвольних змагань 1917–1921 рр.
Серед усіх складових будівництва збройних сил періоду
національно-демократичної революції 1917–1920 рр. значне місце
належить становленню та функціонуванню системи національновійськової освіти в період Центральної ради та Директорії, оскільки
про будівництво нової армії без створення хоча б початків такої
системи, говорити було б у кращому випадку несерйозно, тому що
всяка армія без досвідчених командирів та закладів освіти для
підготовки поповнення командного складу (від вищого до підофіцерів)
не може довго виконувати покладені на неї завдання, особливо під час
війни.
Після краху романівської династії і створення в Україні
Центральної ради, яка незабаром стала політично-державним органом
українського народу, розпочався процес українізації частин російської
армії, де переважали українці, а потім і створення нової української
армії. Хоча в цей час дехто з керівників Центральної ради ще не до
кінця розумів значення ролі армії для українського державотворення,
чинилися перешкоди в організації військового будівництва, варто
зазначити, що тільки Центральна рада як загальнонаціональний орган
була в змозі зберігати контроль за військовим будівництвом, яке все ж
тривало і попередити можливі збройні конфлікти з Росією, до яких
Україна ще не була готова.
Що ж стосується наукових досліджень про становлення і розвиток
національно-військової освіти періоду Центральної ради і Директорії,
то їх недостатньо для всебічного висвітлення даної проблематики.
Хоча спроби розгляду цих питань знаходимо насамперед у працях тих
військовиків Армії УНР, які були свідками і безпосередньо брали
участь у становленні військової освіти, вчились у цих навчальних
закладах1.
З початку 90-х років ХХ ст. дослідження української національнодемократичної революції 1917–1920 рр. науковцями в Україні і
1
Левченко С. Інструкторська Школа Старшин // За Державність: Матеріяли до
історії Війська Українського. – Варшава, 1938. – Зб. 8; Винник І. Бої Житомирської
Пішої Юнацької Школи // За Державність: Матеріали до історії Війська Українського. –
Варшава, 1938. – Зб. 9; Євтимович В. Початки українського військового шкільництва в
1917–1918 рр. // Літопис Червоної Калини. – 1937. – № 12; Михайлик М. Виступ Першої
Української Військової Школи // Літопис Червоної Калини. – 1932. – № 3; Євтимович В.
Українське військове шкільництво в 1918 році // Нація в поході. – 1940. – № 3, 4;
Видибапло М. По дорозі до кращого // Літопис Червоної Калини. – 1932. – № 7-8;
Петрів В. Житомирська Юнацька Школа // Літопис Червоної Калини. – 1936. – № 5;
Зварич І. Київська Інженерна Юнацька школа // За Державність: Матеріяли до історії
Війська Українського. – Торонто: Український Воєнно-Історичний Ін-т, 1964. – Зб. 10. –
С. 91-107.
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діаспорі стали на нові реалії. З’явилася можливість об’єктивно,
неупереджено, з використанням архівних джерел, що раніше були під
забороною, дослідити і висвітлити цей один з найвеличніших і
найтрагічніших періодів української історії ХХ ст. До таких робіт, де
серед іншого частково висвітлюються організація, функціонування
системи національно-військової освіти насамперед належать
дослідження українських вчених В.В.Задунайського, С.Х.Литвина,
Л.П.Кривизюка, О.М.Даценка, О.Д.Левченка, А.О.Науменка1.
Варто наголосити, що особливо важлива роль в організації
національно-військової освіти в військах належить С.В.Петлюрі, який
раніше за інших керівників УНР зрозумів значення армії для захисту
молодої Української держави. Під час своєї роботи в Українському
Генеральному військовому комітеті (УГВК), створеному за рішенням
Першого Всеукраїнського військового з’їзду (проходив 5-8 травня
1917 р.), С.Петлюра розгорнув планомірну роботу по налагодженню
системи підготовки військових фахівців для створюваної української
армії. При УГВК було створено Шкільний відділ. До його складу
увійшли: начальник відділу, підпоручник А.Чернявський, його
помічник, прапорщик О.Чубик-Подільський і два діловоди: рядовий (з
університетською освітою) І.Лопушанський і військовий урядовець
(студент Київського комерційного інституту) П.Донченко2. На базі
колишніх військових навчальних закладів відділ почав створювати
українські військові школи. До кінця вересня 1917 р. УГВК домігся
дозволу на відкриття двох українських піших шкіл прапорщиків та
українських відділів при інженерній та кількох артилерійських
юнкерських училищах.
Повсякденна діяльність цих військових навчальних закладів
зазнала певних змін. У навчальний процес почали впроваджувати
українську мову, відроджували й закріплювали військові традиції.
У реформуванні навчальних закладів у цей період не обійшлося і
без прикрих, шкідливих рішень і розпоряджень.
1
Задунайський В.В. Збройні Сили УНР (1917–1920 рр.): Дис. ... канд. іст. наук /
Донецький ун-т. – Донецьк, 1995. – 224 с.; Литвин С.Х. Симон Петлюра у національновизвольній боротьбі українського народу (1917–1926). Історіографічний та
джерелознавчий аспекти: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук / НАН України, Ін-т укр.
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. – К., 2000. – 448 с.;
Кривизюк Л.П. Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних
змагань 1917–1920 рр.: Дис. ... канд. іст. наук / Нац. ун-т “Львівська політехніка”. –
Львів, 2001. – 196 с.; Даценко О.М. Військово-патріотичне виховання в українських
збройних формуваннях в умовах боротьби за українську державність (березень 1917 –
листопад 1920 рр.): Дис. ... канд. іст. наук / Військовий гуманіт. ін-т Нац. академії
оборони України. – К., 2002. – 192 с.; Левченко О.Д. Бойова діяльність армії Української
Народної Республіки (листопад 1918 – липень 1919 рр.): Дис. ... канд. іст. наук / НАН
України, Ін-т історії України. – К., 2002. – 198 с.; Науменко А.О. Національнопатріотичне виховання в Армії Української Народної Республіки періоду Директорії:
Дис. ... канд. іст. наук / Нац. академія оборони України. – К., 2004. – 198 с.
2
Євтимович В. Початки українського військового шкільництва в 1917-1918 рр. //
Літопис Червоної Калини. – 1937. – № 12. – С. 7.
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Одним з таких був наказ Генерального секретаріату про передачу
кадетських корпусів російської армії, що розташувалися на території
України, міністерству освіти, що внаслідку призвело до занедбання
цих навчальних закладів.
У жовтні 1917 р. Шкільний відділ УГВК створив Першу та Другу
українські школи прапорщиків шляхом українізації 2-ї та 5-ї Київських
шкіл прапорщиків російської армії. В дні роботи ІІІ Всеукраїнського
військового з’їзду (2-12 листопада 1917 р.) відбулося урочисте
відкриття Першої військової юнацької пішої школи ім. гетьмана
Б.Хмельницького, утвореної замість 1-ї української школи
прапорщиків. До цього навчального закладу вступило близько 250
юнаків, яких забезпечили окремою уніформою з українськими знаками
розрізнення. Друга українська військова юнацька школа була
розгорнута на базі Миколаївського військового училища і 2-ї
української школи прапорщиків.
Очоливши на початку 1917 р. Генеральне секретарство військових
справ, С.Петлюра продовжив роботу по підготовці старшинських
кадрів для українського війська. Він видав наказ про створення
першого в УНР військового навчального закладу для підготовки
військових інженерів, яку очолив інженер-полковник О.Астаф’єв. З 1
січня 1918 р. планувався початок навчання юнаків нового набору. Але
подальші події та звільнення С.Петлюри з посади Генерального
секретаря військових справ у грудні 1917 р. не дали змоги створити цю
школу.
Одночасно створюється українська збірна школа прапорщиків, у
якій мали закінчувати навчання кадети колишніх київських російських
військових училищ, а також кадети, які поверталися в Україну з Росії.
Згідно з наказом Військового секретаріату УНР від 22 листопада
1917 р. було українізовано розташовану в Одесі авіаційну школу.
Відбувалися штатні зміни і в структурах військового управління.
Зокрема, наприкінці 1917 р. Шкільний відділ УГВК було перетворено
на Головний уряд військових шкіл України у складі загального,
навчального та інспекторського відділів. Його очолив згаданий раніше
інженер-полковник О. Астаф’єв.
Однак військово-політичні дії початку 1918 р. в Україні та агресія
більшовицької Росії перешкодили здійсненню накреслених планів
щодо підготовки старшинських кадрів для українського війська. Під
час боїв за Київ усі співробітники Головного уряду військових шкіл
вступили до бойового куреня “Вільного козацтва” при військовому
міністерстві1.
Перша українська військова школа, як окрема бойова одиниця,
разом зі Студентським куренем виступила на Чернігівщину. В бою під

1
Євтимович В. Початки українського військового шкільництва в 1917-1918 рр. //
Літопис Червоної Калини. – 1937. – № 12. – С. 7.
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Крутами частина юнаків загинула, решта потрапила в інші військові
частини, з якими, залишивши Київ, відійшли на захід1.
Друга військова школа на заклик С.Петлюри вирушила разом з
Гайдамацьким кошем Слобідської України для відсічі більшовицької
агресії на Полтавщині, ставши основою куреня “Чорних гайдамаків”.
Пізніше вона взяла участь у ліквідації більшовицького повстання у
Києві і разом з українськими військовими частинами залишила
столицю2. Отже, київські військові школи не встигли зробити жодного
випуску старшин.
З перших днів після повернення уряду УНР у березні 1918 р. до
Києва заново почалася організація військового шкільництва. Ця робота
провадилася військовими фахівцями, однодумцями С.Петлюри по
УГВК
інженер-полковником
О.Астаф’євим,
підпоручником
А.Чернявським, поручником В.Євтимовичем та іншими. Головний
уряд військових шкіл України було реорганізовано в Головну шкільну
управу військового міністерства3. ГШУ складалася із загального,
навчального, інспекторського та господарського відділів. Крім того, у
березні 1918 р. до складу управи були введені посади “генерального
старшини для інспекції військових шкіл” (у справах військової
підготовки) і “полковника для інспекції військових шкіл” (у справах
національного виховання).
За наказом Військового міністерства Головна шкільна управа
приступила до створення у Києві Інструкторської школи підстаршин, а
також підбору кадрів для відкриття школи старшин в Одесі.
Відповідно до наказу № 129 у березні 1918 р. планувалось
організувати 1-шу Київську та 2-гу Херсонську військові школи
лікарських помічників. Цим фактично і закінчилися спроби створення
військових навчальних закладів періоду Центральної ради.
Отже, виходячи з вищенаведеного, можна констатувати, що
наприкінці існування УНР періоду Центральної ради керівництво
країни почало долати стереотипи догматично-соціалістичного
мислення і намітився перехід від популістських гасел і сумнівних
експериментів у військовій сфері, у т.ч. і в освітній галузі, до
поступового закладання не оригінальних, а реальних підвалин
існування української армії.
Після державного перевороту 29 квітня 1918 р. і приходу до влади
генерала П.Скоропадського, якого було проголошено гетьманом
України, військово-освітня діяльність була продовжена вищими

1
Михайлик М. Виступ Першої Української Військової Школи // Літопис Червоної
Калини. – 1932. – № 3. – С. 18-22.
2
Видибапло М. По дорозі до кращого // Літопис Червоної Калини. – 1932. – № 7-8. –
С. 31-33.
3
Євтимович В. Початки українського військового шкільництва в 1917-1918 рр. //
Літопис Червоної Калини. – 1937. – № 12. – С. 7.
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державними органами Гетьманату. Докладніше ця діяльність
висвітлена в статті автора цих рядків1.
Після початку антигетьманського повстання 14 листопада 1918 р.
під керівництвом Директорії та його перемоги, перед відродженою
УНР постала необхідність створення надійного дисциплінованого
війська, оскільки переважна більшість республіканської армії в цей час
складалася з численних повстанських загонів, очолюваних отаманами,
частина з яких не хотіла підкорятися вищому військовому керівництву
УНР і діяла на власний розсуд. Тому Головний отаман військ УНР, а
згодом і Голова Директорії С.В.Петлюра особливу увагу приділяв
заходам щодо навчання командного складу армії. Враховуючи
значимість цього завдання, вищим військовим командуванням у кінці
грудня 1918 р. розпочато роботу над створенням термінового навчання
старшин протягом 6 тижнів. 31 грудня 1918 р. наказом Головного
управління Генерального штабу створюється Військова академія,
начальником якої призначається генерал М.Юнаків2.
21 грудня 1918 р. навчальний відділ Генерального штабу
запропонував систему підготовки молодшого складу армії, для чого
планувалося відкрити центральні школи, а також школи при військах.
17 січня 1919 р. газета “Українська Ставка” опублікувала прийнятий
Директорією “Закон про достроковий призов старшин”, у якому
повідомлялося про набір молоді для укомплектування старшинського
складу армії, у зв’язку з чим незабаром мають відкритись юнацькі
військові школи всіх родів військ з прискореним курсом навчання. В ці
школи планувалося набирати всіх бажаючих молодих людей –
громадян Української Народної Республіки, віком від 20 до 30 років, з
певних рівнем освіти3.
Подальшим кроком у цьому напрямі була розробка плану
створення юнацьких старшинських шкіл. Наказом від 5 січня 1919 р.
затверджуються правила та умови прийому до цих шкіл4. У січні
1919 р. робиться спроба комплексного вирішення питання
старшинського та підстаршинського вишколу. Начальник Головної
шкільної управи генерал О. Астаф’єв (Остапура-Степовий) 4 січня
1919 р. затверджує проект системи військових навчальних закладів5.
1
Губський С.І. Національно-військова освіта в Українській Державі (1918 р.):
здобутки та прорахунки // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства. – К., 2007. – Т. ХІV. – С. 173-181.
2
Кравчук М.В. Правові основи будівництва національних Збройних сил України в
1914-1993 рр. (організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Львівський держ. ун-т ім. І.Я.Франка. – К., 1998. –
С. 29.
3
Євтимович В. Українське військове шкільництво в 1918 році // Нація в поході. –
1940. – Ч. 3, 4. – С. 18.
4
Кравчук М.В. Правові основи будівництва національних Збройних сил України в
1914-1993 рр. (організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Львівський держ. ун-т ім.І.Я.Франка. – К., 1998. –
С. 29.
5
Там само.
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20 січня 1919 р. український уряд приймає “Закон про утворення
військових шкіл”1. Згідно з цим Законом планувалося утворити пішу
інструкторську школу старшин на 800 учнів, 4 піші юнацькі школи,
гарматну юнацьку школу на 600 юнаків з інструкторськостаршинським відділом на 200 старшин, Єлисаветградську кінну
юнацьку школу на 200 юнаків з інструкторсько-старшинським
відділом на 125 старшин, інженерну юнацьку школу на 300 юнаків з
інструкторсько-старшинським відділом на 150 старшин.
Незважаючи на безперервні військові дії чимало із запланованого
вдалося зробити. Зокрема, серед інших, була створена Київська
інженерна юнацька школа. Ось як згадував про своє навчання в ній
підпоручник І.Зварич: “Почалась наука. Виклади тривали від год. 8-ої
ранку до год. 1-ої по полудні. Після обіду від год. 2-ої до год. 5-ої
вечора практичні заняття. Викладачами були люди з професійним
знанням, що були лекторами таких же військових шкіл – інженерної
школи в Петербурзі, деякі з них – військові інженери ще за царату.
Юнаки розбиті по окремих клясах, у котрих щогодини викладались
інші предмети. Лектори з довголітньою фаховою практикою так уміли
підходити до своїх предметів, що слухачі слухали їх наче під гіпнозом.
Кожний намагався не пропустити жодного слова лектора не то в
пам’яті, але щоб кинути його і на папір. Часу для вивчення
прослуханих предметів удень не вистачало, доводилось надробляти
все те вечорами після вечері в клясі, де не один з нас просиджував,
обкладений підручниками, поза 12-ту год. ночі. Предмети були
технічного характеру за програмою Ніколаєвської інженерної школи в
Петербурзі, за вийнятком тактики та стрільного діла. Один вечір у
тижні призначений був на репетицію по котромусь предмету. Хто не
вив’язався достатньо з якогось предмету за два рази, тому загрожувало
видалення із школи. Лектори були дуже ввічливі у ставленні до
курсантів, але суворі щодо науки”2.
Головна шкільна управа в першу чергу почала втілювати в життя
проект Спільної юнацької школи. Його суть полягала в тому, що
перший рік навчання у військових школах був спільний для майбутніх
старшин (як кадрових, так і резервних), усіх родів військ. На думку
авторів проекту, це давало можливість юнакам отримати загальні
початки військово-старшинського (командного) світогляду, виробити в
них однакові розуміння і погляди на сукупність усіх воєнних явищ,
викоріняти у старшин різних родів військ ті шкідливі антагонізми,
властиві дореволюційній російській армії. Крім досягнення
1
Герасименко М. Роль Симона Петлюри в організації військової освіти в Україні у
1917-1920 рр. // Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного
державотворення: Матеріали Всеукр. наук. конф.,
присвяч. 125-річчю від дня
народження Голови Директорії та Головного отамана військ УНР Симона Петлюри
(Київ, 20 травня 2004 р.). – К., 2005. – С. 138.
2
Зварич І. Київська Інженерна Юнацька Школа // За Державність: Матеріяли до
історії Війська Українського. – Торонто: Український Воєнно-Історичний Ін-т, 1964. –
Зб. 10. – С. 94-95.
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поставлених цілей, перебування у спільній юнацькій школі давало
змогу її керівництву та педагогічним кадрам досконало вивчити
індивідуальні здібності та нахили юнаків з метою їх подальшого
розподілу за фаховими військовими школами і недопущення
випадковості у виборі ними того чи іншого роду військ1.
Проте військові школи, які щойно почали створюватися, під час
загрозливої обстановки на фронті згідно з наказами деяких військових
урядовців були змушені знову вливатись у військові частини і
вирушати на фронт, де курсанти брали участь та гинули у
виснажливих боях в обороні своєї держави. Так, після важких боїв у
середині березня 1919 р. з 232 юнаків і 15 старшин Київської
інженерної юнацької школи залишилося лише 48 осіб. Інші або
загинули в боях, або загубились у вирі воєнних подій2.
Фактично єдиним військовим закладом, який зберіг свою
організаційно-штатну структуру і в перервах між боями продовжував
навчання, залишилась Житомирська піша юнацька школа.
У травні-червні 1919 р. почалася стабілізація на фронті, що дало
змогу активізувати діяльність військових навчальних закладів та
продовжити роботу щодо планування і розробки штатів майбутніх
військових шкіл. Наказом від 5 серпня 1919 р. затверджено штат і
положення про старшинську стрілецьку школу, яка мала готувати
старшин середнього рівня (командирів сотень та куренів). Курс
навчання був розрахований на 4 місяці.
Навчальна програма складалася з таких дисциплін: тактика – 106
годин; топографія – 65 годин; фортифікація – 30 годин; артилерія – 40
годин; адміністрація – 25 годин; муштрове навчання – статути – 108
годин; тактичне навчання – 98 годин; стрілецька справа – 65 годин;
ознайомлення з кулеметом – 25 годин; гімнастика – 20 годин; підривна
справа – 5 годин; граната – 5 годин; зв’язок – 15 годин;
українознавство – мова – 30 годин; історія – 25 годин; географія
України – 20 годин, гігієна –15 годин; танці – 15 годин3.
У положенні наголошувалося, що, окрім вивчення військових
дисциплін, важливе місце в навчальному процесі відводилося
розвиткові національної свідомості старшин, бо свідома боротьба
значно посилювала боєздатність військових частин. Це була перша
спроба піднести теоретичний і практичний рівень навчання старшин,

1
Євтимович В. Українське військове шкільництво в 1918 році // Нація в поході. –
1940. –Ч. 3, 4. – С. 19.
2
Зварич І. Київська Інженерна Юнацька Школа // За Державність: Матеріяли до
історії Війська Українського. – Торонто: Український Воєнно-Історичний Ін-т, 1964. –
Зб. 10. – С. 95-101.
3
Герасименко М. Роль Симона Петлюри в організації військової освіти в Україні у
1917-1920 рр. // Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного
державотворення: Матеріали Всеукр. наук. конф.,
присвяч. 125-річчю від дня
народження Голови Директорії та Головного отамана Військ УНР Симона Петлюри
(Київ, 20 травня 2004 р.). –К., 2005. – С. 139.

119

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

що свідчило про розуміння важливості підготовки старшинських
кадрів.

У вересні 1919 р. до генштабу надійшли пропозиції від начальника
організаційного відділу ГШУ про принципи будівництва юнацьких шкіл
мирного часу. В основу системи підготовки старшин усіх родів військ
була покладена ідея єдності загальновійськової освіти і виховання. Напрям
«загальновійськове виховання і освіта» було визначено важливим, воно
мало стати міцним грунтом для фахової освіти і були головним завданням
першого ступеня підготовки старшинського складу.
Юнацькі школи мали будуватися на таких дидактичних засадах:
навчальні програми мають бути обмежені обсягом знань, необхідних на
перших кроках старшинської діяльності, але підготовка має бути
настільки досконалою, щоб старшина був одночасно добрим інструктором
з усіх галузей військового навчання і командиром, здатним до виконання
всіх можливих бойових завдань. Курс навчання переважно визначається
1–1,5 роками. Метод навчання переважно практичний1.
Одночасно було розроблено положення про курси навчання старшин
штабної служби. На курси покладалося завдання – в обмежений термін
якісно підготувати старшин для праці в польових штабах, на молодших
посадах у Генеральному штабі і виховати їх у національно-державному
дусі. Термін навчання – 8 місяців. Основний метод навчання – практичне
ознайомлення з основами штабної служби, головним чином, військових
штабів і в Генеральному штабі УНР, а також слухання лекцій2.
Але висунуті ідеї та відпрацьовані концепції організації системи
військової освіти практично залишилися на папері. Складна воєннополітична ситуація, постійні бойові дії та декілька фронтів,
катастрофічний брак старшинських кадрів змусили військове керівництво
УНР вживати невідкладних заходів з реорганізації існуючих військових
навчальних закладів. Було прийнято рішення про об’єднання усіх
юнацьких шкіл в одну військову школу.
Для цього 8 вересня 1919 р. був підписаний наказ по Головній
шкільній управі Генерального штабу, у якому вимагалося скасувати всі
існуючі юнацькі військові школи, створити Спільну військову школу за
поданим штатом, поповнити її молодими людьми призовного віку та з
освітою не нижче 4 класів; усе майно та персональний склад шкіл, що
ліквідуються, передати до Спільної військової школи3.
24 жовтня 1919 р. Головний отаман своїм наказом затвердив штати
викладачів цієї школи. Передбачалось збільшення кінного та гарматного
відділів.
У кінці жовтня 1919 р., напередодні першого випуску старшин,
С.Петлюра у присутності представників французької, чеської та
румунської військових місій провів огляд школи.
Восени, замість трьох підстаршинських шкіл за родами зброї, утворено
одну Спільну підстаршинську школу. До неї мав входити піший відділ у
складі чотирьох піших та однієї кулеметної сотень. Нова система
1
2
3

Там само. – С. 140.
Там само. – С. 140.
Там само. – С. 141.
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підготовки стала більш централізованою, що мало сприяти повнішому
використанню матеріальної бази і педагогічних кадрів.
7 листопада 1919 р. Голова Директорії і Головний отаман військ УНР
затвердив “Положення про прискорені курси Генштабу”1.
Наприкінці листопада 1919 р. Спільна військова юнацька школа
змушена була втягнутися у вир фронтової боротьби. Зазнаючи великих
втрат, юнаки школи брали участь у бойових діях з денікінською армією
під Деражнею, Проскуровим і Гречанами. Після Любарської трагедії
школа влилася до 3-ї Української залізної дивізії, дістала назву Юнацький
залізний полк і фактично припинила своє існування як військовий
навчальний заклад.
Таким чином, після приходу до влади Директорія УНР, особливо
С.Петлюра, армійське керівництво, виходячи з розуміння того, що
ефективність армії значною мірою залежить від наявності освічених,
національно свідомих військових фахівців значну увагу в своїй діяльності
приділяли становленню військової освіти.
Брак національно свідомих та добре підготовлених старшинських
кадрів, був однією з причин деморалізації і поразок Наддніпрянської армії
протягом зими-середини весни 1919 р. Уже 15 лютого 1919 р. на нараді
завідувачів організаційно-інструкторськими відділами зазначалось, що ¾
армії Директорії не відповідають своєму призначенню2. Тому на
вирішення цієї проблеми і спрямовувалися всі зусилля урядових і
військових інституцій відродженої УНР. Проте питання підготовки
військових кадрів для національного війська, створення системи
військової освіти вирішувалися і в процесі будівництва української армії і
в ході безперервних бойових дій, у яких юнацькі школи брали активну
участь поряд з регулярними частинами, що не дало змоги повною мірою
здійснити становлення військових навчальних закладів, а разом з цим і
створення повнокровної цілісної системи національної військової освіти.
У результаті ці заходи допомогли створити дисципліновану, об’єднану
військову організацію (армію) в УНР з усіма необхідними армійськими
інститутами, але несприятлива політична та військово-стратегічна
обстановка, агресія сусідніх держав призвели до втрати в 1919 р. майже
всієї території тогочасної Української держави, а в кінці 1920 р. – і до
втрати самої держави.
Але той позитивний досвід створення національно-військової освіти,
набутий у таких несприятливих умовах не має бути забутий. Кращі
досягнення і набутки цієї праці необхідно використовувати і
вдосконалювати в сучасних Збройних силах незалежної України, особливо
в час повномасштабного реформування української армії та намагання
наблизити її за військовими критеріями до армій провідних світових
держав.

1

Там само. – С. 141.
Кравчук М.В. Правові основи будівництва національних Збройних сил України в
1914-1993 рр. (організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Львівський держ. ун-т ім. І.Я.Франка. – К., 1998. –
С. 29.
2 1
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Красножон Н.Г. (Переяслав-Хмельницький)
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ
(1943-1953 рр.)
У статті висвітлюються напрями, особливості, становище та
наслідки фінансування загальноосвітньої школи України в умовах
повоєнної відбудови.
Після визволення радянської України від німецької окупації
розпочинається відбудова народного господарства, культури та освіти.
Характерною рисою стратегії радянського керівництва в процесі
відбудови було повернення до довоєнної моделі розвитку народного
господарства, ставка робилася насамперед на відновлення роботи
важкої промисловості – основи воєнно-промислового комплексу, на
економію і накопичення фінансів та ресурсів за рахунок сільського
господарства, легкої промисловості та соціальної сфери (за 19461950 рр. на розвиток важкої промисловості було спрямовано 88%
капіталовкладень). Відбудовчі процеси в Україні базувалися на
внутрішніх ресурсах і можливостях та залежали від особливостей
фінансової політики адміністративно-командної системи: центральне
партійно-державне керівництво виділяло кошти на відбудову
зруйнованого господарства України, які складали лише 24 відсотки від
загальної суми призначених грошей на відбудову народного
господарства СРСР, що не відповідало об’єктивним потребам
республіки, адже матеріальні збитки України перевищували 40%
загальних втрат СРСР1.
Одним із руйнівних наслідків війни був розлад фінансової системи.
Інфляційні процеси, розширення зони натурального обміну свідчили
про прогресуюче знецінення карбованця і ставили під загрозу
виконання програми відновлення економіки. Державна позика
відбудови і розвитку народного господарства СРСР, яка на місцях, як
правило, здійснювалася під тиском владних структур і яка на травень
1946 р. склала 20 млрд крб., та грошова реформа 1947 р. дещо
стабілізували фінансову ситуацію. Для підтримки авторитету влади з
1946 р. використовувалося декларативне зниження цін, яке з 1948 р.
перетворилось у щорічний захід (до 1954 р.). Однак розрахунки
спеціалістів свідчили, що з економічної точки зору всі ці зниження цін
виявилися неспроможними2. Державна казна реагувала на цю акцію
хворобливо і прогресуюча інфляція була наявною, що позначалося на

1
Томочко Н.О., Пучко А.О., Рудомьоткіна А.М. Економічна історія: Лекції. – К.:
КНЕУ, 2000. – С. 221.
2
Зубкова Е. Послевоенное советское общество. 1945-1953. – М., 2000. – С. 37.
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недостатньому фінансуванні освіти як невиробничої сфери, що
негативно відбивалося на матеріально-технічній базі школи.
Державне фінансування освітянської сфери у повоєнні роки мало
свої особливості, а саме: виділяли на освіту кошти з бюджету на
центральному та регіональному рівнях. Механізм розподілу
бюджетних коштів на централізованому рівні передбачав майже повну
відсутність автономної фінансової політики республіканських та
місцевих органів влади. Негативно на розвиток освіти в повоєнний
період впливало те, що витрати в основному покривалися з
республіканського бюджету. Це призводило до т.зв. “вторинного”
фінансування освіти, що значною мірою обумовлювало слабкість її
матеріально-технічної бази. Витрати на освіту з місцевих бюджетів
становили більше 2/3 виділених коштів1. Так, за даними
Терещенка І.П., основний тягар освітянських витрат ніс місцевий
бюджет – 79,3 відсотка. Навантаження на республіканський бюджет
становило 20,7 відсотки. Питома вага витрат на освіту серед усіх
витрат на соціально-культурні заходи в місцевому бюджеті становила
61,3 відсотка, у республіканському – 51,8 відсотка2.
У планах матеріально-технічного забезпечення шкільної мережі
переважаючими були кількісні показники (число приміщень, наявність
навчальних місць, кількісні виміри основного обладнання, необхідного
для навчально-виховного процесу тощо). Зокрема, в умовах
післявоєнної відбудови плановими органами до уваги бралося число
зруйнованих шкіл, а за основний орієнтир – становище шкільної
мережі до 1941 р. та кількість учнів, які потребували навчального
обладнання, підручників та письмового приладдя. За допомогою
вартісних показників визначався обсяг капітальних вкладень,
встановлювалися фінансові витрати на капітальний ремонт тощо.
Основним напрямом розвитку навчально-матеріальної бази виступало
нарощування основних фондів. Воно здійснювалося шляхом
капітального будівництва, реконструкції діючих шкіл і будівель, а
також закупівлі обладнання, меблів, шкільного приладдя. Проте
обсяги капіталовкладень дають можливість оцінювати певною мірою
постійно зростаючі потреби в них, що пояснюється нестабільністю
курсу карбованця, викликаного грошовими реформами та
неодноразовим зниженням цін на товари масового споживання, саме за
цим, на думку економіста С. Гурвіча, приховувалася фактична
девальвація валюти СРСР3, а це створює надзвичайно складні
перепони для встановлення реального співвідношення вартості
фінансових витрат на освіту в повоєнні роки.

1

Гурвич М.А. Советское финансовое право. – М., 1954. – С. 111.
Підрахунки автора на основі даних: Терещенко И.П. Роль государственного
бюджета Украинской ССР в развитии социально-культурного строительства
республики: Дис... канд. эконом. наук. – К., 1957. – С. 130.
3
Гурвич С.А. Советское финансовое право. – М., 1954. – С. 336.
2
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Архівні дані свідчать про незадовільне використання шкільною
освітою державного бюджету на 1944 р. (за звітними даними 8
лівобережних областей). Відсоток його виконання в містах і в сільській
місцевості досить суттєво відрізнявся – відповідно 86,5% і 62,3%. Окремі
пункти – навчальні витрати, закупівля навчальних посібників, книг – мали
надзвичайно низькі показники виконання (відповідно 31,9%, 29,1% і
29,4% у сільській місцевості). Дещо вищий цей показник був у містах:
відповідно 49,6%, 66,6%, і 43,9%1. Звітні дані підтверджують існування
подібної тенденції з використанням бюджетних коштів і в 1945 р., коли
неосвоєні кошти складали 18,3 відсотка від виділених по місту і 10
відсотків у сільській місцевості2.
Загалом за четверту п’ятирічку (1946-1950) на відбудову і утримання
мережі початкових
і середніх шкіл України витратили із
республіканських і місцевих бюджетів 14283000 крб., або 72, 4% всіх
асигнувань на загальну освіту. І хоча витрати державного бюджету на
соціально-культурні заходи щорічно зростали, співвідношення витрат на
освіту до загальної суми характеризувалися нестабільним зростанням.
Якщо витрати за 1940 р. взяти за базові, то навіть у 1950 р. витрати на
освітню галузь становили всього 89,1%, а зростання мало такі темпи:
1946р. – 84%, 1947 р. – 84,5%, 1948 р. – 86,8%, 1949 р. – 87%3.
Нестабільним зростанням характеризувалися також витрати на початкові і
середні школи до загальної суми витрат на середню освіту: 1946 р. –
77,4%, 1947 р. – 70,9%, 1948 р. – 69,2%, 1949 р. – 71,8%, 1950 р. – 74% .
Визначаючи місце України як освітньої одиниці у загальносоюзному
комплексі, відзначимо, що станом на 1940 р. капіталовкладення в
початкові, середні і семирічні школи у Російській Федерації на 192,6%
випереджали вкладення в освітню мережу України4. Капіталовкладення в
цю галузь в 1952 р. у РРФСР збільшилися на 246%, а в УРСР – на 241%5.
На Російську Федерацію у 1952 р. держава витратила 1209,2 млн. крб., із
загальної суми витрат союзного бюджету в 2236,0 млн. крб. На одну
республіку із союзного бюджету в сфері освіти витрачалося більше, ніж на
інші чотирнадцять республік6. Внаслідок обмеженого фінансування освіти
України вкрай напруженим було матеріальне становище шкільництва.

Народна освіта України фактично відновлювалася в міру
звільнення її території від окупантів. Програму перших кроків
відбудови шкільництва визначала постанова ЦК КП(б)У та РНК УРСР
“Про поновлення роботи шкіл у районах УРСР, звільнених від
фашистських окупантів”, прийнята ще на початковому етапі

1
Центральний державний архів вищих органів управління України (далі – ЦДАВО
України), ф. 166, оп. 15, спр. 29, арк. 33.
2
Там само, спр. 64, арк. 8.
3
Підрахунки автора на основі даних: Терещенко И.П. Роль государственного
бюджета Украинской ССР в развитии социально-культурного строительства
республики: Дис… канд. эконом. наук. – К., 1957. – С. 147.
4
Досягнення Радянської України за 40 років. Статистичний збірник. – К.:
Держстатвидав, 1957. – С. 137.
5
Субботина К. Народное образование и бюджет. – М.: Финансы, 1965. – С. 85.
6
Підрахунки автора на основі даних: Субботина К. Народное образование и
бюджет. – М.: Финансы, 1965. – С. 85.
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визволення республіки 27 лютого 1943 р. Вона зобов´язала Народний
комісаріат освіти, обласні та районні ради депутатів трудящих,
партійні органи, відділи народної освіти негайно розпочати роботу
щодо відбудови шкіл, вжити всіх заходів для поновлення навчального
процесу1.
На 1 грудня 1943 р. на звільненій від німецької окупації території
УРСР відновили роботу 10005 шкіл, у яких навчалося 1548684 учнів
(50% довоєнної чисельності), із 13326 шкіл та 3107300 учнів у січні
1941 р. У 1944/1945 навч. р. в Україні працювало вже 25155 шкіл
(85% довоєнної кількості)2. Але ці, на перший погляд, втішні цифри не
відображали реального становища загальноосвітньої школи повоєнних
років. Навчальний процес розпочався у дуже складних умовах: не
вистачало шкільних приміщень, багато з них не були пристосовані для
занять, оскільки розміщувалися в уцілілих громадських будівлях,
хлівах, а подекуди – землянках, бліндажах. Таких малопридатних шкіл
у 1945-1946 рр. у Херсонській області було 61, у Київській – 256,
Волинській – 554, Дніпропетровській – 6003. Інколи заняття
проводилися навіть на приватних квартирах4.
У повоєнні роки гостро стояла потреба відновлення шкільної
мережі, надзвичайно великою була наповнюваність класів, зростання
чисельності учнів випереджало розвиток матеріальної бази освітньої
мережі. Уцілілі шкільні приміщення мали великий фізичний знос і
знаходилися в аварійному стані, не відповідали належним санітарногігієнічним вимогам. Тому у 12 областях УРСР на 1944 р. державним
планом передбачалося відбудувати 438 шкіл, на що потрібно було
близько 48 млн крб.5 На капітальний ремонт для 8 лівобережних
областей було потрібно 12 млн крб. Переважаючою була тенденція до
збільшеного фінансування міських шкіл: обсяг капіталовкладень для
міських шкіл передбачалося встановити у розмірі 31, 3 млн крб., а для
сільських – лише 16, 35 млн. крб. Постановою РНК УРСР і ЦК КП(б)У
“Про заходи щодо ремонту шкільних приміщень” передбачалося до 15
липня 1945 р. відремонтувати 50% від усієї потрібної кількості шкіл і
квартир для учителів, до 1 серпня – 80%, до 15 серпня – усі 100%6. Але
підготовка і саме розгортання будівельних робіт проходили
незадовільно: мало місце повільне забезпечення будматеріалами,
1
Культурне будівництво в УРСР. Найважливіші рішення Комуністичної партії і
Радянського уряду. Збірник документів у 2-х томах. – К.: Держполітвидав, 1961. – Т. 2:
Червень 1941-1960. – С. 469.
2
Відсоткові підрахунки автора на основі даних: Центральний державний архів
вищих громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 73, спр. 78,
арк. 13.
3
Штиволока О.І., Яковлєва Л.В. Відновлення закладів освіти і культури у
визволених від фашистських загарбників районах Української РСР (1943-1945) // Архіви
України. – 1978. – № 2. – С. 28.
4
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 242, арк. 47.
5
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 73, спр. 101, арк. 12.
6
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 54, арк. 130.
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відсутність проектно-кошторисної документації, а також угод з
будівельними організаціями. Недостатнім було забезпечення
фондовими матеріалами1. Поряд з цим спостерігалися витрати
виділених коштів не за призначенням, на багатьох об’єктах будівельні
роботи майже не проводились2. У 1945 р., із 162 намічених об’єктів
відбудови план було виконано лише на 54,3%3. На кінець червня
1947 р. загалом по республіці відремонтували 10420 шкільних
приміщень, що становило 39% загальної кількості шкіл4.
Відставали не тільки з капітальними роботами, а з будівництвом
нових шкіл. Так, у 1946 р. будівництво міських шкіл охопило всього
16,1% від наміченого, сільських – 11, 6%. Станом на 1 вересня 1947 р.
план міського будівництва місцеві будівельні організації та будівельні
організації міністерства житлово-цивільного будівництва виконали
лише на 34%, сільського – на 20,1%5.
Слід зазначити, що у планах будівництва шкіл у першому році
повоєнної п’ятирічки, кількісно переважали сільські школи (300 шкіл)
порівняно з 108 міськими школами, проте обсяг капіталовкладень був
обернено пропорційним: на сільські школи передбачалося витратити
40 тис. крб., а на міські – 325 тис. крб.6
Аналіз звітних даних Міністерства освіти УРСР за роки четвертої
п’ятирічки показує, що державний план шкільного будівництва був
недовиконаний на суму 72,7 млн крб. У 1946 р. недовиконання плану
капіталовкладень по шкільному будівництву складало: 28,3% (у
1944 р. – 69,5%), у 1947 р. – 45%, 1948 р. – 17%, 1949 р. – 19,5% і в
1950 р. – 4,2%7.
У 1954 р. Колегія Міністерства освіти УРСР відзначала
незадовільне виконання плану капітального будівництва за 1953 р.: по
міських школах план виконали на 90%, по сільських – на 83,5%.
Особливо незадовільно будівництво здійснювалося у Вінницькій
області, де план по місту виконали на 69, 6%, по селу – лише на 74,
5%, у Кіровоградській області –55,4% по місту і 69, 3% по селу, у
Львівській області – 44, 8% по місту і 72, 2% по селу8.
Темпи будівництва шкіл за рахунок державних капіталовкладень
упродовж повоєнних років характеризувалися затухаючою кривою: за
2 роки (1944 – 1945 рр.) було введено в дію 687 шкіл, за період із 1946
до 1950 рр. – 982 школи, в 1951 – 1953 роки – 463 школи9. П’ятирічний
план будівництва (за рахунок державних капіталовкладень) було

1

Там само, спр. 8, арк. 234.
Там само, спр. 166, оп. 15, спр. 54, арк. 204.
3
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 73, спр. 270, арк. 1.
4
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 243, арк. 226.
5
Там само, спр. 240, арк. 178.
6
Там само, арк. 27.
7
Там само, спр. 29, арк. 33.
8
Там само, спр. 1424, арк. 18.
9
Досягнення Радянської України за 40 років. Статист. збірник. – К., 1957. – С. 127.
2
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виконано лише на 22%, а на кінець 1952 р. – на 28% від запланованого
на четверту п’ятирічку.
Тому на допомогу державним будівельним організаціям була
спрямована ініціатива колективів промислових підприємств
Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Запорізької та інших
областей. Вони знаходили резерви і внесли вагому частку в капітальне
будівництво шкіл: за повоєнні роки промислові підприємства
республіки до 1952 р. побудували 63 школи на 28 600 учнівських
місць1.
Проте відбудова зруйнованих та спорудження шкільних приміщень
будівельними організаціями системи Міністерства освіти УРСР, а
також промисловими підприємствами за рахунок нагромаджень не
могли задовольнити всіх потреб у створенні і розширенні матеріальнотехнічної бази шкіл. Важливим фактором відбудовчих процесів в
Україні була адміністративно-командна система. Саме вона давала
змогу в короткий час мобілізувати значні матеріальні та людські
ресурси, концентрувати їх на відбудові чи побудові необхідного
об’єкта. Неоціненний вклад у відбудову та будівництво
загальноосвітньої школи внесли сотні тисяч радянських людей, які в
надії на краще, задавали ударний ритм післявоєнному життю.
Емоційне піднесення народу, намагання приблизити своєю працею
справжнє мирне життя давали змогу вирішувати і завдання
матеріального забезпечення шкільної освіти. Так, завдяки
пропагандистсько-агітаційній
роботі
партійних,
державних,
профспілкових органів на весь Радянський Союз став відомим
патріотичний рух трудящих села Верхівні Вчорайшанського району
Житомирської області. Суть цього руху полягала в тому, що
колгоспники, вчителі, учні і студенти сільськогосподарської школи
с. Верхівня, використовуючи час, що залишився до збиральної
кампанії, за один день підготували місцеву школу до нового
навчального року: відремонтували 25 класних кімнат, шкільне
устаткування та обладнання, завезли паливо на весь опалювальний
сезон 1944/45 навч. р.2 Почин трудящих с. Верхівня наслідували
трудящі інших сіл області, а в липні-серпні 1944 р. цей рух поширився
на всю Україну, завдяки чому сотні шкіл у таких складних умовах
відбудовувались і ремонтувалися колективними зусиллями. Так, усі
школи Гайсинського району Вінницької області Оржицького району
Полтавської області, Чаплинського і Токманського районів
Дніпропетровської області, школи м. Миколаєва та м. Сум без витрат
коштів з державного бюджету були вчасно відремонтовані і повністю
підготовлені до початку 1944/45 навч. р. У Київській області був
проведений “декадник” допомоги школі, у ході якого колективними
зусиллями відремонтували 43 шкільні приміщення, виготовили 12 тис.
1
Зубань О.К. Боротьба Комуністичної партії України за розвиток народної освіти
(1945-1952). – К., 1957. – С. 52.
2
Грищенко М.М. Народна допомога школі. – К., 1948. – С. 51.

127

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

парт, 3520 столів, 2000 класних дощок тощо1. У Львівській області
таким шляхом відремонтували 906 шкільних приміщень та 1039
учительських квартир, збудували 219 господарських будівель при
школах. 17 червня 1945 р. стало днем всенародної допомоги школам у
27 районах Житомирської області. Виконані тільки за кілька днів
роботи оцінювалися в 19 млн крб.2
Спираючись на набутий досвід, державні, партійні, профспілкові,
комсомольські організації у 1946 р., провівши значну підготовчу
роботу, намагалися надати благородному починові ще більшого
розмаху. Завдяки громадським зусиллям у Житомирській області до
липня 1946 р. були відремонтовані всі шкільні приміщення та
квартири педагогів. Вартість усіх громадських робіт становила 23 766
400 крб., а бюджетних коштів було витрачено лише 3 604 308 крб.3
Патріотична традиція, що виникла в перші місяці після визволення
від фашистських загарбників, метод народної будови широко
розповсюджувалися і в наступні роки. У період підготовки шкіл до
1947/48 навч. р. у м. Харкові внаслідок двох загальноміських
недільників по ремонту шкіл, у яких взяли участь більше 22 тис.
чоловік, відробивши понад 130 тис. людино-годин, план ремонту шкіл
був виконаний повністю, а вартість усіх виконаних робіт склала понад
3,5 млн крб.4
Про ударно-мобілізаційний характер відбудови та будівництва
шкіл методом народної будови свідчить те, що за 1946-1950 рр. силами
громадськості було збудовано 2403 школи, що становило 74% усіх
збудованих шкіл у ці роки. Крім того, за ініціативою і за рахунок
колгоспів у п’ятій п’ятирічці було споруджено і введено в дію 454
школи на 65,5 тис. учнівських місць. Протягом 1950-1952 рр. методом
народної будови підготовлено до навчання 17814 класних кімнат на
641640 учнівських місць5. Але все це не вирішувало кардинальних
проблем. Здійснювані заходи як державними організаціями, так і
промисловими підприємствами, колгоспами та громадськістю, не
забезпечували повних потреб у школах.
Таким чином, аналіз джерел свідчить, що однією з головних
найболючіших проблем діяльності загальноосвітньої школи на
першому етапі повоєнних років була проблема її матеріальнотехнічної бази. На відновлення шкіл, їх відбудову та будівництво
негативно впливав залишковий принцип фінансування освіти, що
унеможливлювало широкомасштабну і повноцінну відбудову та
негативно впливало на навчально-виховний процес.
1

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 73, спр. 162, арк. 2.
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 130, арк. 302.
3
Там само, спр. 786, арк. 178.
4
Із звіту Харківського міського відділу народної освіти за 1947/48 навч. р. про
матеріальну базу шкіл та громадсько-корисну роботу вчителів, учнів та населення міста
// Культурне будівництво в Українській РСР (1941-1950). Збірник документів та
матеріалів. – К., 1989. – С. 372.
5
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 1250, арк. 120.
2
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Бурковська Л.В. (Київ)
ЖИТІЙНА ЛІТЕРАТУРА
св. МИКОЛИ МІРЛІКІЙСЬКОГО
В ПАМ’ЯТКАХ ПИСЕМНОСТІ ВІЗАНТІЇ
ТА КИЇВСЬКОЇ РУСІ
У статті розглядається значення і роль житійної літератури
св. Миколи Мірлікійського у писемності Візантії й Київської Русі,
шляхи адаптації агіографії святителя на київському ґрунті та
особливості виникнення незалежних від візантійських джерел
оригінальних житійних діянь києво-руського запису з яскраво
вираженими рисами ранньослов’янської культури і менталітету.
У загальній сакральній ієрархії києво-руських святих, культ
Миколи Чудотворця архімандрита Мірлікійського (бл.280-343),
посідає одне з центральних місць. З ним пов’язане формування ранньої
церковної традиції вшанування святості, складення гімнографії та
іконописної традиції в Київській Русі. Культ святого став невід’ємною
складовою духовної культури українського етносу, по-особливому
вплинув на релігійне і культурне життя Київської держави. Твори
агіографії св. Миколи Мірлікійського, унікальні пам’ятки писемності
християнської церкви, є особливо показовими, з погляду розкриття
шляхів адаптації перекладної житійної літератури на київському
ґрунті.
Корпус пам’яток писемності Київської Русі XI-XIII ст. складається
з творів оригінальних, створених на давньоруських землях і
перекладених, що надходили вже в адаптованому вигляді. Перекладна
література мала великий вплив на оригінальну давньоруську
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літературу, нерідко визначаючи її жанр, композицію та ідейний зміст.
Вітчизняні дослідники давньої писемності вважають джерелом
переважної більшості пам’яток перекладної літератури Київської Русі
XI-XIII ст. – літературу візантійську. Значна частина цих текстів
потрапила в Київську Русь через південнослов’янське посередництво,
у перекладах з грецької, зроблених у Болгарії в Х ст. за болгарського
царя Симеона1.
Власне візантійська література – це сплав органічно засвоєних
традицій: її основу складала антична література, з високими
духовними й естетичними ідеалами; вона увібрала в себе частину
закоріненої в іудаїзмі біблейської словесності; ряд пам’яток східних
літератур, з притаманними їм емоційною експресією і догматизмом;
зазнала згодом впливу літератур держав Західної Європи.
Один з найдавніших і надзвичайно популярних жанрів
візантійської літератури – агіографія чи опис життя святого (від
грецькою ǎγιος – “святий” і γράφω – “пишу”)2.
Виникнення жанру агіографії сягає ще перших століть нашої ери,
епохи пізньої Римської імперії, а свого класичного, канонізованого
вигляду цей жанр набуває у І ст., як результат тривалої історії
розвитку3.
Авторами творів агіографії були не лише письменники, поети чи
знамениті ритори, а й люди без особливих літературних навичок.
Починаючи з часу виникнення і крізь усю історію агіографічного
жанру простежуються дві основні лінії: агіографія народна, анонімна й
агіографія “вчена”, “риторична”, що мала авторство4. Їх співіснування
і взаємовплив давали надзвичайно цікаві й несподівані результати.
Вчена агіографія нерідко звертається до творів народної творчості,
запозичуючи окремі мотиви. Одночасно і деякі житія, що виникли в
народному середовищі та існували певний час в усній традиції, часто
піддавалися літературній обробці й отримували письмове закріплення
в церковних, монастирських чи світських риторських школах5.
Агіографічна література об’єднувала два види творів цього жанру:
“мартирії” (від грецького слова µαρτύριου – “свідчення”), оповіді про
страждання і смерть християн, котрі зазнали гонінь від язичників у
період пізньої Римської імперії, “мучеництво” – цим словом
перекладають слов’янські церкви грецьке слово “µαρτύριου” –
“свідчення”. Другий різновид агіографічного жанру – власне “житіє”
1
Білецький О.І. Українська література серед інших слов‘янських літератур. – К.,
1958. – С. 34.
2
Попова Т.В. Античная биография и византийская агиография // Античность и
Византия. – М., 1975. – С. 218.
3
Новизна агіографії як літературного жанру звичайно, відносна, бо самий жанр
біографії був доведений до високої досконалості ще античністю [Полякова С.В.
Византийские легенды как литературное явление // Византийские легенды. – Л., 1972. –
С. 246].
4
Орлов А.С. Древняя русская литература ХI-ХVII вв. – М.; Л., 1945. – С. 30-32.
5
Там само.
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(або “біос” – грецькою βίος), розповідало про життя святителя церкви,
християнина-подвижника, благочестивої людини1.
Житія і мартирії були розповідного і панегіричного типу, тобто
поділялися на біографії, що описували життя і діяння святого, і на
похвальні слова на його честь. Історично і хронологічно мартирій
давніші від біосу, який виник тільки після припинення переслідувань
християн і продовжував існувати упродовж майже усієї історії
візантійської літератури.
Своїх достойників християнська релігія називала – “святі”. Від
часів гонінь і утисків християнство зібрало чимало спогадів про своїх
прихильників, які або заплатили за свою відданість новій релігії
мученицькою смертю (мученики), або безстрашно визнавали її,
зазнаючи переслідувань і страждань (сповідники), або сприяли
зміцненню нового культу (святителі, грецькою – єпископи), або
прославилися подвижницьким життям відповідно до строгих приписів
церковної моралі (преподобні)2. Церква пишалася своїми
достойниками, трепетно берегла усі відомості про них. Життєписи
сприймалися як збереження пам’яті про святих, як ідеал і приклад для
наслідування.
У ранній візантійській агіографії ІV-V століть, поряд з орієнтацією
на взірці античної біографії спостерігалась і протилежна тенденція –
намагання створити новий, оригінальний канон візантійської житійної
літератури.
Творам візантійської агіографічної літератури, за рідкісним
винятком, притаманні риси індивідуальної творчості як анонімним, так
і авторським. А починаючи з VІ ст. у формі викладу житійних текстів
виникають цілком очевидні спільні ознаки. З цього часу спільні риси
переходять від одного житія в інше, що й призвело до поступової
кристалізації канону агіографічного твору. Ця спільність знайшла
найбільш яскраве вираження в тематиці і композиції житія3.
Літературознавці відзначають схематизм композиції і сюжетних
мотивів агіографічних творів. Проте схематизм – не синонім штампу,
сама ж їх поява свідчить про те, що період формування жанру
закінчився.
У VІІІ – ІХ ст. в історії агіографії настає якісно новий етап – вона,
постійно прогресуючи у своєму розвитку, стає одним із провідних
літературних жанрів епохи4. Причини, що призвели до такого розвою
агіографії, були зумовлені складними процесами в самій візантійській
державі. У VІІ-VІІІ ст. на Візантійську імперію все частіше чинять
натиск ворожі племена, внаслідок чого багато культурних центрів
імперії або зовсім зникають, або перетворюються в аграрні поселення,

1

Попова Т.В. Назв. пр. – С. 219, 220.
Полякова С.В. Назв. пр. – С. 246.
Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. – М., 1977. – С. 146.
4
Полякова С.В. Назв. пр. – С. 248.
2
3
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культурне життя все більше зосереджується в Константинополі1. Ця
ситуація покликала до життя інші ідеали, зумовила якісно нові
процеси в літературі – витончені твори, написані в стилі античних
традицій, поступаються місцем більш демократичній лінії агіографії. У
VІІІ-ІХ ст. всередині агіографічного жанру ясно простежуються три
найбільш чітко сформовані напрямки – агіографія “вчена”, що
продовжує лінію літературної агіографії VІ-VІІ ст.; агіографія народна,
котра звертається до творів народної творчості, запозичуючи у них
сюжети, мотиви, засоби словесного виразу; третій напрямок –
проміжний, середній між першим і другим2.
У Х ст. нове у розвитку агіографії пов’язане перш за все з ім’ям
Симона Метафраста – вченого візантійця, який отримав у столиці
прекрасну філософську і риторську освіту. Він здійснив небачений за
своїми масштабами труд по зібранню й обробці величезної кількості
житій святих, написаних від часу виникнення і становлення
християнства до Х ст. Таку роботу магістр Метафраст здійснював,
мабуть, упродовж кількох десятиліть і, без сумніву, не один. З
“Похвали Метафрасту”, написаній візантійським вченим і богословом
Михаїлом Псьолом через сто років після смерті магістра, стає відомо,
що “навколо Симона зібралось немало помічників: одні з них
зафіксовували початковий текст, інші пізніше переписували його.
Окрім того, до роботи залучались особи, котрі переглядали записане з
метою виправити змістові помилки, допущені переписувачами. Сам
Симон через велику кількість текстів, що підлягали перекладу, не мав
можливості декілька разів повертатися до однієї і тієї ж оповіді і
переглядати її”3.
Псьол вбачає причини, через які виникла необхідність у переробці
раніше написаних житій, у художніх якостях цих творів: “одним
здавалась неприйнятною надто суха оповідь, інші просто сміялись над
розповідями в котрих не було ні стрункої композиції, ні послідовності
думок; грубий стиль неприємно різав вухо і викликав скоріше прикре
розчарування, аніж насолоду”4.
Візантійський історик переконаний, що магістр Метафраст
займався в основному стилістичною обробкою житій, намагався
наслідувати автора оригіналу в побудові оповіді і цілковито зберегти
його етичні погляди; не додавав нових думок, але змінював огріхи в
кострубатості мовних зворотів. Слід зазначити, що багато вчених
нового часу довго не піддавали сумнівам справедливість свідчень,
наведених Псьолом, хоча деякі з них вказували на те, що магістр

1

Попова Т.В. Назв. пр. – С. 220.
Там само.
Martin C. Note sur un manuscript metaphrastgue // AB. – 1942. – T. 60.
4
Pselli M. Scripta minora. – Milano, 1931. – S. 45.
2
3
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поводився з фактами давніх взірців надто вільно і піддавав значним
змінам редаговані ним тексти1.
Очевидно, питання про принципи, з якими Симон Метафраст
підходив до обробки, написаних за десять століть існування агіографії,
текстів, дуже складне і вирішення його неможливе без подальших
ретельних досліджень, спрямованих, головним чином, на порівняння
дометафрастівських і метафрастівських текстів житійної літератури в
тих випадках, коли такі порівняння можливі.
Для нас важливо зазначити, що Метафраст при редагуванні ранніх
житійних текстів приводив їх у відповідність до прийнятої у Візантії
Х ст. канонічної схеми. Складені в різний час і різними авторами,
часто малоосвіченими монахами, вони рясніли невідповідностями,
суперечностями та змішуванням тем оповідей. Твори агіографії,
відредаговані вченим візантійцем, будуються за строго визначеним,
єдиним для них усіх планом, у повній відповідності до схем житійного
канону, характерного для більшості класичних агіографічних творів
Візантії Х ст.
Екскурс в історію візантійської агіографії продиктований бажанням
більш повного та аргументованого розрізнення у літературі Київської
Русі художніх явищ, які сягають своїм корінням загальновідомих
візантійських естетичних уявлень і оригінальних, незалежних, що
склалися на київському ґрунті.
Акти опису діянь св. Миколи Мірлікійського (бл.280-343) – одні з
найдавніших, найунікальніших писемних пам’яток християнської
церкви. Як свідчать візантійські джерела – житійні оповіді про св.
Миколу були відомі з ІV ст., вже з V ст. християни могли споглядати
ікони святителя, а на початку VІ ст. молилися в церкві святого, “що
навпроти Влахерн у Константинополі”2. Не дивлячись на легендарний
характер наведених свідчень, цілком очевидно, що культ святителя
один з найдавніших культів християнських святих.
Святий Андрій Крітський (+712 р.) у слові пам’яті св. Миколи (6
грудня) характеризує це свято як “святе і всіма святковане, на яке
збираються до храму віруючі величати святого”, далі автор
перераховує уславлені чудеса св. Миколи. Очевидно, в часи Андрія
Крітського за межами Мир Лікійських і чи не в усіх частинах
християнського світу, вже було поширене житіє святителя та списки
його чудес за життя й після смерті3.
1
Г.Циліакус, наприклад, дійшов до висновку, що робота Метафраста над житійним
текстом, написаним до нього, особливо в ранню епоху візантійської історії, зводилася
лише до заміни грецькими латинських слів, запозичених грецькою мовою в епоху ще
перших переслідувань християн [Див.: Попова Т.В. Назв. пр. – С. 219-241].
2
Аничков Е.В. Микола Угодник и Николай Чудотворец // Записки неофилологического общества (бывш. Отд. филологического общества по романогерманской философии) при император. С-Петербург. Университете. – СПб., 1892. –
Вып. 2. – № 2. – С. 3.
3
Сергий, архимандрит. Полный месяцеслов Востока. – М., 1876 – Т. 2., Ч. 2. –
С. 380; Migno. Partl. Curs. compl., Т. 97., p. 119.
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З VІІІ ст. до початку ІХ ст. святкування дня св. Миколи (6 грудня)
було загальноприйнятим у межах не тільки Східної, а й Західної
церкви. Про це свідчать найдавніші місяцеслови-календарі Східної та
Західної церков – Неаполітанський (ІХ ст.), при Євангелії Синодальної
бібліотеки №42 (VІІІ – ІХ ст.), при Костянтиновому Євангелії (ІХ ст.);
Римські мартирологи – Малий (VІІІ ст.), Баронія, Рабана Лавра
(ІХ ст.), Вандельберта (ІХ ст.), Арона (ІХ ст.), Узуара (ІХ ст.)1.
Видатні середньовічні гімнографи складають численні величання
на честь святителя, найвідоміші серед них: Герман патріарх
Константинопольський (+740 р.), Іоан Дамаскін (+776 р.), Фефан
Начертанний (+847 р.), Йосип Піснопівець (+883 р.), Сергій патріарх
Константинопольський (ІХ-Х ст.), імператор Лев Мудрий (+ 916 р.),
Георгій Раммата і Василій Пагаріот (Х ст.)2.
Отже, до Х ст. культ св. Миколи Мірлікійського був цілком
сформований як в історико-літературному плані, так і в духовнолітургійному.
Давніх візантійських агіографічних актів про св. Миколу відомо
сім3, з них найбільш знані та авторитетні – житіє, укладене св.
Мефодієм у ІХ ст.4 і житіє, написане магістром Симоном Метафрастом
у Х ст.5
Як зазначалося вище, найдавніше свідчення про св. Миколу сягає
ІV-V століть6. Відомий вчений-богослов архімандрит Леонід (Кавелін)
у своєму дослідженні житійної літератури святителя, стверджує, що
цей найдавніший акт про св. Миколу не житіє, а запис лише одного
діяння7. Невідомо ким і коли укладене, але за всіма ознаками дуже
давнє “Чудо про трьох воєвод”, в усіх давніх грецьких житіях
святителя подається виділеним у окрему статтю під заголовком
“Діяння святого Миколи”8. Це вказує на виключне значення цього
діяння. Чудо визволення з темниці трьох невинних воєначальників
царя Костянтина – вінець усіх уславлених діянь святителя, саме воно
спричинилося до стрімкого поширення культу святого, принесло йому
1

Сергий... – Т. 1. – Ч. 1. – С. 13; Т. 2. – Ч. 1. – С. 332.
Филарет Черниговский. Историческое обозрение песнопений и песнопевцев. –
СПб., 1860. – С. 186, 289.
3
Patrologia Graeca Migne. – T. 116; Bibliotheca Graeca. – T. X; Lambecins. – T. VIII. –
P. 657; T. IV. – P. 148 (вказано видані акти про святителя).
4
Леонид, архим. Посмертные чудеса Святого Николая архиепископа
Мирликийского чудотворца. Памятник древней русской письменности XI века. Труд
Ефрема, епископа Переяславского // Памятники древней письменности и искусства. –
СПб., 1891. – Вып. 72.
5
Метафраст Симеон. Жизнь и деяния святого отца нашего Николая // Византийские
легенды. / Издание подготовила С.В.Полякова. – Л., 1972. – С. 140-150. Текст
переведений за виданням: Anrih G., Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der
griechischen Kirche. Τexte und Untersuchungen.– Leipzig; Berlin, 1913. – Bd. I.
6
Сергий. – Т .ІІ. – С. 379.
7
Леонид, архим. Житие и чудеса Святого Николая архиепископа Мирликийского и
похвала ему. Исследование двух памятников древней русской письменности XI века //
Памятники древней письменности и искусства. – СПб., 1881. – Вып. 34.
8
Леонид. – 1881. – С.13.
2

134

Україна – культура, матеріальна і духовна
1

всесвітню славу . На це прославлене діяння св. Миколи посилався
Євстратій, пресвітер константинопольський, що жив у VІ ст. при
патріарху Євстахії (+ 582 р.) у своєму трактаті “Про стан померлих
після цього життя”2.
Архімандрит Леонід зауважує, що автор праці ”Полный месяцеслов
Востока” архімандрит Сергій, ознайомившись з повідомленням
Євстратія, зробив помилковий висновок, що начебто у грецькій
писемності з V ст. вже було відоме повне житіє святого3.
Укладене Симоном Метафрастом у Х ст. “Життя і діяння святого
отця нашого Миколи” має характер повчального панегірика і належить
до числа найбільш відомих і шанованих агіографічних творів про
святителя4. На думку дослідників, основа давнього житійного твору,
котрий Метафраст піддав редагуванню, виникла в ІV-V ст.5
Після короткого вступу, житіє розповідає про дитинство святого –
народився він у сім’ї благочестивих батьків (розділ І); вже у віці
немовляти хлопчик надзвичайно благочестивий: в середу і п’ятницю
споживає материнське молоко усього лише раз у день і тільки увечері,
неначе дотримуючись традиції, відповідно до якої християни
постились у ці дні до вечірньої зорі (розділ І). У ІІ розділі
розповідається як ще отроком Микола успішно засвоював премудрість
Святого Письма, потім був “посвячений служінню христовій церкві”
(розділ ІІІ), як порядкував у храмі св. Сіона, замінюючи свого дядька –
єпископа патарського, коли той подорожував до Палестини (розділ
ІV). Далі йдеться про вибрання Миколи єпископом церкви міста Мір у
Лікії, про діяльність його на цьому посту і чудесах, творених ним
(зцілення хворих, врятування невинно засуджених до страти трьох
мужів у Фрігії і трьох полководців у Константинополі, вигнання
поганської богині Артеміди з Лікії, втихомирення бурі на морі і т.п.). У
цю традиційну схему вплетені сцени новелістичного характеру, що
дають змогу вбачати у творі по-справжньому майстерні реалістичні
описи, з тонко розробленим психологізмом, із чималою силою типових
узагальнень і реальних життєвих фактів. Такою є розповідь про батька
сімейства, збіднілого багатія, доведеного до відчаю нуждою, ради
утримання сім’ї він хотів штовхнути трьох своїх дорослих дочок на
неправедний шлях (розділ V-VІІІ).
Про літературну довершеність, з якою написане діяння “Про
врятування трьох дочок збіднілого вдівця” можна скласти уявлення
хоча б з такого уривку: “Прокинувшись вранці, ледь світало, і зразу
знайшовши вузлик із золотом, розв’язав мотузочку; спочатку він дуже
здивувався і вирішив, що звичайно ж, все це йому тільки здається, а
потім злякався, що золото перед його очима – не золото, що це омана...
1

Леонид. – 1881. – С.13; Bibl Patrum. – T. 17.
Там само.
Сергий. – Т. ІІ. – С. 379.
4
Леонид. – 1881. – С. 9.
5
Попова Т.В. – Назв. пр. – С. 235.
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Та обережно потерши золоті монети, ледь торкаючись до них
пальцями, він зрозумів, що вони справжні і тоді зрадів, здивувався й
заплакав на радощах теплими сльозами, не розуміючи, що це таке і як
могло статися”1. Цитата, без сумніву, свідчить про майстерність, з
якою автор зумів скупими, але яскравими засобами змалювати подію.
Майстерно, з тонким психологізмом описується душевне хвилювання
старого батька, котрий виявив непомітно підкинутий до його дому
вузлик із золотом. Невимушеність, природність оповіді розкриває
непересічний талант давнього агіографа-“першописьменника”, мабуть
лише до незначної міри “виправленого” Симоном Метафрастом. На
думку архімандрита Леоніда, магістр Метафраст використав у своєму
творі ряд запозичень з апокрифічного “іншого житія” св. Миколи, про
особливості та історію цього житія йтиметься нижче2.
Серед таких запозичень науковець зазначає імена батьків Миколи,
докладну розповідь про те, що дядько святителя, архімандрит Микола,
заклав храм в ім’я св. Сіона, а племінник закінчив будівництво та,
після рукопокладення (висвячення) у сан пресвітера, заснував при
цьому храмі монастир; оповідь про паломництво св. Миколи до
Єрусалима; сюжет про приборкання бурі й воскресіння юнака Амоній,
котрий упав з щогли і розповідь про “злих корабельників”3.
Так зване “інше житіє” св. Миколи складає окрему групу житій та
відоме за трьома грецькими текстами: ватиканському4, синайському і
савинському5. Ватиканський акт був виявлений у 1721 р. латинським
єпископом М. Фальконієм в одному з грецьких манускриптів
Ватиканської бібліотеки6.
Час виникнення ватиканського списку невідомий. В рукопису
йдеться про життя, чудеса і діяння св. Миколи, єпископа пінарського у
Лікійській області, архімандрита сіонського монастиря, що жив у
VІ ст. при імператорі Юстиніані Великому (527-565 рр.). Фальконій
видав віднайдений акт у Неаполі в 1751 р.7
Синайський і савинський списки “іншого житія” були виявлені,
перекладені
й
опубліковані
київським
вченим-богословом,
архімандритом Антоніном (Капустін), котрий підписував свої наукові
праці ініціалами А.А8.

1

Метафраст. – С. 140-155.
Леонид. – 1881. – С. 20.
Там само.
4
Sancti confessoris pontificis et celeberrimi thaumaturgi Nicolai Acta primigenia. –
Neapoli, 1751; А.А. – архімандрит Антонін (Капустін). Св. Николай мирликийский //
Труды кіевской духовной академии. – К., 1869. – Т. V. – С. 452- 497 (далі – А.А., 1869).
5
А.А. – архімандрит Антонін (Капустін). Еще о св. Николае мирликийском Труды
кіевской духовной академии. – К., 1873. – Т. ІV. – С. 24-288. (далі – А.А., 1873).
6
Леонид. – 1881. – С. 3.
7
Sancti confessoris pontificis et celeberrimi thaumaturgi Nicolai Acta primigenia. –
Neapoli, 1751.
8
А.А., 1869. – Т.V. – С. 452-497; А.А., 1873. – Т. ІV. – С. 241-288.
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Під час своєї подорожі до Єрусалима, спершу в палестинській
Лаврі св. Сави Освяченого, а пізніше в бібліотеці синайського
монастиря в грецькому рукопису серед статей про святителя Миколу,
вчений виявив списки “іншого житія”. За визначенням дослідника
синайський рукопис датується ХІ-ХІІ ст., час створення савинського
списку визначити неможливо (у друкованій статті через помилку
коректора не виставлене століття)1.
Обидва рукописи не повні (відсутні кінцеві зошити), це не дало
можливості дослідникам перевірити хронологічні дані ватиканського
списку. Впевненість у тому, що він і Фальконій виявили ще зовсім
невідомі рукописи, спонукали архімандрита Антоніна зробити
висновок про існування двох святих чудотворців.
Значна відмінність “інших житій” від загальноприйнятих
проложних творів призвела до того, що деякі дослідники, слідом за
архімандритом Антоніном, визнали існування двох святих – першого
св. Миколу єпископа Мір Лікійських, учасника І Вселенського собору
(325 р.), сучасника імператора Костянтина Великого, що жив у ІІІV ст.; і другого – св. Миколу чудотворця з архімандритів Сіонського
монастиря, сучасника Юстиніана Великого (VІ ст.)2.
У дискусії з цього приводу відомий київський вчений, архімандрит
Леонід доводить хибність подібних тверджень. На думку дослідника
“інше житіє” було відоме на візантійських землях уже в VІІІ ст. і далі
оцінювалось як “апокрифічне”. Як аргумент, вчений вказує на відому
подію, що відбулась на VІІ Вселенському соборі (ІІ Нікейському) у
787 р. – “тоді митрополит мірлікійський Феодор, повідомляючи про
явлення св. Миколи архідиякону міста Міри, без сумніву, мав на увазі
свого уславленого попередника – єпископа мірлікійського Миколу, що
жив у ІІІ-ІV століттях”3.
Архімандрит Леонід, переглянувши всі існуючі на давньоруських
землях найдавніші акти про св. Миколу, виявив, що “інше житіє” було
відоме в києворуській писемності з ХІ ст. “Слово иже во святых отца
нашего Николы, о житьи его и о хожении его и о погребении” (повна
назва “іншого житія” в давньоруській редакції) опублікував
В.О.Ключевский у своїй грунтовній праці про давньоруські житія
святих 4.
1

Там само.
Леонид. – 1881. – С. 9-11.
Там само; Жильбер Дагрон. Священне образы и проблема портретного сходства //
Чудотворная икона в Византии и Древней Руси. – М., 1996. – С. 30-32.
4
Житіє розпочинається похвальним словом святителю, далі йдеться про його
юнацьку благочестивість; про відхід до пустелі на подвиг посту і молитви; про допомогу
жителям грецького міста Кесарії здолати ворогів; житіє розповідає про зцілення в церкві
св. Михаїла дівиці від нечистого духа; далі мовиться про мандрівку святителя до Риму і
“Єгипту Олександрійського” й повернення до Мир Лікійських та про його чудеса і
численні зцілення недужих; велику частину житія складає докладний опис подій
Нікейського собору; житіє закінчується розповіддю про приготування св. Миколи до
“переходу в інший світ”, описом успіння святителя та величальним словом святителю.
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Завдяки цьому маємо можливість скласти уявлення про зміст і
особливості ватиканського, савинського і синайського актів,
опосередковано – за давньоруськими списками “іншого житія”.
Слов'янські переклади візантійських пам'яток агіографічної
літератури прийшли в Київську Русь, мабуть, одночасно з
богослужебними книгами. Процес засвоєння давньоруською
культурою візантійської словесності проходив надзвичайно живо й
природно. Ідеал святості – одне з важливих онтологічних понять
християнства, сприймався русичами не абстрактно-філософськи, а як
зразок для покращення особистих духовних і моральних якостей, як
ідеал, який необхідно втілити у життя. Привнесений у давньоруську
дійсність з чужого ґрунту, сформований ідеал святості, звичайно ж не
міг залишатися незмінним, оскільки потрапив у сферу взаємодії з
потужним комплексом ранньослов’янських вірувань.
Процес адаптації грецьких і перекладних агіографічних творів, які
надходили в Київську Русь з кінця Х ст., мав свої особливості.
Незважаючи на те, що всі вони були пов’язані з християнським
культом і каноном, середньовічний книжник не сприймав тексти, як
щось недоторканне й незмінне і міг привносити у них своє бачення
подій і явищ: скорочував, доповнював, навіть, коригував текст,
відповідно до реалій києво-руської дійсності.
Житійна література св. Миколи Мірлікійського є чи не найбільш
показовою з погляду своєрідності сприйняття й адаптації перекладної
агіографічної літератури на давньокиївському ґрунті. У перші
десятиріччя після хрещення Русі, в короткий термін культ святителя
отримав статус загальнодержавного патронального культу, св. Микола
став першим християнським покровителем Київської Русі. Згідно з
переказом, записаним у Київському Початковому літопису, культ св.
Миколи відомий у Києві ще за часів Аскольдового хрещення. В
літопису мовиться, що перша спроба охрестити Русь була здійснена
київським князем Аскольдом у 860 р. і князь був охрещений під ім’ям
Миколи. По смерті Аскольда на його могилі була споруджена церква, а
пізніше монастир на честь св. Миколи1.
Михайло Грушевський появу першої давньоруської редакції житія
св. Миколи відносить до кінця XI – початку XII ст. Вчений подає своє
бачення процесу формування корпусу давньоруської агіографічної
літератури св. Миколи як поєднання, синтез творів перекладних та
оригінальних: київський книжник зібрав усі доступні йому чуда
святого у перекладі з болгарської, додав до них власні переклади з
грецької, а потім доповнював наявний агіографічний корпус записами
новостворених оповідань, що чув від прочан-паломників2.

Див.: Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. – М.,
1871. – С. 453-459;
1
Релігієзнавчий словник. – К., 1996. – С. 24.
2
Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. ІІ. – С. 91-95.
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На думку архімандрита Леоніда, укладення першого києворуського житія св. Миколи могло належати перу Єфрема – ученого
монаха Києво-Печерського монастиря, який пізніше став єпископом
переяславським, з титулом митрополита і котрий висловлює
припущення дослідник, установив свято на честь перенесення мощів
св. Миколи до міста Барі в Києво-Печерській лаврі1.
Точку зору архімандрита поділяє М.Грушевський та зазначає, що
авторство Єфрема можна припустити, оскільки він перебував у
Царгороді, куди його відрядив митрополит київський Феодосій з
місією – Єфрем перекладав студійський устав для митрополита. Проте,
зазначає вчений, діяльність Єфрема мало вивчена і його авторство, як
творця давньокиївської агіографії св. Миколи гіпотетичне. Отже,
авторство першої давньоруської редакції житія святителя на разі не
встановлене2.
До першої давньоруської редакції житія святителя, укладеної
наприкінці ХІ ст. у Києві, входить два його діяння з київською
сюжетикою: “Чудо про немовля” (“Чудо про якесь дітище”,“Чудо про
київське отроча”) та “Чудо про половчина в Києві”, які символізують у
народній уяві ідею заступництва, покровительства святителя жителям
Київської Русі. Немає жодного сумніву стосовно місцевого, київського
походження обох діянь: вони тісно пов’язані з древнім Києвом, з
життям його мешканців, топографією міста та з історією його храмів і
святинь.
Діяння “Чудо про київське отроча” позначене особливою
емоційністю і зворушливістю оповіді, у ньому йдеться про те, як
подружжя киян у свято святих Бориса і Гліба з маленьким сином
вирушили на човні Дніпром до Вишгорода, щоб поклонитися мощам
святих “мучеників-страстотерпців” та чудотворній іконі св. Миколи.
На зворотному шляху, коли вони перепливали Дніпро, мати,
задрімавши, випустила немовля з рук, дитя впало у воду й втопилося.
Нещасні батьки у розпачі звернулись до св. Миколи зі слізними,
гарячими молитвами. Тієї ж ночі, перед вранішнім богослужінням
паламар Софіївського собору підійшов до дверей храму і почув плач,
що лунав з середини храму. Разом з ключником вони відкрили двері
собору і побачили на хорах, перед іконою св. Миколи дитину в мокрих
пелюшках. Знайдене немовля, як з’ясувалося, було чудом врятоване з
дніпрових вод. А з ікони святителя стікала додолу вода, з цього часу і
прославився чудотворний Софіївський образ св. Миколи, який дістав
назву Миколи Мокрого. Автор житія зазначає, що чудесні події
відбулися якраз у ті дні, коли з Мір Лікійських переносили до Барі
мощі св. Миколи.

1

Леонид. – 1888. – С. 62-74; Голубинский. Русская церковная история. –Т. 2. – С. 343.
Діяння святителя опубліковане в збірці Памятники старинной русськой
литератури. – Т. І. – С. 71; Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1993. –
Т. ІІ. – С. 91.
2
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Традиція пов’язує “Чудо про київське отроча” з часом Мстислава
(1125-1132 рр.), сина Володимира Мономаха (1113-1125 рр.). Проте,
більш переконливим виглядає обґрунтування хронології цього чуда
подане архімандритом Леонідом, який відносить його до 1091 року. Як
відомо, перенесення мощів св. Миколи до міста Бару відбулось у 1087
році, а у Київській Русі свято було встановлено у 1089 році1.
В діянні “Чудо про київське отроча” йдеться про те, що сім‘я киян
вирушила у Вишгород на прощу до мощей святих Бориса і Гліба, які
там покоїлись. За свідченням літописних джерел, Мощі св Бориса
перебували у Вижгороді з 1015 р., а перенесення мощів святого Гліба
зі Смядині, що у Смоленській землі, до Вишгороду відбулось в роки
князювання Ярослава Мудрого (1036-1054 рр.)2.
Час історичної події – перенесення мощів св. Миколи з Мір
Лікійських до Барі та час перебування мощів святих Бориса і Гліба у
Вишгороді, дозволяють визначити хронологію діяння святителя “Чудо
про київське отроча”. Отже, з великою долею вірогідності можна
стверджувати, що подія відбулась між 1089-1091 роками.
Діяння київського запису під назвою “Чудо св. Миколи про
половчанина, що сталося у граді Києві” (“Про половчанина з Києва”,
“Чудо з полоненим половчанином”) пов'язане з київською цервою
Миколи Доброго, що на Подолі, точну хронологію діяння визначити
не вдалося.
М.Грушевський відносить фабулу і літературне опрацювання
діяння “Чудо про половчина в Києві” до XI-XII ст. та вважає його
найбільш досконалим у літературному сенсі й позбавленим пізніших
редагувань і доповнень. З огляду на визначні літературні якості твору
М. Грушевський у своєму дослідженні подає зазначене діяння в
повному обсязі.
За легендою, на Подолі у Києві жив “чесний і розумний” чоловік
(на ім‘я Добрик), котрий дуже шанував св. Миколу. Цілий рік у нього в
полоні був “половчанин” (половець). Киянин вирішив відпустити
полоненого на його батьківщину за викуп: “Доки маєш у мене сидіти?
Дай мені викуп і відпущу тебе у твою землю”. Половець погодився
надіслати викуп, поручителем за полоненого киянин вибрав св.
Миколу. “Половчанина” відвели до храму, показали ікону святителя і
він дав слово перед образом, що надішле викуп. Одержавши на дорогу
коня, зброю та одяг, половець вирушив на батьківщину, сміючись у
душі над довірливим киянином. Повернувшись на батьківщину,
половець і зовсім забув про свою обіцянку. Проте св. Микола двічі
1

Леонид. – 1881. – С. 10.
Алешковский М.Х. Русские глебо-борисовские енколпионы 1072-1150 годов //
Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. – М., 1972. –
С. 120, 123; В дореволюційних дослідженнях йдеться про перенесення мощів святих
Бориса і Гліба до Смядині у 1091 році. Див.: Описание славянскихь рукописей
библиотеки Свято-Троицкой Лавры, в трёх частяхь. – М., 1878. – Т.І. – С.218; Леонид. –
1881. – С. 12; Гусев Ф., Вознисенский А. Житие и чудеса Св. Николая Архиепископа
Мирликийского и слава его в России. – Минск, 2003. – С. 711.
2
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являвся йому уві сні й грізно наказував виконати свою обіцянку,
примовляючи: “Чи не казав я тобі, нужденниче: вези викуп за себе, аби
не було тобі гіршої біди? Той християнин з теплою вірою звернувся до
мене і на мене зложив свою турботу, то як я можу його бачити в тій
турботі? А ти, безумний варваре, загордивсь, не спам'ятав моєї поруки,
не побоявся божого суду, що так скоро прийшов на тебе, ані першої і
другої моєї появи!” Незабаром, після явлення святителя половець упав
з коня на ігрищах і тяжко захворів. Розкаявшись, переляканий
половець узяв велику отару і вирушив у Київ. Він повернув викуп
киянину, прийшов у церкву св. Миколи й упав з молитвою каяття
перед його іконою, благаючи прощення: “як приїхав до Києва, то не
поїхав до того двору, де сидів був у свого “господина”, а наперед
поїхав до церкви св. Миколи, де був даний йому на поруку, і, здалека
злізши з коня, прийшов, ведучи за собою те мале стадце коней.
Ввійшовши до притвору і побачивши ту ікону св. Миколи, упав на
землю і з слізьми”1. Стосовно назви церкви Миколи Доброго, в
історичних джерелах існують дві версії: за однією – церква була
названа так тому, що здавна при ній існував великий притулок для
паломників, які прибували до Києва, а за іншою – вона отримала назву
після того, як сталося чудо з половчанином, оскільки киянин, у
котрого в полоні перебував половчанин, мав ім‘я Добрик2.
Цікаво зазначити, що діяння “Про половчанина з Києва”
давньоруського запису має значну схожість до “Чуда від ікони св.
Миколи в Африці”, яке було складене в Калабрії близько 1077 р.3 У
цьому діянні йдеться про події, що сталися за часів навали
африканських варварів (“сарацинів”) на Калабрію. Один з варварів
побачив у будинку християнина ікону св. Миколи, довідавшись про її
чудотворну силу, він викрав ікону і відвіз на свою батьківщину. Якось
“сарацин” поїхав з дому, а іконі святого наказав берегти його майно.
Повернувшись, він побачив, що майно зникло, лише ікона св. Миколи
висить на тому ж місці. Розлючений “сарацин” вдарив ікону і навіть
погрожував кинути її у вогонь, якщо святий не поверне викраденого.
Святитель явився злодіям і звелів повернути викрадене. Вранці
“сарацин”, знайшовши своє майно, почав цілувати ікону і дякувати св.
Миколі. Подія так вразила “сарацина”, що він щиро увірував у
святителя, прийняв християнство разом з усією своєю родиною і
збудував Капеллу на честь св. Миколи. Так був покладений початок
культу св. Миколи в Африці. В обох легендах схожі: мотив навернення

1
Леонид. – 1888. – С. 47-54; Четьи – Минеи. – С. 112-1194; Грушевський М. Історія
української літератури. – К., 1993. – Т. ІІ. – С. 91-95.
2
Георгиевский А. Киево-Подольская церковь Николая Доброго. – К., 1892. – С. 1-22;
Закревский Н. Описание Киева. – М., 1868. – Т. 11. – С. 572-575.
3
Anrich G. Hagios Nikolaos. Der heilige Nikolaosin in der griechischen. – Kirche. –
Leipzig; Berlis, 1917. – Bd. II. – S. 429; Meisen K. Nikolauskult und Nikolausbrauch im
Abendlande. – Dusseldorf, 1931. – S. 261-268.
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іновірців до християнства, чудо від ікони св. Миколи, святий виступає
у ролі охоронця майна.
Українські ікони з клеймами діяння “Про половчанина” не
збереглись, приклади таких композицій бачимо в російських іконах
святого – найдавніша житійна ікона св. Миколи кін. XIV – поч. XV ст.
з новгородської церкви святих Бориса і Гліба. На іконі діяння
зображене у двох клеймах, на одному з них київський храм св. Миколи
і його ікона, до неї киянин підводить половця, на іншому – половець у
тому ж храмі на колінах перед образом святого просить прощення, у
нижній частині клейма зліва – зображення коней1.
Виникнення та стрімке поширення в києво-руських землях чудес
від ікон святителя свідчать про те, що до кінця ХІ ст. у Київській Русі
була цілком розвинута, осмислена у богословському плані, творчо
опрацьована і засвоєна теорія вшанування ікон. Теми і мотиви,
пов’язані з чудами від ікон, згодом знайдуть відображення в пізніших
давньоруських переказах про знамення, зцілення та чуда від святинь.
Визначна пам’ятка давньоруської писемності – Києво-Печерський
патерик містить оповіді, де ікони рятують віруючих, зцілюють,
допомагають нужденним, а також карають порушників присяги чи
закоренілих грішників. Отже, можна припустити, що діяння св.
Миколи давньоруського запису – “Чудо про київське отроча” і “Чудо
про половчанина з Києва” стали взірцем і прообразом для багатьох
оповідей про чудотворні ікони в давньоруській літературі2.
Діяння “Чудо про килим” – ще одне з т. зв. “давньоруських чудес”
св. Миколи, у якому агіограф пише про себе, зазначаючи, що “чудо
про килим” сталося під час його подорожі до Царгороду, “де був тоді
патріархом Михаїл” – Михаїл Керулларій (1043-1058 рр.)3. За
легендою – у Константинополі жив один ремісник на ім`я Микола, від
дуже шанував свого патрона св. Миколу. Зістарівшись, чоловік дуже
збіднів, і от наблизилось свято св. Миколи, сім`я стареньких вирішили
продати останню цінну річ – килим, щоб на виручені гроші належним
чином відсвяткувати цей день. На торговій площі до старого підійшов
св. Микола і, під виглядом звичайного перехожого, купив у нього за
значну суму килим, пізніше незнайомець прийшов у дім убого старця і
віддав килим його жінці, пояснивши, що начебто той передумав його
продавати.
Це діяння святого було дуже популярним у мистецтві
середньовіччя. Клейма, що відображають цю легенду, входили майже
до всіх житійних циклів св. Миколи. І хоча в грецькому викладі житія
1
Лаурина В.Н., Петрова Г.Д., Смирнова Э.С. Живопись древнего Новгорода и его
земель ХІІ-ХVІІ столетий. Каталог выставки. – Л., 1974. – С.84, табл.64.
2
Основа Києво-Печерського патерика формувалася упродовж кількох десятиліть
першої половини ХІІІ ст. Події, описані в патерику, відбувалися в ХІ – поч. ХІІ ст., дві
завершальні редакції (арсенівська і касіянівська), які збереглися до наших днів, датовані
початком і серединою ХV ст. Див.: Киево-Печерский патерик // Памятники литературы
Древней Руси. ХІІ век. – М., 1980.
3
Леонид. – 1881. – С. 13.
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святителя цього діяння немає, воно було популярним як на Русі, так і
на Балканах.
Близьке за часом до “Чуда про київське отроча” діяння св. Миколи
давньоруського запису “Чудо про Епіфанія” (“Про чоловіка, його ж
вирятував із заліза з темниці”), як твердить автор житія, діяння
сталося, коли у Царгороді правив імператор Костянтин – Костянтин
Маномах (1042-1059 рр.). Отже, запис обох діянь “Чудо про килим” і
“Чудо про Епіфанія” можна віднести до часу імператора Костянтина
Мономаха, що дає змогу з великою долею вірогідності визначити час
їх запису шістдесятими роками ХІ ст.
У діянні “Чудо про Епіфанія” розповідається про події, що
відбулися в Константинополі, там проживав відомий і багатий
вельможа Епіфаній, сановник імператора Костянтина. Одного разу
Епіфаній вирішив купити собі раба, узяв багато золота і поїхав верхи
на торг, де купці продавали рабів. Проте цього разу він запізнився на
торги і повернувшись до палацу, залишив золото в палатах, але забув
де його поклав. Наступного дня, підбурюваний “духом злоби”, почав
вимагати золото у свого слуги й не повіривши його клятві, наказав
слугам бити й заточити нещасного в кайдани, промовляючи:
“Подумаємо про нього, коли прийде свято св. Миколи”. Невинно
страждаючий слуга звернувся зі слізною молитвою до святителя:
“Отче чесний, святий Миколо, визволи мене з цієї біди. Ти знаєш, не
винен я в цьому, що говорять про мене. Завтра твоє свято, а я сиджу у
біді великій”. Цієї ночі до слуги уві сні явився св. Микола і сказав: “Не
тужи, визволить тебе Христос мною, рабом своїм”. Цієї ж ночі уві сні
святитель явився Епіфанію, вказав йому місце, куди він сам поклав
золото, і строго наказав йому відпустити слугу. Прокинувшись,
Епіфаній віднайшов золото, одну частину віддав до церкви св.
Миколи, другу роздав бідним, а третьою обдарував ображеного ним
слугу та відпустив його на волю1.
Події, пов’язані з перенесенням і поклонінням мощам св. Миколи,
знайшли відображення у творі давньої писемності – “Слово про
перенесення мощей св. Миколая з Мирів Лікійських до Барі в Італії і
похвали йому”.
У науці існує думка, що особливого розквіту шанування св.
Миколи в Києві набуло за князювання Всеволода Ярославича (10781093 рр.)2. Саме тоді було встановлено свято на честь віднайдення або
перенесення мощей св. Миколи. Як відомо, історична подія

1
Леонид. – 1881. – С. 12-13; на думку Філарета Чернігівского, Макарія і
М.П. Погодіна, чудо сталося при царюванні Костянтина Мономаха (1042-1059) або ж
Костянтина Дуки (1059-1067), а отже, в ХІ ст. Див.: Ф.Гусев, А. Вознесенский. Житие и
чудеса св. Николая Чудотворца архиепископа Мирликийского. – Л.; М., 2003. – С. 678.
2
І.Франко, а слідом за ним Ю.Бегунов, А.Кузьмін та інші твердять, що з 90-х років
ХІ ст. починається занепад культу св. Климента, витиснення його культом св. Миколи
Мірлікійського. Див.: Франко І. Апокрифи і легенди з українських рукописів. – Львів,
1899. – Т. 2. – С. 230.

143

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

перенесення мощей святого з малоазійського міста Мір, що в області
Лікії в італійське місто Барі відбулося у 1087 р.
Автор сучасного дослідження давньоруського культу св. Миколи,
Н.Верещагіна, використовуючи західні церковні джерела, зробила
спробу дослідити історичний факт передачі в дар, з нагоди
встановлення у Києві травневого свята, папою Урбаном ІІ, часток
мощей св. Миколи. Доля святині, переданої папою Римським через
єпископа Федора київському князю Всеволоду Ярославичу, невідома,
проте, дослідницею з’ясовано, що у дореволюційний час частки мощей
святого зберігалися у двох храмах Києво-Печерської лаври: в
чудотворній іконі святителя у Великій Печерській церкві і в
Миколаївській церкві Микільсько-Лікарняного монастиря1.
Літературні пам’ятки повідомляють, що перенесення відбулося в
часи завоювання “агарянами” (арабами) християнських земель. Міри
Лікійські, місто, де перебували мощі святого, були цілком спустошені
завойовниками, але найцінніша їх святиня – мощі св. Миколи
залишались недоторканими, їх переховували в церковному тайнику. За
легендою, св. Микола явився одному барійському пресвітеру й звелів
йому перенести свої мощі в місто Барі. З Італії негайно вирушило
посольство до Мір Лікійських і там, за допомогою місцевих монахів,
була віднайдена рака з мощами святого. В італійському Барі,
привезену на кораблі святиню вийшло зустрічати все населення міста.
Спочатку з великими почестями мощі були покладені в церкві Івана
Предтечі, а згодом перенесені до новозбудованого кам’яного храму
св. Миколи й покладені під престолом у срібній позолоченій раці.
Богослови, ставлення котрих до події перенесення мощей святителя
позитивне, вважали її актом виправданим і за тих складних обставин –
необхідним. Вони стверджували, що завдяки перенесенню святиня
була збережена, оскільки італійська територія Апулія (Калабрія) в
ХІ ст. входила до складу Візантійської імперії і місто Барі було під
протекторатом константинопольського патріарха; а як аргумент –
наводилися дані з послання патріарха константинопольського
Михайла Керулларія до Івана, єпископа міста Трані в Калабрії2.
Авторство пам’ятки давньоруської писемності “Слово про
перенесення мощей св. Миколая з Мирів Лікійських до Барі в Італії і
похвали йому” здавна викликало дискусії: І.Шляпкін вбачав у його
основі
західні
джерела,
В.Мошин
–
південнослов’янські,
М.Грушевський вважав твором давньоруської писемності3.
1
Верещагіна Н.В. Перші загальнодержавні культи святих Климента і Миколая та їх
відтворення у пам’ятках історії і культури Київської Русі: Автореф. дис. … канд. іст.
наук. – К., 1999. – С. 15.
2
Леонид. – 1881. – С. 121.
3
Шляпкин И. Русское поучение Х века о перенесении мощей и его отношение к
западным источникам // Памятники древней письменности. – СПб., 1881. – Т. ХІХ;
Мошин В.О. О периодизации русско-южнославянских литературных связей Х-ХV вв. //
ТОДРЛ. – М.; Л., 1963. – Т. 19. – С. 35-49; Грушевський М. Історія української
літератури. – К., 1993. – Т. ІІ. – С. 91- 95.
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Світло на проблему походження пам’ятки проливають відомості,
що містяться у самому творі. У “Слові про перенесення мощей св.
Миколи” йдеться про те, що перенесення мощей сталося “въ дни лЪта
наша, и въ память нашю... въ тысящноє лЪто и 95 отъ въплощетя
самого Бога, при цари гречестЂмъ и самодержци АлексЪи Комнинъ, а
въ лЪто русскыхъ князЪй, христолюбиваго и великаго князя нашаго
Всеволода въ КієвЪ и благороднаго сина єго Володимера въ
ЧерниговЪ”. Деякі дослідники вважають дату події зазначену у Слові
пізнішою допискою київського автора до перекладеного грецького
тексту, але, на думку Михайла Грушевського, це твердження
безпідставне, оскільки зміст слова величає перенесення, а греки
сприймали подію, як викрадення мощей св. Миколи італійськими
норманами (“въ БарЪ градЪ муруманьстЪ Немечьскыя области”),
вчений вказує на дуже толерантне ставлення автора Слова до папи і
католицьких єпископів (“іновірність їх ігнорується цілком”), що не
може буди природним для грецького автора1.
На користь давньоруського походження пам’ятки свідчить той
факт, що ні у Візантії, ні в південнослов‘янських землях цього свята не
визнавали і тільки Київська Русь, як і католицькі країни, вшановувала
пам’ять св. Миколи Мірлікійського двічі на рік: 6 грудня і 9 травня:
“Микола Зимовий” і “Микола Травний”.
Факт встановлення в Київській Русі свята на честь перенесення
мощей св. Миколи – подія знакова з багатьох точок зору. Вона
проливає світло на розуміння особливостей та напрямків духовних
пошуків молодої київської митрополії, свідчать про толерантність,
відкритість Київської церкви, як до Східного, так і до Західного
християнських центрів.
Зазначена подія має також виразний філософсько-світоглядний
аспект, глибоко закорінений у візантійсько-руській традиції
містичного сприйняття успіння святого, як відходу “до царства
небесного”, а його мощей, як “вічного життєдайного джерела”.
Центральною онтологічною і моральною категорією агіографічної
літератури є категорія святості, а найважливішу частину кожного
житія святого складає опис його переходу від життя земного до життя
в дусі. Це історично пов’язано з тим, що біля витоків середньовічного
культу святих був культ мучеників, котрі прилучалися до святості
через смерть, яку вони приймали за віру. В епоху середньовіччя теми
смерті і безсмертя займали центральне місце в християнській культурі.
Для писемних творів ХІ-ХІІІ ст. був характерним оптимістичний
погляд на смерть, тоді вона у повній відповідності до християнських
уявлень розглядалася як найтонша межа між буттям земним і буттям
“майбутнього віку”. Мотив перемоги над смертю виразно відчувається
в давньоруських літературних пам‘ятках.

1

Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. ІІ. – С. 91-95.
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Реконструювати танатологічний контекст давньоруської культури
дає змогу аналіз творів, основною темою яких були проблеми життя,
смерті і безсмертя: давньої писемності (“Вірші покаянні”, “Двоєслов’я
життя і смерті”, “Повість о Лазаревім воскресінню”, “Повість про
Варлаама і Йосифа”, “Слово від видіння апостола Павла”), молитов на
успіння святих та творів гімнографії, а також численних пам’яток
іконопису, мозаїк, фрескового живопису та композицій книжкових
мініатюр.
Під цим оглядом стає зрозумілим, чому подія перенесення мощей
св. Миколи спричинила таке зацікавлення у києво-руському
суспільстві й стала настільки важливою, що свято Миколи Травневого
було встановлене, попри побоювання негативного резонансу, який міг
виникнути у патріаршій митрополії.
Розгляд агіографії св. Миколи буде неповним без аналізу текстів
найдавніших списків житія святителя, які були відомі в Київській Русі
починаючи з ХІ ст.
Відомий дослідник давньоруської писемності О.І. Соболевський
припускав, що у ХІ-ХІІ ст. існувало два типи давньоруської житійної
літератури про святителя: канонічне (“менше апокрифічне”) – їх
основу складало перекладене південнослов’янським перекладачем і
тільки незначною мірою підправлені східнослов'янським книжником
діяння, це діяння міститься в давній збірці XII ст. та менш канонічне
(“більш апокрифічне”), переклад якої було укладено незалежно від
канонічної “якимсь русином”1. Агіографічні твори про святих
об’єднувались у житійних збірках – Синаксаріях, Мінеях, Прологах;
збірки різнилися між собою за призначенням і використовувались як у
богослужінні, так і для спільного читання на зібраннях віруючих2.
1
Соболевський в спеціальній праці на підставі лексичного словникового матеріалу
визначив як давньоруські переклади цілий ряд житій святих і серед них діяння
св. Миколи та Слово на перенесення його мощей. Див.: Соболевський А.И. Материалы и
исследования в области славянской филологии и археологии. – СПб., 1910. – С. 167-177.
2
Починаючи з ІІІ-ІV ст. у візантійській літературі з’являються цілі збірки оповідей,
котрі читались на так званих синаксах (від грецької συνάγοµαι – “збираюсь”,
“з’єднуюсь”) – зібрання християн, що проводились не для богослужінь, а з метою
спільного читання вибраних місць із творів християнських авторів. Збірки текстів цієї
літератури, серед котрих значне місце займали житія святих, пам’ять яких відзначалась в
той чи інший день, називались синаксаріями. Збірка Синаксарій у слов'янському
перекладі дістала назву Прологу (за першою статтею грецького збірника – пролог, тобто
передмова). На початку Пролог більше скидався на довідник, аніж на книгу для читання.
Це була збірка дуже коротких творів, що розміщувались відповідно до порядку
церковного календаря, з доданням також коротких розповідей про свята “господські” і
“богородичні”. Пізніше збірка значно розширилась, до основного масиву додалися нові
житія святих, цікаві повчальні легенди з різноманітних джерел. Збірки лише житійних
текстів, що формувалися в хронологічному порядку за днями і місяцями смерті святих
чи перенесення їх мощів, отримали назву міней, або мінологій (грецьк. µηνατα від µην –
“місяць”). “Мінеї Четі” (дослівно – місячні книги для читання) містили житія, записані в
календарному порядку, вони поділялись на дванадцять частин за дванадцятьма місяцями
року. На кожен день, відповідно до порядку ієрархії, подавалося декілька житій різних за
обсягом аж до розмірів повісті і навіть роману. Найдавнішу з відомих у науці збірку
житій за місяцями використав у своїй “Церковній історії” Євсевій Кесарійський (260-
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Як зазначалося вище, архімандрит Леонід, досліджуючи агіографію
св. Миколи, наприкінці ХІХ ст. відкрив два пергаментні списки житія
святого в збірках Свято-Троїцької лаврської бібліотеки, ці тексти
виявилися найдавнішими списками з першоджерел ще домонгольської
доби.
Знахідка дала змогу дослідникові зробити висновок, що
апокрифічне “інше житіє” св. Миколи, відкрите Фальконієм у
грецькому рукопису ватиканської бібліотеки й архімандрита Антоніна
в бібліотеках Савинського і Синайського монастирів, у перекладі з
грецької складало першу половину статті, котра увійшла до
давньоруських житійних збірок ХІV-ХVІ ст. під заголовком – “Житія і
чудеса св. святителя і чудотворця Миколи”.
Список житія св. Миколи зі збірки ХІV ст. Свято-Троїцької Лаври
складається з 40 розділів, за визначенням дослідника, ця розширена
редакція житія була створена в ХІ ст.
Коротка редакція житія складається з 32 розділів, вона дещо
давніша розширеної, на думку архімандрита Леоніда, це список з
давньої початкової редакції житія, перша спроба невідомого
київського агіографа ХІ ст. створити шляхом зведення давніх грецьких
актів і нових записів нову вітчизняну редакцію житія святителя1.
Очевидно, з впевненістю можна стверджувати, що обидві редакції
житія св. Миколи найбільш давні агіографічні твори Київської Русі.
Перші розділи обох редакцій – переклад з грецької т. зв. “іншого
житія”. Другу частину пам’яток складають розділи посмертних чудес,
котрі запозичені київським автором із грецьких першоджерел, а також
із творів про святителя Миколу св. Мефодія (ІХ ст.) та Симона
Метафраста (серед. Х ст.) з доданням чудес давньоруського запису.
Розгляд конкретного матеріалу – давньоруських житійних писань
про св. Миколу показує, що на їх формування винятково великий
вплив мали твори перекладні з грецької та болгарської, вони
визначили композицію та ідейний зміст житія. Проте вирішальну роль
у рецепції образу святителя на києво-руському ґрунті відіграли
ремінісценції
прадавніх
місцевих
вірувань,
особливості
ранньослов’янського менталітету і культури давніх русичів.
Візантійська література знала три типи житій: житія риторичні,
житія літургійні (що читалися під час відправи культу) і житія народні.
Усі зазначені типи агіографії були відомі і в Київській Русі, проте
340 рр.). Збірки-календарі писали у церквах, монастирях, а так звана “Царська Мінея”
була складена при константинопольському дворі. Найдавніші списки “Прологу”
припадають на XII-ХІІІ ст.; списки “Міней” збереглися від ще більш ранньої пори –
найдавніші, що дійшли до нас частинами, належать до XI ст. В Україні “Мінеї” існували
аж до XVII ст., коли Дмитро Туптало зробив нову обробку всього житійного матеріалу,
що вийшов друком у 1689-1705 pр. і відомий під назвою “Четьи-Минеи Дмитрия
Ростовского”: Орлов А.С. Древняя русская литература ХІ-ХVІІ вв. – М.; Л. – 1945. –
С. 30-32; Латышев В.В. Византийская «Царская Минея». – Пг., 1915.
1
Леонид. – 1881. – С. 11-14; Орлов А.С. Русское “некнижное” житие Николычудотворца // Сборник статей, посвящённых В.О. Ключевскому. – М., 1909. – С. 347-358.
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найбільшої популярності набули житія останнього типу, названі
народними, звичайно, не тому, що вони виникли в народі, а тому, що
вони були розраховані на широкого читача. Корпус житійної
літератури святителя Миколи має взірці усіх зазначених типів
агіографії. Хоча і в літургійній агіографії, і в усіх видах гімнографії св.
Миколи виразно відчутне народне сприйняття життєвих цінностей і
мети людського існування. Очевидно, це стало причиною виникнення
у фольклорі цілого ряду новітніх легенд про святителя, у яких
відлуння його житій перепліталися з мотивами, що йшли від давніх
слов‘янських вірувань, оскільки на києво-руських землях дуже довго
залишались актуальними уявлення, які тяжіли до міфологічного
народного світосприйняття.
Своєю винятковою популярністю завдячує житіям народного типу і
лірична поезія напівкнижного й напівнародного походження – т.зв.
духовні пісні, які упродовж століть побутували в українських селах і
передавалися усно й через збірки. Найбільш відомі з них – пісні
святому Миколаєві, Параскеві-П'ятниці, великомучениці Варварі,
Олексієві-чоловіку
божому,
Онуфрієві-пустельнику,
Георгієві
Змієборцю упродовж століть залишались у репертуарі лірників і
кобзарів1.
Аналіз значного корпусу житійних творів св. Миколи дає
можливість зробити висновок, що св. Микола Чудотворець, як
заступник і помічник у нещастях, був близьким і для вищих
соціальних прошарків, і для народного середовища. Очевидно, що
київські малярі були творцями іконографії нових клейм, які
ілюстрували діяння київського запису, саме вони поповнили житійні
ікони св. Миколи новими сюжетами, котрі стали взірцями для більш
пізніх вітчизняних творів і тих, які створювалися далеко за межами
києво-руських земель. Велика увага до культу святителя, розвиненість
та художня довершеність житійної літератури й іконографії його
образів свідчать, що наприкінці ХІ ст. св. Микола одержав статус

1
Духовні вірші – це результат естетичного освоєння народом ідей християнського
віровчення, народне переосмислення біблійних і євангельських тем, житій, апокрифів.
Основна ідея духовних віршів: стверджування переваг духовного над матеріальним,
тілесним, прославляння подвижництва, мучеництва за віру, викриття гріховності,
недотримання Божих заповідей. Специфіка чудесного, пов'язується в них із Ісусом
Христом і святими (зцілення хворих, невразливість при катуваннях, воскресіння з
мертвих). Духовні вірші складали комплекс епічних, лірико-епічних і ліричних творів.
Народні найменування жанру: “вірші”,
“псалми”, “канти”. Джерелами з яких
почерпувались теми для духовних віршів були книги Священного писання (Старий і
Новий завіт), християнська канонічна й апокрифічна література, що проникала на
Київську Русь після Хрещення з кінця Х ст. (житія, біблійні сказання, повчальні повісті
й ін.), церковні проповіді і літургія. Творцями і виконавцями духовних віршів ставали
люди з фізичними вадами “каліки”, мандруючі “подорожні”, прочани по святих місцях
“паломники”. Див.: Іванченко Л.В. Український кант ХІІ-ХІІІ століть. – К., 1990. – С. 3-7;
Черкасова С.А. Святитель Миколай і російська гімнографія // Матеріали Міжнародної
науково-практичної конференції “Софіївські читання”. – К., 2003.
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загальнодержавного покровителя і, як патрон Руської землі, посів
виключне місце в релігійній свідомості східних слов’ян.
Агіографічна література св. Миколи Мірлікійського – визначне
явище православної духовної культури, яскравий приклад духовного
досвіду християнського подвижництва, особлива система перенесення
євангельських заповідей у сферу людського життя і моралі.
У житіях святителя, як і в житійних творах загалом, знаходить свій
вияв філософський аспект проблеми боротьби святості з гріхом,
одухотвореності з бездуховністю. На сторінках агіографічних творів
постає образ героя духу, котрий стверджує силу добра, неприступність
силам зла не словами, а власним життям, часто відмовою від усього
земного, через що житіє святого стає своєрідним “віровченням”,
втілює ідею піднесеної, духовної людини. Змалювання внутрішнього
“я” особи, її ідеї (ейдосу) – визначає сутність агіографічних творів.

Малютіна І.П. (Київ)
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
ШЛЮБНО-СІМЕЙНОГО ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА
Звичаєве право надавало особливої уваги розвитку сім'ї, її
зміцненню, а також дотриманню моральних норм у шлюбно-сімейних
відносинах. Недотримання цих норм вважалось як порушенням
звичаєвого права, за що каралось відповідно, так і порушенням
офіційного права. Винуватець ніс відповідну кару згідно з судовими
рішеннями. Шлюбу, як юридичному акту створення сім'ї , за звичаєвим
правом надавалося вирішального значення.
Українське «сімейне» право сформувалося під виключним впливом
греко-римського законодавства, адже древньоруське звичаєве
шлюбно-сімейне право нічим не заявило про себе в законодавчій
сфері, оскільки шлюбні справи були віддані виключно у відання
духовенства. Але в той час, коли русичі звернулися до грекоримського сімейного права, воно теж перебувало в стадії розвитку1.
Будучи за римськими законами актом цивільним, шлюб з цим же
значенням існував і в греко-римському законодавстві. Шлюбне право
Візантії з'явилося до нас з елементами двоякості при значній перевазі
цивільного над релігійним. Але з часом духовенство захопило в свої
руки справи шлюбу й єдиним судом у шлюбно-сімейних справах став
суд церковний. Саме це й викликало опір у народу, котрий не
сприймав вказівок духовенства, протистояв церковним звичаям при
1
Левицкий О. Черты семейного быта в Юго-Западной Руси в 16-17 веках. – К., 1909.
– С. 53.
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укладанні шлюбу. Виходячи з власних уявлень, що шлюб є акт
цивільний, люди відмовлялися від вінчання та інших церковних
обрядів1.
Боротьбу духовенства з народними звичаями в шлюбних союзах
можна прослідкувати у посланнях, повчаннях і грамотах митрополитів
і єпископів навіть у XV і XVI ст. Не менш уперту боротьбу довелося
проводити духовенству і через свободу розлучень, що панувала в
народі. Визнаючи шлюб на самому його початку актом цивільним,
народ прагнув зберегти за собою право вільно розлучатися, право, що
випливає з визнання за цим союзом договірного характеру2. Мабуть
потреба у вільному розлученні була досить сильна в суспільстві, адже як
не прагнуло духовенство зберегти лише релігійний елемент у шлюбних
звичаях, все ж воно віддало належне греко-римському цивільному праву
в цьому питанні3. Але разом з підпорядкуванням шлюбних справ від
духовної влади до світської відбувалося й іншого роду явище.
Цивільний елемент шлюбу, що відігравав таку важливу роль доки
шлюбні справи були підвідомчими духовній владі, починає відступати на
задній план, підкоряючись релігійному, і світське шлюбне законодавство
постає на суто релігійному ґрунті. Петро Великий поклав початок цьому
новому спрямуванню. Він заборонив сплату відмови при одруженні, а
також родинні та договірні записи, що мали обов'язковий характер, а
разом з тим знищив значення заручення, яке передбачало звичаєве
право. І робив усе це він не з принципу, а з практичної точки зору. Такі
його нововведення призвели до того, що релігійне розуміння шлюбу
стало одним із принципів законодавства, створило свої юридичні теорії,
що послідовно вводилися в практику суспільного життя. Однак усе це не
вплинуло повною мірою на усталені погляди народу, на весь процес
шлюбно-сімейних відносин. Народ залишився зі своїми поглядами на
шлюб, як на громадянський акт, лише освячений благословенням
церкви. Слід підкреслити, що в народі шлюб нічим суттєво не
відрізняється від договору взагалі, отже, одруження за своєю
природою є приватний вигляд цивільного договору. Ініціатива
пропозиції договору належить чоловічі стороні. Шлюбні договори
створюються переважнно словесно. Де грамотність більш поширена,
там вони можуть складатися в письмовому вигляді. І договірний бік
шлюбу має для народних мас повну обов'язкову юридичну силу4.
Об'єктивною умовою формування шлюбно-сімейних звичаїв,
притаманних саме українському народу, став той факт, що землі України
протягом тривалого часу перебували у складі різних держав, кожна з
1
Альтшуллер И. Значение венчания для брака и его развития на Руси. – К., 1908. –
С. 25.
2
Дмитровський В. Розлуки на Україні. – Харків, 1928. – С. 39.
3
Григорьевский Г. Гражданский брак. – Петроград, 1917. – С. 12.
4
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край:
Материалы и исследования, собранные действительным членом П.П. Чубинским. –
СПб., 1877. – Т. 6. – С. 38.

150

Україна – культура, матеріальна і духовна

яких відзначалася своєрідністю соціально-економічного розвитку,
політичного устрою, конфесійною належністю. Це призводило до
формування регіональних типів традиційно-побутової культури.
Неоднозначними були етнічна структура населення, характер
міжетнічних та міжрегіональних відносин, що позначалися на системі
звичаєвих правил, нормах поведінки та моральних устоях1.
Проте, в усьому розмаїтті регіональних звичаєвих норм існувала й
усталена основа, притаманна населенню всіх регіонів України2.
Українці підготовку до одруження ніколи не сприймали лише як
особисту справу тих, хто укладав шлюб, їхніх батьків та родичів; це
була і справа громадськості3.
Великого значення надавалося і громадській думці, котра
реалізувалася через систему звичаєвих норм. Відповідно до них
українці вважали чоловіка за самостійну людину лише після шлюбу:
неодруженого, якого б віку він не був, називали парубком. У народі
складалася негативна думка про тих, хто вчасно не одружився, або
запізнювався з одруженням. До тих же, хто взагалі не хотів заводити
сім'ю, не лише ставилися зневажливо, а й застосовували певне
покарання: їм, наприклад, надавали меншу частку спадкового майна.
Все це відповідало звичаєвим нормам4.
Згідно зі звичаєвим правом траплялися й такі випадки
безшлюбності, які не дискримінувалися. Від одруження подеколи
відмовлявся один із синів, щоб не дробити батьківського господарства,
або щоб допомогти меншим братам і сестрам, які залишилися без
годувальника. Цю функцію могла на себе взяти й одна з дочок. Історія
знає випадки, коли заручені дівчата на знак жалоби по вмерлому
нареченому назавжди залишалися самотніми5.
Одна зі звичаєвих норм – давати обітницю безшлюбності сягає сивої
давнини, з її частими війнами та набігами войовничих сусідів. Даючи
обітницю, дівчата нарівні з чоловіками брали участь у військових діях, а в
мирний час виконували суто чоловічу роботу. Цей звичай в окремих
регіонах зберігався аж до початку нашого століття.
І все ж безшлюбність в українців не була поширеною6. Навпаки,
саме укладання шлюбу набувало великої соціальної ваги, підвищуючи
статус людини.

1
Гаврилюк Н. Картографирование духовной культуры (по материалам родильной
обрядности украинцев). – К., 1982. – С. 62.
2
Кравець О. Сімейний побут та звичаї українського народу. – К., 1966. – С. 29.
3
Левицкий О. Обычные формы заключения браков в Южной Руси в XVI – XVII вв. //
Кіевская старина. – 1900. – № 1. – С. 1-5.
4
Сумцов Н. Досветки и посиделки // Кіевская старина. – 1886. – № 3. – С. 421-444.
5
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край:
материалы и исследования, собранные действительным членом П. П. Чубинским. –
СПб., 1877. – Т. 6. – С. 45.
6
Охримович В. Значение малоруссских свадебных обрядов и песен в истории
эволюции семьи // Этнографическое обозрение. – 1891. – № 4. – С. 74.
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Проте норми офіційного права дещо відрізнялися від звичаєвих. В
Україні до кінця XIX ст. звичаєве право, що було основним чинником
регулювання взаємовідносин між людьми, в основних рисах увійшло в
закони державного права1. Звичаєве право суттєво впливало на
соціально-демографічні характеристики, норми одруження, характер
внутрішніх
сімейних
відносин,
народжуваність,
міжетнічне
спілкування.
Існувало законодавство, що регулювало шлюбно-сімейні відносини
народу України. Як відомо, основою сім’ї є шлюб, як санкціоноване
суспільством взаємовідношення статей. Природно, що питанням
одруження в звичаєвому та й державному законодавстві надавалось
особливо великої уваги. Відповідно до звичаєвого права шлюб являв
собою договір батьків нареченого й нареченої. При цьому
обов'язковою умовою була взаємна згода нареченого й нареченої і
благословення батьків. В "шлюбних" листах актових книг XVII ст. це
положення формулювалося так: шлюб відбувається "за власної хуті і
по милості своїй", але за умови "благословення родителів"2. У випадку
одруження без згоди батьків діти втрачали право на спадщину.
Шлюбу як юридичному акту створення сім'ї за звичаєвим правом
надавалося величезного значення. Про це свідчать як існуючі
положення про визнання законності лише того шлюбу, котрий
відбувається за народними звичаями у вигляді "весілля", так і
положення, згідно з яким суд міг навіть помилувати ув'язненого, якщо
з ним вирішила взяти шлюб дівчина3.
Звичаєвим правом регламентовано також вік вступу до шлюбу і
вікове співвідношення нареченої та нареченого. Серед українців
звичайною в XVIII- XIX ст. була практика раннього вступу до шлюбу4
і законодавство вітало як ранній шлюб, так і багатодітність та міцність
сім'ї, що й визначалося перш за все економічними факторами.
Російська імперія була зацікавлена в зростанні чисельності громадян,
особливо необхідних для поповнення армії, що забезпечує міць
держави, а також у зміцненні сім’ї як основи відтворення суспільства.
Ця норма звичаєвого права знайшла своє відображення в прийнятому
"Своде законов Российской империи" через те, що багато положень
звичаєвого права відповідало інтересам держави. При цьому в
законодавчому порядку визначався мінімальний і максимальний вік
вступу до шлюбу. Отже, відповідно до статті 1 "Своду законов
Росийской империи"5 мінімальний вік вступу до шлюбу для юнаків
1
Александров В. Обычное право крепостной деревни России XVIII – начало XIX вв.
– М., 1980. – С. 16.
2
Київський центральний архів, актова книга № 2045, арк. 235.
3
Левицкий О. Обычай помилований преступника, избранного девушкой в мужня //
Кіевская старина. – 1905. – № 1. – С. 89-97.
4
Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край:
материалы и исследования, собранные действительным членом П.П. Чубинским. – СПб.,
1877. – Т. 6. – С. 45.
5
Свод законов Российской импрерии. – Кн. І, разд. І. – С. 1.
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визначався 18, для дівчат – 16 років. Заборонялося вступати до шлюбу
особам за 80 років.
Великий вплив на формування шлюбно-сімейного права здійснювала
церква. Особливо прискіпливо церква ставилась до міжетнічних
взаємовідносини на рівні шлюбу і сім'ї, відповідно вони регламентувалися
цілим рядом правових положень.
Відповідно до офіційного права вступ до шлюбу обмежувався
тлумаченнями релігійного порядку. Так у "Своде законов Российской
империи" відповідні статті «не радили» російським підданим
православного і римсько-католицького віросповідання шлюб з
нехристиянами, а протестантам – шлюб з язичниками заборонявся1. Іноді
заборонявся шлюб православних із католиками, християн – з
представниками іудейської і магометанської релігій.
Важливим аспектом процесу розвитку сім’ї і формування шлюбносімейного права є стабільність шлюбного союзу. Ця проблема вивчається
дослідниками в контексті соціально-економічних перетворень, в тому
числі й перетворень шлюбно-сімейних відносин. Основний вплив на
процес стабілізації сім’ї мали звичаєве та державне право, а також
релігія, що освячувала шлюб і непорушність патріархальної сім’ї.
Згідно з законами державного права, шлюб міг бути розірваний лише
за наявності досить важливих обставин, зокрема при відсутності дітей
у подружжя або ж серйозної хвороби в одного з них, що не дозволяла
йому брати активну участь у життєдіяльності сім’ї.
Відповідно формувалося і звичаєве право, що також стояло на
захисті такої сім’ї, котра могла успішно відтворювати себе й
забезпечувати засобами існування. Фактично і звичаєве право
захищало уклад сім’ї, що ґрунтувалася на патріархальних принципах:
підпорядкування дружини чоловікові і всіх членів сім’ї главі сім’ї. Про
це свідчать існуючі тоді форми покарання того з подружжя, хто
виступав ініціатором розірвання шлюбу. Відповідно до звичаєвого
права українців головну відповідальність за моральний стан сім’ї, у
тому числі й за моральну поведінку дружини, ніс її глава. Чоловік мав
не лише контролювати поведінку дружини, а й карати її у випадку
неправильної (з точки зору норм звичаєвого права) поведінки2.
Реалізація норм звичаєвого права для зміцнення сім'ї здійснювалася
при посередництві громади, яка суворо слідкувала за укладом сім'ї,
моральною поведінкою подружжя, а у випадку їх неправильної
поведінки – суворо карала. "Коли б трапилося так, що чоловік пішов
від дружини, або дружина від чоловіка в інше господарство, тоді
громада повинна намагатися їх повернути. А коли вона пішла до
другого. або він до другої – повинні при штрафі в десять гривен
одружитися. Чи впіймати, а впіймавши, судити за законами права"3.
1

Там само. – С. 8.
Права за якими судиться малоросійський народ 1743 року / Упор. К.А. Вислобоков.
– К., 1997. – С. 14.
3
Там само. – С. 24.
2
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Суворо засуджувала громада і легковажне ставлення подружжя до
своїх обов'язків, невірність у шлюбі. Невірність суворо засуджувалася
звичаєвим правом не лише та, що проявлялася з боку дружини, а також
і з боку чоловіка. В тому й іншому випадках винні каралися значним
грошовим штрафом або ж ув'язненням. Більше того, карали тих, хто
мав позашлюбних дітей. Залежно від ступеня провини винуватець міг
бути підданий фізичній розправі.
Насправді більшість дружин того часу були вірними і надійними
подругами своїх чоловіків у різних життєвих обставинах. Добрий
чоловік нічого не робив не порадившись з дружиною. Знайомлячись із
різного роду записами південних земель України XVI – XVIІ в. видно,
що коли чоловік продавав чи іншим чином відчужував своє особисте
майно, він вважав за потрібне нагадати в акті, що робить це
"порадившись зі своєю жінкою милою"1.
Відомо, що звичаєве право надавало особливої уваги розвитку сім'ї,
її зміцненню, а також дотриманню моральних норм у шлюбно-сімейних
відносинах. Недотримання цих норм вважалося порушенням звичаєвого
права, каралося відповідно, а також порушенням офіційного права, за що
винуватець ніс відповідно кару згідно з судовими рішеннями.
Аналізуючи рішення волосних судів, неважко зрозуміти ставлення
українців до сімейних відносин, до чистоти моралі, до зобов'язання
подружжя жити разом і обов'язків батьків слідкувати за моральністю
дітей.
Породжений об’єктивними соціально-економічними умовами і
тісно пов’язаний з ним громадський побут кожного етносу – не
застигле явище, а динамічна система, у якій постійно відбувається
взаємодія старих і нових форм. У цьому складному процесі традиції
трансформуються,
а
інновації
через
компромісні
форми
перетворюються на традиції. Таким чином забезпечується живий
зв’язок історії, передаються культурні надбання від покоління до
покоління, без якого не може існувати жоден народ.
Окремі норми шлюбно-сімейного звичаєвого права закріплені і в
офіційному законодавстві сучасної України. Мудрість народу вказує
вірний спосіб розв’язання багатьох питань сьогодення.

1

Київський центральний архів. Актова книга № 2118, арк. 310.
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Горенко Л.І. (Київ)
УКРАЇНА ТА РОСІЯ В КОНТЕКСТІ
КУЛЬТУРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН XVIII ст.
Статтю присвячено висвітленні взаємин між Україною та Росією
впродовж XVIII ст. у царині освіти, культури та музичного
мистецтва. Особливо враховано геополітичні та історичні реалії
цього періоду. Метою статті є висвітлення діяльності гетьманськостаршинського середовища та його представників у плеканні та
поширенні зразків національної культури як в Україні, так і поза її
межами.
Особливі відносини склалися між Україною та Росією у XVIII ст.
Це було зумовлено, перш за все, геополітичними та історичними
реаліями, які проявилися у період України-Гетьманщини. Так, за часів
козацько-гетьманської держави (1648–1764) суспільно-політичні
обставини активізували політичні і культурні зв’язки між Україною та
Росією. Особливу роль у посиленні цих зв’язків відігравала діяльність
гетьмансько-старшинської верстви, яка складала верхівку державноадміністративного апарату. Завдяки цим зв’язкам українське
культурно-музичне життя в умовах козацько-гетьманської держави
набувало нових форм та змісту, поширювалося за межі України, а
також суттєво впливало на культурно-музичне життя інших держав
насамперед Росії.
Як відомо, гетьмани та козацька старшина брала участь у
дипломатичних заходах уряду Гетьманської держави. Українських
гетьманів під час таких заходів супроводжували генеральна, інколи й
полкова старшина. У складі делегацій почесне місце займали
українські виконавці (співаки, бандуристи, лірники, скрипалі) та
оркестрові музиканти, як частина “почоту” гетьмана, що належав до
традиційної форми тогочасного етикету. Так, музичні колективи та
виконавці супроводжували гетьманів під час їх службових поїздок до
російських столиць – до Москви та Петербурга (з 1703 року). У
вересні 1665 р. відбулася перша поїздка гетьмана І.Брюховецького до
Москви у супроводі 535 чол., серед яких були “многие вспеваки”1. Під
час поїздки гетьмана І.Мазепи до Москви (1689 р.) його
супроводжували вісім гетьманських “дворян”, а також 70 дворових
людей, 50 драгунів та 12 музикантів [за свідченням К.Харламповича:
10 трубачів та 5 музикантів, тобто скрипалів]2. У 1705 р. з гетьманом
до Москви їхав численний почет на 200 підводах. Крім генеральної
1
Щербаківський Д. Оркестри, хори і капели на Україні за панщини // Музика. –
1924. – № 7-9. – С. 141-155; № 10-12. – С. 205-215.
2
Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. –
Казань, 1914. – Т. 1. – С. 324.
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старшини і полковників з їх слугами, при І.Мазепі знаходилися
канцелярист, конюший, аптекар, лікар, музиканти, дворяни,
дворецький, покойові слуги, скарбник, челядник і хлопці. Серед
придворного почту гетьмана І.Скоропадського у його дипломатичних
посольствах 1718 та 1722 рр. до Москви згадуються трубачі1. Під час
перебування гетьмана К.Розумовського у Петербурзі (1756–1757 рр.)
та Москві (1762–1763 рр.) серед придворних чинів були чотири
трубачі й литаврщик2.
31.XII.1728 р. з Глухова до імператорського двору в Москву
відряджено “в делах Малороссіи” старшинську депутацію у складі:
сотника Г.Стороженка, бунчукових товаришів С.Миклашевського та
Г.Гамалія й отамана городового глухівського, а також “по
предложению Ея величества посылаются два дишканцести да два
алцести”3. Фактично це були своєрідні форми концертування
(виступи) українських музичних колективів та виконавців за межами
України. Ця традиція була продовжена за часів правління гетьмана
К.Розумовського. Так, у 1753 р. з великим успіхом виступав у Москві
Глухівський придворний театр К.Розумовського4. Як нотує у
щоденнику М.Ханенко, у складі театру був регент Глухівської хорової
капели Корнелій Юзефович5. Очевидно, на концертах цього колективу
в Москві був присутній особисто М.Ханенко. Крім того, у середині
XVIII ст. відомим був театр Д.Ширая, який неодноразово здійснив
гастрольні подорожі за кордон. Отже, активізація українськоросійських культурних зв’язків протягом ІІ пол. XVII–XVIII ст.
сприяли презентації українського музичного мистецтва в Росії та за
кордоном. Музичні колективи та окремі виконавці, які
супроводжували гетьманський уряд, разом з придворними та іншими
музикантами столиці неодноразово брали участь у святкових
урочистостях (паради, церемонії нагородження, коронування,
святкування військової перемоги та підписання мирної угоди), а також
придворних балах, маскарадах та асамблеях; святкування
тезоіменитства і днів народження російських імператорів; були
присутні на траурних церемоніях тощо. Як виявляється, під час таких
заходів українські виконавці зустрічалися із своїми земляками.
“Щоденні записи” (“діаріуш”) генерального хорунжого М.Ханенка,
ведені під час поїздки гетьмана І.Скоропадського до Москви
1
Центральний державний історичний архів України в м.Києві (далі – ЦДІА
України), ф. 269, оп. I, спр. 2275, арк. 2-3 зв.
2
ЦДІА України, ф. 269, оп. I, спр. 3442, арк. 2-5 зв.; спр. 4133, Ч. 1, арк. 3, 60-61;
спр. 2275, арк. 2-3 зв.; спр. 4440, арк. 1-3 зв., 7-8; спр. 4455, арк. 2-3; спр. 1724, арк. 1-1
зв.; спр. 3882, арк. 2-5.
3
Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (далі –
ІР НБУ), ф. I, од. зб. 53762 (Лаз.), арк. 399.
4
Кузьмін М.І. Кріпацькі хори, оркестри і театри // Кузьмін М.І. Забуті сторінки
музичного життя Києва. – К.: Муз. Україна, 1972. – С. 12-13.
5
Ханенко Н. Дневник генерального хорунжего Николая Ханенка (1727–1753 гг.). –
К.: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. 484.
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оповідають, що 18 січня 1722 р. гетьман прибув у Москву для
святкування укладання Ніштадського миру. А вже 28 січня М.Ханенко
описує святкування річниці укладання Ніштадського миру, у якому
брали участь учні греко-латинської академії (серед них було багато
українців)1. Гості, у тому числі, гетьман з дружиною, були присутні на
феєрверку та під час обіду, де грали трембачі та литавристи. Очевидно,
у цих заходах брали участь і військові музиканти, які супроводжували
гетьмана І.Скоропадського під час поїздки. Діаріуш (від 31.01.1722 р.)
також відзначає розкіш галерної святкової подорожі від с. Всесвятське
до Москви, у якій брали участь гетьман з генеральною старшиною і
полковниками (ніжинським, прилуцьким та гадяцьким)2.
Як виявляється, гетьмани під час перебування у російських
столицях, зустрічалися зі співаками та музикантами придворної
імператорської капели, більшість з яких були українського
походження. Як повідомляє вже названий “Краткий журнал о поездке
гетьмана Д.Апостола в Москву”, у пасхальну неділю 7.04.1728 р. на
обід до гетьмана Д.Апостола “изволил приехать” цар Петро II
(Олексійович) “со всею монаршею Ассамблеею”, а також була
присутня “капела государева (императорская)”. Коли гості роз’їхалися,
“музыку Гетман удержал”, при якій “з своими малороссіянами ещё
довольно изволил быть и веселитися3.
У зв’язку зі службовими та особистими справами представники
генеральної старшини часто приїздили до Петербурга та Москви. Із
записів дізнаємося про їх зустрічі (Я.Марковича, М.Ханенка,
П.Апостола, А.Горленка, Я.Лизогуба та ін.) з придворними
бандуристами та півчими, більшість з яких були українського
походження. Це бандуристи Єрмолай Санкевич, Іван Олексійович;
”півчий малий” Івашка Павлов; співаки – Іван Максимов, Гаврило
Головня, Максим Богуш, Петро Лазорович, Яким Миронович, Семен
Тихонович (Тихонов), Лозовський, Іван Ісаєв Іскус, Федір
Коченевський, Кирило Рубановський (Рубан), Григорій Михайлович
Любисток; придворні камер-музиканти (“скрипцисти”) Василь
Стефанов з Коропа та Стефан Васильєв з Березної, а також уставщик
придворних півчих Іван Петров (Поповський). Частими гостями у
Я.Марковича та М.Ханенка в Петербурзі були гуслярі та бандуристи
графа І.С.Гендрікова, півчі графа П.Б.Шереметєва, та лютнист князя
О.Д.Голіцина – Іван Романов. Я.Маркович розповідає про придворного
гусляра Матвія Маньковського, за якого вийшла заміж дочка одного із
чернігівських дворян Карпеки. Серед гостей Петра Апостола
(молодшого сина гетьмана Д.Апостола) у Петербурзі були придворний
священик Федір Дубянський, співак Лук’ян, бандурист графа Сапеги
1

Маркевич Н. История Малороссии. В 5-ти томах. – М., 1842. – Т. 2. – С. 561.
Ханенко Н. Диариуш или журнал, т.е. повседневная записка случающихся при
дворе гетмана Иоанна Скоропадского, оказий и церемоний. – М.: Университетская
типография, 1858. – С. 23-24.
3
ІР НБУ, ф. VIII, од.зб. 162, м/80, арк. 16 зв.-17 зв.
2
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та родина придворного музиканта Разена, а також П.Апостол
“виконував особливе прохання” придворного капельмейстера
(очевидно, переклад іноземного тексту одного з музичних творів).
Також серед гостей бунчукового товариша А.Горленка були “певчие
малые цесаревни”. Щоденник М.Ханенко оповідає про поховання
українського співака (“басеста”) “дворцовой певческой музики” й
одночасно ієромонаха Олександро-Невського монастиря Іоасафа
(11.VII.1746 р.).
Найвідомішим серед музик був Григорій Михайлович Любисток
(Григорій Михайлов; справж. прізв. невід.) – бандурист імператриці
Єлизавети Петрівни. Його ім’я трапляється дуже часто у записах
Я.Марковича та М.Ханенка саме у 40-х роках XVIII ст., оскільки
автори щоденників були частими гостями в нього. В щоденниках
згадується і про вінчання “півчих государевих” Г. Любистка, Кирила
Іванова “сина Парафієвського”, Петра Федоровича “сина” у Петербурзі
(1742 р.) та Гаврила Головні в Глухові (1743 р.). Крім того, записи
М.Ханенка подають цілу низку біографічних фактів про Г.Любистка: у
1743 р.– отримав дворянський титул, у 1748 р. – нагороджений
полковничим рангом, у 1749 р. придбав маєтки у полковника
Лубенського полку Василя Савича (купчі документи Г.Любистка
засвідчували М.Ханенко, В.Гудович, полковник Божич). Запис у
щоденнику від 3.04.1749 р. свідчить про спілкування Г. Любистка та
І. Лизогуба. Були придворні півчі і серед гостей генерального обозного
Якова Лизогуба у Петербурзі (1746 р.)1. Усе це свідчить про те, що
існували тісні контакти між гетьманською старшиною і придворними
музикантами, які служили в Петербурзі і насамперед з тими, хто були
українського походження та земляками.
Найчастіше українські співаки та музиканти зверталися до
гетьманів з проханням про повернення в Україну й надання
відповідного документа (паспорта).“Краткий журналъ о поездке в(ъ)
Москву гетьмана Д.Апостола” повідомляє, що 23.02.1728 р. “явился к
Его Ясневелможности” Афанасій Резукович, який служив “в дому при
спевальной музике” князя Меньшикова. Цього ж дня співаку видано
паспорт “на свободний пропуск, где похочет в Малой Россіи жить
было невозбороненно”2. У середині XVIII ст. велику кількість
паспортів (для повернення в Україну) було видано абшитованим
придворним співакам Похідною військовою канцелярією гетьмана
К.Розумовського. Також канцелярія надавала паспорти батькам (“для
пропуску в Санктпетербург и обратно в Малую Россію”), які
відвідували своїх дітей під час придворної служби. У свою чергу,
придворні співаки та музиканти зверталися до гетьмана
1
Горенко Л.І. Музичний побут гетьмансько-старшинського середовища другої
половини XVII –XVIII ст. в Україні // Науковий вісник Національної музичної академії
України ім. П.І.Чайковського: Музичне виконавство. – К.: НМАУ, 2000. – Вип. 14. –
Кн. 6. – С. 73.
2
ІР НБУ, ф. VIII, од. зб. 162, м/80, арк. 6.
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К.Розумовського про призначення їхніх батьків на старшинські
посади. Як, наприклад, придворний камор-музикант (1755 р.) Стефан
Абрамовський “просил поставить отца своего, живущего в местечке
Березном, атаманом городовим на место нынешнего атамана
березинскаго Ивана Михневича”1.
Перебуваючи у російських столицях, представники генеральної
старшини стають передплатниками іноземних газет (з 40-х років
XVIII ст. – паризьких та амстердамських газет); купують книжки та
картини для власних маєтків, а також на замовлення “правителів
Малоросії” (П.Бібікова, О.Шаховського) купують музичні інструменти
та ноти з європейського та вітчизняного репертуару; передають
особисті листи, документи тощо. Перебуваючи у Москві та
Петербурзі, представники гетьманського уряду знайомляться з
європейськими зразками оперного та камерно-симфонічного
мистецтва. Як відомо, у 1742 р. на коронацію Єлизавети Петрівни в
Москву прибула старшинська депутація у складі лубенського
полковника Петра Апостола, бунчукових товаришів Якова Марковича,
Григорія Лизогуба та Андрія Горленка. Мемуарний запис у щоденнику
Я.Марковича повідомляє, що українська делегація 29.05.1742 р. була
присутня на прем’єрі опери І.Хассе “Милосердие Тита” (пролог до
опери написав Я.Штелін, музика Д.Далольо та Л.Мадоніса),
приурочена до святкування коронації імператриці Єлизавети. Крім
того, Я.Маркович разом з Андрієм Горленко протягом лютого-жовтня
1742 р. часто були “во дворце на комедіях італьянских и операх” та
“услаждались музикой и пением”.
У 1745 р. старшинська депутація в складі генеральної старшини
Я.Лизогуба, В.Гудовича та М.Ханенка їздили до Петербурга з
клопотанням про повторне відновлення гетьманства. Депутати були
затримані у Петербурзі до кінця 1749 р., коли генеральний обозний
Я.Лизогуб помер. Про культурно-мистецькі події цього періоду є
відомості в щоденнику генерального хорунжого М.Ханенка.
Перебуваючи в Петербурзі, Я.Лизогуб, В.Гудович та М.Ханенко були
запрошені на весілля К.Розумовського (відбулося у жовтні 1746 р.). На
основі розшифрування записів у щоденнику М.Ханенка встановлено
низку оперних вистав, які відвідували українці. Так, протягом січнягрудня 1746 р. вони регулярно були “на итальянских операх в
комедиальном доме”: на прем’єрі опери Францеско Арайя “Сципіон”
(8.IX.1746), а також декілька разів були на опері ”Милосердие Тита”
І.Хассе (9.01 та 21.XII.1746 р.). Як свідчать мемуарні записи,
М.Ханенко, перебуваючи у Петербурзі (1745, 1746, 1748, 1749 рр.),
постійно відвідував оперні вистави, серед них: ”Митридат” Ф.Арайя
(26.IV.1747 р.), опера “Пастораль” (7.IX.1748 р.), а також французькі та
німецькі комедії. Під час перебування в Москві, Я.Маркович у
щоденнику занотував 1 березня 1729 р.: “ездили с Гамалеею до
1

ЦДІА України, ф. 269, оп. I, спр. 1710, арк. 2-7 зв.
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кунштов или кукол каких-то, которых мастер с танцами нам
представлял. Ввечеру заезжали до Петра Апостола, где фабулу
слышали о Турандот и Калеф”.
Характерною
ознакою
українсько-російських
культурномистецьких зв’язків ІІ пол. XVII–XVIII ст. став процес залучення
діячів української музичної культури (музикантів, співаків, диригентів,
композиторів та педагогів) до Росії, зокрема – до Москви та
Петербурга. Факти міграції українських співаків та музикантів існують
від середини XVI ст. Але після 1654 р. помітно збільшується мода до
української пісні та виконавців при царському дворі, що прискорює
міграцію з України навіть цілих музичних колективів з диригентами та
композиторами, які протягом XVII–XVIII ст. поповнювали два
державні хори в Росії: Синодальний хор у Москві (з 1701 р.) та
Придворну капелу в Петербурзі (з 1703 р.). Необхідно підкреслити, що
юридичного закону про вербування співаків з України ніколи не
існувало. Але як факт існували систематичні набори протягом двох
століть, які набували статусу культурно-політичних акцій, а саме:
“Высочайшие Императорскаго величества указы” про набір співаків з
України надсилалися тільки до гетьманів і надавалися у директивній
формі (“надлежит послать”, “повелеваем Вам выбрать” і “отправить к
Нам как найскорее”, тому обов’язково передбачали незаперечне й
термінове їх виконання. Відбір таких виконавців на території України
проводили військові канцеляристи, які були музично освіченими, а
також придворні співаки, регенти й уставщики українського
походження. Як свідчать історичні документи, у 1688 р. гетьман
І.Мазепа прислав до царського двору в Москву півчих – одного з
Києво-Печерської лаври, а трьох – із Київського братського
монастиря1. За часів правління гетьмана І.Скоропадського виявлено
набори співаків 1714, 1718 рр., які проводив государевий дяк і регент
І. Поповський. За період гетьманування П. Полуботка виявлено набір
1722 р., який здійснював придворний співак І. Константинов.2 Під час
правління Д. Апостола відомі набори 1728, 1729, 1730, 1732 років. Є
дані про набори співаків у період міжгетьманства (1736, 1737, 1738,
1739 рр.), які проводили у 1738 р. викладач Глухівської співацької
капели Федір Яворський (1738, 1741 рр.) та сотник Олександр
Брежинський (1738 р.); співак-басист Федір Павлов та Яків
Благотворитель (1739 р.); придворні співаки Гаврило Головня (1742 р.)
та Семен Тихонов (1746, 1748 рр.). Існували й довготривалі набори
співаків, які тривали декілька років. Так, з 1746 до 1750 рр. набір
співаків до імператорської капели проводив сотник Лохвицький,
Лубенського полку Кирило Качановський, який раніше був
придворним співаком Імператорської капели у Петербурзі. За часів
правління К.Розумовського виявлено набори, які проводили придворні
1
Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. –
Казань, 1914. – Т. 1. – С. 318.
2
ІР НБУ, ф. I, од. зб. 66720 (Лаз.), арк. 25 зв., 62, 86.
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співаки Степан Андрієвський (1758 р.), Роман Богданович (1763 р.) та
придворний уставщик Марко Полторацький (Марко Федоров)
(1763 р.).
Представники генеральної старшини, зокрема Я.Маркович та
М.Ханенко, підтримували контакти з тими людьми, які приїжджали в
Україну для набору півчих у Придворну співочу капелу в Петербурзі.
Про це свідчить той факт, що М.Ханенко передає в Москву
13.01.1746 р. листа до Красінського “через півчого придворного,
посланого в Україну для набору півчих. Інший щоденниковий запис
М.Ханенка від 19.02.1749 р., зроблений у Москві, повідомляє про
приїзд відомого українського співака Марка Полторацького з листом
від генерального осавула Якубовича. Можливо, він проводив набір
півчих з України для Петербурга. У щоденнику Я.Марковича від
20.XII.1733 р. повідомлено, що «приїхав з Москви Михайло Циганчук і
розповідав, що донька Федора Карпеки у Петербурзі вийшла заміж за
Манковского гуслиста придворного и свадьба их во дворце
государевом отправлялася”1.
Систематичні
набори співаків до імператорського двору не
обминали й родини полкової та сотенної старшини, яка неохоче
віддавала своїх малолітніх дітей і використовувала всі можливості,
щоб уникнути цієї акції. Важливу підтримку щодо цього надавала
Генеральна військова канцелярія. Наприклад, під час набору 1722 р.,
який проводив придворний півчий Іван Костянтинов, з Генеральної
військової канцелярії до полковника наказного Прилуцького
13.XI.1722 р. “писано, як ответствовати в Коллегію об неданнию сына
ещё в дитинном возрасте” полкового прилуцького хорунжого
придворному співаку І.Константинову на випадок, коли “в оную
пришлёт доношение певчий”2. Але таких випадків було небагато.
Основна маса все ж потрапляла в число придворних служителів. Серед
малолітніх придворних співаків були діти сотенної старшини: Лук’ян
Голуб, який всупереч його волі та клопотання батьків, відправлений
графом Г.Головіним до Петербурга, де співав при його дворі до
1741 р.; син поручика Опішнянської сотні Гадяцького полку Артем
Панченков – “малолетний певчий” імператорського двору у Москві (з
1754 р.), потім переведений до Петербурга тощо.
В архівних документах згадуються імена дітей та родичів полкової
та сотенної старшини, які перебували придворними співаками та
музикантами. Серед них: “дворцовый певчий” Петро Жила – син
сотника Київського полку Єремеї Жили; придворний співак Михайло
Половинка та камерлакей Андрій Половинка – племінники
бунчукового товариша Глухівської сотні Петра Запорожченка;
придворний півчий Іван Седринський – племінник бунчукового
товариша Івана Полторацького; придворний півчий Прокофій
1
Ханенко Н. Дневник генерального хорунжего Николая Ханенка (1727–1753 гг.). –
К.: Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1884. – С. 339.
2
ІР НБУ, ф. I, од. зб. 66720 (Лаз.), арк. 71.

161

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

Полтавцов – брат військового канцеляриста Полтавської полкової
канцелярії Семена Чернявського; придворний півчий Іван
Павловський (Іван Йосифов) – праонук сотника Почепського Наума
Нодери та зять бунчукового товариша Леонтія Галецького;
придворний співак Тимофій Довгопольський – син Остерського
сотенного писаря Матвія Довгопольського; придворними співаками
були “пасинки” Седнівського наказного сотника Василя Степанова, а
також діти козацької старшини – придворний камор-музикант Степан
Абрамовський та півчий Іосиф Роговський.1 Архівні акти державних
установ Гетьманщини свідчать, що представники полкової та сотенної
старшини відвідували своїх дітей та родичів у Петербурзі та Москві.
Зберігаються численні листи, доношения, клопотання до гетьманів про
надання паспортів, подорожних листів щодо цього.
Існували випадки, коли до Придворної співацької капели
потрапляли представники генеральної та полкової старшини. Вони
переривали військову службу в зв’язку з викликом до імператорського
двору. Так, Іван Седринський до перебування при імператорському
дворі “в певческой музыке” (з 1752 до 1755 рр.), відбував “войсковую
службу”, яку планував продовжити разом із своїм дядьком –
бунчуковим товаришем Іваном Полторацьким після повернення в
Україну. Канцелярист Афанасій Забузький також спочатку “находился
в службе при делах письменных” Ніжинської полкової канцелярії.
Відповідно до указу від 31.III.1760 р. імператриці Єлизавети Петрівни
був у числі “двенадцати певчих самых лучших голосов”, направлених
до російської посольської церкви м.Кенігсберг (тепер м.Калінінград,
РФ), де перебував до березня 1763 р. Навесні 1763 р. він повернувся в
Україну і продовжив службу “в званіи подканцеляристском”
Ніжинської полкової канцелярії, де працював до 1770 р.2
Придворні співаки та музиканти після звільнення зі служби
отримували “абшит” (відставку), поверталися в Україну і поступали на
військову службу. Павловський Іван Йосифов, ”абшитованный
придворный певчий”, 1759 р. повернувся в Україну, де одружився на
доньці бунчукового товариша Леонтія Галецького. Клопотав перед
гетьманом К.Розумовським
“о пожаловании Его в войсковые
товарищи”, враховуючи службу при дворі та “по примеру предков
своих”. 19.III.1759 р. виданий універсал за підписом гетьмана
К.Розумовського “при малороссийской печати”, де зазначено: ”оного
Павловского к отправлению войсковой службы усматривать годность
и определяем Его войсковым товарищем”. 23.III.1759 р. “приведён к
присяге от Походной Генералной канцелярии в церкви Рождества
Пресвятые Отцы” в Петербурзі у присутності військового
канцеляриста Григорія Оробійовського. Седринський Іван, який у
1752–1755 рр. перебував при імператорському дворі “в певческой
1

ЦДІА України, ф. 269, оп. I, спр. 1832, арк. 2-5 зв.
ЦДІА України, ф. 269, оп. I, спр. 3289, арк. 11-11 зв., 13-13 зв., 28-29, 33; спр. 4133,
ч. 1, арк. 23 зв., 24, ч. 2, арк. 167 зв., 168.
2
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музыке”, планував після повернення в Україну відбувати “войсковую
службу” разом із своїм дядьком – бунчуковим товаришем Іваном
Полторацьким1.
Отримавши “абшит”, придворні співаки поверталися в Україну й
поступали на службу в Генеральну військову канцелярію, полкові й
сотенні канцелярії Лівобережної України. Серед них: Григорій
Светноковський (Свитюк), – канцелярист Чернігівської полкової
канцелярії; Афанасій Забузський – продовжив службу “при делах
письменных” у Ніжинській полковій канцелярії та багато інших.
Придворних співаків та музикантів після завершення служби
відповідним імператорським указом призначали на “сотенний уряд”,
серед них: Троцина Антон у 70–80-ті роки XVII ст. співав при дворі
царівни Софії Олексіївни у Москві, після повернення в Україну став
срібнянським сотником (1707–1737 рр.). Мав довір’я гетьмана
І.Скоропадського, який часто посилав його в державних справах до
Москви. Указом імператриці Анни Іоаннівни від 23.XII.1737 р.
”пожаловано придворного покоевого служителя, гуслиста Матвея
Манковського в сотники Глуховской сотни Нежинського полка”, де й
працював у 1737–1739 рр. Відповідно до указу імператриці Єлизавети
Петрівни 19.XI.1742 р. “дворцового певчего” Петра Жилу призначено
сотником Київського полку “на место отца Его Єремея Жили,
уволняемого за старостию, отъ службы”. Микола Кленус в 11 років
“взят был ко двору в певческую музыку” до Петербурга, де перебував
на службі протягом п’яти років (1738–1743 рр.). Після втрати голосу
повернувся в Україну, з 1743 р. служив у Ніжинській полковій
канцелярії, з 1757 р. – призначений сотником Поповським
Ніжинського полку і був на посаді до 1761 р. Хома Іванов ще
хлопчиком відправлений до Петербурга, у 1740–1744 рр. був солістом
Придворного хору. У 1744 р. повернувся до Новгород-Сіверська, де
став сотником2. Відомим солістом Придворного хору 40-х років був
Кирило Каченовський (брат Федора Каченовського), якого після
повернення в Україну з 1746 р. призначено лохвицьким сотником. Ще
один соліст Придворного хору 40-х років Кирило Козеневський, у
1746 р. призначений сотником Лубенського полку3. Традиція
отримання старшинських посад придворними службовцями існувала
ще в кінці XVIII ст. після скасування козацько-гетьманської держави.
Так, завдяки гетьмансько-старшинській верстві відбувалися
українсько-російські культурні зв’язки протягом ІІ пол. XVII–
XVIII ст., які сприяли презентації українського музичного мистецтва,
зокрема – в Росії.

1
ЦДІА України, ф. 269, оп. I, спр. 1653, арк. 2-3 зв.; спр. 436, арк. 3-3 зв.; спр. 4483,
арк. 2-4 зв.
2
Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. –
Казань, 1914. – Т. 1. – С. 839.
3
Там само. – С. 832.
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Перебуваючи в російських столицях, представники гетьманськостаршинського середовища підтримували земляцькі контакти з
діячами української культури (як духовними, так і світськими), які
працювали в Росії; з українськими митцями, які перебували у складі
придворних колективів Російської держави (імператора, дворян,
сановників, духовних осіб), а також придворними бандуристами,
співаками та інструменталістами. Фактично становлення мистецьких
центрів у Росії (Придворна імператорська співацька капела,
Придворний театр О.Розумовського та ін.) відбувалося за участі
залучених, підготованих в Україні “самородків”. Важливими
видаються творчі контакти представників гетьманського середовища з
відомими
іноземними
виконавцями,
композиторами
та
капельмейстерами, які співпрацювали з українськими музичними
колективами і періодично перебували в Україні. Так, гетьманськостаршинська верства була тим історичним посередником, завдяки
якому відбувалися як політичні, так і культурно-мистецькі зв’язки між
Україною та Росією впродовж XVII та XVIII ст.

Гавеля Б.Р (Київ)
ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В КОНТЕКСТІ
ПОЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ ХІХ СТОЛІТТЯ
(історико-культурологічний аспект)
У статті здійснюється комплексний аналіз основних форм
політичної культури українського народу в контексті польського
національного визвольного руху ХІХ ст. (історико-культурологічний
аспект). Вивчаються витоки історичних, національних і соціальнополітичних поглядів видатних діячів української культури стосовно
розвитку політичної культури українського народу у ХІХ ст.
Політична культура є сукупністю соціально-психологічних
настанов, цінностей і зразків поведінки певних соціальних верств,
окремих громадян, які стосуються їх взаємодії з політичною владою.
Політична культура охоплює рівень знань та уявлень про політику,
емоційне ставлення до неї, що мотивує політичну поведінку громадян.
І. Дзюба на конференції „Політична культура українців” (1990 р.)
зауважив: „Політика і культура – поняття не дуже згідливі між собою, і
в чомусь навіть взаємовиключаються. Адже культура орієнтується
насамперед на мораль, а політика виходить з інтересів суспільної
групи. Але є й другий бік цієї суперечності: жодна культура не є
позаполітикою і політика неможлива без облагороджуючого впливу
культури. На стику цих суперечностей і витворюється та грань, яка
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називається політичною культурою”. За М. Кубаєвським елементами
змісту поняття „політична культура” є думки, почуття, оцінки
більшості громадян у їх ставленні до такого політичного об’єкта, як
держава, до гілок влади, до того, ким та як приймаються політичні
рішення. Таке ставлення включає у себе три рівні: гносеологічний,
коли кожен громадянин має знання про політичне життя своєї
держави, структуру політичних органів; аксіологічний, коли
громадяни виробляють для себе певні орієнтації, ставлення, установки
щодо політики; практичний, коли кожен громадянин активно чи
пасивно бере участь у політичному житті. Національні цінності
політичної культури: свобода, державність, гуманізм, справедливість,
бажання захистити незалежність та економічні інтереси держави.
Звідси – процес формування політичної культури має певний порядок
дій (операцій): формування елементів політичної культури; трансляція
вироблених елементів на усі регіони держави, на кожну соціальну
групу, на усе суспільство (політична соціалізація); функціонування
політичної культури; вдосконалення її системи відповідно до нових
умов життя (замкнений цикл).
П.М. Сас вважає, що характер суспільного життя великою мірою
визначається досягнутим рівнем політичної культури, яка постає
насамперед як витворені історично і спрямовані в світ політики
психологічні орієнтації, ментальність, самосвідомість, діяльні
політичні позиції. Звертаючись до історії України, вчений зазначає, що
складовими частинами політичної культури українського народу
завжди були більше або менше теоретично вмотивовані схеми (теорії,
концепції), а також система цінностей представників окремих
соціальних станів українського суспільства. На цій основі
формувалися певні установки, зразки і норми публічної поведінки,
окреслювалися межі актуальної політичної практики. Характер
політичної культури відображали у властивій їй знаковій системі –
ключові поняття і символи (наприклад, “народ”, “Русь”, “Україна”).
П.С. Сас вказує на те, що українська шляхта кінця XVI – першої
половини XVII ст. усвідомлювала свою належність до шляхетського
“політичного народу” Речі Посполитої, була носієм спільної для
шляхетства політичної культури, сповідувала традиційні для свого
середовища цінності, виявляла станову елітарність і солідарність,
патріотизм і любов до “політичної” вітчизни, демонструвала відданість
існуючій політичній системі. Це досить добре видно з системи
ціннісних засад шляхетства України. Йдеться насамперед про їхню
виразну спрямованість на категорії вольності, свободи, рівності, яким
надавалось пріоритетного значення1.
Коли йдеться про інтегрованість української шляхти в
“шляхетський народ Речі Посполитої”, то це не означає, що
1
Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша
половина XVII ст.). – К., 1998.
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українська, польська й литовська шляхта були тотожними в
культурному, ментальному, а також політичному відношеннях.
Домінуючою тенденцією політичних орієнтацій української шляхти
було відстоювання традиційного політико-правового статусу свого
регіону, політичної рівноправності українських і польських воєводств
Корони – польської частини Речі Посполитої. Специфічний
регіональний патріотизм української шляхти особливо яскраво
виявився у відстоюванні нею руської мови та православної релігії.
Православ’я безпосередньо пов’язувало “шляхетський народ” України
з усім “руським народом”. “Усі ми, руський народ” – такі
формулювання в політичних маніфестаціях шляхти могли з’являтися
тоді, коли йшлося про задоволення конфесійних прав православного
населення інкорпорованих українських земель. Для значної частини
української (а також білоруської) шляхти належність до православної
церкви була невід’ємним атрибутом способу життя. Православна
конфесія була для української шляхти не лише справою сумління, а й
тією сферою політичного життя, де реалізовувалися її станові права.
В історії міжнародних зв’язків політичне життя України ХІХ
століття характеризується як період, коли інститут гетьманства було
скасовано (ще у ХVІІІ ст.) і влада перейшла до Малоросійської колегії
на чолі з генерал-губернатором, тобто Україна стала однією із
провінцій Російської імперії; також була скасована і друга
Малоросійська колегія; припинила своє існування Гетьманщина,
замість неї утворили три намісництва: Київське, Чернігівське і
Новгород-Сіверське,
які
склали
Малоросійське
генералгубернаторство; було скасовано козацький полково-сотенний
військовий лад. Як наслідок усіх цих дій царського уряду, власне
політичне життя України практично завмерло. Таким чином,
актуальним є питання можливості формування політичної культури
українського народу в контексті польського національного
визвольного руху ХІХ століття (історико-культурологічний аспект).
Важливість дослідження випливає з необхідності визначення
основних закономірностей у взаємозв’язках між українським і
польським народами і має сприяти усуненню перешкод на шляху
наших суспільств до рівноправного членства в європейській
співдружності.
Мета дослідження полягає в узагальнюючому комплексному
аналізі основних форм політичної культури українського народу в
контексті польського національного визвольного руху ХІХ століття
(історико-культурологічний аспект).
Завдання дослідження:
встановити стан дослідження проблеми в українській і польській
історіографії та наявність відповідної джерельної бази;
розглянути історичні умови формування політичної культури
українського народу в контексті польського національного
визвольного руху ХІХ століття (історико-культурологічний аспект);
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проаналізувати суспільно-політичні і національно-історичні
чинники, на тлі яких відбувався розвиток політичної культури
українського народу ХІХ ст.;
здійснити характеристику політико-правової системи України в
період ХІХ ст. в умовах якої відбувалося формування політичної
культури українського народу;
показати динаміку розвитку політичної культури українського
народу в контексті польського національного визвольного руху
ХІХ ст.;
виявити вплив польського національного визвольного руху ХІХ ст.
на формування політичної культури українського народу;
визначити вплив української та польської політичної еліти на
формування політичної культури українського народу у ХІХ ст.;
вивчити витоки історичних, національних і соціально-політичних
поглядів видатних діячів української культури стосовно розвитку
політичної культури українського народу у ХІХ ст.;
проаналізувати характер політичної, освітньої і наукової взаємодії
України та Польщі, тематичну спрямованість співпраці політиків і
освітян в історико-культурологічному аспекті формування політичної
культури українського народу у ХІХ ст.
Предмет дослідження: суспільно-політичні і національно-історичні
чинники, на тлі яких відбувався розвиток політичної культури
українського народу в ХІХ ст.
Об`єкт
дослідження:
особливості
політичної
культури
українського народу в контексті польського національного
визвольного руху ХІХ ст. (історико-культурологічний аспект).
В своєму дослідженні автор спирався на праці таких вчених як:
М. Балінський, Т. Ліпінський, Т. Епсзтен, Д. Фіялек, В. Земкович,
А. Рашуба, Т. Василевський, T. Кравчук, Ф. Сисин, Ю. Губенко,
Л. Іванова, В. Тимофієнко, В. Карасев, М. Крикун, П. Кулаковський
О. Міщенко, П. Сас, О. Федорук та інших авторів1.
1
Balinski М., Lipinski Т. Starozytna Polska. – Warszawa, 1844-1846. – T. I – III;
Epszten T. Z pioren і paleta: Zaintere sowania intelektalne і artiktyctyczne ziemaństwa
polslriego na Ukrainę w II polowie ХІХ w. – Warszаwa: Neritoi; In-t historii PAN, 2005. –
589 с.; Sysin F. Between Poland and the Ukrainę: The dilemma of Adam Kysil. 1600-1653. –
Cambridge, 1985. – P. 28; Sysyn F. Stosunki ukraińsko-polskie w XVII wieku: rola
świadomości narodowej i konfliktu narodowościowego w powstaniu Chmielnickiego //
Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – 1982. – T. 37. – S. 83; Jelski А. Nieswiez // Slownic
geograficzny Krolestwa Polskiego. – 1886. – T. VII. – S. 36-122; Kodeks dyplomatyczny
katedry i diecezji wilenskiej / Wyd. J. Fijalek, W. Semkowicz. – Krakow, 1938. – Т. 1 (13871507). – S. 438-440; Rachuba А. Biala pod rzadami Radziwillow w latach 1568 – 1813 // Z
nieznanej przeszlosci Bialej i Podlasia; Wasilewski Т., Krawczuk Т. Biala Podlaska. – 1990. –
S. 36-40; Paszkiewicz U. Inwentarze I katalogi bibliotek z ziem wschodnich rzeczypospolitej
(spis za lata 1510 – 1939). – Poznan, 1999; Губенко Ю.І. Історія міжнародних зв’язків
України: Навчальний посібник. – Миколаїв: ТОВ ВІД, 2005. – 183 с.; Іванова Л.Г.
Україна в польському національно-визвольному русі в 30–50-х рр. ХІХ ст. – К., 1998. –
22 с.; Історія української архітектури / За ред. В.І. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. –
472 с.; Карасев В.Ю. 2006: год великого перелома // Українська правда. – 2006. – 14
лютого; Свидетельство политолога. – Харків: Фоліо, 2006. – 960 с.; Крикун М. Земські
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В ХІХ столітті в Україні виникає багато різних політичних течій і
напрямів, які втілювали собою складну гаму суспільно-політичних
відносин, різноманітних інтересів і потреб, політичних намірів та
устремлінь. У своїх ідеях ці течії і напрями відображували суть
класової боротьби, національних і релігійних відносин, боротьбу за
державну владу. Значний вплив на ці процеси мали політичні настрої,
що сформувалися серед українців під впливом польського
національно-визвольного руху ХІХ століття.
Після жорстокої розправи з декабристами царський уряд розпочав
непримиренну боротьбу проти будь-яких ліберальних ідей. Перша
половина ХІХ ст. проходила під знаком тяжкої політичної реакції. В
імперії визнавалися три основні принципи, на яких мала триматися вся
російська державність: православ’я, самодержавство і народність.
Православ’я як виключно панівний принцип не могло бути визнано
західно-українськими землями, де тривалий час упроваджувався
католицизм. Для свідомої частини українського населення ідеї
Кирило-Мефодіївського товариства, яке утворилося у Львові близько
1845 р., були першою політичною програмою для українства. До
Товариства увійшли такі видатні вчені та письменники, як
М. Костомаров, П. Куліш, М. Гулак, В. Бєлозерський, Т. Шевченко.
Протягом чотирнадцяти місяців існування Товариства, його члени
підготували низку програмних положень, найважливіші з яких
знайшли своє відображення у творі М. Костомарова під назвою “Закон
Божий (Книга Буття українського народу)”. У ньому говорилось: “І
встане Україна з своєї могили, і знову озветься до всіх братів своїх
Слов`ян, і почують крик її, і встане Слов’янщина, і не позостанеться ні
царя, ні царевича, ні графа, ні герцога, ні сіятельства, ні
превосходительства, ні пана, ні боярина, ні кріпака, ні холопа – ні в
Московщині, ні в Польщі, ні в Україні, ні в Чехії, ні в Сербії, ні в
Болгарії. І Україна буде не підлеглою Речі Посполитої в союзі
Слов`янськім...” Діяльність Товариства була першою спробою
української інтелігенції перейти від суто культурницького до
політичного етапу національного розвитку України.
Виявляється спільність української та польської політичних
культур, що формувалися в ХІХ столітті. У роботі польського вченого
уряди на українських землях у XV — XVIII ст. // Записки наукового товариства ім.
Шевченка. – Львів, 1994. – Т. 228. – С. 65-66; Кулаковський П. Земські сеймики як орган
шляхетського самоуправління в др. пол. XVI – пер. пол. XVII ст. // Наукові праці
історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. –
Вип. 7. – С. 3-8; Міщенко О.П. Політико-правова система Польщі в період від
Шляхетської республіки до ІІ Польської республіки. – Львів: Вид-во “Вільна Україна”,
1995. – 100 с.; Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – 2-е вид.,
перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 704 с.; Сас П.М. Політична
культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). – К., 1998;
Українсько-польські культурні відносини ХІХ–ХХ століття / Ред. О.Федорук. – К.: Видво М.П. Коця, 2003. – 294 с.; Федорук О. Монументальне мистецтво Галичини в
історико-культурному контексті України та Європи // Україна в минулому: Зб. статей. –
Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 120.
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Єжи Сковронека “Проблема революції в Польській думці, 1831–
1848/49” розглядається період польської історії, що розпочався
поразкою листопада 1830 року1. Весною 1831 року відбувалися
численні революційні конспірації, пов’язані з переслідуванням
учасників революційного руху. У Краківській революції 1846 року
Австрійським урядом було потоплено в крові значну кількість
польських повстанців. На думку Єжи Сковронека, особливе значення
цього періоду для польської революційної і національної традиції
полягає в поширенні марксистської революційної польської думки та
прагненні самого народу втілити давнішні сподівання поляків –
отримати свободу і національну незалежність. Як консерватори, так і
люди помірних поглядів діяли спільно з класичним діагнозом Маркса і
Енгельса, що “Польща повинна бути або революційною, або
загинути”. Єжи Сковронека найбільше цікавили ідеологи і лідери
великого і політично найбільш демократичного революційного руху.
Цей рух був дуже численний протягом тривалого часу і всередині
диференціювався, включаючи як могутню польську демократичну
громадськість у вигнанні (яка мала демократичне і централізоване
керівництво і добре дисципліновану політичну партію в історії
Східних Європейських народів), так і представників деяких більш
помірних поглядів та менш стійких груп. Їхнім ідеологічним лідером
був видатний демократ історик Джоахім Лелевель. Майже всі польські
демократи цього часу були представниками середнього або малого
панства. Зважаючи на це, Єжи Сковронек у своїй роботі намагається
розділити польських демократів того часу на дві групи –
революціонерів, як представників панства і дійсних революціонерівдемократів (тобто, справжніх послідовників “демократичної” для
буржуазії і народу революційної програми, прибічників радикалізму в
аграрному питанні). На думку вченого, революційність панства, в сенсі
ностальгії за їхніми стародавніми свободами або власного захисту
проти вторгнення абсолютизму є дуже далекою від справжньої
демократичної революційності. В історії Польщі часто згадується, що
польські демократи у ХVIII-ХІХ ст. та дев’ятнадцятому столітті не
вимагали повної експропріації майна панства, і що революційний рух в
Польщі не завершився повним захистом прав безземельних селян.
Насправді це так. Разом із тим, як зазначає Єжи Сковронек, передача
землі, що була надана селянам відбувалася без компенсації панству
їхніх втрат. А це також мало бути головною особливістю посправжньому демократичної аграрної програми. Політична культура
передбачає урахування різних інтересів, у даному випадку це
стосується як консерваторів, так і лібералів. Такий погляд відповідає

1
The American and European Revolutions, 1776-1848: Sociopolitical and Ideological
aspects: Proceedings of the second (bicentennial) conference of Polish and American
Historians, Iowa city, Iowa, U.S.A. 29 September. – 1 October 1976 / Edited with Introduction
by J. Pelenski. – Iowa, U.S.A. – 412 p.
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теорії Миколи Чернишевського, що передбачає наявність квоти як
ознаки революційної демократії.
Після повалення національно-визвольного руху 1830–1831 рр. усі
прогресивні елементи польського суспільства спрямувалися до
древньої польської столиці, котра за рішенням Віденського конгресу
залишилася самостійним містом. До кінця 40-х рр. Краків став
центром нового, ще більш міцного визвольного руху: “Краківська
революція дала славетний приклад усій Європі, ототожнюючи
національну справу із справою демократії та із звільненням
пригніченого класу”1. Цей рубіж явно відчувається у галузі мистецтва.
Геніальний український поет Т. Шевченко пов’язував світле
майбутнє України не з буржуазно-правовим ладом, а з
самоуправлінням народу, з громадськістю, колегіальною формою
реалізації влади як гарантією від свавілля властителів. Він виступав за
справжню демократію, прагнув до того, щоб кожний слов’янський
народ отримав можливість творити свою державу і розвивати власну
культуру. Політичні права й свободи М. Драгоманов розглядав у
цілісній системі ідей, у якій гармонійно взаємодіють людина й
суспільство, особа й сукупність осіб (народ, нація), загальним мотивом
поведінки яких є ідеали свободи й самостійності, їх право самим
визначати свої інтереси й засоби їх досягнення, відповідати за свою
долю. І. Франко підкреслював пріоритет безпосередньої демократії.
Головний засіб здійснення народом своєї влади, на його погляд, це
громади, що виконують усі функції управління суспільством:
господарсько-економічну, культурно-освітню й судову. Соціалістичне
суспільство, за його переконанням, це дуже зорганізоване суспільство,
де панує народний суверенітет.
Насильницьки розрізнений, розірваний та розподілений, соціально і
національно пригнічений польський народ поєднався у своїй
національній самосвідомості, створив у період гірких і тяжких
випробовувань могутню національну культуру. ХІХ ст. для Польщі –
це епоха становлення та остаточного сформування національного
мистецтва. Волелюбні прагнення прогресивних прошарків польської
нації, що особливо відбились у революційно-романтичній поезії Адама
Міцкевича та полум’яній музиці Фредеріка Шопена, значно вплинули
на пробудження української національної самосвідомості. Під впливом
польського національно-визвольного руху у другій половині ХІХ ст.
українське мистецтво і культура вступає в якісно нову фазу розвитку –
фазу національного піднесення.
В українській культурі, в силу історичних умов, у ХІХ столітті
тривав процес консолідації окремих регіональних мистецьких
осередків з яскраво вираженою стилістикою, власними мистецькими
школами та чіткими векторами культурних зв’язків. Йдеться про
Наддніпрянську Україну (з її орієнтацією на Схід, на Росію) та
1

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 4. – С. 490.
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Галичину, Буковину, Закарпаття (окраїни провінції Австро-Угорщини,
історично націлені на Захід, на взаємини з Польщею, Чехією,
Словаччиною, Румунією). Київ та Одеса акумулюють східні та західні
впливи (при яскравій самобутності власних художніх шкіл). Разом з
тим, відбувається трансляція вироблених елементів політичної
культури, пов’язаних із пробудженням національної самосвідомості
українських митців на усі регіони держави.
Простежується взаємовплив польського та українського мистецтва.
Протягом перших десятиліть ХІХ ст. громадянський пафос
просвітництва виразно виявився у широкому будівництві громадських
споруд та градобудівництві Польщі. Але поряд із цим формувалися
нові
принципи,
втілені
через
забудову
міських
площ
адміністративними та громадськими спорудами. У Варшаві
упорядковується Замкова площа (архітектор Якуб Кубицький),
відбудовується Театральна площа із спорудою Великого театру
(1832 р., архітектор Антоні Корацци), Банкова площа із будівлею
Комісії приходів та казни (1825 р., архітектор Антоні Корацци). Таким
чином, Польща із своєю столицею прагне перетворитися на
цивілізовану Європейську країну, що має чудові адміністративні та
громадські споруди, підкреслюючи тим самим активний характер
стосунків між людиною і суспільством у період особливого піднесення
національної самосвідомості польських громадян.
В українській архітектурі ХІХ ст. ампір, як і класицизм, мав
значення офіційного стилю, за допомогою якого імперські режими
Росії й Австрії прогнули продемонструвати непохитність і велич своєї
влади. Тому монументальні споруди в містах утворювали просторово
розвинені ансамблі вражаючих громадських центрів. В образах
будівель наполегливо задзвеніли героїчні ноти. Щоб розширити
архаїчні форми держава виховує власні кадри у центрах імперій –
Петербурзі, Москві, Відні, Варшаві й Кракові та запрошує на державну
службу закордонних фахівців. Не випадково, що в градобудівництві
ХІХ ст. набуває актуальності проблема національної форми та її
еволюції в умовах активної акцептації українським мистецтвом
великих європейських стилів. Також значно посилюється державний
контроль за виконанням генеральних планів міста. Зокрема у 1803 році
заборонили будувати в Україні традиційні дерев’яні церкви, чим
виявили зневагу до народного мистецтва1. У середині ХІХ ст. питання
національної своєрідності особливо визріли для України. Такі діячі
української культури, як Т.Шевченко, М.Костомаров, П.Куліш,
М.Шашкевич, В.Антонович, М.Драгоманов загострили національні
проблеми, які через деякий час віддзеркалилися і в архітектурі. З
розвитком буржуазних відносин на зміну ілюзорній тектонічній
цільності прийшли відвертий декоративізм, рівнозначність і

1

Історія української архітектури / За ред. В.І. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003.
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взаємозалежність. Внаслідок демократизації життя й побуту рядові
споруди почали сприйматися унікальними.
На початку ХІХ ст. були закладені основи художньої освіти у
Польщі. Виникли декілька художніх центрів: Відділення вишуканих
мистецтв при Варшавському університеті (1816 р.), Відділення при
Ягеллонському університеті у Кракові (1818 р.). Відділення при
Віленському та Львівському університетах. Ці освітянські заклади
виступали осередками культури литовського та українського народів.
Особливою їхньою ознакою на початку ХІХ ст. був тісний зв’язок із
польською культурою. Важливих реформ зазнає Краківська школа
красних мистецтв (з 1900 року – Академія мистецтв). Майже водночас
у Краківському та Львівському університетах відкриваються кафедри
музики (відповідно у 1911 та 1912 роках). Організація художніх
виставок, поява у друку критичних статей свідчили про посилення
суспільної ролі мистецтва, про загальну демократизацію польської та
української культур.
У бурхливі роки національно-визвольного руху виникає мистецтво
краківського художника Петра Михайловського (1800 – 1855). Його
творчість невіддільна від свого часу. Вона несе на собі печатку
революційних подій тих років, романтичний злет думки та трагічне
руйнування сподівань. Його картини, виконані у 30-х роках
зображують вершників на вздиблених конях, стрільців кіннотної
гвардії, лицарів, кіннотників та рейтанів, що готуються до бою та
отримують перемогу. Моральна довершеність людини, її цілісність та
значущість, що передається через піднесення створеного художником
образа, формує в її глядачів відчуття власної гідності та
відповідальність за долю своєї Батьківщина. В 40-ві роки мистецтво
Михайлівського спрямовується від пошуків ідеально-піднесеного
образу до розкриття його соціального контексту. Він створює галерею
народних, селянських типів, що не мають аналогій у
західноєвропейському мистецтві того часу. Це “Чоловіча голова”,
“Старий солдат”, “Портрет старого селянина”, “Батрак”, “Сенько”,
“Євреї” та інші чудові образи простих людей, написані з натури,
завдячуючи “благородному простому пензлику”1. На всіх портретах
нібито лежить печатка тривожного часу: відсторонений погляд селян,
солдат, старих, поглиблених у свої невтішні думки. Відчуваються
сміливі намагання автора узгодити такі галузі як політика та культура
в самому реальному житті.
Піднесення польської культури пов’язане з посиленням у 60-ті роки
ХІХ ст. національно-визвольного руху, який став кульмінаційним
пунктом в історичному розвитку закріпаченої, пригніченої нації.
Повстання 1863–1864 років виступило рубежем, котрий відділив
Польщу феодальну від Польщі капіталістичної. В.І. Ленін писав:
1
Вираз “Благородна простота пензлика” належить самому П. Михайлівському і
відноситься до його визначення полотен Веласкеса, з котрими він познайомився у 1846
році в Гаагє (цит. за книгою Maslowski М. Piotr Michalowski. – Warszawa, 1957. – S. 40).
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“Поки народні маси Росії та більшість слов’янських країн спали ще
непробудним сном, поки в цих країнах не було самостійних, масових,
демократичних рухів, шляхетський визвольний рух у Польщі набув
гігантського, першочергового значення з точки зору демократії не
лише загальноросійської, але й загальноєвропейської”1.
У тісному взаємозв’язку з розвитком національно-визвольного руху
відбувається формування прогресивної суспільної ідеології. Передова
польська культура і мистецтво того часу характеризуються яскравим
демократизмом, народністю, гуманізмом та загостреним почуттям
національної гідності. Уроки повстання народжують історичний
живопис Яна Матейка (1838–1893), чий пристрасний патріотизм
примножував сили нації, що виборювала свою незалежність. Епізоди
національної історії, відтворені на полотнах Матейка, нагадували про
героїчні подвиги пращурів, пробуджуючи ненависть до загарбників,
підносили у польського народу дух опору. Історичний жанр живопису
став однією з головних форм виразу національної самосвідомості.
Картини Матейка втілювали високу політичну культуру просвітян та
драматичну схвильованість романтиків. Його твори “Станьчик”
(1862 р.), “Проповідь Скарги” (1864 р.), “Рейтан” (1866 р.) відзначено
рисами справжнього демократизму. Митець прагнув підтримати своєю
творчістю дух і віру, героїчну рішучість мас.
Не менш активним було художнє життя у другій половині ХІХ ст. і
в Україні. Як зазначає О. Федорук у своїй праці «Монументальне
мистецтво Галичини в історико-культурному контексті України та
Європи»: «Галицький П’ємонт – Львів не задовольнився рівнем
мистецьких запозичень, а й сам перетворився у значний центр
європейської мистецької культури»2. Так, особливо визначною подією
в мистецтві України стало заснування у 1898 р. у Львові Товариства
для розвою руської штуки (реорганізоване у 1905 р. у Товариство
прихильників української літератури, науки, штуки). Починаючи з
1898
р.
Товариство
починає
влаштовувати
виставки
західноукраїнського мистецтва у Львові. У 1882 році в Києві
експонувалися твори І. Брандта, В. Герсона. Г. Зімлера, Я. Матейка. У
1891 році в спільній україно-польській експозиції взяли участь
В. Герсон та Г. Семирадський. З кінця ХІХ ст. виставки українопольського мистецтва стають звичайним явищем, закладається
традиція їхнього проведення в різних регіонах України. Створюються
позитивні умови для офіційного обміну культурними надбаннями між
Польщею та Україною, що безумовно стосується питань формування
політичної культури обох народів.
Першим творцем національної опери став польський музикант
Станіслав Монюшко (відомий музикант та суспільний діяч, художній

1

Ленин В. Полное собрание сочинений. Издание пятое. – Т. 25. – С. 297.
Федорук О. Монументальне мистецтво Галичини в історико-культурному контексті
України та Європи // Україна в минулому: Зб. статей. – Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 120.
2
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керівник Варшавського оперного театру)1. Його життя протікало у
найбільш складний період в історії Польщі – він жив після розгрому
повстання, у часи реакції. Особливим досягненням Монюшко стали
його романси, які російський критик О.М. Сєров назвав найкращим,
що є у музичній ліриці. Романси, що “говорили польською”, коли
рідну мову було заборонено, стали національним надбанням.
Вершиною творчості композитора стала опера “Галька” (1847 р.).
Історія Гальки, кріпосної дівчини, зрадженої паном Янушем, – не
просто лірична, а й соціальна драма. Селяни змальовані з особливою
симпатією, інтонації їх близькі народним польським і українським
пісням. Тема шляхти іноді звучить нарочито тривіально. Соціальні
зіткнення у сюжеті, прагнення до національного самоствердження
зробило “Гальку” класичною польською оперою. Манюшко створює
ряд хорових творів на тексти Міцкевича. Кантата “Примари” (“Дзяди”)
є його найкращою драматичною постановкою. Автор втілює ідею суду
народної совісті, що виражено у стародавніх образах. Творчість
музиканта і суспільного діяча С. Монюшко, який стверджував такі
цінності політичної культури як свобода, гуманізм, справедливість,
незалежність польської держави та кожного її громадянина – гідно
оцінили його сучасники.
Зрозуміти менталітет і духовність будь-якого етносу неможливо без
глибокого знання його політичної культури. Як зазначає вчений
І.П. Федірко, політична культура є складовою частиною загальної
культури людства й відіграє інтегруючу роль у формуванні соціальних
цінностей2. Політична культура українського народу, що сформувалася під
впливом польського національного визвольного руху ХІХ ст. має свої
особливості. Якщо говорити про структуру політичної культури як
комплекс культурно-психологічних та ідейно-теоретичних детермінант, то
вона реалізується у політичних прагненнях українців відстояти свою
незалежність, соціальній активності найбільш свідомих громадян та їхніх
об’єднань. Також у цій структурі виявляються наявні політичні суб’єкти,
що мають досить чітко сформовану систему мотивації поведінки й
діяльності. Тут чітко виявляється активний характер стосунків між
людиною і суспільством як результат особливого піднесення національної
самосвідомості польських та українських громадян. Разом з тим,
окреслюється початок формування відкритого типу політичної культури в
контексті польського національного визвольного руху ХІХ ст. Загальним у
прагненнях та сподівання українського народу виявилося відчуття власної
гідності та відповідальності за долю своєї Батьківщини. Збагачені
інокультурним досвідом поляків, який формувався у цього народу в
результаті активної участі в національному визвольному русі, українці хоч
і досить повільно, почали формувати відкритий тип політичної культури,
що притаманний саме демократичним суспільствам.

1
Популярная энциклопедия искусств. Музыка, танцы, балет, кинематограф. – СПб.:
Диля, 2001. – 544 с.
2
Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – 2-е вид., перероб. та
доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – С. 366.
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Історично склалося так, що кожний стан або клас прагнув відстоювати
лише свої політичні або економічні інтереси. Саме тому, формування
політичної культури українського народу відбувалося досить повільно. І
те, що здобувалося впродовж століть, могло бути зруйнованим за досить
незначний період. Однак, досвід є. Залишається лише переосмислити і
переоцінити той шлях, яким пройшло українське суспільство формуючи
відкритий тип політичної культури. Як зазначає В. Карасєв (відомий
політолог, політтехнолог та аналітик, директор Інституту Глобальних
Стратегій (м. Київ), наскрізним каменем української політики ХХІ ст. – як
зовнішньої, так і внутрішньої – повинен бути один базовий принцип: вона
має не розколювати, а об’єднувати. Все, що розколює Україну на даному
історичному етапі, має виноситися за скобки. Крім того, у фокусі уваги та
дій політичних суб’єктів повинні бути національні інтереси, котрі, у свою
чергу, не завершуються вирішенням проблеми економічного зростання1.
Вже зараз можна зробити висновок про те, що коли діячі культури і
мистецтва, політики різних рангів, пересічні громадяни, представники усіх
верств населення прагнуть поєднати, а не роз’єднати українське
суспільство – це створює позитивні умови для розвитку демократичного
суспільства.

Будзар М.М. (Ялта)
ПРОСТІР І ЧАС САДИБНОЇ КУЛЬТУРИ
УКРАЇНИ XIX СТОРІЧЧЯ
(на матеріалі Полтавщини та Чернігівщини)
У статті визначено основні риси просторово-часової структури
дворянських сільських садиб України XIX ст. як історико-культурного
феномену з позиції поєднання в них реально-історичного та
культурного планів. Просторово-часовий континуум дворянської
садиби охарактеризований як наслідок спільної діяльності природи,
історії та культури.
Дослідження історико-культурного феномена дворянської садиби
на українських землях в реаліях XIX ст. посіли помітне місце у
науковій практиці останніх десятиріч. Прагнучи поновити перервану
традицію, запропонувати новий, деідеологізований принцип
трактування проблеми замість вульгарно-соціологічного „класового
підходу”, дослідники розглядають панську сільську садибу ХІХ ст. –
середовище, де об’єднувалися надбання професійної та народної,
провінційної та міської культури – як важливу складову процесу
духовно-національного відродження ХІХ ст.
1
Карасев В.Ю. 2006: год великого перелома // Українська правда. – 2006. – 14
лютого; Свидетельство политолога. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 4-5.
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Більш ніж столітня традиція вивчення феномена садибної культури
сформована на сьогодні російською наукою1, але найбільше
зацікавлення викликають наукові праці останньої третини XX та
початку XXI ст., де тема розглядається з позиції культурологічного
бачення та історичної антропології2, а також фундаментальне
дослідження „Дворянская и купеческая сельская усадьба в России XVI
– XX веков” за редакцією Л. В. Іванової3, де запропонований
комплексний підхід до тлумачення питання.
У вітчизняній науковій практиці на сучасний момент визначилася
тенденція переходу від аналізу окремих аспектів садибної культури –
соціально-економічного, історичного, мистецтвознавчого – до
вивчення цього явища як такого, що об’єднувало мистецьку активність
людини з нехудожніми проявами її духовної діяльності (утворення
ідейно-політичних рухів, просвіта, релігійна справа)4. Такий ракурс
тлумачення проблеми обумовлений як синтетичним характером
самого явища, так і намаганням дослідників ґрунтовно вивчати різні
аспекти суспільно-політичного і духовного життя України у XIX ст.,
коли, будучи суб’єктом Російської імперії, українські землі
демонстрували оригінальне виявлення процесів, характерних для
держави загалом5.
Поступово провідним напрямом досліджень стає культурологічний,
що вивчає садибу як територію „окультурену”, яка визначалася
певними утилітарними і символічними функціями. Такий підхід
уможливлює вивчення наслідків творчої діяльності людини як
складових окремих культурних просторів, кожному з яких притаманна
власна соціокультурна ситуація та існування у певній ієрархії ціннісної
значимості6. Результативним у науковому сенсі є вивчення панської
сільської садиби в Україні XIX ст. як факту культури, який мав тільки
1
Злочевский Г. Д. Чтобы не прерывалась связь времен (Общество изучения русской
усадьбы в прошлом, настоящем, будущем) // Археографический ежегодник за 1997 год.
– М.: Наука, 1997. – С. 177-178.
2
Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. – М.: Традиция, 1997. –
319 с.: ил.; Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство, 2000. – 704 с.; Стернин Г.Ю.
Русская загородная усадьба в современных историко-культурных интересах // Русская
усадьба. – М.: Наука, 1998. – Вып. 4 (20). – С. 243-251.
3
Дворянская и купеческая сельская усадьба в России ХVІ-ХХ вв.: Исторические
очерки. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 784 с.
4
Опанасенко В.З. Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та
культурно-освітньому житті України 1785-1860 рр.: Автореф. дис. … канд. іст. наук. –
Харків, 2003. – 20 с.; Поезія українського парку // Хроніка 2000. – К.: КФСРМ., 2001. –
№ 41-42. – 798 с.; Ткаченко Т.В. Громадська та благодійницька діяльність Г.П. Ґалаґана:
Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. – Переяслав-Хмельницький, 2002. –
199 с.; Товстоляк Н.М. Меценати і суспільні діячі Тарновські, їх місце та роль в історії
України XIX ст.: Дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України. – Кривий Ріг, 2006. –
252 с. та ін.
5
Колесник І.І. Українська культура та історіографія: історія ментальностей //
Український історичний журнал. – 2002. – № 1 (442). – С. 26-37.
6
Лотман Ю.М. Художественный ансамбль как бытовое пространство //
Лотман Ю.М. Избранные статьи. – Таллинн: Александра, 1992. – Т. 3. – С. 316-320.
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йому притаманне матеріальне втілення, існував у визначених
конкретно-історичних умовах та часових і просторових координатах.
Це відкриває перспективу для дослідження питання просторовочасового континууму садибного життя, визначальні прикмети якого є
водночас оригінальними рисами даного явища як історикокультурного феномена.
Поєднання
вивчення
дворянської
садиби
як
об’єкта
культурологічного аналізу з загальною проблемою просторовочасових відносин у культурі є продуктивним, передусім, тому, що дає
змогу оперувати реальним та умовним (загальноприродничим та
філософським) змістом цих категорій.
Можна пригадати, що окремі складові просторово-часового
континууму як універсальної, цілісної форми організації всього
розмаїття нескінченного світу – простір і час – співвідносяться між
собою як найзагальніші форми сталості та розвитку. Водночас це є
первинні орієнтири, на яких будується будь-яка відома картина світу
(що обумовлює їх граничну абстрактність), і найважливіші форми
спілкування та діяльності людей, детермінанти розвитку особистості
(тут вони виступають як конкретні втілення буття)1. Такий
багатошаровий зміст дає змогу виділити в даних категоріях певні
змістовні понятійні пласти, серед яких, вважаючи на тему
дослідження, найбільш цікавими є соціальний, історичний,
психологічний, філософський.
У просторово-часовому континуумі садибної культури на
українських землях у XIX ст. треба бачити поєднання і співіснування
реального (природного, конкретно-історичного) та культурного
(історико-філософського, психологічного, художнього) планів2. Тому
доречним є вживання вислову „світ садиби”3, який передбачає
вивчення складної взаємодії реального та умовного просторів, кожен з
яких мав власний суспільно-історичний статус. Крім того, для аналізу
питання необхідне застосування регіонального підходу, тому що
маєткові утворення, навіть у межах Російської імперії мали чітко
визначені регіональні прикмети та особливості соціальноекономічного, духовного життя.
Як історично сформоване явище, сільська садиба українського
панства розвивалася у чітко окреслених часових координатах,
виступаючи, особливо в останній третині XVIII – І пол. XIX ст., носієм
дворянської соціальності. Історія садиби невід’ємна від процесу
становлення імперського дворянства, що в Україні відбувався на
основі досить різних соціальних груп – польсько-українського
шляхетства Правобережжя та козацької старшини Лівобережжя – в
1
Современный философский словарь / Под ред. В.Е. Кемерова. – М.; Бишкек;
Екатеринбург, 1996. – С. 90.
2
Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 77.
3
Иванова Л. И. Русская усадьба – исторический и культурный феномен //
Дворянское собрание. – 1994. – № 1. – С. 149-165.
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останній третині XVIII ст. Цікавий матеріал в цьому плані надають
землі колишньої Гетьманщини, де на межі XVIII-XIX ст., спочатку у
кордонах Малоросійської губернії, потім у складі Полтавської та
Чернігівської губерній (створені 27.II.1802 р.), земельні володіння
українського дворянства (поняття територіальне, тому що за етнічним
походженням цей стан виявився досить строкатим) остаточно
прийняли форму „садиби”.
Родинні осередки полтавської та чернігівської шляхти
(Маркевичів-Марковичів,
Білецьких-Носенків,
де
Бальменів,
Горленків, Райзерів-Скаржинських, Білозерських-Кулішів, ГоголівЯновських, Тарновських, Стороженків, Капністів, Полетик, Родзянок,
Білухо-Кохановських,
Дунин-Борковських,
Скоропадських,
Грановських, Апостолів, Лизогубів, Милорадовичів, Забіл та багатьох
інших) слугували продуктивною базою для розвитку різноманітних
форм духовної діяльності.
Значна частина садиб набула ознак „культурного гнізда”, тобто
культуротворчого середовища, яке репродукувало витвори мистецтва.
З цієї позиції необхідно виділити садибні утворення хоча б трьох
типів. До першого з них відносяться ті садиби, що були родовими
помешканнями діячів культури, причому діяльність митців могла
відбуватися за їх межами: Яновщина або Василівка (тепер с. Гоголеве
Шишацького р-ну Полтавської обл.), батьківщина М.В. Гоголя (18091852), Гребінчин Яр („Убіжищє”) Є. П. Гребінки (1812-1848) (тепер у
складі села Мар'яновка Гребінківського р-ну Полтавської обл.), садиба
В.В. Капніста (1758-1823) у селі Обухівка (тепер – Миргородський р-н
Полтавської обл.), хутір Кукуриковщина, що належав В.М. Забілі
(1808-1896) (тепер с. Забілівщина Борзнянського р-ну Чернігівської
обл.). До другої групи належать ті садиби, що були придбані митцями і
слугували осереддям їх життєдіяльності та творчості: маєток
П.П. Білецького-Носенка (1774-1856) у Лапинцях (тепер у межах міста
Прилуки Чернігівської обл.), Мотронівка („Ганнина пустинь”)
П.О. Куліша (1819-1897) та О.М. Білозерської-Куліш (Г.Барвінок,
1828-1911) (тепер у складі с. Оленівка Борзнянського р-ну
Чернігівської обл.), Зелений Гай Драгоманових-Косачів (тепер
околиця міста Гадяч Полтавської обл.), хутір Іванівський М.М. Ге
(1831-1894) (тепер с. Шевченка Бахмацького р-ну Чернігівської обл.).
До третьої групи віднесемо ті садиби, чиї власники опікувалися
мистецтвом, виступали в ролі меценатів: Кибинці Д. П. Трощинського
(1754 – 1829) (тепер Миргородський р-н Полтавської обл.), Сокиринці
Ґалаґанів (тепер – Срібнянський р-н Чернігівської обл.), Качанівка
Тарновських (тепер – Ічнянський р-н Чернігівської обл.), Вороньки
Кочубеїв (тепер – Бобровицький р-н Чернігівської обл.), Вейсбахівка
Рахманових-Кочубеїв (тепер – Прилуцький р-н Чернігівської обл.).
Історія кожного з трьох типів садиб обумовлювалася наявністю
розгалужених зв’язків з громадськими діячами, науковцями,
провідними митцями – письменниками, малярами, музикантами,
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діячами театру, а також особистою участю власника у процесі появи
культурно-мистецьких цінностей.
Сімейні володіння слугували для власників місцем втілення їхніх
духовних уподобань, професійних інтересів, політичних симпатій, тим
самим „...перебрали на себе децентралізаторську функцію, стаючи
острівцями самостійного культурного життя...”1 Можна стверджувати,
що дворянській садибі була притаманна певна соціальна ситуація, у
межах якої вона розвивалася як простір, запрограмований на приватне
життя, та протистояла середовищу, призначеному для державнополітичної діяльності2.
Аналіз семантичного наповнення садибного простору як
своєрідного „культурного тексту” дає змогу виявити у ньому
співіснування низки понять: „дворянське” – „селянське”, „столичне” –
„провінційне”, „державне” – „приватне”, „штучне” – „природне”3,
причому в українському контексті до цього ряду додається ще чи не
найважливіше антиномічне зіставлення: „загальноімперське” –
„національне”. Це обумовлено специфікою утворення дворянськопоміщицького прошарку в українських землях, коли представники
старої шляхти, інтегрувавшись у соціум імперії, зберегли власну
осібність, завдяки чому традиційна опозиційність дворянського маєтка
по відношенню до центральної влади отримала оригінальні
етнолінгвістичні підстави та стала однією з умов відродження та
розвитку національної спадщини у „культурному просторі” садиби.
Культурна біографія садиб лівобережного панства охоплювала все
XIX ст., окремі її сторінки слугували ілюстрацією до побутування
політичних ідей з початку до кінця сторіччя: зародження українського
консерватизму в діях В.В. Капніста, Д.П. Трощинського, М.Г. РєпнінаВолконського (1778-1845) на межі епох, поширення масонських ідей і
декабристського руху у 1820-ті роки, спалах національного ентузіазму
в зв'язку з діяльністю Т.Г. Шевченка (1814-1861) у 1840-ві роки,
зародження народницької ідеології та формування плеяди земських
діячів у пореформений період4.
Як бачимо, історичний час є одним з головних факторів
еволюційного розвитку садиб. Але часові координати садибного життя
набували чинності у визначених просторових формах. Реально
окреслений простір садиби мав чітку композиційну будову (в'їздні
1
Історія української культури у 5-ти томах: Історія української культури 2-ї пол.
XIX ст. Т. 4. – Кн. 2 / Бондар М.П., Загайкевич М.П., Пилипчук Р.Я. та інші. – К.:
Наукова думка, 2005. – С. 650.
2
Лотман Ю.М. Художественный ансамбль как бытовое пространство //
Лотман Ю.М. Избранные статьи. – Таллинн: Александра, 1992. – Т. 3. – С. 318.
3
Марасинова Е. Н., Каждан Т. П. Культура русской усадьбы // Очерки русской
культуры 19 века. Общественно-культурная среда. – М.: Изд-во Московского ун-та,
1998. – С. 265-373.
4
Потульницький В.А. Український консерватизм як ідеологія та соціальна політика
перед становленням другого українського гетьманату // Вісник Київського
лінгвістичного університету. – К., 2000. – Вип. 4. – С. 82.
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ворота, центральна алея, головний будинок, церква, служби, парки,
природні або штучні водоймища, оранжереї і т.п.), але як факт
культури він існував на підставі взаємодії двох планів – природного і
культурного. Мова йде, за словами В.М. Топорова, "...про вміння
побачити їх у поєднанні, що є результатом ... паралельної роботи
природи та культури..."1
Насамперед це стосується такого явища, як садибні парки, які є
красномовним прикладом взаємодії природи і творчої діяльності
людини. Можна зазначити, використовуючи вислів Д. С. Ліхачова, що
в садово-парковому просторі відкривалася „часова перспектива”:
„Парки мають цінність не тільки тому, що в них є, але і тим, що в них
було”2.
У садибах Полтавщини й Чернігівщини завжди привертали увагу
не тільки видатні пам'ятки садово-паркового мистецтва, що
збереглися майже повністю або частково – Качанівський,
Сокиринський, Линовицький, Березоворудівський – а й створені
зусиллями господарів затишні природні куточки у Великій Обухівці,
Яновщині, Турівці, багатьох інших маєтках. Їх образи збереглися для
нащадків насамперед через призму захопленого ставлення сучасників,
коли, наприклад, парк садиби П.П. Білецького-Носенка на Лапинцях у
спогадах одного з вихованців його пансіону вже в 60-ті роки XIX ст.
сприймався як вікове створіння: "...сад, який постав його
працелюбністю, з широкими каналами, ставками та звивистими
протоками, ... з острівками, оточеними високими ялинами, – виглядав
вже прадавнім..."3 Відвідувачі панських маєтків обов’язково
відзначали красу природних лісів, що входили до їх складу, як
М.І. Глинка (1804-1857) у спогадах про першу зустріч з Качанівкою:
„...огромный, прелестно раскинувшийся сад с прудами и вековыми
кленами, дубами и липами величественно ласкал зрение...”4 Природні
краєвиди, творчо переосмислені у садово-паркових комплексах,
мислилися як належна частина садибного світу, виступаючи одним з
головних компонентів організації культурного простору садиби.
Таким виявом поєднання "природного" і "культурного" слугували
не тільки парки, а насамперед архітектурні споруди маєтків, які у
соціокультурному аспекті теж виконували функцію художньої
організації простору для існування людини.
Визначальним стильовим напрямом в ансамблях Лівобережної
України став класицизм, ця невід'ємна складова імперських уподобань
(Сокиринці, Дігтярі, Хомутець, Линовиці), але тут він поєднався з
1
Топоров В.Н. Аптекарский остров как городское урочище (общий вид) // Ноосфера
и художественное творчество. – М.: Наука, 1991. – С. 200.
2
Лихачев Д.С. Поэзия садов. В семантике садово-парковых стилей. – СПб.: Наука,
1991. – С. 36.
3
Материалы для биографии П.П. Белецкого-Носенко, составленные одним из его
воспитанников, рукопись, 19 сент. 1861 г. // Інститут рукопису ЦНБ ім. В.І.Вернадського
НАН України, ф. 1, од. зб. 294, арк. 78 а зв.
4
Глинка М.И. Записки / Подгот. А.С. Розанов. – М.: Музыка, 1988. – С. 81.
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традиціями народного дерев'яного будівництва та бароковими
мотивами (Велика Обухівка, Березова Рудка, Турівка, Круглик)1. Це
зумовлювалося впливом романтичного світогляду та тяжінням до
традиційних архітектурних форм, що було виявом ідеологічного
консерватизму, характерного для певної частини опозиційно
налаштованого до імперського уряду лівобережного панства.
Зміни у просторо-часовому континуумі дворянської садиби взагалі
та лівобережної зокрема засвідчили утворення у надрах садибного
світу (раніше, ніж у великих культурних центрах) такого явища, як
„український національний стиль”, що виник на підставі свідомого
звернення до надбань професійної культури періоду Гетьманщини і
народної художньої традиції. Раннім проявом тенденції до
переосмислення національного досвіду став "будинок для гостей",
створений за ініціативою Г.П. Ґалаґана (1819-1888) у селі Либединці
(1850-ті роки XIX ст.), "первісток народного стилю" за визначенням
В.В. Чепелика2.
Тільки впродовж XIX ст. доля маєткової архітектури Полтавщини й
Чернігівщини була пов'язана з іменами архітекторів Дж. Кваренги
(1744-1817), М. Мосцепанова (?-?), П.А. Дубровського (1783 – після
1837), Є.І. Червінського (1820-1887), О.Ю. Ягна (1848-1922),
А.Є. Білогруда (1875-1933), Д.М. Дяченка (1887-1942), засвідчивши
той факт, що загальні процеси розвитку архітектурної думки не
обійшли стороною "садибних гнізд". Тим самим у художній складовій
садибного світу об’єдналися реальний, історичний та умовний,
утопічний, аспекти категорії часу3.
Еволюція культурного простору садиби відбила зміни у суспільній
свідомості, коли вже в середині XIX ст. Г.П. Ґалаґан, не відмовляючи у
смаку своєму батькові, ініціаторові будівництва класицистичного
ансамблю в Сокиринцях, писав: "...разом зі смертю старого будинку
ми поховали нашу патріархальність..."4, а Л.М. Жемчужников (18281912) у "Моїх спогадах з минулого” назвав сокиринський палац
"кам'яною спорудою, характеру нудних споруд часів Олександра І"5.
Тобто середовище, що творчо опановується людиною, стає активним
елементом людської свідомості, і в контексті культури садибний
простір є відбитком як індивідуального, так і суспільного мислення
певної епохи.

1
Тімофієнко В.І., Єрошев В. Ю. Українська садибна архітектура 2-ї пол. XVIII – 1-ї
третини XIX ст. – К., 1993. – 43 с.; Шевченко Л.С. Палацово-паркові ансамблі
Полтавщини ХVІІІ-ХІХ ст.: Автореф. … канд. мистецтвознавства. – К., 2003. – 17 с.
2
Чепелик В.В. Український архітектурний модерн / Упор. З.В.Мойсеєнко-Чепелик. –
К.: КНУБА, 2000.
3
Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: Искусство, 2000. – С. 680.
4
Ґалаґан Г. Старый дом (в Сокиренцах). Очерк // Інститут рукопису ЦНБ
ім. В.І. Вернадського НАН України, ф. 1, од. зб. 6860, арк. 2 а зв.
5
Жемчужников Л.М. Мои воспоминания из прошлого. – Л.: Искусство, 1970. –
С. 146.
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Існування сільської дворянської садиби у чітко визначених
просторово-часових координатах обумовлювало еволюцію видів і
напрямків культуротворчої діяльності власників садиб. В І пол. XIX ст.
це були, передусім, такі її різновиди, як театральна справа, заняття
літературою та живописом, примноження родинних колекцій,
створення в маєтках атмосфери сільського художньо-музичного
салону1.
Можна
згадати
садибний
театр
у
Кибинцях
Д.П. Трощинського, керівником якого був В. Гоголь-Яновський (17771825), оркестри, створені П. П. Галаганом (1792-1855) у Дігтярях,
Т.М. Волховською у Мосівці, Г.С.Тарновським (1788-1853) у
Качанівці, літературні та малярські спроби Я.П. де Бальмена (18131845), одного з власників маєтку в Линовиці.
Впродовж 1840–1850-х років XIX ст. визначальні риси культурної
роботи в садибах зазнали змін внаслідок розпаду традиційного
садибного способу життя, формування нового історичного мислення.
Тепер пріоритетними стали етнографічні та фольклорні дослідження,
розвідки у сфері народного побуту, архітектури, колекціонування
старожитностей. Ці форми діяльності були притаманні власникам
садиб Лівобережжя вже у першій половині сторіччя, прикладом чого
може бути діяльність представників стародавнього роду МарковичівМаркевичів, зокрема М.А. Маркевича (1806-1860), власника села
Турівка (тепер Київська область), історика, етнографа, письменника,
збирача неоціненної колекції документів з історії України XVII–
XVIII ст.
У ІІ пол. сторіччя приватне колекціонування, це традиційне явище
садибної культури, поступово перетворювалося на заняття музейною
справою, що сприяло поширенню форм культурної роботи за межі
замкненого світу садиби. Унікальним фактом в історії музейної справи
України було функціонування першого приватного музею археології,
етнографії, старожитностей в маєтку Круглик під Лубнами,
ініціатором створення якого стала К.М. Скаржинська (1852(?) – 1932).
Музей у Круглику був розташований у спеціально обладнаному
приміщенні, мав свій статут2, інвентарний і каталожний описи,
науковий і поточний архіви, був відкритий для відвідувачів, його
експонати неодноразово виставлялися, у його створенні брали участь
вчені-професіонали, передусім Ф.І. Камінський (1845-1891)3. Такі
якості, як загальнодоступність та наявність наукової бази, вигідно
відрізняють зібрання у Круглику від багатої та різнопланової, але

1
Никоненко Т. М., Безклубенко С. Д. Маєтковий салон Д. Трощінського //
Культурологічні засади технічного та промислового дизайну: Матеріали науковопрактичної конференції. – К., 2004. – С. 77-80.
2
Устав Лубенського музея им. Е.М. Скаржинской // ДАПО, ф. 222, од. зб. 1, спр. 1,
арк. 1-4.
3
Ванцак Б., Супруненко О. Подвижники українського музейництва. – Полтава:
Управління культури Полтавської облдержадміністрації. – 136 с.
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замкненої у межах маєтку, недоступної для широкого загалу колекції
В.В. Тарновського-молодшого (1837-1899) у Качанівці.
Перебування садибного світу у конкретному історичному часові не
виключало, а навпаки, забезпечувало створення своєрідного часу
культури, що ґрунтувався на особистісному усвідомленні і залежав від
змісту психологічних вражень1.
Говорячи про культурний час садиби, можна виділити такі його
риси, як усталеність, консервативність, буттєвість. Самі будинки,
парки навколо них, побутові предмети та меблювання кімнат – ось та
сфера, де історія перехрещувалася з індивідуальним „я”, минуле
перетікало у сьогодення2.
Консервативність садибного світу, відчуття кровного та
історичного зв’язку з предками у реальних умовах оберталися
консерватизмом ідеології українського панства як необхідною
складовою національної свідомості3. Недаремно Г.П. Ґалаґан у власній
суспільній та культурно-просвітницькій діяльності відчував себе
спадкоємцем духовної історії власної родини, уособленням якої для
цього українського дідича був маєток у Сокиринцях. Вивчення історії
цілого народу, як зазначав Г. П. Ґалаґан у сімейній хроніці „Під
дубами”, неможливо без відчуття близькості до родинного гнізда: „...у
кого є ця наближеність до рідного, милого місця, тому не тільки
дозволено, але навіть корисно говорити про минуле...”4
Консервативність садибного життя безпосередньо пов’язана з його
буттєвістю, що можна визначити як наявність постійного набору
якісних ознак, які ніби призупиняли час, підкоряючи його ідеї вічного
існування. За словами культуролога Г. Ю. Стернина, буттєвість можна
назвати „змістовним фокусом” садибної культури5. Ця ознака
культурного часу садиби набула визначеності до кінця XIX ст. та
втілювала зусилля культурної свідомості епохи протистояти процесу
руйнування садибного світу. Такі процеси відбувалися у російській
літературі вже з середини сторіччя, коли у прозі С.Т. Аксакова,
Л.Н. Толстого, І.С. Тургенєва, І.О. Гончарова, ліриці О.О. Фета,
О.К. Толстого тема садиби ставала об’єктом напружених духовних
медитацій. Для українського красного письменництва світ дворянської
садиби залишався дещо чужим, що, можливо, зумовлювалося ще й
традиціями, закладеними Т.Г. Шевченком, котрий створив образ
негідника Арновського у повісті „Музика” і досить зверхньо згадував

1

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 78.
Каждан Т.П. Художественный мир русской усадьбы. – М.: Наука, 1997. – С. 143.
3
Потульницький В. Світогляд українського лівобережного панства 2-ї половини
XIX ст. // Київська старовина. – 2000. – № 4. – С. 36.
4
Ґалаґан Г. Под дубами. Семейная хроника (Начато в 1866 г.) // Інститут рукопису
ЦНБ ім. В.І. Вернадського НАН України, ф. 1, од. зб. 6886, арк. 10 а зв.
5
Стернин Г.Ю. Абрамцево: от «усадьбы» к «даче» // Стернин Г.Ю. Русская
художественная культура 2-й половины XIX – начала ХХ веков. – М.: Сов. художник,
1984. – С. 187.
2
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про нащадка прилуцького полковника, сучасника Мазепи (власника
Дігтярів П. П. Галагана)1.

Але на межі XIX-XX ст. історико-культурний досвід садибного життя
став основою для творчого натхнення митців, котрі йшли шляхом
створення „українського національного стилю”. Тут, безперечно, треба
згадати Г.І. Нарбута (1886-1920), який, перебуваючи в Україні впродовж
1914-1916 рр., відкрив для себе „мертву пишність” садиб2. Перебування
влітку 1916 р. на хуторі Круглик К.М. Скаржинської та у селі Гінці, де
були залишки колись великого маєтку Кирьякових (з родинами Райзерів –
Скаржинських – Кирьякових художник був пов’язаний через дружину,
В.П. Кирьякову), у маєтку де Бальменів (Полтавщина) надихнуло майстра
на створення архітектурних фантазій, у яких мотиви класицистичних руїн
об’єдналися з образами українського народного будівництва. Реальний
простір старовинних садиб став для Нарбута місцем збереження і
накопичення певних історико-культурних асоціацій, пов’язаних з
національною духовною традицією.
Нарешті, змістовна характеристика просторово-часового континууму
дворянської садиби неможлива без зазначення того факту, що в ньому
діяли механізми духовної пам'яті – про свій рід, про патріархальний побут
предків, про національні святині. Творчий механізм культурної пам’яті
протистояв часові, зберігаючи минуле у сьогоденні. Таку функцію
маєткової культури можемо назвати „меморіальною”. Згадаємо лише
пам’ятний пагорб, насипаний в Качанівці за часів В.В.Тарновського –
молодшого після смерті Т.Г. Шевченка, "священний дуб" зі врізаною в
нього іконою на території парку у Сокиринцях, збереження в атмосфері
Зеленого Гаю пам’яті про Лесю Українку. Таке єднання прийдешнього із
сьогоденням стало необхідною даністю культурного простору садиби, що
розгортався поза реальної динаміки становлення та розвитку.
Отже, аналіз просторово-часового континууму панської сільської
садиби дає підстави розглядати її не тільки як повноправний факт
суспільно-політичного та духовного життя України XIX ст., а й як
культурно-філософське явище, результат взаємодії історичного досвіду,
соціальної діяльності та творчої праці особистості.
„Культурний простір” садиби формувався та розвивався на підставі
складної взаємодії двох планів – реального та умовного, мистецькі
надбання садибної культури були результатом їх співпраці. Тому доречне
вживання вислову „світ садиби”. Для семантичного наповнення
культурного простору української дворянської садиби XIX ст. чи не
найважливішим є антиномічне зіставлення: „загальноімперське” –
„національне”, що стало однією з умов відродження національної
спадщини в атмосфері садибного світу.
Існування сільської дворянської садиби у чітко визначених
просторово-часових координатах обумовлювало еволюцію палацовопаркових ансамблів, а також видів і напрямів культуротворчої діяльності
власників садиб, але це не виключало, а навпаки, забезпечувало створення
1

Шевченко Т. Повести. – К.: Дніпро, 1988. – С. 206.
Георгій Нарбут: Альбом / Автор-упорядник П.О. Білецький. – К.: Мистецтво, 1983.
– С. 21.
2
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своєрідного часу культури, провідними ознаками якого були усталеність,
консервативність, буттєвість, активність механізмів духовної пам’яті.
Умовний або „утопічний” час культури ґрунтувався на особистісному
усвідомленні та залежав від змісту психологічних вражень.
Аналіз просторово-часового континууму садибної культури, передусім
регіону Лівобережжя, може бути використаний для дослідження спектру
таких проблем: співіснування та взаємозв’язок мистецьких стилів (від
класицизму та просвітницького реалізму до символізму), створення
художнього образу української садиби засобами різних видів художньої
творчості, українсько-російські контакти та поява окремих культурних
феноменів, соціокультурні зв’язки між мешканцями садиби та їх гостями,
функціонування своєрідних культурологічних груп садиб.
Все вищесказане дає змогу дійти висновку, що дана проблема є
перспективною для подальшого вивчення своєрідного явища сільської
дворянської садиби в історико-культурному просторі України XIX ст.

Сушко В.А. (Харків)
ТРАДИЦІЙНЕ ВБРАННЯ
УКРАЇНЦІВ СЛОБОЖАНЩИНИ
ХІХ – поч. ХХ ст.
У статті досліджується традиційне вбрання українців
Слобожанщини ХІХ – поч. ХХ ст. Автор переконана, що воно завжди
було значущим елементом традиційної побутової культури і слугувало
своєрідним паспортом для його носія.
Історико-етнографічний
регіон
“Слобожанщина”
включає
південно-західні райони Сумської, Харківську (без 4-х південних
районів), північні райони Донецької (до м. Слов’яногорська) та
Луганської (до р. Сіверський Дінець) областей України, південь
Курської, майже всю Бєлгородську та південь Воронезької областей
Російської Федерації1.
Вбрання завжди було значущим елементом традиційної побутової
культури. Воно слугувало своєрідним паспортом для носія цієї
культури. На українському костюмі Слобожанщини позначилися
традиції регіонів походження переселенців2. Уже в стастичних
джерелах XVIII ст., присвячених Слобідській Україні, значне місце
відводилося описам “черкаських обикностей” населення, і зокрема –

1
Сушко В.А. До питання про визначення територіальних меж Слобідської України //
Десяті Сумцовські читання. Матеріали наукової конференції “Музей і сучасність”. –
Харків, 2005. – С. 15-16.
2
Таранушенко С. Мистецтво Слобожанщини XVII – XVIII вв. – Харків: Музей
українського мистецтва, 1928. – С. 8.

185

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

вбрання1.
Український традиційний костюм Слобожанщини став об’єктом
спеціального наукового вивчення та збирацької етномузеєзнавчої
роботи в ХІХ ст.2 Значне піднесення цієї роботи було пов’язано з
підготовкою та проведенням у Харкові ХІІ археологічного з’їзду
(1902 р.)3, серед заходів якого була й етнографічна виставка, та
організацією на її базі4 Етнографічного музею5 Харківського
університету (1904–1920) та Музею Слобідської України ім.
Г.С.Сковороди (МСУ)6 (1920–1930), згодом реорганізованого в
Харківський історичний музей7.
Кінець ХІХ ст. – початок 1930-х рр. були часами справжнього
розквіту регіональної етнографії: були зібрані речові та інформативні
матеріали, що стали неперевершеним джерелом для наукових студій;
дослідження проводилися провідними науковцями (напр., акад.
М.Ф.Сумцовим), вони залучали до роботи й аматорів, які досягали
великих успіхів у збиранні та аналізі матеріалу (П.В.Іванов та інші)8.
1
Описи Харківського намісництва кінця XVIII ст.: Описово-статистичні джерела /
Упоряд. В.О.Пірко, О.І.Гуржій; Редкол. П.С.Сохань (відп. ред.) та ін. – К.: Наукова
думка, 1991. – 220 с.: іл.
2
Дяченко М. Т. Етнографічна збірка Харківського державного історичного музею //
Народна творчість та етнографія. – 1958. – № 3. – С. 154; Скрипник Г.А. Етнографічні
музеї України. Становлення і розвиток. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 14-16.
3
Двенадцатый археологический съезд в Харькове в 1902 г. – Харьков, 1902.
4
Альбом выставки XII археологического съезда в Харькове / Под ред. Е.К. Редина. –
М., 1903; Каталог выставки на ХІІ археологическом съезде в г. Харькове. Этногр. отдел.
– Харьков, 1902.
5
Данилевич В. Е. Этнографический музей ХИФО (Харьковского историкофилологического общества). – Харьков, 1911. – 8 с.
6
Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток. – К.: Наукова
думка, 1989. – С. 144.
7
Сушко В.А. Етнографічна колекція Харківського історичного музею (історія
формування, стан та перспективи) // Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід,
проблеми: Науковий збірник “Велика Волинь”: Праці Житомирського науковокраєзнавчого товариства дослідників Волині. – Т. 33 / Гол. ред. М.Ю.Костриця. –
Житомир: Косенко, 2005. – С. 161-167.
8
Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Передмова, коментар В. В. Кравченка. –
Харків: Основа, 1991. – 256 с.: іл.; Білецька В. Ю. Вишиті кожухи в Богодухівській
окрузі на Харкіщині // Науковий збірник Харківської науково-дослідчої катедри історії
української культури. Ч. VII. Етнологічно-краєзнавча секція. Вип. 1 / За ред.
О.В. Ветухова. – Харків: Державне видавництво України, 1927. – С. 63-70; Білецька В.
Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація // Матеріали до етнології й
антропології / Етнографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка у Львові.
Т. XXI–XXII – Ч. 1. Збірник праць, присвячений пам’яті В.Гнатюка / [Упорядкував
Ф.Колесса]. – Львів: З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1929. – С. 43109; Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Старобельский уезд. Очерки
по этнографии края / Под ред. В. В. Иванова. – Харьков: Изд. губ. стат. комитета, 1898. –
Т. I. – 1012 с.; Иванов В.В. Современная деревня в Харьковской губернии // Харьковский
сборник: Литературно-научное приложение к “Харьковскому календарю” на 1893 год /
Издание Харьковского губернского статистического комитета [Под ред. члена-секретаря
комитета В.В.Иванова]. – Харьков: Типография губернского правления, 1893. – Вып. 7. –
С. 1-28; Иванов П.В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии
// Сборник Харьковского историко-филологического общества. – Харьков, 1907. – С. 74-
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У 1930 роки регіональні наукові народознавчі студії були
припинені, а створення музейних експозицій базувалося на вульгарносоціологічних засадах1. З ІІ пол. ХХ ст. народний костюм Слобідської
України знов стає об’єктом наукових студій: як учених, які працювали
за кордоном – як Олекса Воропай, що для створення своєї розвідки
користувався польовим матеріалом, зібраним в основному серед
вихідців зі Сходу України2, так і радянських, як московські вчені
Г.С.Маслова3 та Л.М.Чижикова4.
Серед робіт українських вчених, що стосувалися українського
костюма та його регіональних варацій, не можна не згадати альбом
“Вбрання” серії “Українське народне мистецтво”, підготовлений
1961 р.5 Це видання підготували фахівці провідної наукової
етнологічної установи – Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М.Т.Рильського (ІМФЕ) – донині не втратило свого
значення для дослідження даного питання. Цінність роботі додає

109; Иванова А.В., Марусов П. Материалы для этнографического изучения Харьковской
губ. Слобода Кабанье // Харьковский сборник: Литературно-научное приложение к
“Харьковскому календарю” на 1893 год / Издание Харьковского губернского
статистического комитета [Под ред. члена-секретаря комитета В.В.Иванова]. – Харьков:
Типография губернского правления, 1893. – Вып. 7. – С. 413-460; Россия. Полное
географическое описание нашего Отечества: настольная и дорожная книга для русских
людей / Под ред. В.П.Семенова. Том седьмой. Малороссия. – СПб.: Изд. А.Ф.Девриена,
1903. – 518 с.: ил.; Скубак М. Одежда крестьян слободы Араповки Купянского уезда,
приметы и поверья, относящиеся к ней и к материалам, из которых она сделана //
Харковский сборник. Литературно-научное приложение к «Харьковскому календарю»
на 1890 год. Выпуск 4-й: Отдел ІІ. Литературно-научный / Издание Губернского
статистического комитета / Под. ред. В.И.Касперова. – Харьков: Типография
Губернского Правления, 1890. – С. 49-56; Старинная одежда и принадлежности
домашнего быта слобожан // Харьковский сборник / Литературно-научное приложение к
«Харьковскому календарю» на 1887 г. / Под ред. П. С. Ефименко. – Харьков: Изд.
Харьков. Губерн. Статист. Комитета, 1887. – Вып. 1. – С. 171-181; Сумцов Н.Ф.
Этнографический очерк Харьковской губернии. – Харьков, 1918. – 24 с.; Сумцов Н.Ф.
Очерки народного быта (из этнографических экскурсий 1901 г. по Ахтырскому уезду) //
Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 13. «Труды
Харьковского предварительного комитета по устройству XII археологического съезда» /
Под ред. проф. Е.К.Редина. – Харьков: Типо-Литография “Печатное дело”, 1902. – Т. 2. –
Ч. I и II. – С. 1-57; Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. – Харків:
Акта, 2002. – 282 с.; Таранушенко С. Мистецтво Слобожанщини XVII – XVIII в. –
Харків: Музей українського мистецтва, 1928. – 9 с.: іл.
1
Сушко В.А. Етнографічна колекція Харківського історичного музею (історія
формування, стан та перспективи) // Музейна справа на Житомирщині: історія, досвід,
проблеми: Науковий збірник “Велика Волинь”: Праці Житомирського науковокраєзнавчого товариства дослідників Волині. Т. 33 / Голов. ред. М.Ю.Костриця. –
Житомир: Косенко, 2005. – С. 161-167.
2
Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 1993. – С. 474-573.
3
Восточнославянский этнографический сборник / Труды Института этнографии
им. Миклухо-Маклая, новая серия. Т. XXXI. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – С. 125-486.
4
Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционнобытовой культуры. – М.: Наука, 1988. – 256 с.
5
Українське народне мистецтво: Вбрання / Під заг. ред. К.Г.Гуслистого;
Упор. С.Г.Колос (кер.), І.В.Гургула, Б.Б.Лобановський, О.Т.Полюскевич. – К.: Державне
видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 328 с.: іл.
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залучення для ілюстрування видання не лише високофахових
реконструкцій, а й фотоматеріал кінця ХІХ – початку ХХ ст. Не всі
матеріали, зібрані науковцями ІМФЕ, були опубліковані, вони
зберігаються у Рукописних фондах Інституту1.
Даючи огляд етнографічній колекції Харківського історичного
музею, М.Т.Дяченко приділив увагу й колекції одягу – одному з
найбільших музейних зібрань Східної України2.
У ІІ пол. ХХ – на початку ХХІ ст. з’явилася ціла низка фахових
робіт, автори яких вивчали український костюм загалом3. Деякі
дослідники схильні ототожнювати полтавський та слобідськоукраїнський костюм4, хоча останній має виразні регіональні та
локальні особливості.
З кінця 1980-х рр. у Харкові та в регіоні загалом відбувається
поступове відродження регіональних етнологічних студій, автори яких
звертають увагу і на традиційне вбрання, особливості його
виготовлення та орнаментації5, однак про остаточне вивчення даного
питання твердити зарано.
Традиційний костюм українців Слобожанщини мав чітку вікову
статифікацію: дитяче вбрання (плащонок, льоля); молодіжне вбрання
(дівочий та парубочий варіант); вбрання дорослих – одружених –
людей різного віку (жіноче та чоловіче). Вбрання розрізнялося як за
складовими, так і за матеріалом виготовлення та орнаментикою.

1
Рукописні фонди Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М.Т.Рильського, ф. 14– к. 4, од. зб. 89; ф. 14– к. 4, од. зб. 101; ф. 14– к. 4, од. зб. 109;
ф. 14–5, од. зб. 89-104, Кролевець; ф. 14–5, од. зб. 255, Полюскевич О.Т.; ф. 14–5,
од. зб. 505, 393 арк.; ф. 14–5, од. зб. 506, 118 арк.
2
Дяченко М. Т. Етнографічна збірка Харківського державного історичного музею //
Народна творчість та етнографія. – 1958. – № 3. – С. 154-156.
3
Матейко К. І. Український народний одяг. – К.: Наук. думка, 1977. – 224 с.;
Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах
XIX – нач. XX в. – М.: Наука, 1984. – 216 с.; Косміна О.Ю. Українське народне вбрання.
– К.: Балтія-Друк, 2006. – 64 с.: іл.
4
Ніколаєва Т.О. Історія українського костюма. – К.: Либідь, 1996. – С. 125-128.
5
Астахова О.В., Крупа Т.М., Сушко В.А. Свята та побут Слобожанщини: Альбом. –
Харків: Колорит, 2004. – 125 с.: іл.; Башкина В.Я. Народный женский костюм к. XIX – н.
XX ст. (из этнографической коллекции Луганского обласного краеведческого музея). –
Луганск, 1993. – 10 с.; Відбілене сльозами полотно мережила, жила, переживала… /
Передмова В. Гальперіна; переднє слово М. Семенової; збирач матеріалів і автор статей
О. Тройно; упоряд. та підготовка тексту С. Телегіної. – Харків: Регіон-інформ, 2005. –
164 с.; Каплун Н.М. Народне мистецтво Луганщини кінця ХІХ – першої половини ХХ
століть // Проблеми дослідження пам’яток археології Східної України: Матеріали ІІ
Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої 85-річчю
Луганського обласного краєзнавчого музею. – К.: Шлях, 2005. – С. 208-210; Луганщина:
Етнокультурний вимір. – Луганськ: Альма-матер, 2001. – 360 с.; Муравський шлях–97:
Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції / Упор. Красиков М.,
Олійник Н., Осадча В., Семенова М. – Харків: ХДІК, 1998. – 360 с.; Сушко В.А. Зимовий
одяг слобожан // Зимові свята – в Новий рік ворота / Упор. В.Демиденко, В.Осадча,
Н.Плотник та ін. – Харків: Регіон-інформ, 2003. – С. 155-178; Традиційна народна
культура Дворічанського району Харківської області / Упор. М. Семенова. – Харків:
Регіон-інформ, 2001. – 160 с.
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Для дітей наймолодшого віку вбрання перешивалося з одягу
(сорочок) батьків, тому воно дуже слабко представлено у музейних
колекціях. Дослідниця української культури поч. ХХ ст. В.Білецька як
приклад хлопчачої сорочки наводить “стрілкову” (перед та спинка
з’єднані між собою кольоровими вставками з тканини іншого ґатунку
– “стрілками”)1, яка нині зберігається в Харківському історичному
музеї.
Музейні та приватні зібрання, а також матеріали наших польових
досліджень дають підстави твердити, що з названих В.Білецькою
чотирьох типів сорочок (тунікоподібних, уставкових – “по пітканню”
та “по основі”, сорочок “до талійки”) наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
найуживанішим і для жіноцтва , і для чоловіків був тунікоподібний
тип.
Чоловічі сорочки, вишиті “білим по білому” (давніший вид
орнаментації), пошиті з уставками, пришитими по основі, мають
вишитий комір, прямий розріз та чохли. Пізніші сорочки т.зв.
“брокарівського” стилю (вишиті технікою “хрестик” рослинногеометризованим орнаментом червоною та чорною заполоччю) за
кроєм здебільшого тунікоподібні або пошиті з підкроєних переда та
спинки і мають вишиту “маніжку” (розшиту пазуху або у вигляді
накладеного на прямий розріз елемента), такий же стоячий комірець і
облямівку рукава або чохли.
Жіночі сорочки тунікоподібного крою, виходячи з матеріалів
Харківського історичного та інших музеїв регіону, були
розповсюджені наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. слабко. Ми знайшли
таку сорочку лише у с. Бредок Недригайлівського району Сумської
області.
Основним типом жіночих сорочок були уставкові сорочки, пошиті
з трьох полотнищ (стан), з ласткою та вишитим рукавом на облямівці.
Такою ж облямівкою оздоблена і горловина.
За кроєм основної частини на Слобожанщині жіночі сорочки
шилися додільними та підтичкові (станік – з якіснішого, підточка – з
грубішого полотна). Як обрядове вбрання (передусім – весільне)
використовувалися додільні сорочки. Сорочки “до підточки”
набувають широкого розповсюдження на початку ХХ ст.: так пошита
велика кількість сорочок, станік яких виготовлений з купованої
тканини і розшитий “брокарівським” стилем, а низ – із конопляного
“домашнього” полотна.
Відповідно до теорії обрядів переходу, костюм був своєрідною
знаковою системою і позначав щаблі переходу особи: від небуття до
появи (дитяче вбрання), підвищення громадської ваги (наближення до
вбрання дорослих), набуття громадського статусу (одруження та

1
Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація // Матеріали до
етнології й антропології. – Львів, 1929. – С. 68.
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дорослий вік), зниження статусності (похилий вік), перехід до небуття
(“смертна справа”).
Перелік основного жіночого вбрання ХІХ ст. включав сорочку1,
плахту, фартух, пояс, керсетку, до нього входило взуття (чоботи,
черевики) та головні убори (дівочі – вінки, жіночі – очіпок, зимовим –
різні види платових головних уборів: платочок, платок, хустка, шаль,
підшальник)2. Верхнім жіночим вбранням була юпка, дівочим – біла
свита3, взимку – кожушанки4.
Колористика та орнаментика плахт варіювалася залежно від віку
господині: червоні та малинові “червчатки” були молодіжним
вбранням; плахти охристої, зеленої, синьої гами як “крилаті”, так і
“напівплахти” носили молодиці. Цікавим зразком такого вбрання є
помаранчева, чи не найдавніша за часом виготовлення, плахта [ХІМ
ТК-501] з колекції Харківського історичного музею, відомості про
походження якої, на жаль, обмежені сухим записом: “повітові міста
Харківщини”. Як поясне вбрання плахта довший час зберігалася на
півночі регіону: про неї нам розповідали як сумчани, так і жителі
російської частини Слобожанщини. До кінця ХХ ст. картату тканину з
орнаментом і без називали “плахтою”.
На сході регіону носили двоплатове поясне вбрання “охвоти”5, а на
півночі краю – розпашну спідницю “фартýх”, подібну до галицького
шорца, як повсякденне жіноче та старече вбрання у той же період, що
й плахти, носилися дерги6.
З кінця ХІХ ст. плахту змінюють різні види спідниць, які спочатку
виготовляли з доморобної вовняної фарбованої тканини7, а згодом
стали шити з різних видів купованих тканин – т.зв. “кубові” спідниці (з
вибійчаного ситцю), які ще називалися через велику ширину
“рясними”8. Якщо спочатку такі спідниці були лише “вихідними”, то
вже у І пол. ХХ ст. вони стають і повсякденним вбранням. Такі
спідниці могли носитися з такою ж кубовою кофтою, складаючи
“парочку” – це вбрання як старече проіснувало до середини 1970 рр.
Особливістю літнього одягу слобожанок є наявність зйомної
кишені – “кармана”9. Зазвичай, ця деталь костюма мала прямокутну
1
Відбілене сльозами полотно мережила, жила, переживала… – Харків: Регіонінформ, 2005. – 164 с.
2
Косміна О.Ю. Українське народне вбрання. – К.: Балтія-Друк, 2006. – С. 36-37.
3
Сушко В.А. Зимовий одяг слобожан // Зимові свята – в Новий рік ворота /
Упор. В.Демиденко, В.Осадча, Н.Плотник та ін. – Харків: Регіон-інформ, 2003. – С. 176.
4
Українське народне мистецтво: Вбрання. – К., 1961. – Табл. 36.
5
Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області /
Упор. М. Семенова. – Харків: Регіон-інформ, 2001. – С. 112.
6
Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. – Харків: Акта, 2002. –
С. 130.
7
Астахова О.В., Крупа Т.М., Сушко В.А. Свята та побут Слобожанщини: Альбом. –
Харків: Колорит, 2004. – С. 55.
8
Там само. – С. 49, 66.
9
Там само. – С. 54; Муравський шлях–97: Матеріали комплексної фольклорноетнографічної екпедиції. – Харків: ХДІК, 1998. – С. 217.
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форму з зубчатим нижнім краєм, на лицьовий бік виробу брали якісну
тканину (плис, бархат; незаможніші, що виготоляли “карман” з
полотна, нашивали поверх останнього смуги кольорової тканини,
атласні стрічки тощо), підкладка, яка була звернена до поясного
вбрання, шилася полотняною. У “карманах” дівчата носили насіння,
дівочий дріб’язок, прив’язуючи “карман” “під праву руку” назовні.
Жінки носили “кармани” з грішми під фартухом.
Елементом вбрання, що відрізняв жіноче від дівочого, був
головний убір. Уже з початку ХІХ ст. основним жіночим головним
убором був очіпок, що замінив намітку. На Слобожанщині відомо
декілька типів очіпків: “з вушками”1, “рогатий”2, “зі зборами” тощо. У
1930-ті рр. очіпок виходить з ужитку, хоча як старече вбрання він
зберігся подекуди до 1970-х рр. Натомість основним головним убором
стають хустки різного розміру та декорування, шалі та підшальники3.
Чоловіче вбрання складалося з сорочки, штанів, пояса, чобіт та
головного убора (бриль, картуз або шапка)4. До початку ХХ ст.
основним типом чоловічого поясного вбрання на Слобожанщині були
штани “з матнею до очкура” з доморобного нефарбованого полотна.
Коли наприкінці ХІХ ст. молодь починає носити модні вибійчані
штани, вони мають такий же крій. Повсякденні чоловічі пояси іноді
нічим не відрізнялися від жіночих, а святкові були ширші з яскравим
лінеарним орнаментом червоної кольорової гами.
Уже акад. М.Ф.Сумцов звертав увагу на швидші зміни в
чоловічому костюмі на відміну від консервативнішого жіночого, через
більшу задіяність чоловіків у виробництві та громадському житті5.
Після Першої світової та громадянської воєн українські чоловіки
нерідко носили у побуті гімнастерки, які згодом замінювали на
доморобні твори подібного крою.
Чоловіче верхнє вбрання могли носити як універсальне і жінки: свити,
кожухи. Свити здебільшого були сірого (“сіряки”) або коричневого
кольору. Білі свити були ознакою заможності і “справлялися” дівчинівідданиці. Дослідженння В.Білецької6 дає змогу твердити, що до кінця
ХІХ ст. на Слобожанщині існувало 2 основних типи кожухів: коротка
кожушанка та тулубчастий кожух, прикрашені вишивкою по пілках, спині,
рукавах та відвороту коміра. Існувало декілька ресіничих кушнірських

1
Астахова О.В., Крупа Т.М., Сушко В.А. Свята та побут Слобожанщини: Альбом. –
Харків: Колорит, 2004. – С. 67.
2
Там само. – С. 68.
3
Муравський шлях–97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної
експедиції. – Харків: ХДІК, 1998. – С. 217.
4
Астахова О.В., Крупа Т.М., Сушко В.А. Свята та побут Слобожанщини: Альбом. –
Харків: Колорит, 2004. – С. 57, 62.
5
Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка. – Харків: Акта, 2002. –
С. 130.
6
Білецька В. Ю. Вишиті кожухи в Богодухівській окрузі на Харківщині // Науковий
збірник Харківської науково-дослідчої катедри історії української культури. Ч. VII.
Етнологічно-краєзнавча секція. Вип. 1 / За ред. О.В. Ветухова. – Харків: Державне видво України, 1927.– С. 63-70.
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центрів, головними з яких були Охтирка, Красний Кут та Богодухів
(північно-західна Слобожанщина). Однак уже на початку ХХ ст. вони
поступово витіснялися “модними” видами зимового вбрання.
Характерним чоловічим вбранням був кобеняк1 – пошитий на основі
сіряка плащ з капюшоном.
Традиційне вбрання перебувало в активному побутуванні до
1930-х рр., як обрядове (насамперед – весільне) – до ІІ пол. ХХ ст.
Питання точності та відповідності вбрання давнім аналогам є одним із
першочергових завдань для численних фольклорно-етнографічних гуртів
та колективів. Як приклад для наслідування можна назвати концертні
костюми – автентичне слобожанське вбрання – гуртів “Муравський шлях”
(Харківський обласний центр народної творчості), “Мережка” (Українська
гімназія № 6 м. Харкова), зразкового художнього фольклорноетнографічного колективу “Вербиченька” Нововодолазького Будинку
дитячої та юнацької творчості.

Петровський О.М. (Тернопіль)
ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ
ОРГАНІВ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВА
ТА КУЛЬТУРИ У ЗОНІ БОЙОВИХ ДІЙ НА
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1919 – 1920 рр.):
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Вперше в українській історіографії на основі оригінальних
документів розкривається зміст і характер діяльності польських
військових органів охорони пам'яток у зоні бойових дій на
західноукраїнських землях у 1919 – 1920 рр.
Спроби українців Східної Галичини збудувати свою державу –
Західну Українську Народну Республіку – після розпаду АвстроУгорської імперії наразились на активний спротив з боку відновленої
Польської держави. Остання прагнула включити західноукраїнські
землі до складу своєї території. У зв’язку з цим було інспіровано
повстання поляків у Львові. Розпочалася жорстока війна між
українцями, які прагнули утвердження власної державності на своїх
землях, та поляками, які за рахунок Східної Галичини та ПівденноЗахідної Волині – етнічних українських територій – планували
задовольнити свої політичні та економічні інтереси. Це питання
різною мірою розглядалось у публікаціях польських та українських
дослідників2.
1

Українське народне мистецтво: Вбрання. – К., 1961. – Табл. 27.
Напр.: Зашкільняк Л. О., Крикун М. Г. Історія Польщі: Від найдавніших часів до
наших днів. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. – 752 с.: іл.; Кугутяк М.
Галичина: сторінки історії / Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.). –
2
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Отже, Польська держава прагнула долучити західноукраїнські
землі до складу своїх територій. У зв’язку з цим, питання будь-якого
включення території Східної Галичини та Південно-Західної Волині в
орбіту політичного, адміністративного, культурного чи іншого впливу
набувало політичного характеру. Тож поширення на ці території
діяльності польських органів охорони пам'яток мистецтва та культури
відігравало роль фактора присутності та впливу Польської держави1.
Ведучи мову про організацію діяльності органів охорони пам’яток
Польщі у 1919-1920 рр., варто зауважити, що вона могла
поширюватися лише на ті території Східної Галичини і Волині, які
знаходилися за межами активних воєнних дій. Що ж до фронту і
прифронтової смуги, то тут відповідальність за збереження пам’яток
покладалася на військових. Дане питання ще не знайшло достатнього
висвітлення у працях українських науковців.
Аналіз тогочасних оригінальних документів дає підстави для
неупередженого висвітлення організаційного та політичного аспектів
діяльності польських військових референтур (відділів – Авт.) щодо
збереження пам’яток мистецтва та культури на території Східної
Галичини і Волині протягом 1919-1920 рр. Саме це і є предметом
нашого розгляду.
Проблема організації роботи спеціальних референтур з питань
збереження пам'яток мистецтва та культури, створених при
командуванні військових підрозділів, активно обговорювалась на
першому з'їзді Ради консерваторів (охоронців пам'яток – Авт.) Польщі
(червень 1919 р.). Це питання окремим пунктом було включене до
порядку денного згадуваного з'їзду. Тоді дискутувалась теза,
висловлена краківським консерватором Т.Шидловським про те, що:
„Існуюча військова референтура в справах опіки над пам’ятками, що
знаходиться на лінії фронту, недостатньо укомплектована військовими
консерваторами. Було би добре доповнити їх спеціально
уповноваженими фахівцями з числа цивільних осіб, які би виконували
таку саму роботу за межами фронту“2. Серед інших пропозицій, що
лунали на з’їзді були й наступні: – звернутися до „Міністерства Війни,
щоб надало наявну у нього інформацію щодо збереження пам’яток на
фронтових територіях“3; – щоб охороною пам’яток, яким загрожує

Івано-Франківськ, 1993. – С. 5-6, 134-166; Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової
України. – Львів, 1991. – С. 43-45; Литвин М.Р., Науменко К Е. Історія галицького
стрілецтва. – Львів, 1990. – С. 96-102.
1
Петровський О.М. Формування органів охорони культурної спадщини на
західноукраїнських землях у складі Польщі (1919 – 1929 рр.) // Ефективність державного
управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного
управління Національної академії державного управління при Президентові України / За
заг. ред. А.О.Чемериса. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 10. – С. 229-235.
2
Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України. Відділ рукописів (далі
– ЛНБ ВР), ф. 26: Управління консервації Львівського воєводства, спр. 10: Протоколи
з’їздів консерваторів за 1919, 1928, 1930-1935 і 1937 рр., спр. 10, арк. 2 зв.
3
Там само, арк. 5 зв.
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знищення, займалась польова жандармерія, яка би й звітувала про стан
справ «грону Консерваторів»; – щоб Міністерство мистецтва та
культури, погодивши це з Міністерством Військових Справ та з
військовими референтами, направило своїх представників у
прифронтову зону та на фронт, де би вони направляли
памя’ткоохоронні акції у потрібне русло1. Позитивом дискусії даного
питання стало звернення Ради консерваторів до Міністерства
мистецтва та культури з рекомендацією призначити консерватора у
Львів2.
Військове відомство неохоче опікувалося нерухомими пам’ятками,
що потрапили у вир воєнних дій. Зрозуміло, що зберегти пам’ятки
архітектури, які потрапляють, наприклад, під артилерійський вогонь
непросто. До того ж, військовим доводилось використовувати
різноманітні архітектурні споруди як спостережні пункти з метою
коригування вогню тощо. Противник намагався знищити такі
спостережні пункти, і при цьому мало хто зважав на збереженість
споруд, у яких ті розташовувались. Тож військовим було нелегко
дотримуватися вимог, які висували до них органи охорони культурної
спадщини, і вони охоче передали б функції охорони та збереження
пам’яток будь-кому іншому.
Разом з тим заклики консерваторів щодо активізації роботи
військової референтури з питань збереження пам'яток у зоні бойових
дій та прифронтовій смузі знайшли відгук у армійського
командування. Вже на Другому з’їзді державних консерваторів
(жовтень 1919 р.) виступив підпоручник Ян Гумовський – головний
референт у справах опіки над пам’ятками мистецтва і культури, що
знаходяться у фронтовій смузі, – з інформацією про те, хто та в який
спосіб займається в армії опікою пам’яток. Врятовані від пограбування
рухомі пам’ятки, за словами Я.Гумовського, в упакованому вигляді
зберігалися на складах Торгового банку. Проте на його думку, кращим
було б перевезти їх до більш пристосованого для зберігання місця, де
предмети культури можна було б розпакувати, розкласти і зберігати
під наглядом Міністерства мистецтва і культури. Доповідач повідомив
про вивезення (під виглядом дипломатичних вантажів) з території
Польщі цінних колекцій рухомих пам'яток, зокрема художніх творів та
ікон. Значна кількість згадуваних культурних цінностей походила,
вочевидь, з українських земель. Консерватори ухвалили рішення про
звернення до Міністерства Скарбу з вимогою дозволити службовцям
перевіряти екстериторіальні, зокрема дипломатичні, поїзди3.
Міністерство Військових Справ з розумінням поставилось до
побажань державних консерваторів щодо посилення кадрового складу
1

Там само, арк. 6.
Там само, арк. 6 зв.
ЛНБ ВР, ф. 26, спр. 18: Матеріали консерватора пам'яток культури і мистецтва
Львівського округу Юзефа Піотровського (в 1920 р. окружного консерватора в Лодзі)
1919-1929 рр., арк. 107 зв.
2
3
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військових референтів і додаткове залучення цивільних фахівців. У
свою чергу, військове відомство повернуло з театру активних бойових
дій і направило у розпорядження Міністерства мистецтва та культури
окремих фахівців з охорони пам'яток1.
Інший напрямок дій військового командування полягав в
активізації роботи військових референтів з питань охорони пам’яток
мистецтва та культури, а також у розширенні кола осіб, які цією
справою мали займатися в умовах фронту. Правда, з моменту, коли під
тиском переважаючих чисельністю ворожих військ Українська
Галицька Армія відступила за р. Збруч (16 – 17 липня 1919 р.), уся
Східна Галичина була окупована Польщею2, Головне Командування
Війська Польського видало наказ про скасування штату спеціальних
референтів з охорони пам'яток при командуванні дивізій, що були на
Подільському фронті. В наказі, підписаному Першим заступником
Шефа Генерального штабу полковником Куліньським і погодженому з
Шефом 2-го Відділу Генштабу майором Бульдескулом, йшлося про те,
що всі обов’язки згадуваних вище референтів перебирають на себе
тепер референти з питань преси. Останнім доручалося забезпечувати
збереження пам’яток „перед наступами ворога, а також вивезення тих
пам’яток у тили, у випадку відступу (польських – Авт.) військ“. Що ж
до охорони пам’яток у тилу армії, то ця діяльність передавалась у руки
„відповідних інституцій – Комісаріату Земель Східних у Литві та
Білорусі, а також Комісаріату Волині та Поділля, чи в руки референтів
з питань освіти при Етапному Окружному Командуванні“.
У згадуваному наказі ставилося завдання відправляти „всі
предмети мистецтва і культури, що мають відношення до військової
справи ... до Військового Музею“ за адресою: „Варшава – Замок“. У
переліку таких предметів названо наступні: „...бібліотеки та військові
архіви російські, австрійські, прусські, фотографії карт територій,
гіпсові моделі фортифікаційних споруд, різні види старовинної зброї“3.
Цитований наказ, підготовлений у Бюро Преси Генерального штабу
Головного Командування Війська Польського, зобов’язував осіб,
причетних до охорони пам'яток у фронтовій та прифронтовій смугах,
регулярно звітувати про виконану роботу, надсилаючи службові
рапорти „референтові охорони пам'яток при Головному Командуванні
Війська Польського. Відділ 2, секція Преси“.
Окрім згадуваного наказу, Бюро преси Генштабу Головного
Командування Війська Польського видало спеціальну „Інструкцію у
справі охорони пам'яток (№14.752/ІІ)“. Вона адресувалась референтам
з питань освіти, що були при дивізіях4. В „Інструкції…“
роз’яснювалось, що на військових референтів освіти командування
поклало обов’язок оточити опікою пам’ятки історичні та мистецтва і
1

Там само, арк. 29, 30.
Кугутяк М. Вказ. праця. – С. 151-152.
Там само, арк. 122.
4
Там само, арк. 123.
2
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культури, що є на їх територіях. Згідно з „Інструкцією“, референти з
питань освіти мали забезпечити наступне:
1. Негайно взяти під контроль розташовані на їх території пам’ятки.
2. Оточити пам’ятки належною опікою (протидіяти нищенню,
пограбуванню, незаконному вивозу або торгівлі пам’ятками).
3. З'ясувати найважливіші втрати серед пам’яток за час війни.
4. Виховувати солдатів, проводити роз’яснювальну роботу щодо
значення пам’яток культури та необхідності їх охорони.
5. У кінці кожного місяця надсилати референтові з охорони
пам’яток 6-ї Армії (у Львові) звіт про свою діяльність у даному
напрямку.
Попри наказ про скасування штату референтів з охорони пам’яток,
ці посади збереглися при командуванні дивізій1. На територіях, що вже
опинилися в тилу польських військ, зокрема на Галичині та Волині,
було створено військові етапові округи та повіти. Відповідно при
командуванні округу перебував штатний референт охорони пам’яток,
який контролював роботу референтів з питань освіти при
командуванні повітів етапових за даним напрямком. Наказ про
передачу функцій референтів з охорони пам’яток референтам з питань
освіти або преси в армії коментували по-різному, зокрема даючи й
негативні оцінки. Так, наприклад, один з найактивніших референтів
охорони пам’яток на Подільському фронті – підпоручник Мар’ян Льос
у своєму рапорті № 3 (січень-лютий 1920 р. – Авт.) писав: „Завдання
моєї попередньої праці (охорона пам’яток – Авт.) довірено референту
пресовому. Зазначу, однак, що референт освітньо-пресовий, достатньо
заклопотаний своєю роботою... і не міг би й за кращих часів у
достатній мірі займатися ще й справою охорони пам’яток, до якої
треба мати і відповідну освіту та схильність. Я, з свого боку, зазначу,
що тут, безумовно, потрібен референт охорони пам’яток“2.
Уже в січні 1920 р. почали надходити звіти з військових органів
управління про наявні на підлеглій їм території пам’ятки та їх стан.
Аналіз тих звітів дає підстави для висновків про серйозні втрати, яких
зазнали пам’ятки історії та культури на західноукраїнських землях
унаслідок воєн3. Головною причиною руйнування пам’яток референти
називали ті військові події, що мали місце ще у Першу світову війну, і
звинувачували у всьому переважно Російську армію. Проте окремі
референти подали факти, що негативно характеризували і поведінку
вояків польських у ставленні до пам’яток історії та культури. Цікаво,
що серед причин жахливого стану певної частини пам’яток називалися
також байдужість, недбалість та безгосподарність їх власників4.
Інформація про роботу референтів з питань освіти щодо
збереження і стану пам’яток історії та культури надходила не тільки до
1

Там само, арк. 188.
Там само, арк. 167.
Там само, арк. 124, 124 зв., 125, 126, 126 зв.
4
Там само, арк. 149 зв., 150 зв.
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Львова, референту охорони пам’яток Подільського фронту при
командуванні 6-ї армії, а й референту з охорони пам’яток при
командуванні 5-ї дивізії1. Про стан окремих рухомих і нерухомих
пам’яток історії та культури в східних повітах Галичини повідомляли і
референти, що діяли в Кам’янці-Подільському та його околицях2.
Цікавими та такими, що дають змогу побачити становище пам’яток
історії та культури в умовах фронту та прифронтових смугах, є
спостереження підпоручника М.Льоса, який виклав їх у рапорті №5:
„Загальний вигляд пам’яток“. Він, зокрема, написав наступне: „Всі
садиби знищені, ... спалені втікаючими збільшовиченими російськими
військами у 1917 році. Наступні політичні перевороти доконали решту.
... Різні пам’ятки мистецтва і культури нищились військами та хлопами
(селянами – Авт.) ... Дзвони ... вивезені.
Пам’ятки археологічні. Кургани і могили дуже постраждали через
постійне їх перекопування стрілецькими траншеями. Могил і городищ
як і інших насипів земляних (кургани сторожові) зустрічаються
часто“3.
Разом з тим, не була вже такою безрадісною та безнадійною
ситуація з пам’ятками історії та культури на Галичині. Ті ж самі
референти повідомляли і про наявність пам’яток, що більшою чи
меншою мірою все ж таки збереглися в умовах Першої світової,
радянсько-польської та польсько-української воєн.
Так, наприклад, Борщівське повітове етапове командування
повідомляло про достатньо добрий на початок лютого 1920 р. стан
костьолу, збудованого над р. Збруч Яном ІІІ Собеським у 16921699 рр., у с.Окопи. При цьому зазначалось, що в другій половині
ХVІІІ ст. ця архітектурна споруда зазнала значних руйнувань від
великої пожежі, але була відреставрована в 1904 р. завдяки зусиллям
графа Мечислава Борковського. Під час воєн другого десятиліття
ХХ ст. костьол не зазнав ушкоджень: „Знаходиться в дуже доброму
стані“, „Всередині костьолу – чудовий розпис“. З того ж звіту
дізнаємось про те, що в часи війни не змінили свого вигляду й інші
історичні об’єкти с.Окопи, наприклад, дві Брами часів Яна ІІІ
Собеського: „Львівська“ – із західного боку та „Кам’янецька“ – із
східного боку4. Референт капітан Цфер повідомив, що і в с.Висічка
„Замок ... Чарковських-Голієвських не був ні знищений в часи
українського повстання, ні пошкоджений, і в такому стані знаходиться
сьогодні“5.
Оптимістичні ноти відчуваємо й у „Рапорті про стан пам’яток в
Скалатському повіті“, поданий референтом Надольським: „В
Зарубинцях церковка стильова, греко-католицька. Потребує невеликої
1

Там само, арк. 156, 157, 158, 188.
Там само, арк. 166, 167, 171, 172, 173.
Там само, арк. 172-173.
4
Там само, арк. 149 зв.
5
Там само, арк. 149.
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реставрації, не втратила на своєму вигляді і заслуговує називатися
пам’яткою.
Старопольська садиба в Качанівці, власність пана Ярузельського,
зберегла початковий вигляд, добре утримується“1.
У „Списку історичних пам’яток на Поділлі за Збручем“ (без
підпису – Авт.), укладеного, можливо, референтом Мар’яном Льосом,
відзначається добрий стан палацу в с. Новий Олексинець (суч. село в
Кременецькому районі Тернопільської області – Авт.): „Власник –
Жишчевський Август, граф. Палац з великою кількістю пам’яток
народних і родинних. Бібліотека, до якої увійшла частина книгозбірні
Чарторийських“. Із щойно згаданого „Списку...“ також дізнаємося про
відносно добрий стан споруди палацу Вишневецьких, який пізніше
належав Мнішкам та Демидовим. „Новий власник зібрав ще до війни
колекцію ікон, мініатюр, порцеляни, але все це не в дусі польському“.
На жаль, ці колекції були пограбовані2.
Аналіз звітів військових референтів за період від січня до липня
1920 р., дає можливість побачити деякі тенденції у справі охорони
пам’яток в умовах фронту та прифронтовій смузі. По-перше,
відзначимо прагматичний підхід референтів до дорученої справи, а
також чітку політичну спрямованість їх роботи. По-друге, – не завжди
злагоджену діяльність різних органів воєнного управління, а також і
самих референтів у питаннях охорони пам’яток мистецтва та культури.
Останнє й не дивно, оскільки тоді ще тривали бойові дії.
Проілюструємо обидві тенденції наступними прикладами.
Виразна політична спрямованість діяльності військових референтів
щодо пам’яток мистецтва та культури виявлялася насамперед в їх
намаганні представити всі або принаймні більшу частину пам’яток на
захоплених польськими військами територіях (і не лише в Галичині та
Волині, а й Центральному Поділлі), власне, польською культурною
спадщиною. У звітах постійно наголошувалося на польському
національному характері пам’яток, які були знищені або з інших
причин втрачені в роки кількох воєн. Неодноразово наголошувалося,
що причиною руйнування та пограбування пам’яток стали дії
російських, німецьких, австрійських та українських військ, і лише в
окремих звітах згадувалися варварські дії військ польських.
Промовистими є слова із звіту референта охорони пам’яток при
командуванні Кам’янець-Подільського етапового повіту підпоручника
Мар’яна Льоса з Групи генерала Крайовського: „Попри невизначеність
нової політичної ситуації щодо створеної України, справді важливим є
перевезти до Львова або Кракова найцінніші пам’ятки, що належать
польській культурі або історії“3.
У своєму прагненні вивезти найцінніші пам’ятки культури з
українських земель, називаючи їх польськими, референти
1
2
3

Там само, арк. 149-150.
Там само, арк. 158 зв.
Там само, арк. 167.
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наштовхувалися на спротив української влади, на який вони, правда,
не дуже й зважали. Так, у січні 1920 р., згадуваний вже Мар’ян Льос
доповів референту при командуванні етапового округу у Львові
капітану Геберту, що, коли до комісара з архівів у Кам’янціПодільському,
„призначеного
українською
владою“,
п.
Долгопольського звернулися щодо перевезення на зберігання до
Львова „польських речей, що так поневіряються“, той відповів, що
„без дозволу українського міністра Огієнка нічого чіпати не можна, ...
все це під охороною“. Подібна позиція представника української влади
зовсім не спантеличила референта М.Льоса. Він зажадав від свого
керівництва інструкцій щодо подальших дій „в тому випадку, коли тут
урядує якась українська археологічна комісія, до якої мають належати
п.п. Голубович і Дложевський“. При цьому референт цілком
прагматично запропонував „відсортувати частину найцікавіших актів і
перевезти до Львова. Пан Прушевич має збірки спаковані, і як тільки
спаде мороз, одразу їх перевезе“ 1.
Про те, що референти не дуже церемонилися при організації вивозу
культурних цінностей, свідчать наступні інструктивні настанови, яких
дотримувались військові: „1. Евакуація збірок. Згідно вимог щодо
евакуації, в разі потреби слід евакуювати, насамперед, збірки польські,
залишаючи на місті решту (руські), не зважаючи на згоду чи незгоду
власників на перенесення збірок...“2.
Польська влада створила максимальний режим сприяння
перевезенню культурних цінностей з України на територію Другої Речі
Посполитої. Так, наприклад, вантажі з культурними цінностями при
перетині «кордону» між УНР і Польщею в напрямку останньої
польськими прикордонниками навіть не оглядалися3.
Уявлення про обставини та способи вивозу культурних цінностей з
окупованих польськими військами українських територій не можуть
бути повними без аналізу деяких фактів. Вони, власне, ілюструють
другу з вище названих тенденцій.
Так, у кризові моменти, яких чимало буває на фронті, часом
поставало питання про пріоритети – що вивозити у першу чергу, –
цінності матеріальні чи культурні? Як, наприклад, у випадку, що мав
місце в с.Василівка. Тут для евакуації було підготовлено 50 скринь із
збірками Собанської. Проте їх не вивезли через те, що на заваді стали
дві причини: поламались призначені для цього автомобілі, „та ще й
вкрай необхідний вивіз 2.000 л. спирту“4.
На територіях, які Польща вважала своїми, зокрема у Східній
Галичині, проводилися підготовчі роботи для можливої евакуації рухомих
пам’яток, якщо обставини будуть спонукати до цього. Так, перед загрозою
наступу червоної Армії, у червні 1920 р. відбулася нарада за участю
1

Там само, арк. 166 зв.
Там само, арк. 189.
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державного консерватора т.зв. Малопольщі Східної та референта охорони
пам’яток при командуванні 6-ї Армії щодо збереження збірок і замків у
Підгірцях і Олеську. Пам'яткоохоронці підготували два листи для
командування етапового округу у Львові та 6-ї Армії, у яких нагадали про
наказ Головного командування № 30524 / ІV від 06.07.1919 р., що
забороняв військовим підрозділам квартирувати в самих замках. У цих же
листах поінформовано про наявні в Підгірцевському замку збірки
предметів культури, а також дано рекомендації військовим щодо доставки
згаданих збірок у Краків для Вавельського королівського замку, тому що
обставини вимагали їх евакуації1. Здавалось би, ці рекомендації мали бути
виконані, проте перебіг наступних подій демонструє протилежне: ні
командування, ні військові референти не виконували повною мірою
покладені на них завдання щодо збереження пам’яток у прифронтовій та
фронтовій смугах.
У липні 1920 р. для поляків склалася надзвичайна ситуація, коли під
загрозою захоплення військами більшовиків опинилося багато населених
пунктів Галичини, зокрема й згадувані вже Підгірці та Олесько.
Державний консерватор Т.Шидловський приїхав із Кракова до Львова і
звернувся до Грона консерваторів з пропозицією розпочати евакуацію
пам’яток з Підгірців. Гроно звернулося з клопотанням до командування 6-ї
Армії. Поїхавши з власної ініціативи у Підгірці доктор Т.Шидловський
був вражений тим, що жодних приготувань до евакуації там не велося. По
приїзді у Підгірцевський замок військового референта з кількома
вантажівками, довелося в авральному порядку організовувати згадувану
евакуацію. Завдяки великому досвіду та кваліфікації, доктор Шидловський
зумів організувати вивезення рухомих пам’яток із замку. За його
розпорядженням розібрали дерев’яний військовий барак, і з тих дошок
місцеві столяри нашвидкуруч змайстрували скрині для пакування
предметів культури. При цьому довелось потурбуватися ще й про сіно,
цвяхи та інші необхідні дрібниці. Т.Шидловський особисто показував
солдатам як знімати картини зі стін, як виносити та пакувати речі.
Щохвилини очікували звістки про захоплення населеного пункту
більшовиками. Роботи з евакуації виконувались поспіхом, її обсяг був
великий – необхідно було зібрати культурні цінності, що знаходились у
вісімнадцяти залах. Про складання списку культурних цінностей, які
упаковували в скрині, не було й мови – бракувало часу. З боку військового
референта організаційної допомоги доктор Т.Шидловський так і не
отримав. І це при тому, що офіційно евакуацію проводив відділ охорони
пам’яток 6-ї Армії, а державному консерватору відводилася лише роль
фахового консультанта. Більше того, шофери, без нагляду офіцера,
привласнили частину предметів культури2. Даний приклад демонструє
неузгодженість дій цивільних та військових органів охорони пам’яток
історії та культури, а також наслідки відсутності фахової підготовки з
охорони пам’яток у більшості військових референтів з питань освіти.
Проте які б приклади фахового чи нефахового виконання роботи з
охорони та збереження пам’яток у фронтових умовах військовими
1
2

Там само, арк. 189 зв.
Там само, арк. 201-203.
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референтами ми не наводили, виразним залишається курс на вивезення
культурних цінностей з окупованих українських земель у Польщу1. За
дуже зручною формулою – „Пам’ятки польської історії“ –
легітимізувалося вивезення всього, що колись, давно чи не дуже,
стикалося з польським елементом, і незалежно від того, який етнос
створював ті чи інші пам’ятки та на чиїй землі вони виникали, визнавалось
свідченням польської історії, так, ніби українці не мали ні власної історії,
ні власної культури, ні власної землі…
Разом з тим, варто відзначити гідний наслідування патріотизм і запал
більшості польських військовиків, причетних до збереження охорони
пам’яток мистецтва та культури в умовах фронту чи у прифронтових
територіях, з якими вони намагалися виконувати доручену їм справу.
1920-й рік став, певною мірою, роком форсованого формування
органів охорони пам'яток мистецтва та культури на західноукраїнських
землях, як важливої ланки державної системи охорони пам'яток мистецтва
та культури у Польщі.

Борисенко М.В. (Київ)
ПОБУТ МІСЬКИХ МЕШКАНЦІВ
УКРАЇНИ В 20–30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ.
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ
У статті досліджується побутове життя міських мешканців
України в 20–30-х роках ХХ ст. Аналізуються історичні документи,
що висвітлюють побут населення.
Дослідження такого цікавого явища, як побутове життя
українських міст, потребує особливо копіткого пошуку та аналізу
джерел. Адже щоденні практики людини направлені на забезпечення її
життєво необхідних потреб, але як це не дивно, залишають найменше
історичних документів. Часто політичні партії, котрі об’єднували
мізерний відсоток населення та, чесно кажучи, цікавили зовсім
незначну кількість людей, представлені у сучасній історіографії
сотнями публікацій, томами збірників документів тощо. А от щоденне
життя людини, його побутова сторона, що також визначало її
сприйняття всіх суспільних трансформацій, представлені недостатньо,
не в останню чергу через специфічну джерельну основу подібних
досліджень.
Радянська соціальна історична наука ХХ століття віддавала
перевагу часто багатосторінковому цитуванню документів, переважно
радянсько-партійного походження: постанови, рішення конференцій,
накази тощо. Врешті захоплення аналізом офіційних документів
1

Там само.
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приводило радянських істориків до підміни об’єкта їхнього
дослідження, коли замість побутових умов та стилю життя громадян
вони починали вивчати політику радянської влади, направлену на
поліпшення тих самих умов. Хоча варто зазначити, що іноді під
ритуальними назвами та гаслами приховувалися цінні наукові
розвідки, що мають значну наукову цінність за своїм обсягом
залучених джерел1. Це невід’ємна данина тотального тиску на
науковців-суспільствознавців у СРСР.
До того ж, радянські гуманітарні науки, вивчаючи побут населення
України, ставили собі за завдання дослідження сучасних процесів у
громадському
побуті
та
«узагальнення
паростків
нового,
комуністичного, які в зв’язку із створенням матеріально-технічної
бази комунізму і дальшим розвитком соціалістичної демократії усе
помітніше входять у повсякденне життя трудящих»2.
Власне, повсякденне життя міського населення в радянській
історіографії розглядалося виключно як додаток до історії соціальноекономічних відносин й служило лише ілюстративним матеріалом, що
мав підтвердити тезу про зростання продуктивних сил в умовах
соціалізму. Тому, наприклад, розглядаючи пресу як джерело до історії
робітничого класу, питанню побутового забезпечення відводилося
лише дві сторінки, та й то виключно через призму такого політичного
органу, як робітничо-селянська інспекція3.
Внаслідок активного розвитку вітчизняної соціології сучасники
мають значний багаж статистичних матеріалів, що характеризують
соціальні зміни різних міських груп, насамперед трудових. Мова не
тільки про дані перепису 1923 та 1926 років, але й про спеціальні
обстеження бюджетів домоволодінь, житлових умов та інші, котрі
проводилися за сприяння профспілки та профільних міністерств4.
Активне застосування статистичних даних використовувалося не
тільки в соціології домового господарства, але й при вивченні
робочого та вільного часу трудових верств населення міст України.
При чому фактична база вивчення тривалості основних занять міських
робітників є, власне, по усьому періоду5.

1
Олійник Г. Піклування Комуністичної партії і Радянського уряду про поліпшення
житлово-комунальних умов трудящих Української СРС в роки другої п’ятирічки (19331937 рр.) // Наукові записки Ужгородського університету. – Ужгород, 1957. – Т. 27.
2
Комунізм і побут. – К., 1963. – С. 21.
3
Сидоренко М. Преса як джерело з історії робітничого класу України в період
соціалістичного будівництва (1921-1941). – К., 1975. – 107 с.
4
Підсумки обліку міської людності УСРР 1931 року. – Харків, 1933. – 211 с.;
Каплунов І., Букштейм Д. Житлові умови міського пролетаріату УСРР // Вісники
статистики України. – 1930. – Вип. 4. – С. 51-63; Шендерович О. Бюджет радянського
службовця по великих містах на Україні // Статистичний бюлетень 1925. – № 312. –
С. 66-95; Коваленко І. Дрібні міські володіння на околицях // Статистичний бюлетень. –
1925. – № 9. – С. 20-47.
5
Гордон Л., Клопов Э. Черты социалистического образа жизни: быт городских
рабочих вчера, сегодня, завтра. – М., 1977. – С. 13.
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Вперше не тільки проаналізував, але й провів критичну оцінку
методики перепису та збору даних відомий український учений
І. Вологодцев1. У той же час статистичне управління України не дуже
бажало помічати певні огріхи та помилки у роботі статистичних
відділів, а намагалося переконати, що співробітництво статичних
відділів із головами селищних рад та рагсів давало можливість
вичерпно
гарантувати
достовірність
масових
статистичних
досліджень2. Загальна характеристика масових статистичних джерел
відображена в підсумовуючій монографії М. Бойка3.
Масові статистичні джерела з історії українського міста 20–30-х
років ХХ століття активно використовуються в такій молодій для
України галузі, як історична урбаністика. Багато робіт молодих авторів
побудовано на узагальненні даних переписів та масових обстежень.
Оскільки сьогодні багатющий статистичний матеріал 1920–1930-х
років як архівний, так і опублікований, крім згаданої праці М. Бойка,
опрацьовується багатьма українськими істориками в різних регіонах
країни4, то варто більше детально зупинитися на інших видах
історичних джерел. Зокрема, на архівних документах, що були
продуктом безпосереднього спілкування влади та городян, на статтях у
пресі та інших періодичних виданнях, а також документах приватного
характеру – листах, щоденниках та спогадах.
Преса в радянській квазідемократичній державі відігравала
демонстраційну роль сили народовладдя. Різноманітні акції та кампанії
отримували максимальну рекламу в засобах масової інформації,
постійно повторюючи про «народне волевиявлення», «стихійний
підйом» тощо. В умовах жорсткого поліційного диктату та надмірної
централізації важко було зберегти навіть лубочну картинку диктатури
пролетаріату та влади народу. Тому засоби масової агітації намагалися
створити ілюзію тісного зв’язку між владою та народом, котрого
насправді не існувало.
В умовах постійних економічних криз, різкого падіння житлової
площі, погіршення матеріального становища міського населення преса
давала просту відповідь, хто винен у цих проблемах, що
супроводжували повсякденне життя українських городян. Тому преса
часто виступала у ролі прокурора, звинувачуючи такі аморфні явища,
1
Вологодцев И. Особенности развития городов Украины. – Харків: Держвидав
України, 1930. – 20 5с.
2
Природний рух людності в Україні в 1929 р. Статистика України. – Харків, 1931. –
Т. 4. – С. 7.
3
Бойко Н.К. Рабочий класс Украины в период социалистического строительства.
Анализ масових статистических источников 20–30-х годов. – К.: Вища школа, 1991. –
153 с.
4
Волосник Ю.П. Джерела про формування та підприємницьку діяльність нової
буржуазії України (1921 – 1930 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури:
Зб. наук. праць. – Харків, 2001. – Вип. 6. – С. 105-112; Гринь Д.К. Деякі методичні
підходи до аналізу переписів населення 1920-1930-х рр., як історичного джерела //
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. –
Запоріжжя, 2000. – Вип. ХІ. – С. 114-129.
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як важка спадщина минулого, безгосподарність, «розхлябаність» тощо.
Саме під машкарою критики цих явищ соціально-психологічного
характеру дописувачі та журналісти малювали типову картину
невлаштованості радянського побуту – неякісні послуги та товари,
дефіцити, відсутність благоустрою міської території тощо. Найбільш
активно всі побутові незручності висвітлювалися на сторінках місцевої
преси.
Наприклад, таке малодосліджене історичне явище, як боротьба за
квадратні метри в умовах комунальної квартири, також іноді
вихлюпувалося на сторінки газет. Наприклад, один з анонімних
дописувачів до харківської газети навіть подав свій сигнал, почавши із
фрази: „Для майбутніх істориків, що вивчатимуть побут перехідного
періоду, ми хочемо відзначити одну з найоригінальніших метод
виживання квартиранта”1.
Хоча гарантії в достовірності критичних заміток дописувачів не
було навіть в ті роки, коли преса, як вважалося, мала достатній вплив
на життя людини. Іноді виникали сумніви в об’єктивності
робсількорів, котрі могли використати пресу як своєрідний інструмент
розправи з місцевим керівництвом. Навіть говорили, що редакції
просто завалені скаргами громадян, що не завжди відповідають
дійсності2. Хоча офіційні органи намагалися переконувати читачів у
тому, що дописувачі до газети цілком об’єктивні3.
Проблема побуту стала для працівників преси благодатною темою.
Адже, з одного боку, партія тільки підштовхувала зацікавленість серед
публіки та журналістів до різних новомодних дискусій про
колективний побут, спільне виховання дітей, утворення побутових
комун тощо. Навіть самі журналісти змушені були визнати, що на
початку 1920-х років глибокий інтерес, що його проявляли до питань
побуту робкори, пояснювався перш за все увагою, яку приділяла
партія цій проблемі4. Правда, з середини 1920-х років цей інтерес
підупав, оскільки тепер владу більше цікавили питання промислового
розвитку – будівництво заводів, електростанцій, залізниць тощо.
Поруч із робселькорівським рухом у першій половині 1930-х років
популярна стала так звана „легка кавалерія”. Бригади комсомольської
молоді робили своєрідні „рейди” на заклади побутового
обслуговування, в результаті яких з’являлися критичні матеріали про
стан міських лазень, погане харчування, необлаштованість
гуртожитків тощо. Діставалося також і різним проявам асоціальної
поведінки – самогонщикам, прогульникам, п’яницям та іншим.

1

М.Б. Виверткий домовласник // Вісті ВУЦВК. – 1928. – № 75. – 28 березня.
Добрушин. Печать – обоюдоострое оружие // Пролетарская правда. – 1925. – № 79.
– 8 квітня.
3
Р-Абр. Бюро скарг РСІ і пролетарське суспільство // Вісті ВУЦВК. – 1928. – № 33.
– 7 лютого.
4
Сип И. Рабкоры и быт // Пролетарская правда. – 1925. – № 99. – 5 мая.
2
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Таку критичну інформацію вміщували без підпису, або з анонімним
підписом – „легка кавалерія”, „комсомольський актив” тощо. Сама
інформація подавалася всього у кількох рядках, не мала жодного
натяку на право предмета критики висловити свою точку зору й
закінчувалася, як правило, закликом „вжити заходи”.
З другого боку, різноманітні побутові історії, що розкривають
життя та мораль тогочасного міського середовища, були звичною
журналістською рутиною. Люди із задоволенням читали різні історії,
що траплялися з їхніми сусідами. Після встановлення фіксованого
вихідного часто такі матеріали виходили переважно у неділю, що
давало можливість людям використати газету як елемент не тільки
масової пропаганди, а й відпочинку.
При проведенні обстеження читацької аудиторії на заводі
«Арсенал» у м. Київ виявили, що половина робітників не читала
газети. Крім того, робітників майже не цікавила інформація із-за
кордону, вони прагнули більше дізнаватися про місцеві новини1. В
1930-х роках час, що в середньому витрачала робітнича родина на
читання газет, значно зменшився у порівнянні з періодом НЕПу2,
незважаючи на те, що зростали тиражі масової періодики та вона
ставала більш доступною. Власне, інформаційне наповнення газети
постійно зменшувалося, перш за все за рахунок скорочення побутових
тем.
А от вал малоцікавої інформації із робітничого руху за кордоном
усе збільшувався. Зростала також і кількість офіційних матеріалів. Із
газет поступово зникали місцеві новини. Редактори місцевих видань
просто не ризикували створювати власні інформаційні сигнали, а
передруковували інформацію із центральних газет про численні з’їзди,
конференції, накази й тому подібне.
Таким чином, інформаційне наповнення місцевих газет, що раніше
містило масу цікавої побутової інформації, постійно зменшувалося.
Саме в цей період прискорена урбанізація кардинально міняла побут
городян та й саме місто загалом, однак преса ці процеси висвітлювала
усе менше.
Наприкінці 1930-х років у центральній пресі починають досить
активно з’являтися статті, направлені на критику товарів легкої
промисловості. Навіть почали відбуватися виставки товарів широкого
вжитку. У статтях робітники вимагають більш калорійного та
смачного харчування в їдальнях, кращої якості тканини та нових
модних фасонів. Хоча в умовах тотального дефіциту навряд чи
українські городяни могли вибирати. Адже наприкінці 1930-х років
дефіцитними були майже всі товари побутового призначення –
примуси та ремонтні голки для них, дитячі велосипеди, відра, каструлі

1

Кац А. Как читаеться газета // Пролетарская правда. – 1925. – № 81. – 10 квітня.
Гордон Л., Клопов Э. Черты социалистического образа жизни: быт городских
рабочих вчера, сегодня, завтра. – М., 1977. – С. 127.
2
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та електричні праски тощо1. Відсутність цих необхідних елементарних
речей вносила в побут міських мешканців додаткові витрати сил та
часу.
Власне, радянська преса стала демонстрацією народовладдя в дії.
Серед мешканців міст та селищ визрівала віра в те, що варто написати
до газети про негативні явища, як партія та уряд одразу ж вживуть
необхідні заходи для їх викорінення. Адже специфіка радянської
економічної моделі полягала в тому, що споживачі, населення, не
могли впливати на якість та номенклатуру товарів побутового
призначення простим економічним шляхом, або роблячи вибір
власним гаманцем. Цей вибір за нього робила партія та уряд. Однак
споживачу залишали ілюзію, що саме він впливає на формування
стандарту якості в суспільстві. Часто цьому процесові надавали
значного політичного забарвлення.
Задоволення найголовніших побутових потреб людини (як-от дах
над головою, їжа та сам процес її приготування, комунальні послуги та
їх доступність тощо) в результаті потребувало від громадян постійного
контакту з владою. Навіть у роки відносної економічної свободи НЕПу
процес розподілу матеріальних цінностей більшою чи меншою мірою
контролювався державою, тому рано чи пізно людині доводилося
вступати в певні відносини із державним апаратом. Такі контакти
відображалися в офіційних документах, листах, звітах органів влади,
стенограмах засідань тощо.
Звернення громадян до влади часто були підсилені
ритуалізованими гаслами, узятими з арсеналу більшовицької
риторики2. Навіть прості зауваження стосовно роботи комунального
транспорту чи водопроводу мали постійно здобрюватися здравницями
на користь радянської влади. Напевне, так прохачі намагалися надати
власній проблемі загальнодержавного, політичного характеру.
Наприклад, цікаві факти містить справа, в котрій зберігаються
листи робітників залізничних майстерень м. Конотоп, які зверталися з
проханням до керівництва свого підприємства надати їм житло.
Справою будівництва містечка для залізничників займався ВУЦВК,
тому ці документи зберігаються у Центральному державному архіві
вищих органів влади та управління України, фонді 1, оп. 1, спр. 2587.
В заявах, написаних малограмотними людьми на клаптиках паперу
олівцем, описувалися жахливі умови проживання робітників.
Звичайно, необхідно враховувати певне суб’єктивне підґрунтя таких
документів, але в загальному контексті вони відображають головну
тенденцію – катастрофічне становище із житлом серед робітників
невеликих містечок.

1
Людмілов Я. Більше товарів широкого вжитку // Більшовик. – 1938. – № 207. – 8
вересня.
2
Климов А., Гогохія Н. Духовне життя українського індустріального міста у 30-х рр.
ХХ століття // Духовність українства. – 2002. – № 4. – С .73-74.
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Часто громадяни скаржилися й до міськради та районних рад на
погані житлові умови, на конфлікти із сусідами та неправомірні дії
управдомів.
До того ж, ці документи містять багато описів, переважно
скандального плану, свого побуту, стосунків із сусідами та членами
родини, що загострювалися на фоні нестерпної тісняви. Таким чином,
ці документи
свідчать нам про психологічний дискомфорт та
конфліктну атмосферу всередині житлових колективів у містах
України в цей період.
Конфлікт всередині комунальної квартири в 20–30-х роках ХХ
століття як предмет дослідження заслуговує на окрему увагу. Адже
саме він відображає той градус протистояння, що постійно зростав у
комунальних квартирах, навколо кожного зайвого квадратного метра
або зламаного крану у ванній кімнаті.
Оскільки, правила користування спільною площею були досить
розмиті й не могли регламентувати усього побутового буття
мешканців комуналки, то громадяни були змушені звертатися до влади
та широкої громадськості з проханням захистити їх права
користування спільним балконом, припинити етнічну «травлю» на
кухні тощо. Такі документи у вигляді заяв громадян та різних
підкріплюючих документів (протоколи загальних зборів мешканців
будинку чи трудового колективу, протоколи міліції й рішення суду
направлялися) до житлових відділів міських рад.
Наприклад, в архіві міста Київ у фонді 776 зберігаються томи
протоколів домових конрольно-конфліктних комісій, що існували
короткий час в середині 1920-х років, саме в розпал квартирної
боротьби в містах України. У фонді є більше 30 справ, що складені в
алфавітному порядку за назвами вулиць Києва. Вони складаються
переважно з ліквідаційних протоколів, а також протоколів засідань
комісій та мешканців будинку.
Ці комісії, що формувалися виключно з представників обділених
житлом верств – дрібних службовців та робітників, – активно
захищали права пролетаріату в боротьбі за житловий простір. У містах
розгорнулася справжня «повзуча» війна, котру один із дописувачів
назвав „класовою війною поверхів”1 (міська біднота проживала в
сирих підвалах та холодних горищах й претендувала на краще житло).
Унікальним джерелом є також і документи житлокооперативів
міста Київ. Вони також зберігаються у міському архів й містяться у
фондах 757-760. Найбільш цікавими для дослідників будуть протоколи
правління житлокоопів та протоколи загальних зборів мешканців
будинку (в них відображені найнеобхідніші для громадян речі: час
закриття на ніч воріт у будинку, графік відключення води), а також

1
И.О. Проект положения о ДККК надо изменить // Пролетраская правда. – 1925. –
№ 51. – 4 марта.
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заяви громадян, що потребували поліпшення свого житлового
становища.
Як приклад можна навести ф. 755, в якому містяться документи
невеликого житлокооперативу по вулиці Тарасівській. Із протоколів
загальних зборів за 1924 рік, що зберігаються у справі 19, ми
дізнаємося про великі борги за комунальні послуги серед мешканців.
Крім того, матеріали свідчать,що серед мешканців будинку існувала
кругова порука. Якщо хтось із сусідів не міг заплатити за квартиру
через об’єктивні причини, то часто правління приймало рішення
перекласти плату із такого члена кооперативу на інших мешканців.
Однак разом із тим ми бачимо, що навіть найбідніші представники
міського пролетаріату коли починали претендувати на кращу житлову
площу, нерідко наштовхувалися на незадоволення з боку своїх сусідів.
Часто документи приватного характеру – щоденники, записні
книги, листи – не розглядають як об’єктивне джерело. І це цілком
зрозуміло, оскільки ми не можемо судити про процеси в країні,
суспільстві чи групі за висновками однієї особи. Проте як зазначали
американські дослідники, усі джерела не надійні, просто окремі більш
достовірні за інші1.
Політичний терор у країні наклав відбиток й на міжособистісні
стосунки між людьми, що відображається в документах приватного
характеру. В часи масових арештів люди намагалися щонайменше
спілкуватися один з одним, для того щоб не натрапити на доносчика та
не потрапити в сіті НКВС. Серед людей поширювалася впевненість,
що таємна поліція має доступ до усього листування в середині країни,
тому природно, що мало хто наважувався згадувати небажані для
влади речі у приватному листуванні. Не кожний міг дозволити собі
вести щоденника, адже відверті записи власних думок у критичному
випадку стали б додатковими „доказами” для обвинувачення його та
оточуючих. Показовою щодо цього є доля щоденника С. Єфремова.
котрого він надійно ховав, й лише завдяки близькій особі, яка знала
про тайник, чекістам вдалося відібрати цей документ, що послужив як
доказ для обвинувачення.
Врешті в період масових арештів багато листів та інших документів
приватного характеру було втрачено – їх відбирали при арештах, або
люди самі знищували всю переписку, що могла їх скомпрометувати.
Однак документи, що збереглися, надають нам важливу
інформацію про особливі зусилля, що мали докласти громадяни, щоб
отримати продукти, про рівень забезпечення певних верств населення
продовольством та навіть про формування нової кухні та системи
харчування.
В 1920-х роках було проведено кілька обстежень бюджетів
робітничих родин та радянських службовців. Аналізуючи ці дані, ми
1

P. 27.
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можемо реконструювати споживчий кошик робітника та, відповідно,
змалювати загальну картину споживання в робітничому середовищі в
1920-х роках. Проте численні верстви міського населення – дрібні
кустарі, торгівці та люди вільних професій – залишалися за межами
статистичних досліджень.
Відповідно, ми не маємо можливості дослідити сімейний бюджет, а
отже, якість і стиль життя тих міських верств, що, власне, й визначали
культурне обличчя тогочасного міста. Однак, багато господарів
домоволодінь вели скрупульозну бухгалтерію свого сімейного
бюджету. Наприклад, професор математики Київського університету
М. Букрєєв протягом кількох років детально записував у спеціальний
щоденник усі свої доходи та витрати на кожний день. Ці записні книги
зберігаються в архіві Інституту рукописів Національної бібліотеки ім.
Вернадського (ф. 41). З детального опису видно, що, оскільки не були
відомі методи тривалого зберігання продуктів, купівля харчів була
щоденним заняттям. Наприклад, овочі, городину та м’ясо купували на
базарі, бакалію – у спеціальних магазинах, молоко та білий хліб – у
молочниці та торговки. До обов’язкових витрат можна також віднести
щоденні поїздки на трамваї (22-28 копійок), сплата за послуги прачки,
за квартиру тощо. Детальні щоденні записи та зведений річний і
щомісячний баланс говорить, що професор Київського університету
навіть у роки НЕПу не накопичував кошти, а витрачав увесь свій
заробіток.
Показово, що критична ситуація з матеріальним забезпеченням
була характерною й для інших інтелігентних родин. Український
історик та правознавець І. Малиновський писав у щоденнику про
забезпечення найбільш елітарної частини міського населення в 1926 р.
– академіків ВУАН: «Якщо пощастить одержати пенсію 60 крб і якщо
платню підвищать до 180 крб, тоді матиму змогу зробити невідкладні
витрати на одяг, білизну, взуття, меблі, достатньою мірою допомагати
Олі і не шукати додаткового заробітку»1.
Проте жодні офіційні документи, а також матеріали в пресі не
розкриють елементи психологічної трансформації особистості, що
відбувалася під впливом економічного та політичного тиску з боку
держави на людину. Адже умови проживання, а також матеріальне
становище мешканців українських міст часто були настільки
складними, що це відбивалося на внутрішньосімейних стосунках.
Наприклад, ентузіаст-краєзнавець К. Марченко у своєму щоденнику
описує свої подорожі містами України в голодні 1930-ті роки, згадує
негативне ставлення невістки та сина до матері, як зайвого їдця,
котрого їм доводилося утримувати в умовах важкої матеріальної
скрути та голоду2. Наприклад, зустріч із своєю невісткою у домі сина
1
Малиновський О. З щоденників // Вісник Академії наук України. – К., 1993. – № 10.
– С. 90.
2
Інститут рукописів Національної бібліотеки України ім. Вернадського, ф. 133,
спр. 7, арк. 202.
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він описує так: «Прийшла Ніна, поздоровкалася без балачок, видно,
незадоволена, що ще я їм у тягар приїхав»1.
Таким чином, для реконструкції побутового життя міського
населення України в роки сталінізму доводиться користуватися досить
широким спектром джерел, не всі з яких мають достовірні дані.
Загальна політизація офіційної сфери, масова пропагандистська
кампанія відображалися й на документах побутового характеру, хоча
це не означає, що політичний аспект був домінуючим у приватному
житті громадян.
Приватне життя людини в історичному аспекті залишає для
дослідників значний простір. Якщо робітники знаходилися під
пильним оком радянської соціології й ми маємо досить досліджень про
їх побут та нариси з економічної історії, то цілі верстви населення, що
формували соціально-культурне обличчя великих міст, залишалися в
тіні. Наприклад, такі прошарки, як непмани, маргінали, дрібні
радянські службовці та інші. В той же час елітарна група міського
населення залишає по собі багато документів приватного характеру –
листи, щоденники тощо. Таким чином, різні соціальні групи можна
дослідити, користуючись якимось окремим видом джерел, що не дає
повної картини побутового життя ні всередині самої групи, ні міста
загалом.
Тому для більш адекватного аналізу побутового життя всього зрізу
міського населення варто виділити самі функціональні риси побуту,
що були б характерні для всіх груп міських мешканців. Наприклад,
житло, пересування в місті, забезпечення продуктами харчування та
необхідними товарами. Звичайно, побут формувався також і через
призму соціального статусу громадянина, його навичок та адаптації до
міського середовища. Однак такий підхід дасть можливість розглянути
міський організм у цілому й створити об’єктивну картину
урбанізованого середовища 20–30-х років ХХ століття.

1

Там само.
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Гасиджак Л.І. (Київ)
КУЛЬТУРА ТА ПОБУТ ШАХТАРІВ
ДОНЕЧЧИНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ
ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.
У статті розглядається соціальна та професійна група населення
Донбасу – шахтарі, особливості їхньої культури та побуту в м.
Донецьк та його передмісті, і ті зміни, що відбулися протягом другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. в регіоні.
Однією з основних галузей економіки України є кам’яновугільна
промисловість, а її центром – Донбас. Потужний вуглевидобуток на
Донбасі почав свою історію з дрібного промислу, коли вугілля
діставали із земних надр чи просто збирали у яругах та на схилах,
оскільки пласти нерідко виходили на поверхню. Його використовували
виключно в побуті, для опалення житла. Потім з’являються селянські
копальні, що являли собою звичайні ями-колодязі. На кожній з них
сезонно працювало 15-20 людей1. Промисловий видобуток вугілля на
Донбасі російський уряд почав розвивати лише наприкінці XVIII ст. У
60-х рр. ХІХ ст. на цій території закладаються перші шахти,
власниками яких були іноземці2. Приблизно з цього періоду й бере
свій початок процес формування соціальної та професійної групи –
шахтарства.
Що ж стосується дослідження побуту шахтарства, то ця тема
частково знайшла висвітлення в літературі. Ще у 20–30-ті рр. ХХ ст. на
Донбасі працювали етнографи і фольклористи з Всеукраїнської
академії наук (ВУАН), які залишили багатий, ще недостатньо
проаналізований вченими, матеріал3. У повоєнний період побут
шахтарів був однією з найпопулярніших тем досліджень як у контексті
становлення та відбудови цього регіону4, так і з позиції порівняльної
ілюстрації зростання рівня побуту і культури шахтарів, робітників
промислових підприємств у дореволюційний та радянський періоди5.

1

Луковенко С. Невідомі шахти // Донеччина. – 2005. – 4 серпня.
Історія міст і сіл Української РСР: В 26 томах. – К., 1971. – Т. 4: Донецька область.
– С. 17.
3
Білецька В. Шахтарські пісні // Етнографічний вісник. – 1927. – Вип. 5. – С. 50-71;
Миртов А.В. Словник донецького гірника // Етнографічний вісник. – 1932. – Вип. 10;
М.Гайдай. Народознавча спадщина М. Гайдая // Народна творчість та етнографія (далі –
НТЕ). – 2003. – № 4. – С. 3-13.
4
История рабочих Донбасса в 2-х томах / Ред. Ю.Ю. Кондуфор. – К., 1981. – Т. 2. –
С. 89; Хорошайлов М. На відбудові. – Д., 1966. – 180 с.; Його ж. Возрождение
Всесоюзной кочегарки. – Д., 1974. – 152 с.
5
Процай Ф.И., Миронова Т.Л. Социология шахтерского труда и быта. – К., 1974. –
150 с.; Миронов В.В. Культура і побут гірників Радянської України. – К., 1965;
Приходько М.П. Житло робітників Донбасу. – К., 1964; Сорока Т.І. Сучасний побут
2
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Оскільки шахтарі Донеччини становлять значну соціальну групу (у
1990 р. – 47 % від усього населення краю), то завданням цієї статті є
показати деякі аспекти їхньої культури та побуту і простежити зміни,
які відбулися всередині цього суспільного прошарку протягом другої
половини ХХ – початку ХХІ ст. Основним джерелом стали матеріали
експедиційних відряджень автора в Донецьк в 2006-2007 рр.
Шахтарство як професійна група сформувалося наприкінці ХІХ –
на початку ХХ ст. Саме в той час робітниками на нещодавно відкритих
шахтах були жителі навколишніх сіл та селищ. Та, починаючи з 1920–
1930-х рр., Донбас стає «Меккою» для шукачів долі та бажаючих
заробити з усієї України. «Продав воли та корови, а сам пішов у
шахтьори» – співали колишні селяни1. У ті роки Донбас також дає
притулок політично безправним, особливо розкуркуленим селянам, у
яких конфіскували майно і які рятувалися від колективізації, Сибіру та
голоду: «в 1930-х рр., коли йшло розкуркулювання, то сюди найбільше
поприїздило куркульських родин, тоді і шахти піднялися»2. Уже в той
час Донбас мав «авторитет» регіону, де було багато роботи, яка
оплачувалася, і відчайдушна молодь їхала сюди: «Полтава була бєдна,
і вся молодьож ішла сюди на роботу»3. Коли політично
«неблагонадійних» осіб виселяли з міст і сіл всієї країни, вони
знаходили притулок на донбаських шахтах. Після Другої світової
війни та голоду 1946-1947 рр. з’явилося безліч обездолених і
безпритульних, влада їх теж скеровувала на Донбас4. З другої
половини 40-х до початку 70-х рр. ХХ ст. основними методами
залучення робітників були: державний організований набір робочої
сили («оргнабір», «вербовка»), суспільний заклик на будівництво
«комсомольських» об’єктів («комсомольські путівки»), залучення
демобілізованих із лав Радянської Армії воїнів та розподіл і
направлення випускників технікумів, ФЗУ і гірничопромислових
училищ. Також треба сказати й про примусово переселених галичан
після приходу радянської влади і початку боротьби з ОУН-УПА та про
виселення на Південь України у 1944-1946 рр. з українських етнічних
земель, Холмщини, Підляшшя і Лемківщини, що передавалися
Польщі, 482 тис. 880 осіб, частина з яких потрапила й на Донбас5.
На сьогодні ще не вдалося остаточно підрахувати загальну
кількість людей, які приїхали у ті роки на Донбас. Наприклад, у 1955металургів Єнакіївського заводу // НТЕ. – 1974. – № 2; Шабельников В.І. Трудові
традиції і обряди шахтарського краю // НТЕ. – 1977. – № 6. – С. 43-46.
1
Білецька В. Шахтарські пісні // Етнографічний вісник. – 1927. – Вип. 5. – С. 55.
2
Архів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії
ім. М. Рильського, ф. 14 – 5, од. зб. 278, арк. 33.
3
Зап. Л.А. Лигановою в 1992 р. від Шейгус А.А., 1903 р.н., в с. Гусельщиково
Новоазовського р-ну Донецької обл.
4
Гіроакі Куромія. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння,
1870–1990-і рр. – К., 2002. – С. 19.
5
Сергійчук В. З історії українців Холмщини й Підляшшя // Холмщина і Підляшшя.
Історико-етнографічне дослідження / За ред. В.К. Борисенко. – К., 1997. – С. 83.
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1958 рр. лише на будівництво 37 шахт прибуло 113 тис. чоловік1.
Прибулих було більше мільйона, які спочатку різнилися мовою,
національністю, поглядами, світоглядом, репрезентували різні
етнографічні регіони, але під впливом реалій буття ще в 1950-х рр.
почали втрачати свої етнічні ознаки, що призвело до повної розмитості
етнічної свідомості. В цей час населення Східної України поряд з
ідентифікацією з українським народом починає приймати й іншу – з
«радянським»2. Наслідком було утворення особливого типу культури –
«радянської» (хоча подекуди частково й збереглися традиційні риси), а
з неї вже витворилася шахтарська субкультура.
Шахти на Донеччині найчастіше розміщені на околицях великих
міст або в сільській місцевості: «Лідіївка», шахта імені газети
«Соціалістичний Донбас», «Октябрьський рудник», «Трудівська»,
«Росія», «Красноармійська-Західна», шахта ім. А. Скочинського та ін.
На Донеччині сьогодні є поширене таке явище як «маятникова»
міграція, коли шахта є місцем роботи жителів віддалених сіл та міст,
які потерпають від масового безробіття: «ми людей возимо на роботу
автобусом з міст Селідово, Кіровська, Іловайська, Микитівки,
Горлівки. Сьогодні ж тенденція йде – скорочувати шахти»3.
Справжньому шахтарю важко знайти собі іншу роботу, адже шахта –
то його життя. Проте і плинність робочої сили на шахтах сьогодні є
значною. Як говорять самі шахтарі, старше покоління відходить
фізично, вугільна промисловість старіє, «а молодь на шахту сьогодні
не заженеш. Ось він приходить: спецівку не дають – бери, де хочеш.
Місяць пропрацює – затримують заробітну плату. А кожного дня треба
ж брати з собою щось їсти, вдома сім’я на гроші чекає – тому він і
залишає роботу. До тих пір, поки не буде стабільної зарплати – сюди
притоку людей не буде»4. Адже вибійник, що працює в складних
умовах, отримує близько півтори тисячі гривень.
Сьогодні частина шахтарів м. Донецьк мешкає в квартирах
багатоповерхових будинків у місті, але значна кількість проживає в
селищах, що розташовані навколо шахт. Шахтарські селища 1930–
1940-х рр. можна умовно поділити на дві групи. Перша – це ті, які
були побудовані владою, офіційно. Вони були забудовані
двоповерховими будинками або одноповерховими кам’яними
бараками. Ці бараки називалися «московськими будинками» і жили в
них виключно шахтарі. Оскільки «житлове питання» тоді стояло вкрай
гостро, а фінансову скруту переживало абсолютно все населення, то
сім’ї, які володіли окремими квартирами в бараках, часто здавали
1
История рабочих Донбасса. В 2-х томах / Ред. Ю.Ю. Кондуфор. – К., 1981. – Т. 2. –
С. 89.
2
Ситник С.В. Соціально-політичні фактори трансформації етнічної самосвідомості
українців ІІ пол. ХХ ст.: Дис. … канд. політол. наук. – К., 2000. – С. 47.
3
Зап. автором в грудні 2006 р. від Шкапи І.М., 1956 р.н., гірничого майстра ділянки
ГКР ШУ «Октябрьський рудник».
4
Зап. автором в грудні 2006 р. від шахтаря Коляди А.О., 1936 р.н., в м. Донецьк.
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кімнати квартирантам. Друга група селищ, які ще називали
«Нахалівка», «Шанхай», – «це кілька сот самочинно, без будь-якого
дозволу властей, з усякого мотлоху влаштованих землянок,
напівземлянок і малесеньких однокамерних наземних халуп (їх ще
називали «каютами»1 – авт.). У них тіснилися розкуркулені і всякий
інший люд, прибулий до міста в надії влаштувати своє життя і на
перших порах позбавлений можливостей і засобів більш пристойно
обладнати свій побут»2. Побут і справді був необлаштованим. Та й
сама атмосфера, за спогадами П.М. Бойка, була пригнічуюча: «В
коридорах стояв постійно густий сморід від їдучого запаху часнику,
цибулі, горілки, від крисячого посліду; на заяложених східцях завжди
валялися недопалки найдешевших цигарок (шахтарі тоді палили
знамениті робочі цигарки «Заем» або «Дон»)… Всередині, в
квартирах, панувала інша нечисть – блощиці, стоноги бігали,
пересувалися сотнями»3.
За свідченням респондентів, уже у 1950-х рр., майже одночасно з
відкриттям шахти, починалося будівництво помешкань для її
робітників. Будувалися невеликі одноповерхові будинки на двох
господарів (трохи пізніше вони отримували місце під забудову і
будували невеликі будинки для однієї сім’ї), а також дво- та
триповерхові будинки (їх часто зводили полонені німці), у кожному з
яких було від 8 до 12 квартир. Ці будинки були побудовані
кварталами. Їхні мешканці так і казали – «живу на кварталі». Деякі
сім’ї жили в окремих квартирах, інші – в комунальних, залежно від
сімейного складу. Так, «з підселенням», люди жили 10-18 років.
Система заселення теж була цікавою: «Здається будинок, він ще навіть
не засклений, а кімнати уже розподіляють. І люди, з величезною
радістю, біжать туди зі своїми чемоданами, а там ще навіть нічого не
підключено. Та це не дуже турбує, бо це таке щастя – мати дах над
головою»4. Дві чи три сім’ї користувалися спільною кухнею, де стояли
керогази і плита, що опалювалася вугіллям; а у дворі будинку
знаходилися колонка з водою і туалет.
Активне будівництво житла для шахтарів припинилося в кінці
1970-х рр. Наступні десять років працівники шахт м. Донецьк
отримували квартири в новозбудованих мікрорайонах, та з початку
1990-х рр. цей процес зупинився. Нині крім зазначених форм поселень
при шахтах є гуртожитки, де живуть як неодружені шахтарі, так і сім’ї.
Загалом, переважає індивідуальна житлова забудова. Вважаємо за
необхідне наголосити на тому, що багато вищезгаданих двоповерхівок
(бараків) знаходиться в аварійному стані, хоча в них і продовжують
мешкати люди.
1

Приходько М.П. Вказ. праця. – С. 27.
Гриценко І.А. Нехворощани (Життя і долі селян Надросянського краю в ХІХ –
ХХ ст.). – Чернівці, 2004. – С. 111.
3
Бойко П. Смолянинівські етюди // Стихія. – Донецьк, 2003. – С. 118.
4
Зап. автором в червні 2007 р. від Дубровнік-Греуль Р.Г., 1930 р.н., у м. Волноваха.
2
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Типова інфраструктура шахтарських селищ на початку ХХІ ст.
порівняно з серединою ХХ ст. не зазнала змін, про що згадує
І. Гриценко: «поліклініка, аптека, великі промтоварні і продуктові
магазини, їдальня, продовольчий базар, на якому торгували і
промисловими виробами, бібліотека… У центрі парку височів будинок
культури з багатьма приміщеннями для роботи гуртків художньої
самодіяльності і великою залою, обладнаною сценою»1. Все життя
селищ сьогодні так і залишається пов’язаним із підприємством −
«патроном». Щоправда, все частіше зустрічаються занедбані Будинки
культури, закриті бібліотеки, все рідше – поліклініки, бо їхнє
утримання стало збитковим, та все більше торговельних точок –
«кіосків», «вагончиків», «генделиків». У цих робітничих селищах
переважає індивідуальна житлова забудова. Жителі таких селищ
фактично відрізані від великого міста, і коли їдуть у справах у
«центр», то кажуть, що їдуть «до міста» («в город»), хоча
адміністративно входять у це «місто»2.
Проживання у приватних будинках зумовило особливий
господарський уклад шахтарів. До війни та в перші повоєнні роки
шахтарі, що жили в приватних будинках, мали велике господарство.
Жінки (за виключенням незаміжніх) були домогосподарками,
доглядали тварин та птицю. А ті сім’ї, що мешкали в бараках, «жили»
з «рабкопів» (магазинів робітничих кооперативів). Очевидці
зазначають, що в перші повоєнні роки в продажу було дуже багато
американських консервів – гуманітарної допомоги3. На початку 1950х рр. дослідник Л.П. Шевченко занотовувала «в індивідуальних
садибах є по 6-15 соток землі. Індивідуальних садиб набагато більше.
Біля хат – садки. Кожна господиня намагається мати свою городину.
Багато шахтарів годують свиней, кіз, навіть корів, кроликів і птицю»4.
І.А. Гриценко згадує, що його батьки кожної весни як наділ брали
город далеко за межами міста і вирощували картоплю та городину5.
Однак в 1952 р. було введено податок на плодові дерева, через що як
шахтарі, так і селяни були змушені знищити значну кількість садів.
Також було проведено перерозподіл земельних ділянок: сім’ям
заборонялося мати більш ніж 6 соток землі, надлишки
конфісковувалися.
Сьогодні частина шахтарських родин також має невеликі земельні
ділянки, які раніше називали «виноградниками», а тепер – «дачами»,
де вирощує городину та фрукти для себе. Назва «виноградники»
пов’язана з тим, що в 1960-х рр. шахтарі наділялися земельними
1

Гриценко І.А. Вказ. праця. – С. 110.
Грачов О. Збереження напівсільського способу життя населення Юзівки – Сталіно
– Донецька впродовж ХХ ст. // Літопис Донбасу. – 2006. – № 14. – С. 121.
3
Зап. автором в червні 2007 р. від Орел В.В., 1940 р.н., в с. Межове, м. Макіївка.
4
Архів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії
ім. М. Рильського, ф. 14 – 5, од. зб. 278, арк. 21-22.
5
Гриценко І.А. Вказ. праця. – С. 114.
2
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ділянками, які були повністю засаджені виноградною лозою. Цю
землю шахтарі отримували за бажанням. Незважаючи на те, що
роздача цих ділянок тривала протягом кількох років, назва закріпилася
надовго.
Деякі шахтарі в робітничих селищах сьогодні утримують невелике
господарство (здебільшого кури, кролі та подекуди свині), за їх
словами, це економічно невигідно, але відмовитися не можуть, бо «вже
так звикли». Як вважає З.Г. Лихолобова, утримання особистих
домашніх господарств цими людьми є органічною частиною
повсякденного життя і не має нічого спільного з «буколічною
ностальгією» мешканців міст, які на вихідні дні виїжджають на дачі.
Це стало ще одним проявом «напівміського» елементу в
урбаністичному середовищі Донецького регіону. Подібне існування на
периферії міського життя, в умовах «недорозвиненого» міського
середовища, й зумовило той факт, що шахтарі були й залишаються
найбільш «форштадтською» (з нім. мови: die Vorstadt − передмістя)
частиною міського населення регіону1. Така напівміська традиція
могла зародитися лише тут. Адже коли селянин прибував на заробітки
в місто, то досвід господарювання ставав уже непотрібним, як і вся
пов’язана з ним сільська культурна традиція. Тут проходив жорсткий
відбір: одні змогли влитися в міське життя і не пропасти, а інші, так і
не змігши стати городянами, змушені були повертатися в село. Суть
всього напівміського в тому, що воно «ніяке», «нічиє», «всім чуже».
Жителі передмість – це ті, що вже «відірвалися» від села, але так і не
стали повноцінними городянами, це нащадки перших сільських
переселенців. Проте якщо останні ще були носіями сільської
свідомості, то їхні діти, які виросли на приміській околиці, стали
мимоволі тим проміжним, ні міським, ні сільським, на якому добре
розростається напівміська культурна формація. Однак є цікава
особливість, коли мешканці робітничих селищ (чи то сіл),
скупляючись на базарі, говорять, що «купують у колгоспників» або «у
селян», вважаючи себе городянами, хоча відрізняються від
вищеназваних лише тим, що вони формально адміністративно входять
у межу міста.
З самого початку існування Радянського Союзу однією з підрядних
ділянок становлення соціалістичного побуту було утвердження
радянської обрядовості. З 1964 р. щорічно проходили наради Ради
Міністрів, Міністерства культури, методичні конференції, наради
партійного та громадського активів, які підводили підсумки та
приймали постанови щодо пропаганди радянської святковості2. Ставка
робилася на робітниче середовище, в якому, як зазначає
В. Келембетова, й «зародилися перші паростки соціалістичного
1
Вугільний Донбас у другій половині ХХ ст. / Ред. З.Г. Лихолобова. – Донецьк,
2001. – С. 99.
2
Джинджириста М., Куєвда В. Становлення сучасних свят і обрядів // НТЕ. – 1973.
– № 2. – С. 7-13.
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життя» , оскільки цим людям, відірваним від свого історичного
коріння, було найлегше прийняти нові правила. Прагнення створити
нову обрядовість з’явилося з чітко усвідомленої необхідності відірвати
людей від релігії2. Тому «активно нищилися старі традиції, а натомість
«вигадувалися та розроблялися» нові радянські, які не без успіху
впроваджувалися в реаліях життєвого буття українців»3. Одним із
таких професійних свят був День шахтаря, встановлений 10 вересня
1947 р. указом Президії Верховної Ради СРСР, яке сьогодні
відзначається в останню неділю серпня як свято робітників вугільної
промисловості4.
Будь-яке з новостворених радянських свят мало пропагандистський
характер, було засобом формування й утвердження спільноти та
соціалізації людини5. В шахтарському середовищі такими можна
назвати дні вшанування трудових династій (в 1974 р. в Донецьку
вперше відбувся зліт трудових династій), День молодого робітника (2
жовтня), вечори ударників комуністичної праці, де визначали
«Кращого вибійника міста», «Кращого за своєю професією»,
«Кращого наставника-вихователя». Також у 1970-х рр. традиційними
на шахтах стали вечори за професіями: «Вечір прохідника», «Вечір
механізатора», «Славимо працю вибійника», – що проходили в
Будинку культури при шахті6. Метою цих свят була агітація переваг
тієї чи іншої професії над іншими. Сьогодні ж усе виглядає дещо
інакше. По-перше, майже повністю відсутні ідеологічно-виховні свята,
зокрема посвячення новоприбулих робітників у шахтарі. Як
пояснюють респонденти, такі заходи не є актуальними: на шахтах
велика плинність робочої сили, а молодь, якщо й прибуває, то по
кілька чоловік, а не «ешелонами», як раніше. Тому урочисті
знайомства, видача посвідчень просто віджили себе.
Виключенням є шахта «Трудівська», що знаходиться на околиці
м. Донецьк. З початку 1990-х рр. там відзначався лише День шахтаря,
оскільки тяжка економічна ситуація (страйки, скорочення, затримка
заробітної плати, велика плинність робочої сили) не створювала
святкової атмосфери. Проте кілька років тому тут було відновлено
проведення урочистостей з нагоди посвячення в шахтарі
новоприбулих робітників та проводів на пенсію почесних шахтарів.
Перше відроджене свято проводів заслужених шахтарів на пенсію
на шахті «Трудівська» було скромним: привітання-подяка від
начальника, квіти та дружнє чаювання. Сьогодні під час виряджання
1
Келембетова В.Ю. Побут і релігійні пережитки. Етнографічно-соціологічне
дослідження. – К., 1974. – С. 21.
2
Лобачева Н.П. О формировании новой обрядности у народов СССР (опыт
этнографического обобщения) // Советская этнография – 1973. – № 4. – С. 24.
3
Ситник С.В. Вказ. праця. – С. 100-120.
4
Советские традиции, праздники и обряды: Словарь-справочник // Н.К. Гаврилюк,
А.В. Курочкин. – К., 1988. – С. 68.
5
Мазаев А.И. Праздник как социально-художественное явление. – М., 1978. – С. 9.
6
Шабельников В.І. Вказ. праця. – С. 43.
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шахтарів на пенсію проходить урочисте засідання, на якому
пенсіонерам вручають трудові книжки, пам’ятні подарунки
(годинники), квіти, зачитують біографії кожного, учасники художньої
самодіяльності місцевого будинку культури «дарують» їм пісні.
Завершує свято традиційно трапеза.
Шахта «Трудівська» веде шефство над гірничими технікумами та
школами, що знаходяться в районі. З метою відновлення популярності
та значущості шахтарської професії учні запрошуються на всі
урочистості, лекції, зустрічі із заслуженими працівниками вугільної
промисловості. Цим самим ведеться агітація-запрошення випускників
навчальних закладів до роботи на шахті. Продовженням цього є
посвячення у шахтарі. Сучасна посвята, звичайно, дещо відрізняється
від тих сценаріїв, які побутували у 1960–1970-х рр., насамперед
скороченням церемонії. Тепер молодих робітників лише перев’язують
червоними стрічками, а директор шахти і голова профкому вітають їх.
«Це їм дуже подобається і навіть просять дозволу залишити стрічки
собі на пам'ять».
Можна сказати, що єдиним святом, що витримало випробування
часом на всіх шахтах, лишився День шахтаря. В радянський час його
святкування включало покладання квітів до пам’ятника В. Леніну,
святкові збори, де вшановувалися передовики, а також концерти
професійних артистів чи колективів художньої самодіяльності. В
деяких населених пунктах навіть проводився ритуал запалення Зірки
пошани на честь шахти-переможниці. Також вручалися нагороди
«Шахтарська слава» та «Заслужений шахтар УРСР», трудові путівки,
ветерани праці вручали молодим гірникам символи професійної
приналежності – робочі каски з надзорками1. Сьогодні це друге
головне свято після Нового року, вважають шахтарі. Зранку вони з
родинами збираються в будинку культури при шахті. Спочатку
шахтарів вітають керівники шахт, шахтоуправлінь, районів, вручають
ордени «Шахтарської слави» І, ІІ і ІІІ ступенів. Пенсіонери і ветерани
праці отримують грошові винагороди від профсоюзного комітету.
Офіційну частину завершують виступи колективів художньої
самодіяльності. А тоді – символічне застілля, що є традицією. Це не
дозволено офіційно, але і не відмінено. «День шахтера – это отдых, это
радость, а для „русского” (у значенні слов’янина − авт.) человека пока
еще никто не придумал лучшего способа расслабления, чем водка, да и
контакты наводить надо только через бутылку» − висловлюються
окремі шахтарі2.
Щодо застілля, то ще в традиційному, зокрема українському,
суспільстві будь-яке родинне чи календарне свято включало в себе
трапезу. Святкова трапеза послаблює напругу, тому останнім часом
вона є однією зі складових багатьох свят. З трапезою пов’язана ідея
1
2

Там само.
Зап. автором від Зайця Ю.О., 1948 р.н., у лютому 2005 р. у м. Донецьк.
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розкоші, тому свято передбачає «стіл», що влаштовують якомога
багатший для гостей1. Напої надають трапезі характеру «банкету»,
вино підвищує відчуття святковості, оскільки інші форми спілкування
(колективний спів за столом) частково втрачені.
Один із сучасних шахтарських звичаїв так і називається –
«бутильок». Це своєрідна форма експлікації, зближення неформальних
стосунків і структур професійного суспільства. Самі шахтарі
пояснюють, що «це не п’янка, а традиція. Коли хтось іде у відпустку,
то в останній робочий день (чи якщо у когось день народження) він
приносить хороший «тормозок» (закуску) і три літри горілки. Це на
ланку (8-10 чоловік). І тоді ми проводжаємо його у відпустку (чи
вітаємо з днем народження), бажаємо добре відпочити»2. Синонімом
«бутилька» може бути «могорич». Без нього сьогодні не проходять
свята. У 70–80-х рр. ХХ ст., згадують шахтарі, був неформальний
звичай, за яким з першої заробітної плати треба було зробити
подарунки членам сім’ї, особливо батькам. Сьогодні дехто з молоді
вважає, що «першу зарплату треба пропити». Проте це крайнощі, на
які йдуть лише одиниці, а от «могорич» чи «бутильок» з першої
зарплати ставить кожний. Так само відзначається отримання першої
стипендії, пенсії, складання сесії, велика покупка, день народження,
початок і завершення відпустки тощо.
Смисловий пласт будь-якого застілля концентрується в тостах,
серед яких є й специфічні для кожної професії. Найголовнішими в
цьому випадку є тости безпосередньо «за професію». У середовищі
досліджуваної нами субкультури він звучить: «За нас, шахтарів!» і
проголошується першим під час будь-якого свята. На другому місці
стоїть тост за відсутніх за столом, тобто за співробітників чи друзів,
що загинули. Таким чином, на думку Т. Щепанської, символічно
відновлюється повнота професійного співтовариства3. А от тости з
побажаннями особистого щастя виголошуються шахтарями тільки під
час святкування днів народження.
Варто згадати форми застілля в контексті непрофесійних свят у
шахтарському середовищі, оскільки святкування в родинах шахтарів,
що жили в навколишніх селах та двоповерхових бараках, дещо
різнилося. З розповідей респондентів відомо, що у 1950-х рр. вдома
також святкували День міжнародної солідарності трудящих – Перше
Травня, День Перемоги, Новий рік, трохи пізніше – Міжнародний
жіночий день – 8 Березня, а також Різдво Христове та Великдень.
Старожили пригадують, що забороняли святкування релігійних свят
лише до війни (1941-1945 рр.), а потім уже такої непримиренної
«боротьби» у містах та робітничих селищах не було, оскільки значна
1

Мазаев А.И. Вказ. праця. – С. 9.
Зап. автором в червні 2007 р. від шахтаря на шахті «Трудівська», який називати
прізвище відмовився.
3
Щепанская Т.Б. Конструкции гендера в неформальном дискурсе профессий //
Антропология профессий. – Саратов, 2005. – С. 66.
2
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частина населення Донеччини дійсно була вже радянізована і суворий
нагляд та контроль були послаблені. Однак деяка частина колишніх
селян на Різдво та Великдень все ж збиралися на невеликі гостини:
«свята у нас ці всі відзначалися, але до релігії особливо прив’язаними
вони не були». Тобто, наприклад, знали, що сьогодні Різдво Христове,
але традиційних обрядів не проводили. Так, В.В. Орел з сім’ї шахтаря,
що мешкала у приватному будинку і мала невелике господарство та
присадибну ділянку, пригадує: «Тоді, у 1950-х рр., приходили родичі
чи куми в гості на свято і ото посеред столу ставили чавун, повний
картоплі, звареної «в мундирах». А біля кожного – блюдечко з олією, і
поряд – сіль. А ще до картоплі – квашені огірки, помідори, капуста
січена квашена, капуста мочена з яблуками, капуста-пелюстка.
Виделки то у нас були, але їли ми руками. Це так романтично, при
такій бідноті! А дружні були… Ніхто не спивався. Це були шахтарі –
ніхто не лаявся»1. Проте були й такі сільські шахтарські сім’ї, де ніякі
свята не відзначали взагалі: «тоді за роботою не до свят було».
Дещо інший рівень життя і святкування був у «міських» шахтарів:
«Будь-яке свято у нас в будинку було спільним. На Травневі та
Жовтневі свята ходили на демонстрації. Була радість, піднесення. А
після них поверталися додому. Взимку стіл накривали у спільному
коридорі, влітку – у дворі. Кожна господиня приносила свою
«фірмову» страву. Пізніше без салату «Олів’є» жодне застілля не
обходилося, а спочатку «шиком» був «Венігрет», картопля, котлети.
Обов’язково грав патефон, дорослі танцювали, діти показували
«концерти»2. Кожна господиня вміла і робила самогон, бо горілка хоч і
була в магазинах, але коштувала дорого.
Під час застілля у багатьох народів, зокрема й українців, важливе
місце займає спілкування і виконання пісень. Щодо уподобань
сучасних шахтарів, то вони найрізноманітніші. Це музичні сучасні
напрямки – шансон, російська поп-музика, пісні з радянських
кінофільмів («Ромашки спрятались», «Гармонь», «Девчата»,
«Подмосковные вечера», «Оренбургский пуховый платок»), пісні
Д. Гнатюка – «Смерека», «Два кольори», «Пісня про рушник»,
українські народні «Розпрягайте, хлопці, коней», «Несе Галя воду»,
«Ти ж мене підманула», «Цвіте терен». Та головною залишаються
«шахтарські пісні» («Вышел в степь донецкую парень молодой», «На
донской земле привольной», «Он был шахтер»), творення і розквіт
яких датується 40–60-ми рр. ХХ ст. Загалом для сучасного
українського суспільства (як у місті, так і на селі) не є характерною
риса співати за столом. Як вважає фольклорист, керівник хору «Гомін»
Л. Ященко, це пов’язано з тим, що ми від доби культурного
самообслуговування поступово переходимо в добу сервісу3. Нині пісня
1

Зап. автором в червні 2007 р. від Орел В.В., 1940 р.н., в с. Межове м. Макіївка.
Зап. автором в червні 2007 р. від Миролюбової О.І., 1955 р.н., в м. Донецьк.
Ященко Л. Українська народна пісня в міському середовищі // НТЕ. – 1995. – № 1.
– С. 11-17.
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з побуту переходить на сцену, у зв’язку з чим серед любителів пісні
відбувається розмежування на виконавців і пасивних слухачів.
У контексті розгляду шахтарського фольклору можна навіть
говорити про складання елементів власної шахтарської міфології. Ще
на початку ХХ ст. дослідники зазначали, що така оригінальна
міфотворчість, як випадок інтенсивного симбіозу, могла відбутися
лише в умовах радикального розриву переселенців у Донбас зі своїм
минулим. Взагалі, власна міфологія характерна для представників
багатьох професій. Наприклад, український народ здавна наділяв
таємничим ореолом мірошників чи пастухів, вважаючи, що ті
«знаються» з нечистою силою. Також, за уявленнями селянина,
навколишнє середовище було наповнене різними духами, в кожної
стихії чи місця був свій господар: у хаті – домовик, у лісі – лісовик, у
лузі – луговик, на межі – межівник, у ягідних місцях – моховик, у полі
– польовик, а також пущовики, гайовики, боровики та ін.1 Донецький
письменник Сава Божко на початку ХХ ст. у своєму романі «В степах»
писав: «Коли в копальні немає людей, тоді там панує підземний шум з
різноманітними нюансами. А із усього примітивна фантазія селюкашахтаря утворила фантастичного «хазяїна шахти – Шубіна»… Вавілов
вірив, що він існує там, як існує в лісі лісовик, у воді – водяник, а в
шахті – «хазяїн-домовик». Але чому б йому й не бути? Лісовик же є».
Тобто, оскільки в ХІХ – на початку ХХ ст. шахтарями були колишні
селяни, то поява головного персонажа шахтарської міфології – Шубіна
– була, на нашу думку, не унікальним, а природним явищем.
Шубіна вважали підземним „хазяїном” і уявляли у вигляді
маленького літнього чоловіка з золотими ріжками та в червоних
чоботях, або він міг з’являтися півнем чи козеням2. На початку 90-х рр.
ХХ ст. шахтарі розповідали, що Шубін – це літній чоловік з чорною
бородою до пояса або чоловік середнього віку з важким заступом3.
Також шахтарі вірили у передвісників. Так, білі жіночі постаті
віщували нещастя4, а от, за переказами, якщо побачити синього зайця,
що виходить з вугільного пласта, – то це на щастя5. Сьогодні побутує
повір’я, що, якщо ти вперше спустився у вибій і на тебе насипалося
хоч трішки породи, то роботу треба поміняти, бо в майбутньому
обов’язково потрапиш під обвал. Однак ці «забобони» мають і
скептиків: «якщо там щось насипалося, і він вдруге вже не вийшов на
роботу – то це вже не шахтар!» Частина сучасних шахтарів не вірять у
подібні трансцендентні явища, скептично посміхаються на запитання і
говорять, що «тоді люди були неосвічені, вірили в забобони. Та й у
підземному мороці багато що може привидітися». Хоча є й поодинокі
1

Войтович В. Українська міфологія. – К., 2002. – 664 с.
Білецька В. Вказ. праця. – С. 61.
Коновалов Е. Шубин // Луганская правда – 1992. – № 114 (20668). – 24 сентября.
4
Білецька В. Вказ. праця. – С. 61.
5
Кононов И. Донбасские сказы Евгения Коновалова // Наша газета. – 1993. – № 56
(470). – 8 травня.
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виключення. Шахтар, постійний відвідувач пивного бару, йдучи,
завжди залишає на столі неторканим келих пива, пояснюючи, що «це
доброму Шубіну». Передісторія цьому така: шахтар якось прийшов на
зміну з фляжкою пива і, поки його напарник почав бурити, приліг на
розпили. І побачив марево: «…десь метрах у десяти сухенький,
згорблений чоловічок у старій залатаній шахтарській куртці. В одній
руці тримає допотопну лампу з тоненьким палаючим гнотиком, в
іншій – не кращий обушок… Очі в нього стомлені, але добрі-добрі».
Цей старий чоловік попросив у шахтаря води напитися, та згодився й
на пиво. Але попросив шахтаря самого підійти до нього, бо, мовляв,
немає сил. Шахтар підійшов, а за мить на те місце, де щойно стояв
шахтар, впав величезний шматок породи. Старого діда – як і не було.
А напарник, що підійшов, сказав: «Тебе добрий Шубін відвідав. І
врятував від лиха». Відтоді шахтар Микола постійно дякує своєму
рятівникові келихом пива1.
Загалом, Шубін – персонаж шахтарської міфології – є позитивним.
Згідно з наявними свідченнями та переказами, його поява перед
шахтарем завжди була попередженням про обвал чи вибух газу
найближчим часом. Якихось негативних вчинків по відношенню до
робітників він не робив. Виключенням була лише помста хитрим,
жадібним, жорстоким людям.
Серед шахтарів зустрічаються як атеїсти, так і глибоко релігійні
люди. Перші, як уже зазначалося, вірять лише в себе, і є, як вони самі
вважають, фаталістами. Другу ж групу репрезентують не стільки самі
шахтарі, як їхні дружини. Хоча є й чоловіки: «Ось я на Миколи травму
отримав. Тому тепер на свята не працюю – беру вихідний або заміну».
Дружина шахтаря все життя живе у страху, що спонукає до
збереження різних вірувань. «У нас таке життя, що він йде на роботу і
ти не знаєш чи побачиш його ще живим. Праця шахтаря – це той же
фронт. Ясно, що молюся завжди Богу, щоб оберігав. Намагаємося не
сваритися. Коли проводжаю чоловіка, кажу: «З Богом. Повертайся».
«Коли він іде на роботу – перехрещу його завжди вслід. Тільки він на
годину затримується – я уже телефоную в лампову, питаю чи виїхав»2.
Сьогодні, на початку ХХІ ст., матеріальне становище переважної
частини шахтарів є складним, в порівнянні з кінцем 1960-х – початком
1970-х рр., коли спостерігалося зростання їхнього добробуту, бо
«Донбас офіційно вважався привілейованим краєм, вітриною
соціалізму, всесоюзною кочегаркою. Він добре постачався побутовими
символами соціалістичного «раю». Тут швидко просувалася черга на
житло, вистачало робочих місць»3. Вже з середини 1970-х рр.
економіка Радянського Союзу вступила у фазу стагнації, а вугільна
1

Зап. В. Шенцов // Донеччина – 2007. – 9 лютого.
Зап. автором в червні 2007 р. від дружин шахтарів під час урочистостей з нагоди
проводжання заслужених працівників на пенсію.
3
Юров Ю. Кримська карта в донбаському пасьянсі // Генеза. – 1995. – № 1 (3). –
С. 189.
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галузь – у кризу падіння виробництва. Все це відчутно погіршувало
матеріальне становище шахтарів1. Особливо складним був початок
90-х років, коли заробітну плату не виплачували місяцями, а то й
роками. Дехто згадує страшні, як для кінця ХХ ст., події: «Ми
виживали, як могли. Їли раз на день, ввечері. У нас тут в селищі дві
літні жінки з голоду померло. У мене трохи краща ситуація була, бо
дружина якісь гроші приносила. Та й то – я одного разу взяв з собою
«тормозок» на роботу, а з’їсти його сам не зміг, бо на мене ще дев’ять
пар голодних очей дивилося…»2
У 2004-2006 рр. через політичні обставини українське суспільство
отримало деякий сфабрикований політтехнологами негативний образ
шахтаря, («бандит», «п’яниця», «людина без освіти»), який закріпився
у свідомості суспільства, яке часто не знає, хто такий шахтар, як і чим
він живе.
Підсумовуючи вищесказане, варто зазначити, що для побуту
шахтарів є характерними риси передмістя. Це проміжний тип культури
між міською та сільською. Вона формувалася протягом століття,
внаслідок того, що колишні селяни так і не змогли стати городянами, а
осіли на периферії міста. Немалу роль тут зіграло й те, що самі шахти
завжди розміщувалися переважно на околицях міст та біля сіл, навколо
яких і розташовані шахтарські селища. В таких умовах шахтарі змогли
зберегти напівсільський спосіб життя, про що свідчить індивідуальна
житлова забудова таких селищ, а також наявність у багатьох
шахтарських сімей присадибних ділянок і невеликого господарства.
Їхня професійна святкова культура до сьогодні зберігає багато
«радянських» рис, хоча є й цікаві самобутні елементи, наприклад
шахтарська міфологія, що потребує подальшого детального вивчення.

1

Вугільний Донбас у другій половині ХХ ст. – С. 213.
Зап. автором в грудні 2006 р. від шахтаря шахти «Лідіївка». Прізвище не наводимо
з етичних міркувань.
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Совінська Н.В. (Тернопіль)
НАЦІОНАЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКА
ІДЕЯ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОГО
І ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ
УКРАЇНИ
У статті досліджується національно-християнська ідея як
складова культурного і духовного відродження України. Автор
переконана, що внутрішня органічна єдність української національної
ідеї з християнською дає можливість зрівнювати з Богом не тільки
людину, а й державу, коли Україна і Бог ототожнюються.
На всіх етапах становлення української нації національнохристиянська ідея відігравала і відіграватиме важливу роль. Слід
зауважити, що сьогодні ця ідея набула не лише культурного, а й
духовного та політичного значення. Саме цими аспектами
обумовлюється актуальність деяких проблем нашого дослідження.
Адже не є секретним той факт, що українська національна ідея
втілюється у самосвідомість нації через призму тих актуальних
проблем, що характеризують життя суспільства на даному стані і які
потрібно вирішувати першочергово.
У науково-філософському значенні українська національна ідея та
християнська ідея взаємопов`язані і є невід`ємною частиною
культурного розвитку нації. Так, українська національна ідея –
узагальнене поняття, у якому відображається цілісна інтегральна
характеристика поглядів видатних українських мислителів на місце і
роль націоналізму як у процесі становлення самостійної України, так і
в соціальному житті взагалі. Воно є багатомірним і неоднозначним, що
зумовлено виключно складністю сучасного національного життя, а
також невирішеністю багатьох наукових проблем, пов’язаних з
національним питанням. Важливе значення для формування
української національної ідеї
мають розвиток і взаємозв`язок
філософсько-соціологічної та релігійно-моральної думки в Україні.
Щодо християнської ідеї, то вона лежить в основі буття етносу і
держави. На основі ідеї релігійних почувань, обожнення Вищої істоти,
рідної землі, матері, родини формувалася українська етнічна
самосвідомість. Ірраціональність і самовіддана віра – основні риси
релігійної ідеї, що єднають її з ідеєю національною. Релігійна ідея
відірвана від усього одиничного і проявляється в національному житті
у формі почувань, вірувань, волі до духовного, потягу до вічного,
ставить понад усе національну церкву, через яку здійснюється
обожнення нації.
У житті кожної нації в тому числі й української, релігійна ідея має
глибинні антропологічно-космологічні виміри і виступає як
антропокосмічна ідея. Як стверджував видатний французький
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антрополог і теолог Пьєр Тейяр де Шарден, – людина не тільки
природна, а й космічна істота. Через матеріальне виробництво вона
освоює природу, через духовне виробництво – релігію, мистецтво,
історію, філософію, завдяки чому стає ноосферним космічним
об’єктом і тому безсмертна. Ідея вічності поєднує українську
національну ідею з релігійною. З моменту запровадження
християнства на Русі релігійна ідея тісно переплелася з
державницькою. Уже в ХІ ст. митрополит Іларіон обґрунтовує ідею
богоданості князівської влади, що осмислюється як об’єднуюче начало
держави.
Входження Русі в християнство, на думку Івана Огієнка
(митрополита Іларіона), знаменує настання нової епохи для держави
Благодаті, кожна держава, як і Русь, розвивається з Божої волі і
спрямовується у своєму розвитку до вічності. Згідно з його
концепцією, історія є накреслений Богом шлях розвитку людства до
спасіння. Щастя, як бажаний результат людської історії, можливе
лише при дотримані двох передумов, що відповідають Божому задуму:
усі народи мають мати власну державу і жити на основі рівності й
свободи між собою, а також віру і любов до Єдиного Істинного Бога.
Дослідження показали, що не лише у творчості І.Огієнка
(митрополита Іларіона), а й у всій культурі Київської Русі
державницька та християнська ідеї тісно взаємопов’язані.
Християнство сприяло державницькому формуванню русичів,
здійснювало цементуючий вплив на об’єднання всіх руських земель.
Церква освячувала національні почуття, особливо почуття
патріотизму. Християнські ідеї виступили тією сферою духовнопатріотичної діяльності, яка захищала людину від деспотизму,
фізичного і духовного поневолення, підтримували в ній дух творчої
діяльності.
Історичні факти засвідчують, що державі потрібні були освічені
люди, а з інтересами держави співпадали інтереси церкви, зацікавленої
в поширенні грамотності й книжності для дальшого поширення ідей
християнства. Поширення писемності відбивало загальне піднесення
народної самосвідомості у кінці Х – поч. ХІ ст. У цей період на Русі
відбувався “інформаційний вибух”. У Київську Русь потужними
потоками попливла різноманітна література старослов’янською
мовою. Це були, передусім, богословські церковні книги, численні
житія святих, легенди, оповідання про чудеса, дивні видіння,
знамення, різноманітні оповідання з життя іноків, подвижників.
Написані жваво, пристрасно, ці твори відкривали перед давньоруським
читачем живий, невичерпний світ поезії. Поетичні образи й розгорнуті
картини містили також патріотичні твори: Слова Єфрема Сиріна,
Євсевія Олександрійського, Єпіфанія Кіпрського.
Вже на ранньому етапі перекладачі не обмежувалися лише
компіляторством, а виявляли свою національну оригінальність.
Відтворюючи чужі літературні форми, “оригінальна руська література
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відзначалася національним характером, свіжістю, безпосередністю
почуттів”1.
Поряд з перекладами творів глибокої давнини відомі й оригінальні.
Перше місце серед них належить “Слово о Законі і Благодаті”
митрополита Іларіона. У ньому змальована органічна єдність
релігійної і державницької ідеї “Слово...” дає блискучу антитезу
Закону (Старого Заповіту) і Благодаті (Нового Заповіту), коли Закон
дбає про земне, кінечне, матеріальне, то благодать – про вічне,
небесне, духовне. Тому Благодать має ставити Закон у рамки
морально-релігійних вимог. Державницька ідея в її поєднанні з
релігійною простежується і в змісті “Повісті врем’яних літ”, у якій
викладена давня руська історія.
На сьогодні уже ні в кого не виникає сумнівів про те, що
найяскравішою пам’яткою старокиївської літератури є “Слово о полку
Ігоревім”. Це твір найбільшої художньої вартості, у якому гармонійно
поєдналося реально історичне і художньо вигадане, книжковолітературне й усно-поетичне, християнське й язичницьке з народною
символікою й образами слов’янської міфології. Цей твір неоціненний
не тільки за своєю високою поетичною формою викладу, а й глибоким
державницьким змістом, бо його творець – істинний, переконаний
патріот. Він з болем говорить про нещастя своєї Батьківщини, для
нього Руська земля – єдина, і він закликає князів оберігати її.
На нашу думку, історико-філософською методологічною основою
взаємозв’язку української національної ідеї з релігійною є діалектика
категорій одиничного, особливого і загального, яка показує прояв
загального (християнства) в одиничному (культура Київської Русі) в
його особливій формі прояву (києворуське християнство). Загальне
(християнство) не нівелює одиничного (києворуську культуру), а
збагачує його, надає йому неповторної своєрідності (києворуське
християнство), несхожості порівняно з іншими одиничними. Так,
християнства у його православному віросповіданні дотримуються й
українці, росіяни, серби, болгари, греки та інші народи. Однак воно не
веде до синкретизму їх культур, а, навпаки, значно збагачує їх.
Християнства у його католицькому віросповіданні дотримуються
багато народів, але всі вони мають своєрідні національні особливості,
релігійні та культурні традиції.
Національна культура кожної нації має свої джерела живлення,
якими є національна ідея і християнство. Народ здійснює титанічні
кроки своєї історії саме в момент поєднання релігійної та
державницької ідей. Біблійний Мойсей був не тільки великим
державним діячем, який провів реорганізацію політичного
законодавства Ізраїлю на основі одержаних ним від Бога десяти
Заповідей, а й автором перших п’яти книг Старого Заповіту – т.зв.
П’ятикнижжя. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир
1

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. – К., 1993. – С. 158.
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Мономах та інші київські князі були великими не тільки державними,
а й релігійними діячами. Іларіон митрополит Київський, Феодосій
Печерський, Нестор Літописець були не тільки визначними
релігійними, а й мудрими державними людьми.
Важливим з найнеобхідніших елементів консолідації є досягнення
злагоди між її представниками за всіма параметрами. Значну роль у
вирішенні цього завдання відіграє релігійна ідея, бо саме релігійні
фактори опосередковують і концентрують найважливіші національні
проблеми. Оскільки духовно-інтелектуальний стан нації є неодмінним
життєзабезпечуючим чинником, а моральне здоров`я, єдність і
усвідомлення своїх національних інтересів значною мірою – запорука
її незалежності й вільного поступу, то держава виробляє свою
національну концепцію церковної політики і стратегію своїх прагнень
у сфері релігійно-церковного устрою.
Як стверджує історія, характерною рисою національного
відродження України кінця ХІV – поч. XVII ст. було те, що його
джерела і витоки знаходилися у християнстві православного
віросповідання. Національне відродження було перш за все
відродженням
духовним.
Причому
обидва
ці
процеси
взаємодоповнювали один одного: рівень духовного піднесення
підсилював національну боротьбу, а остання, у свою чергу, живила,
стимулювала піднесення духовного життя народу. Факти реального
взаємозв’язку
духовно-культурного
відродження
як
прояв
християнської ідеї і національного визволення, як прояв ідеї
національної чітко проявилися в середині XVI ст., коли в культурнорелігійному житті України склалася досить суперечлива ситуація. У
національно-релігійному житті України виникло два напрями:
прогресивний і консервативний.
Провідні і прогресивні діячі національної культури виступили за
таке об’єднання національних і релігійних ідей, яке сприймало
гуманістичні та просвітницькі ідеї, що поширювалися в країнах
Західної і Східної Європи, особливо в Польщі. Так, представники
Львівського братства виступили за об’єднання церкви і нації на основі
ідеї ренесансного гуманізму. Передова ідеологія того часу надихалася
ідеями християнства. Ідея Бога в масових рухах тієї епохи
перетворилася на символ єдності у національній боротьбі. Визначну
роль у цей час відіграв острозький культурно-освітній центр
(заснований у 1596 р.), який вбачав своє завдання в основі
православної системи цінностей. Серед діячів цього осередку були
Г. Смотрицький, К. Лукарис, Д. Наливайко, Кирик Острозький, Василь
Суразький тощо. Вони спрямували свою діяльність на відновлення
православних джерел віри.
Національну і прогресивну орієнтацію в духовному житті України
того періоду здійснювали також братські школи. Серед видатних
братських діячів – Ісайя Косинський, Мелетій Смотрицький, Іов
Борецький, Касіян Сакович. Вони вважали, що православна церква
мала очолити народну боротьбу за віру, права і свободи. Братські діячі
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вперше використовують твори філософів європейського Відродження,
значно розширюють обсяг джерел західної філософії, залучають до
вжитку новий категоріально-понятійний апарат. Їм належить спроба
синтезу латинських і греко-слов’янських традицій.
Важливий консервативний напрямок репрезентували відомий
полеміст І.Вишенський, Й.Княгиницький тощо. Вони обстоювали ідею
максимальної замкнутості української культури, намагалися зберегти
старі православні традиції, різко виступали проти тих демократичних
змін, що їх впроваджували представники прогресивного напряму. Так,
на думку І. Вишенського, єдиний шлях єднання людини з Богом
полягає не в удосконаленні людини і світу, а у рішучому зреченні
земного світу й прагненні до духовного злиття з Богом.
У свій час філософські підвалини української національної ідеї в її
поєднанні з християнською сформулював Г. Сковорода. На основі
християнських принципів він обґрунтував домінуючу роль
внутрішнього духовного світу особи, неповторності її особистості,
діалектику “внутрішнього” та зовнішнього в людині, “філософію
серця”, що і визначило загальну модель української національної ідеї1.
Водночас на якісно вищому рівні проблему взаємозв’язку
національної та релігійної ідеї розробляли представники КирилоМефодіївського товариства. У параграфі восьмого Статуту товариства
записано: “Як все суспільство загалом, так і кожен його член повинні
свої ідеї узгоджувати з євангельськими правилами любові, лагідності й
терпіння; а правило “мета виправдовує засоби” суспільство визнає
безбожним”2. У Кирило-Мефодіївців національна ідея, починаючи з
“Книги буття українського народу” М.Костомарова, органічно
пов’язана з ідеєю християнською, що дало можливість
М.Костомарову, Т.Шевченку, П.Кулішу обґрунтувати певні соціальні
орієнтири для творчості М.Драгоманова, І.Франка, В.Липинського.
Результатом
творчості
представників
Кирило-Мефодіївського
товариства є теоретично обґрунтована теза про те, що кожна корінна
нація має мати власну державу, що національна ідея має велике
значення в житті будь-якого суспільства, у ній надається пріоритет
духовно-емоційному рівню національної свідомості, що поєднує її з
ідеєю християнською.
Науково-теоретичне та філософське обґрунтування української
національної ідеї того періоду зумовлене багатьма факторами,
головними з яких були історія державотворення в Україні, багата
духовно-культурна спадщина, особливості мови та неповторного
менталітету нації. Слід також врахувати ті глобальні соціальноекономічні процеси культурно-цивілізаційного характеру, що були
детерміновані “весною народів” – національно-визвольною боротьбою
за здобуття незалежності багатьма європейськими народами.
1
Кубаєвський М. Філософські роздуми Г.Сковороди про Бога, людину і світ. –
Тернопіль, 1992. – 54 с.
2
Кирило-Мефодіївське товариство. У 3-х т. – К., 1990. – С. 152.
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Поєднання національної та християнської ідеї найповніше
розроблено в творчості Т.Шевченка. На його думку, цінність людини,
її щастя, добро, воля і любов визначаються християнськими вимірами.
Трагічні суперечності людської долі зумовлені не стільки соціальними
і національними чинниками, а вічними вимогами позаземного
існування. У творах Т. Шевченка відтворення історичного минулого
України, безсмертя душі, звертання до героїв козацької слави
здійснюється на основі християнського віровчення. Поет створив
неперевершені поетичні шедеври на біблійну тематику. Його
звернення до Богородиці – це своєрідна молитва, рівної якій немає у
всій світовій християнській літературі: “Пошли мені, святеє слово,
святої правди, голос новий! І слово розумом святим і оживи, і
просвіти”1. Вирішуючи проблему справедливості, вічності, безсмертя
Т. Шевченко постійно, щиро і відверто апелює до Бога як до абсолюту.
І не тільки славить його, а й нерідко пред’являє йому ультиматум. Для
нього Україна, українська національна ідея стоїть на першому місці.
Християнська ідея має освячувати ідею національну, а національна
ідея – збагачувати і поглиблювати ідею християнську.
Важливе місце посідає українська національно-християнська ідея в
творчості Т. Шевченка, де співвідношення української національної
ідеї з релігійною виступає у формі домінування національної ідеї над
релігійною. У нього християнство набирає національної форми і
виступає як українське християнство. Здається, що таке
співвідношення дає відповідь на те, чому авторитет Т. Шевченка був у
Західній Україні наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. таким великим. Адже
він був відвертим противником католицизму, і політику останнього
ототожнював з діяльністю української греко-католицької церкви. І все
ж у Львові в 1873 р. передові інтелігенти-вчені створили Наукове
товариство ім. Т. Шевченка, а портрети Т. Шевченка розміщували
поряд з іконами святих у кожній галицькій оселі, що означало злиття
ідеї релігійної з ідеєю національною. Матеріально вбога, перенаселена
Галичина за якихось два десятиліття зробила такий гігантський
стрибок на шляху національного відродження, на який не спромоглася
Велика Україна в царській Росії за ціле століття. Серед усіх
розшматованих поміж чужинцями Галичина першою зробила
висновок з історії українського визвольного руху – необхідно мати
власну Українську державу, яка вимагає єдності й згуртованості всіх
сил – політичних, релігійних, економічних, наукових, моральних,
правових.
Отже, якщо сутністю національної ідеї як ідеї нації є національна
держава, то сутністю релігійної ідеї як ідеї Бога є національна церква.
Поняття “національна церква” охоплює принаймні п’ять параметрів:
історичний,
географічний,
етнокультурний,
політичний
та
демографічний. Термін “національна” зовсім не означає “єдина” для
1

Шевченко Т. Кобзар. – К., 1961. – С. 519.
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всієї нації і ні в якому разі не тотожний національно-державній релігії.
Кожна нація, виходячи зі своїх інтересів, може мати таку кількість
конфесій, які об’єктивно сприяють її збереженню та розвитку.
Національною церквою є церква будь-якої конфесії, яка функціонує у
певний історичний період, на означеній території, опирається на свою
традицію і сприяє поступові етнокультури, самосвідомості і
державницькому менталітету нації та має значний рівень поширення
серед населення певного регіону.
Враховуючи історичний досвід та науково-філософські досягнення
в розвитку національно-християнської ідеї, суверенна держава має
всіма способами сприяти, не втручаючись у внутрішню канонічну
діяльність церков, зміцненню всіх християнських церков. На перший
план у цьому єднанні має виступити політика держави у сфері релігії.
Сьогодні ми відзначаємо понад дві тисячі років від дня народження
Христа, маємо можливість читати Святе Письмо рідною мовою,
завдячуючи Івану Огієнку (митрополиту Іларіону), який переклав на
українську мову як Біблію, так і Святе Письмо. А мова, якою людина
звикла читати Біблію, стає її близькою, рідною, священною. І все ж
гіркота сьогодення до того отруює свідомість і емоційний стан людей,
що їм починає здаватися безвихідною, і тому нам усім бракує духу,
бракує віри в перемогу добра. Якщо національна ідея втілюється у
національну свідомість, проте в її практичній реалізації сумніваються
навіть державотворці найвищого рангу, то на цьому етапі має
спрацювати ідея релігійна. Ми є свідками того, що в кінці ХХ ст.
втрачається довіра до моральних цінностей, до ідеї просвітництва.
Нехтування морально-релігійними вимогами у даній ситуації веде до
нігілізму. Західна Європа перехворіла нігілізмом, хвороба ця детально
проаналізована і є рецепти її лікування. М.Хайдеггер і К.Ясперс (у
Німеччині), А.Камю і Г.Марсель (у Франції), М.Бердяєв, Франк,
П.Флоренський (у Росії), Михайло Грушевський, Іван Огієнко (в
Україні) показали, що коли людина шукає втіхи у нігілізмі, то вона
поринає в існування без утіх і надій.
Історія, філософія, психологія та інші гуманітарні науки яскраво
стверджують, що в ситуації загального безвір’я людина шукає
притулок у псевдонаукових тоталітарних поглядах – марксизмі,
фашизмі, расових теоріях, окультизмі. Історичний досвід показує, що
протягом двох тисячоліть у релігії і церкві люди вбачали незамінну
цінність – рівнозначну добре влаштованій рідній оселі. “Наука,
гуманізм і церква, – писав К.Ясперс, – нам необхідні, і ми ніколи не
відмовимося від них. Вони не всесильні, однак приховані в них
можливості є необхідними умовами існування людини”1. Сучасна
світова цивілізація перебуває на порозі сприйняття нової парадигми,
згідно з якою наш світ не обмежується тільки грубоматеріальними
феноменами й є не “годинниковим механізмом”, а цілісним живим
1

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. – С. 226.
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організмом. Ми стоїмо на порозі потужного світоглядного імпульсу,
великого синтезу науки, мистецтва і релігії. Розвиток і втілення в
життя
української
національної
ідеї
здійснюється
через
культуротворчі, державно-правові, морально-релігійні та економічноекологічні чинники. Потрібно уникати вад попереднього розвитку цієї
проблеми, а будувати системну модель майбутньої держави на основі
національно-християнських цінностей та загальнодемократичних
надбань західної демократії. Розробка змісту української національної
ідеї здійснюється на основі цих принципових засад і пов’язана з
реалізацією як національного, так і християнського ідеалів.
За результатами дослідження можна зробити висновок, що
методологічною основою взаємозв’язку національної та релігійної ідеї
є вплив на києво-руську культуру греко-слов’янської, християнської
культури, внаслідок чого утворювався новий тип світогляду,
релігійного за змістом і етнічного за формою. Християнство
стимулювало піднесення народної свідомості, нових тенденцій
осмислення світу і людини, проблем державності, місця цієї
державності в історичному світовому процесі:
християнська ідея у взаємозв’язку з державницькою суттєво
вплинула на розвиток української ментальності, піднесення її до рівня
європейських суспільних течій – гуманізму, реформації та раннього
просвітництва. Внаслідок виникла гуманістично-ренесансна культура,
орієнтована на людину, що супроводжувалася принциповою зміною
світоглядних цінностей;
звеличуючи начала духовності й моральності людини,
справедливості й святості держави, релігійна і національні ідеї
обґрунтували громадянські права, вищі ідеали, основними з яких є
патріотизм, служіння державі;
внутрішня органічна єдність української національної ідеї з
християнською дає можливість зрівнювати з Богом не тільки людину,
а й державу, коли Україна і Бог ототожнюються.
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Карпенко С.Д. (Київ)
ПОХОДЖЕННЯ РОСЛИННОЇ
ЖЕРТВИ ДЛЯ ТВАРИН В УКРАЇНСЬКІЙ
АНІМАЛІСТИЧНІЙ КАЗЦІ:
ТИПОЛОГІЧНІ ПАРАЛЕЛІ
У статті порушується питання взаємодії дійсності та казки.
Ілюстровано побутування українських традиційних культів
безкровного жертвопринесення у фольклорних текстах.
«Чи казка й справді небилиця?» – запитував себе і всіх не байдужих
до фольклорного жанру В.Ф.Давидюк. І відповів на це запитання
цілою працею1. Запитуємо і ми себе, та й вже знаємо відповідь: «Ні».
Приховав наш народ у забавних казочках словесні скарби свої, що
говорять до кожного, хто до них зазирає мовою загадковою,
незвичною, а тому й бажаною ще змалку. Відкривають казки про
Колобка та Коржика перед нами цілий світ прадавніх вірувань, звичаїв
та обрядів, які супроводжували українців ще зі слов'янського коріння,
а нині стали об'єктом вивчення науковців та предметом суперечок
різних шкіл фольклористики.
Взаємодія людини з оточенням природно обумовлювала існування
жертвопринесення. Серед них вирізнялися і жертвопринесення
тваринам-тотемам, яким завжди годили і належно годували,
сподіваючись на ласку. Тварини-тотеми уособлювали природні стихії,
а пізніше і пращура роду чи племені. За слов'янським звичаєм,
«поважні люди приймали собі якусь звірину назву, наприклад, у
«Слові о полку Ігоревім» князь зветься Туром, а звіриних прізвищ у
нас і тепер багато, наприклад: Вовк, Лев, Лисиця, Зайців, Заєць,
Півень, Курочка й багато інших. Стародавня стаття: «Толкованіє имен
человіческих» подає, що люди часто вживають імена вовчі замість
агнчих. Хто приймає вовче ім'я, той «вміста світа тму удержав, душу
свою погубит» (Алфавіт поч. XVII в. ч.72, бібліотека М.Іларіона). Так
переросли у традицію народні вірування про вовка, ведмедя, зайця,
жабу, мишу та ін., про існування для них певної безкровної (хлібної)
жертви.
Із давніх писемних джерел («Бестіярій», «Фізіолог») відомо немало
легенд про звірів. Згадані збірники охоче читали у ХVІ-ХVІІ ст., а
церква використовувала їх у проповідях. Так Іоаникій Галятовський у
своєму творі «Наука албо способ зложення казання» 1650 р. повчав
священиків, що для проповідей «треба читати книги о звірях, птахах,
гадах, рибах, деревах, зелах, каміннях і розмаїтих водах, которі в морі,
ріках, студнях і на інших місцях знайдуться, і уважати їх натуру, і тоє
1

Давидюк В.Ф. Чи Казка й справді небилиця? – Луцьк: Вежа, 1997.
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собі нотувати і аплікувати (додавати) до своєї речі, которую повітати
хочеш». «Звірина завжди сильно вдячна за зроблену їй ласку, і
оповідань про це багато по всьому світі, а особливо в Житіях Святих,
що завжди близько жили зо звіриною»1. Звірині приносили як кровні,
так і безкровні жертви. Про останні мова йтиме далі.
Розглядаючи множину анімалістичних казок в українській народній
творчості, доходимо висновку про існування сюжетів, що
розповідають про рослинне жертвопринесення тваринам. Наприклад, у
казках "Колобок" (1)2, (2)3 та "Коржик"(3)4, (4)5 йдеться про
ритуальний хліб, який пекли із першого та останнього збіжжя. На те,
що Колобка спечено із останнього борошна, вказує сюжет: "Пішла
Баба у комірчину, назмітала борошенця, замісила на яйцях тісто,
зробила Колобка, спекла його на маслі і поклала на вікно охолонути".
У казці детально розписано процес приготування, що свідчить про
його важливість, певне ритуальне дійство, а сам виріб носить
ритуальний характер. "Колобок" згадується ще у грецькій культурі, це
був пшеничний хліб6 округлої форми, призначений для поминання
родичів; за іншими джерелами, слово "колобок" походить від назви
ритуальної поминальної страви "коливо"7.
У казкових сюжетах Колобок є поминальною стравою, він
призначений для духів пращурів, бо кладеться на вікно, що у народних
віруваннях є шляхом у потойбіччя. Зв'язок сакрального і профанного у
межовому просторі є поширеним не лише в казках. Це перехідний
коридор для шамана чи жреця, взагалі для освячених у ритуальних
дійствах. Крім віконного отвору, сакральними коридорами є всі
утилітарні й неутилітарні отвори в житлі чи господарських будівлях.
Враховуючи те, що у давніх слов'ян будівлі були наземні: зрубні, де
вікна робились у вигляді невеличких отворів прямокутної форми під
стелею, щоб виходив дим від вогнища, оскільки коминів не було; і
глиняні (в Україні збереглися й до сьогодні), де вікна були круглими
отворами, затягнутими міхуром тварини. Також були й землянки, де
вікна (отвори) розташовувалися на рівні землі. За археологічними
даними, слов'янський дім був з дверима, але без вікон (у нашому
розумінні), робили лише маленькі отвори для ока.
За сюжетними описами, в нашій уяві постає будівля трипільської
доби (глина + дерево) з вікнами більш сучасного зразка, які
відчиняються. Якщо ж припустити, що Колобок як ритуальна їжа
1
Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу – К., 1992. –
С. 65-66.
2
Про котика, півника та інших. – Харків: КВЦ "Сварог", 1998. – С. 61-63.
3
Казки про тварин / Упор. і передм. І.П.Березовського. – К.: Дніпро, 1986. – С. 210.
4
Там само. – С. 212.
5
Рукавичка. Українські народні казки про тварин. – К.: Лелека, 2002. – С. 13-15.
6
Карпенко С.Д. Зв'язок українських народних казок про тварин з соціальною і
побутовою дійсністю. // Система і структура східнослов'янських мов: Зб. наук. праць. –
К.: Знання, 2002. – С. 13-118.
7
Українська минувшина. – К.: Либідь, 1993. – С. 10.
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дійсно ставився на вікно, щоб охолонути, то це мотив
жертвопринесення пращурам (пар від їжі, дим від спаленої жертви,
фіміам у церкві – все це жертва вищим істотам). Спочатку мали
скуштувати вони, а потім уже родичі (родина).
Те, що завдання дається Бабі, говорить про належність цього виду
роботи (кухарювання) до жіночої. Яйце, на якому замішують тісто для
колобка, це – символ всесвіту, зародження життя, вічності. У народній
традиції на яйцях замішують пасхальний хліб , їх цілими кладуть у
весільний коровай (з власних спостережень). Це символ єднання світу
живих і світу мертвих – нащадків і пращурів1.
За спостереженнями, процес випікання Колобка становить
алгоритм (борошно + яйця = тісто + масло + вогонь = колобок) – це
сакральне дійство, в якому Баба є творцем. Першопредки, деміурги,
культурні герої – це насамперед центральні персонажі міфів творіння,
у яких вони породжують (предки), виготовляють (деміурги) чи
добувають (культурні герої) природні і культурні об'єкти,
установлюють соціальні й релігійні інститути. Актантна структура
міфів творення, крім головної функції (породження, виготовлення,
добування, переміщення, перетворення) і головного героя
(першопредок – деміург – культурний герой), включає обов'язково
матеріал та джерело творіння, його головний результат – об'єкт
творіння, а іноді й супротивника у вигляді первісного господаряохоронця – Баби, що інтерпретується в індивідуальному статусі як
істота жіночої статі похилого віку, може визначатися як мати звірів; з
точки зору станового статусу – як господиня та вершителька долей; з
погляду просторових приурочень – як персонаж села.
Створене (Колобок) кладеться на підвіконня й оживає. Внутрішня
енергія або душа заставляє Колобка котитися, а зовнішня округла
форма сприяє цьому. Зустрічаючи звірів, Колобок співає хвалькувату
пісеньку, у якій розповідає про процес свого творення та здатність
тікати від Діда, Баби та звірів. Така пісенька названа В.Давидюком
ритмізованим рефреном, що міг колись виконувати роль ритуальної
молитви2.
Цікавим є той факт, що звірів Колобок називає братами та
сестрами: Вовчик-Братик, Лисичка-Сестричка, Зайчик-Побігайчик,
Ведмедик-Братик, що вказує на родинну спорідненість або належність
до однієї станової групи. Так соціалізація персонажів сюжету вказує на
глибший, прихований зміст, символічний, який, безумовно,
накладається на людські взаємини. З іншого боку, така поведінка
вводить Колобка у ряд трікстерів, що використовують трюк удаваного
родичання, щоб уникнути смерті.

1
Лисюк Н.А. Замість рецензії: деякі зауваги на берегах новітніх "палеонтологічних"
досліджень // Мова та історія: 3б. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 68. – С. 101.
2
Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору. – Луцьк: Вежа, 1997. –
С. 24-25.
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Одним із пояснень поїдання Лисицею Колобка може бути
належність її до культу плодючості. На це вказує ряд ознак, а
найголовніша – стать (жіноча).
Взагалі у фольклорі з образом лисиці пов'язують уявлення про
щось сумнівне, фальшиве. Важливо зазначити, що це один із жіночих
образів, який повністю відповідає народним уявленням про жінку
(підпорядкованість місячному циклу, материнство, чародійство,
подружнє життя, сексуальність та ін.).
Посилаючись на дослідження своїх попередників (Я.Грімм,
О.Потебня), В. Міллер зазначає, що головний герой слов'янського і
німецького епосу про тварин лисиця повністю відповідає міфічному
образу Яги-Баби – у шкідливому, темному її значенні як суцільної
зимової хмари, зими, смерті. Про зимове значення, що відповідає бабілисиці, свідчить німецький звичай на початку літа ходити з дому в дім
з мертвою лисицею в корзині (відомо, що до цього ж періоду в східних
слов'ян відноситься винос Марени – опудала смерті, зими). Все це
вказує на темне, вороже міфічне значення лисиці. Проте в чеських
колядках вона згадується в землеробському чи господарському плані1.
Приписування лисиці т.зв. щасливої хитрості, за визначенням
Я.Грімма, вводить останню в ранг доброї порадниці, але такий тип
лисиці поширений у казках про людей.
Про відсутність різкої різниці в характерах вовка і лисиці,
усталеної в поезії, ймовірно, в пізніші часи, говорить О.Потебня,
вказуючи на спільність походження лат. Vulpes – лисиця і гот. Vulfs,
нім. Wulf – вовк. Вихідна подібність вовка і лисиці зазначена ще у
Я.Грімма. У міфах народів Азії лисиця протистоїть воронові як
творцеві світу і проявляє хтонічні ознаки2. Зміна лисицею своєї
зовнішності (звір-людина) свідчить про її демонічні властивості (злий
дух, перевертень, чаклун, диявол) та хтонічну природу3. Якщо
розглянути символіку лисиці, то вона більше тяжіє до хтонічних істот,
проте її місцем – межа між світом людей і нижнім світом, точніше,
світом потойбічних сил. Саме це місце і посідали жерці.
Отже, хлібна жертва (Колобок) однозначно призначалася духам
плодючості, адже була виготовлена з останнього борошна, а це могло
бути перед завезенням нового збіжжя.
Театралізація ритуалів першотворення передбачала народження і
смерть міфічного героя з подальшими благами самозародження
об'єктів із останків першопращура. Сприйняття сюжету казки як міфу
про народження сонця у розвитку колізії не має логічного завершення:
яка ж доля спіткала Лисицю, що з'їла Колобка-Сонце? І що ж було з
самими Колобком? У міфології акт проковтування жіночим божеством
1
Миллер Ф. Опыт исторического обозрения русской словесности. – СПб.: Изд-во
Акад наук СССР. Ленинградское отделение, 1965. – С. 190.
2
Мифы народов мира. Знциклопедия в 2-х томах. – М.: Большая росийская
знциклопедия, 1997. – Т. 1. – С. 246-247.
3
Там само. – Т. 2. – С. 57.
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чогось чарівного призводив до вагітності й неодмінного народження
міфічного героя, героя – творця Всесвіту й упорядника Хаосу. Тому
зробимо припущення, що казковий сюжет – лише уривок міфу, який
несе дидактичне навантаження: «не хвалися, будь слухняним».
Пояснити ставлення до сюжету як кумулятивної одиниці,
спрямованої на однотипний швидкий ритм та стрімке розгортання
дійства неможливо із-за обірваності, нелогічності і неочікуваності
розв'язки, хоча сам механізм кумуляції присутній.
Безперечно, створене було жертвою і шукало божество, для якого
воно призначалося. Поведінка Колобка-трікстера спонукає Лисицю
(традиційного трікстера) до застосування прийому "анти-трюк", щоб
отримати бажану цінність (Колобка).
Сюжетні ходи казки такі:
1) біда у старих, нестача, виготовлення Колобка як жертви-дару для
духів, що здатні ліквідувати біду;
2) подорож Колобка-жертви у світ духів без шамана, зустріч
жертви з духами та обирання потрібного духа;
3) поїдання жертви-дару духом-лисицею.
Такі ходи свідчать про ритуальне камлання шамана1, проте
відсутня угода між шаманом і духом (на ній не наголошується) та
отримання цінностей замовниками. Незважаючи на це, перед нами
постає сюжет з ритуальним змістом.
Яку ж роль відіграли у казці інші персонажі? Чи були вони
випадковими? Безумовно, ні.
Звичай запрошувати на Різдвяну вечерю вовка та ведмедя2 свідчить
про причетність цих тварин до світу пращурів. А страви на Різдвяну
вечерю готуються пісними, заправляються олією. Із переліку (пироги,
кутя, пампушки з часником, голубці, вареники з різною начинкою, але
не м'ясною, рибні страви та ін.) видно, що в основному вони із
овочевих та зернових культур. Ритуальною стравою на Святвечір є
кутя, що готується із рослинних компонентів. На Правобережжі її
готували з пшениці, а на сході – з ячменю і заправляли тертим маком
(галюциногенний засіб), горіхами, медом (за К. Леві-Стросом, їжа
богів3) і узваром (напій із сухофруктів). Поставлену на стіл або покуть
кутю накривали двома колачами (обрядовий хліб у вигляді овалу з
діркою посередині) або книшами (житній хліб, начинений цибулею).
Семантика верховенства образу Ведмедя у жанрі казки
пояснюється множиною обрядово-ритуальних факторів та вірувань:
ведмідь причетний до символіки плодючості, символізує чоловіче
начало, виступає родичем по материнській лінії (вуйко). Наприклад, у
1
Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: опьіт сопоставления
структур. – М.: Наука, 1984. – 304 с.
2
Гура А. Животные в системе мифологических представлений славян. – М.: Наука,
1988. – С. 171.
3
Леви-Строс К. Мифологика. Т. 1. Сырое и приготовленное. – М.; СПб.:
Культурная инициатива, Университетская книга, 2000. – 406 с.
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новорічному дійстві символічної оранки поля приймали участь
чоловіки, одягнені у ведмежі шкури1.
Давні мисливські магічні обряди, за дослідженнями Дж. Фрезера2
та Б.Рибакова3, мали дві взаємопов'язані ідеї ідею добування звіра та
ідею його плодючості. Як наслідок, у землеробських народів ведмеже
свято почало модифікуватись і перейшло до розряду весняних
аграрних свят, перебравши на себе і функцію культу плодючості.
Чимало міфів та повір'їв говорять про ведмедя як про бога землі.
Міфологізація цього образу могла відбутися тому, що ця тварина,
звівшись на задні лапи, дуже нагадувала фігуру людини. Докази цьому
ми знаходимо у народів Сибіру, міфи та казки яких розповідають про
ведмедя як про людину4. Асоціативний зв'язок ведмедя із землею міг
бути підкріплений тим, що, коли земля завмирає в зимовий період,
ведмідь засинає, влаштувавши собі барліг. За свідченням Плутарха,
фрігійці вірили, що бог спить узимку і пробуджується із настанням
весни. В Італії вважали, що 2 лютого ведмідь покидає барліг. В деяких
міфах персонаж, що втілює бога землі, називається безсмертним, а в
американських індійців ведмідь – уособлення безсмертя. У хетських
ритуалах ведмідь виступає запліднювачем дерев. Оскільки дерево у
їхній традиції уособлювало Велику Богиню, в такому поєднанні варто
вбачати ідею запліднення богині неба богом землі5. Латинське ursus,
грецьке arktis "ведмідь", Ймовірно, етимологічно пов'язані з
праіндоєвропейським *urs-еп "чоловічий"6.
Відомості про культовий образ ведмедя, що дійшли до нас, не
говорять про хтонічну природу тварини, проте таке значення він
повинен був мати, тому що відомі цілі комплекси епохи бронзи з
ведмежими похованнями. Вже згадувалося про сприяння ведмедя
плодючості землі. На жіночих статуетках епохи неоліту богиня
плодючості мала ведмежу голову, тому що вона уявлялася дружиною
ведмедя7. В Росії побутував звичай називати весільну пару ведмедями,
а ведмежий карнавал на масляну мав еротичний характер. Крім усього
вищезазначеного, додамо, що ведмідь утілював грізного бога, ім'я
якого стало табуйованим (ведмідь – той, хто знає, де мед). Чимало
народних вірувань, пов'язаних із ведмедем, є і в українців. Він оберігає
худобу, виступає символом плодючості та врожайності. Йому
приписують шлюбну символіку – на весіллі ведмедем називають
невістку, яку вводять у дім молодого; тещу, яка зустрічає зятя у
вивернутому кожусі. Також із ведмедем пов'язують ряд календарних

1
Иванов В., Топоров В. Славянские языковые моделирующие семиотические
системы (Древний период). – М.: Наука, 1965. – С. 58.
2
Фрезер Дж. Золотая ветвь. – М., 1998. – С. 233-239.
3
Рыбаков Б. Язичество древней Руси. – М., 1988. – С. 99-101.
4
Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х томах. – М., 1997. – Т. 1. – С. 644.
5
Голан А. Миф и символ. – Иерусалим, 1994. – С. 93.
6
Там само. – С. 93.
7
Там само. – С. 94.
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прикмет1, етимологічних легенд2 та демонологічних вірувань3. Існує
табу на вживання в розмові імені ведмедя4.
Доречно згадати і розвідки Б.Рибакова про Волоса-Велеса –
"скотійого бога", святковими днями якого були т.зв. "вовчі свята", що
припадали на Різдво. Вчений зазначає, що Волос-Велес був архаїчним
божеством, походження якого сягає коренями, можливо, періоду
палеоліту – для мисливців цієї доби звичним було маскування у
звірині шкури під час полювання та при виконанні попередніх
ритуальних дійств. Пізніше, в неоліті та у вік бронзи Волос-Велес,
імовірно, став "скотіїм богом" – покровителем приручених тварин. До
Середньовіччя вже трансформувався новий образ божества – він став
богом багатства ("скотниця" – казна) та хлібних запасів.
За спостереженням Б.Рибакова, саме така аграрна функція Волоса й
зображена на городищенському браслеті, тому що в сусідньому
симетричному трикутнику зверху розміщений малюнок засіяного поля
і, як підтвердження, аналогічне зображення поля з вовком впритул
підступає до зображення Волоса5. Крім цього, ряд дослідників
приписують Волосові вигляд ведмедя. Це твердження ґрунтується на
повір'ях про ведмедя, де останній прирівнюється до лісовика, виступає
його родичем або й сам є ним; за повір'ями, велетенський ведмідь
керує вовками та іншими лісовими мешканцями; також він має
великий ряд імен, деякі з них пов'язані з зерном (рос. "овсяник") та
борошном ("мірошник"), що підтверджує спорідненість його з
Волосом як богом багатства та хлібних запасів. На думку лінгвістів,
від "волосатості" та "волохатості" вождів та жерців слід виводити ім'я
цього божества та найменування волхвів6. У поминальні дні, перед
Трійцею, несуть до церкви продукти з першого весняного молока для
ведмедя. Цікавим є те, що дари підносять священику. Отже, в
минулому служителем культу був жрець, а ще раніше – вовк чи
ведмідь, як виконавці медіаторської функції.
Серед звірів вовк є одним із центральних міфологічних образів.
Йому належить широке коло різноманітних значень, котрі поєднують
його з, хижаками, які мають хтонічні якості. Про важливу функцію
вовка в індоєвропейській традиції, за словами Т.Гамкрелідзе та
В.Іванова, протягом епохи існування стародавньої індоєвропейської
1
Афанасьев А.Н. Поэтическое воззрение славян на природу. Опыт сравнительного
изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаннями других
родственных народов. – М., 1995 – Т. 3. – С. 344.
2
Там само – С. 246; Воронин Н.Н. Медвежий культ в Верхнем Поволжье в XI в. //
Краеведческие записки Гос. Ярославо-Ростовского историко-архитектурного и
художественного музея-заповедника. – Ярославль, 1960. – Вып. 4. – С. 89.
3
Гура А. Животные в системе мифологических представлений славян. – М., 1988. –
С. 177-199.
4
Гнатюк В.М. Українська народна словесність. – Львів, 1916. – С. 4-5.
5
Рыбаков Б. Язичество древней Руси. – М., 1988. – С. 734-735; Рыбаков Б.А.
Язичество древних славян. – М., 1981. – С. 107.
6
Гура А. Животные в системе мифологических представлений славян. – М., 1988. –
С. 164, 173; Рыбаков Б. Язычество древней Руси. – М., 1988. – С. 743.
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спільноти аж до історичного періоду свідчать поширені етноніми та
топоніми, що містять основу "вовк". "Цілі народи і країни називалися
"вовчими" іменами за місцем, що відводилося цій тварині в культурній
традиції (очевидно тотемного походження) тих чи інших
індоєвропейських племен"1. Одним з таких народів є союз полабських
слов'ян лютичів, назва яких походила від табуйованого найменування
вовка як "лютого" й означала "вовчі племена". Поширеними були
серед індоєвропейських народів і антропоніми з основою "вовк". Для
прикладу можна назвати німців, у яких і зараз поширені власні імена,
що містять "вовчу" основу – Вольфганг, Вольфрам та топоніми
(Вольфгаген), що і вказують на важливу роль вовка й у їхній
культурній традиції. Так само популярне в сербів ім'я Вук означає
"вовк". Велике поширення мають "вовчі" топоніми на території
України. У східних слов'ян не тільки в давньоруський період, а й у
середньовічній Україні та Білорусії набули поширення імена Валчко,
Вовк, які вживалися паралельно з християнськими календарними
іменами2.
З народних етіологічних легенд дізнаємося, що вовка, як і людину,
було зліплено із глини чи витесано з дерева3. Археологічні знахідки,
проаналізовані й описані Б.Рибаковим, доводять причетність вовків до
давніх обрядів та ритуалів – їх зображення знайдено на браслетах
жреця4. Та незважаючи на всі ознаки тотемності, у слов'янських
народів відсутні оповіді про походження людини від вовка. Щоб
задобрити вовка, наприклад, у Польщі до церкви несуть льон, коноплі
та пшеничні булочки.
У віруваннях нашого народу постають випадки взаємозв'язку зайця
з хлібом: на Поліссі залишки хліба, що брали з собою у поле, дають
дітям, говорячи, що це гостинці від зайця5.
У іншій, подібній казці – "Коржик" – Дід просить спекти коржика із
знайденого зерна, що значно розширює процес створення коржика: зерно
перетирають на борошно, замішують тісто, розкачують, печуть. Такий хід
сюжету відповідає приготуванню шамана до зустрічі з духом-дарувачем6.
Випеченого коржика (жертву-дар) дід власноручно котить перед
дарувачами, обираючи тим самим духа-дарувача. Не визначено, хто буде
1
Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы.
Реконструкция и историкотипологический анализ праязыка и протокультуры. В 2-х
томах. – Тбилиси: Изд-во Тбилиского ун-та, 1984. – С. 495.
2
Давидюк В.Ф. Культ вовка на Поліссі в контексті історії фольклору // Древляни. –
Львів, 1996. – С. 167-182; Давидюк В.Ф. Культ вовка на Поліссі // Берегиня. – 1995. –
Ч. 1-2 (4-5). – С. 51-61; Гура А. Животные в системе мифологических представлений
славян. – М.: Наука, 1988. – С. 122-159.
3
Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях.
– К.: Либідь, 1992. – С. 332.
4
Рыбаков Б. Язычество древней Руси. – М.: Наука, 1988. – С. 732-733.
5
Гура А. Животные в системе мифологических представлений славян. – М.: Наука,
1988. – С. 186.
6
Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: опыт сопоставления
структур. – М.: Наука, 1984. – 304 с.
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його їсти: "Хто зловить, той і з'їсть". Тут ніби переповідається своєрідна
гра з ритуальним хлібом (пор. "Котилася торба з високого горба, а в тій
торбі хліб-паляниця, кому достанеться, той буде жмуриться" (дитяча
лічилка); "жмурик" – це покійник; дані віршовані рядки належать до
ритуальної гри з покійником).
У варіанті з Колобком подібна гра-змагання відбувається між звірами.
У варіантах із Коржиком – гра "хто ж буде їсти?" розігрується між
домашніми тваринами (Котик, Кусь-Пес) та людьми (Баба, молотники,
прачки, лісничі або Старий Макарчик). У першому варіанті коржика з'їли
лісничі, а у другому –"старий Макарчик прибив палкою" (отже, теж здобув
хитрістю). Призначення коржика для лісничих або старого Макарчика
пояснюється їх умінням зловити дарунок, спритністю. Вміння трюкацтва
прирівнювалося до надприродних властивостей, що визначало вищість
однієї людини над іншою.
Подібність сюжетних ходів у цих казках дає змогу віднести їх до однієї
групи, проте відмінність персонажів говорить як про різні часи
виникнення сюжетів, так й їх різне змістове навантаження. А це ще раз
підкреслює універсальність сюжетної структури, що дає змогу, оперуючи
різними персоналіями, створювати нові казки, вкладаючи в їх основу
утилітарний зміст.

Зеленчук Я.І. (Київ)
МИСЛИВСТВО І РИБАЛЬСТВО
ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА
ЧАСТИНА ЕТНОСОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ГУЦУЛЬЩИНИ
У статті здійснено українознавчо-історичне дослідження
мисливства і рибальства гуцулів, як складової частини етносоціальної
системи Гуцульщини. Внаслідок наукового українознавчого аналізу
одержаної археографічної і фактографічної джерельної бази
показано, що мисливство і рибальство гуцулів належить до
визначальної складової частини етносоціальної системи Гуцульщини,
збереження і розвиток якої забезпечується звичаєвим правом
власного ревіру.
Досліджуючи структуру етносоціальної системи Гуцульщини, що
історично формувалася протягом багатьох століть, приходимо до
висновку, що в основі своїй вона складається з традиційного
мисливства, рибальства, збиральництва, полонинського господарства
та гірського лісівництва гуцулів. Проведені теоретичні й експедиційні
українознавчі дослідження показують, що мисливство та рибальство
гуцулів належить до найдавнішої, визначальної (базової) складової
частини етносоціальної системи Гуцульщини, яка суттєво вплинула на
становлення й розвиток матеріальної і духовної культури цього
найвисокогірнішого регіону Українських Карпат та на формування
240

Україна – культура, матеріальна і духовна

світогляду й свідомості гуцулів. Одним із результатів нашого
теоретичного й експедиційного українознавчого дослідження
етносоціальної системи Гуцульщини є наукове обгрунтування того
висновку, що вкрай актуальна проблема сталого розвитку мисливства і
рибальства краю може бути конструктивно вирішена тільки на основі
сприйняття їх як визначальної складової частини етносоціальної
системи регіону, що базується на звичаєвому праві власного ревіру.
Наукове
задання
українознавчо-історичної
реконструкції
етносоціальної системи Гуцульщини на конкретному прикладі
мисливства і рибальства гуцулів розв’язується на науковій базі відділу
філософсько-психологічних проблем українознавства НДІУ МОН
України у контексті сучасного дослідження планової наукової теми:
"Український етнос у світовому часо-просторі"1.
На основі джерельної бази дослідження етносоціальної системи
Гуцульщини, яка складається з існуючих археографічних матеріалів і
доповнена
актуальними
фактографічними
експедиційними
матеріалами українознавчого змісту, зібраними на базі Філії
„Гуцульщина” НДІУ, був проведений науковий аналіз мисливства і
рибальства гуцулів. Фактографічні текстові матеріали, що ми
одержали під час українознавчих експедицій, подаються гуцульським
діалектом української мови2.
Внаслідок цілісного українознавчого дослідження етносоціальної
системи Гуцульщини було показано, що мисливство і рибальство є її
визначальною складовою частиною. Одним із результатів
українознавчо-історичного
дослідження
традиційної
народної
культури мисливства і рибальства гуцулів є обгрунтування, виявлене
нами, етноекологічного закону власного ревіру, що відображається в
звичаєвому праві гуцулів і має вирішальне значення для збереження
не тільки цінної фауни цього екологічно вразливого, високогірного
регіону Українських Карпат, а й сучасного сталого розвитку всієї
етносоціальної системи Гуцульщини.
Українознавчі дослідження національної історико-культурної
спадщини всієї України взагалі, і Гуцульського регіону Українських
Карпат зокрема, представляє глибокий інтерес для українського
народу і всіх інших народів, які цікавляться минулим нашої держави3.
Досвідні знання, якими користувалися наші предки, їхній традиційний
уклад життя та звичаєве право мають велике значення для розуміння
ментальності сучасних українців4.

1
Кононенко Т.П., Таровська О.А. Відчуття себе: наукові засади та перспективи
відділу філософсько-психологічних проблем українознавства // Збірник наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2007. – Т. XIV. – С. 38-45.
2
Архівний фонд Філії „Гуцульщина” НДІУ, оп. “Українознавчі експедиції”,
спр. “Мисливство і рибальство Гуцульщини”, арк. 1-10.
3
Кононенко П. П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Збірник
наукових праць. – Львів: Сполом, 2006. – 458 с.
4
Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. – 334 с.
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Національна матеріальна і духовна культура українського народу
належить до найкращих зразків європейської і світової культури. В
глибині століть спостерігається така повнота духовно-культурного
життя України, яка є нашим коштовним національним скарбом1. Тому
українознавчо-історична реконструкція етносоціальної системи
Гуцульщини, що належить до національної історико-культурної
спадщини України, є актуальним науковим завданням, яке має велику
практичну цінність.
Національна історія і культура українського народу привертала і
привертає до себе увагу багатьох дослідників. Завдяки працям
істориків і археологів зроблені глибокі дослідження у всіх сферах
життя та праці українців2. Однією з таких важливих сфер життя
народу є культура мисливства і рибальства українців, яка сягає вглиб
найдавніших історичних часів України. Заняття мисливстом і
рибальством мало великий вплив на весь уклад життя, матеріальну і
духовну спадщину українців. Даний аспект давньої української
культури недостатньо висвітлений у працях вітчизняних і зарубіжних
дослідників.
У національній історико-культурній спадщині українського народу
особливе місце займає етнографічна група гуцулів, яка живе в
Українських Карпатах, природа, клімат і традиційний уклад життя
яких суттєво відрізняються від рівнинної частини України. Природа
Українських Карпат формує екологічну свідомість горян: „Природа є
не тільки годувальницею. Вона ще й материнське лоно, в якому
формується не лише фізичний, а й духовний генотип людини. Більше
того – духовний генотип суспільств і культур, націй і вселюдства. Бо
природа – не тільки всеосяжна матерія, джерело буття, а й
безсмертний дух, горнило свідомості. Тож приємно усвідомлювати,
що мірою всіх речей є людина, але необхідно усвідомлювати й те, що
вона ж може виступати носієм зла, першопричиною найбільших
всеземних і всесвітніх катаклізмів. Ні Україну (етнос, мову, націю,
державу, культуру, ментальність), ні українця (характер, долю) не
можна зрозуміти поза рідною їм природою”3. Даний науковий
висновок, зроблений академіком П. П. Кононенком, має пряме
відношення до українознавчого дослідження всіх українців-горян, які
живуть в Українських Карпатах, і до дослідження українців – гуцулів,
які живуть в етнографічному регіоні Гуцульщини.
Важливим аспектом даних досліджень є глибоке вивчення
мисливства і рибальства на Гуцульщині, як найдавнішого виду занять
гуцулів,
що
мало
великий
вплив
на
формування
їх
природоцентричного світогляду та екологічної свідомості. Саме
1
Кононенко П. П. Українознавство. Підруч. для вищих навч. закладів. – К.:
Міленіум, 2006. – 870 с.
2
Сніжко В.В. Ідеологія терену. – К.: Образотворче мистецтво, 2004. – 176 с.
3
Кононенко П. П. Українознавство. Підруч. для вищих навч. закладів. – К.:
Міленіум, 2006. – 870 с.
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етноекологічний аспект традиційного мисливства і рибальства на
Гуцульщині, як найвисокогірнішій частині України, має важливі
специфічні особливості, що належать до основних факторів
формування природоцентричного світогляду та екологічної свідомості
гуцулів. Про християнсько-язичницький світогляд давніх стрільців
Гуцульщини ми довідуємось із документально-біографічного твору
„Дідо Иванчік”, написаного 1940 р., відомим українським
письменником, дослідником Гуцульщини Петром ШекерикомДониковим1. Проблема дослідження народної культури мисливства і
рибальства на Гуцульщині та його вплив на формування світогляду й
свідомості гуцулів, є малодослідженою проблемою в сучасному
українознавстві2.
Використовуючи наукову методологію українознавства для
українознавчого дослідження традиційної культури мисливства і
рибальства гуцулів, яка належить до найбільш давніх, збережених
пластів української національної культури, ми можемо краще
зрозуміти їхню ментальність і на одержаній науковій основі виробити
конкретні пропозиції щодо збереження й розвитку всієї сучасної
етносоціальної системи Гуцульщини.
Традиційна етноекологічна культура мисливства і рибальства на
Гуцульщині суттєво відрізняється від традиційної культури
мисливства і рибальства на рівнинній частині України. Дальше
збереження давніх мисливських і рибальських традицій Гуцульщини,
під впливом яких формувалась екологічна свідомість гуцулів, можливе
тільки при умові збільшення чисельності диких звірів і річкових риб у
Гуцульському регіоні Українських Карпат. Ця важлива національна
культурно-духовна і природо-екологічна проблема Гуцульщини й
України може бути вирішена тільки на глибокій науковій основі, що
вимагає
проведення
грунтовних
експедиційних
досліджень
традиційних етноекологічних методів мисливства і рибальства. Тільки
на основі одержаних наукових результатів дослідження можна
запропонувати раціональний метод сучасного ведення мисливського і
рибальського господарства на Гуцульщині, у високогірних умовах
Українських Карпат3.
На Гуцульщині суспільні відносини права на полювання і
риболовлю були врегульовані набагато пізніше, ніж у інших
місцевостях України. Це сталося тому, що тут проживала невелика
кількість населення та водилося дуже багато мисливських тварин. Тоді
на Гуцульщині все було спільне: „Сільські жителі вважають спільною
власністю вулиці й дороги, разом з плодами дерев, що ростуть вздовж
1

Шекерик-Доників П.Д. Дідо Иванчік. – Верховина: Гуцульщина, 2007. – 496 с.
Сніжко В.В. Ідеологія терену. – К.: Образотворче мистецтво, 2004. – 176 с.
Зеленчук Я.І. Екологічна доцільність створення мисливських та форельних
господарств в Гуцульському регіоні Українських Карпат // Екологічні аспекти охорони
родючості грунтів і навколишнього природного середовища: Матеріали Всеукр. наук.практ. конф. – Тернопіль: Нововведення, 2006. – С. 83-88.
2
3
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них, громадські криниці, ріки й потоки разом з рибою в них,
довколишнє каміння, хутряну й пернату дичину, гриби і ягоди, а
також знайдені бджолині рої, якщо власник їх назад не вимагає”1.
Із поступовим збільшенням чисельності населення Гуцульщини,
перед мисливцями виникає проблема розмежування територій для
полювання. Окрема територія, яка була закріплена за тим чи іншим
мисливцем, мала назву „ревір” або рідше – „терен” (далі ми будемо
використовувати ці терміни). Розмежування між ревірами проходило
по так званих „готарях” (готар, хітар, хитар, хітар, хотар) – це вершини
гір, які обмежують кінець села або землю, яка була у власності гуцула:
„Межі свого місця проживання гуцул називає готари”2. Також ці межі
проходили по потоках, яких дуже багато у Карпатських горах і
недаремно тут побутує народний вислів: „Чорногора – це край, де
кінчається хліб, а починається вода”. В цих потоках водилося багато
риби (переважно форель), яка була суттєвим доповненням до
харчового раціону місцевих.
За часів Австро-Угорської імперії, щл припадає на період
виняткового права мисливства і рибальства, місцеві гуцули законно
могли полювати тільки за умови, що вони володіли великим
земельним наділом: „Давно, з-за Австрії, хто мав 70 морґів землі, той
мав право на полювання. Вважалось тоді, що на такому великому
участку землі господар має свою звірину. Миколай Данчуків із
Бережниці мав білше 70 морґів землі і мав право полювати без
спеціального дозволу”3. (Морґ – це тогочасна міра землі. Один морг
дорівнює площі 0,56 гектара). Отже, Австро-Угорською владою на
Гуцульщині було признано, що людина, яка має у власному
користування 35 гектарів землі, забезпечена на даній території такою
кількістю звірів, що на них можна полювати. В подальшому це дало
поштовх до виникнення тут власних ревірів, що належать до законів
звичаєвого права.
Детально розповідає про межі ревіру сучасний лісничий
Селятинського лісництва Путильского держлісгоспу Іван Юрнюк:
«Мене навчив полювати тато Іван і мої вуйки, що живуть на присілку
Плита в селі Дихтинець. Нашим тереном для полювання були
полонини Вивчіни коло Семакова. Тато розказував, що коли гуцули
мали свої грунти, то мали і свої терени, а тепер уже того закону ни всі
дотримуютси. Колис за ревіри могли бути великі суперечки, аж до
стріліня. Якщо мисливець ранив звіра, а він перейшов у чужий ревір,
то лиш тоді можна було шукати раненого звіри в чужому ревірі. Межі
ревірів проходили по готарях, тобто по гірських хребтах, а не по
потоках. Тато і вуйки нам заказували аби ми ни заходили полювати у
1
Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази. – 2-ге вид., випр. і
доп. / Переклад з німецької З. Пенюк. – Чернівці: Молодий буковинець, 2003. – С. 68.
2
Там само. – С. 59.
3
Архівний фонд Філії „Гуцульщина” НДІУ, оп. “Українознавчі експедиції”,
спр. “Мисливство і рибальство Гуцульщини”, арк. 1-10.
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чужі готарі. В Голошині жила родини Мотузів і Вовчуків, що мала
свої великі ревіри в Ратушній. В Стайках коло Єблуниці живе ще
старий мисливець Петрик, що і зараз маї свій власний ревір”1.
На Гуцульщині особливо великого значення надавали з давніхдавен полюванню на куниць, шкури яких високо цінувалися, і з
подальшим феодальним закріпаченням населення, ввійшли в
панщинну данину. Так, кожен тяглий рільник, що займав дворище у
селах Рибне, Здвижин, Кути, в 1565 р. був змушений віддати домінії,
крім інших поборів, три куниці або 20 грошів за кожну з них2.
Кріпаки Рахова в 1600 р. також давали 14 шкур куниць за
користування панськими наділами та пасовиськами. Риба теж входила
у феодальні повинності рахівчан, які змушені були доставити домінії
серед інших поборів 1000 штук форелі. Таким чином переконуємось,
що мисливство і рибальство було життєво важливим заняттям гуцулів.
Натуральний податок дичиною і рибою ще більше піднімав
важливість недоторканності ревіру. Місцеві мисливці не допускали
полювати на свою територію інших мисливців (без свого дозволу), які
з тієї чи іншої причини заходили в чужий ревір. Мисливці
Гуцульщини ніколи не стріляли самок оленя чи дикої кози, знаючи,
що восени вона прикличе самця, а через певний час дасть потомство і
цим самим збагатить дичиною його ревір. Якщо такий випадок мав
місце, то мисливці Гуцульщини, які були глибоко віруючими людьми,
на деякий час припиняли полювання і вважали, що це дуже поганий
знак, після якого треба чекати якоїсь біди в сім’ї чи родині. У важкі
багатосніжні та холодні зими на Гуцульщині, дбайливі мисливцігосподарі підгодовували звірів і ніколи не полювали на звірів, які
попали в стихійні лиха (під час пожеж, посух, на водопоях, не
полювали також на видру під час льодоходів та паводків).
Місцеві мисливці, добре знаючи місця проживання звірів та
переходи, більшу частину їх добували капканами та самоловами,
говорячи, що самолови не порушують лісової тиші, як це робить
гучний постріл та постійне гавкання гончих собак.
Якщо вони стріляли звірів, то старалися, щоб постріл був один,
точно в ціль. Цим самим вони уникали підранків, яких потім можна
було і не знайти на великій території ревіру3.
У гуцульському мисливському етикеті й досі існують правила,
пов’язані з традиціями ревіру. Так, наприклад, при зустрічі з іншими
мисливцями, якщо ви поважаєте їх, є традиція тримати рушницю з
відкритими стволами без набоїв або ж стволами до землі: „Колис
мисливці старалиси ни переходити на чужий ревір. Навіть було, шо
1

Там само.
Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / Відпов. ред. Ю.Г. Гошко. – К.:
Наук. думка, 1987. – С. 28.
3
Зеленчук Я.І. Мисливські та рибальські традиції Гуцульщини // Екологічні та
соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини
Карпат: Матеріали конференції. – Рахів: КБЗ, 2005. – С. 123-126.
2
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мисливці ни хотіли здибатиси в лісі разом. З давніх чісив було
прийнято у нас, шо єкшо мисливці повертали рушниці стволами до
землі, то це був знак до зустрічі. Коли рушниці повернуті стволими
дгорі, то це значить, шо ці мисливці не хочут зустрічатись з іншою
групою мисливців”1.
В усі часи, коли на полювання ходили високопосадовці, які не
дотримувалися давньої гуцульської традиції недоторканності ревіру,
дуже багато звірів було винищено, а місцеві жителі краю не могли
зарадити цьому лихові: „Дєдя мав свій ревір для полювання у самій
Волові і на Космацкім, Брусторскім та Шипотскім боці. Тогди був
такий чєс, шо районові керівники мали першокласну нарізну зброю і
ходили в ліс на полювання куда хотіли. Они ни питалиси ревіру,
вбивали всьо без розбору, все, шо попалоси пид руки. Начальники
мали доступ до ліцензій, їм всьо було в руках і всьо було дозволено. В
тоти роки вибили дуже багато звірини. Я знаю такий жахливий
випадок, шо районне начальство прийшло на полювання на нашому
терені. Начальники засіли з рушницями по хребту Германівки, а
нагінка з псами вигнала на них одинаціть олениц. Они тогди
розстріллєли всіх одинацітьох олениц! То це було велике вбивство,
великий злочин, а не людське полювання. Я чув також, шо один
браконьєр, за один зимний день, убив штірнаціть диких свиний. То,
шо їму тілько мнєса траба? Я розказав вам лиш окремі моменти, про
які знаю особисто, але переважно, про таке масове вибивання звірів
ніхто не знаї, бо браконьєри нікому не розказуют про своє
браконьєрство”2.
Незалежно від географічної частини цього гірського краю, на всій
Галицькій, Буковинській і Закарпатській Гуцульщині існувало і
постійно діяло звичаєве право недоторканності власного ревіру: „В
Бистрици у мене був свий ревір на Марішєсці, Гаджіні і Скарбах. Іван
Палійчук (Юрцеюків) мав свий ревір пид Говерлов. Ми ни мали права
ходити полювати на Ворохтєнский бік. Границя мижи ревірами
проходила по Маришу і на Марішєску. З-за Польші кождий мисливец
мав свий ревір і другий ни мав права заходити на чужий ревір. Колис
старі мисливці добре знали котре чій ревір”3.
Почуття мисливця-господаря на власному ревірі були на
Гуцульщині настільки сильними, що їх не могли втримати навіть
міждержавні кордони. Після переходу Буковини з-під влади Румунії
до складу СРСР, родинний ревір Миколи Поп’юка залишився на
території Румунії. Потім на території родинного ревіру Поп’юків
румунський диктатор Ніколає Чаушеску організував державний
заповідник. Та син Миколи Поп’юка, Дмитро, який був вихований на
основі гуцульської традиції ревіру, довгий час ходив полювати у свій
1
Архівний фонд Філії „Гуцульщина” НДІУ, оп. “Українознавчі експедиції”,
спр. “Мисливство і рибальство Гуцульщини”, арк. 1-10.
2
Там само.
3
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родинний ревір, переходячи через тогочасний кордон між СРСР і
Румунією (щоб не порушувати ревіри інших мисливців). Він був
спійманий радянськими прикордонниками при переході кордону із
впольованим оленем. За цей особливий мисливський вчинок він був
засуджений і відбував покарання у місцях позбавлення волі.
Про звичаєве право власного ревіру нам багато розповідали також
досвідчені мисливці і рибалки Галицької Гуцульщини, із якими ми
зустрічались під час українознавчих експедицій: „Місцеві раушіци
мали кождий свий ревір і не можна було заходити на полювання в
чужий ревір. Казали, шо то мий ревір і ви туда ни ходіт. По оцей потік
і по оцей верх моє, а по той потик і по той верх твоє. Я не хожу на
твий ревір, а ти ни ходи на мий ревір. Колись мисливців було мало і
они мали великі ревіри. Наша родина також мала свій ревір на
Чорногорі – це були полонини Чуфрова і Илюхова. Кожний мисливец
мав на власному ревірі свою нарєду: сітки, сильця, поколодви.
Переважно наші гуцули самі ходили на полювання без великої
компанії. Частина із них навіть рушниці не мали, ловили звірину у
сітки, сильця, поколодви і торгла”1.
Розглядаючи правовий аспект мисливства і рибальства, потрібно
відзначити, що злочини, пов’язані з полюванням і риболовлею, були
одними з перших видів злочинів, які почала чинити людина. З
глибокої давнини полювання і риболовля в Україні насамперед були
способом добування їжі. Тому люди завжди намагалися захищати свої
мисливські ресурси від інших людей. Адже від цього залежало їхнє
виживання. В давнину люди жертвували навіть своїм життям чи
життям своїх побратимів, ведучи кровопролитні війни за свої
мисливські угіддя – ревіри.
Принцип поділу мисливських угідь на ревіри (терени) здавна
служив для урегулювання проблеми зіткнення інтересів різних
мисливців і на Гуцульщині. Потім традиційне звичаєве право власного
ревіру, що збереглося на території Гуцульщини, вступило в
суперечності з встановленими в УРСР радянськими законами
мисливства і рибальства. Так, за словами Миколи Поп’юка,
досвідченого мисливця із Cелятина, були випадки нападу самовільних
місцевих мисливців і рибалок на лісників: „У нас кожде село маї свій
ревір до полювання. Мисливці сердітси, коли заходити на їх ревір.
Кожний полює у своїм ревірі і не визнає ніяку державну владу. Колис
тут був дуже моцний чоловік – Никола Заїц, вин робив лісником тай
боронив звірину вид браконьєрив. Витак найшли їго втопленого.
Люди казали, що їго втопили браконьєри”2.

1
Архівний фонд Філії „Гуцульщина” НДІУ, оп. “Українознавчі експедиції”, спр.
“Мисливство і рибальство Гуцульщини”, арк. 1-10.
2
Там само.
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Традиція власного ревіру має дуже велике історичне коріння й є
унікальним відголоском давніх традицій Княжої доби Київської Русі
та Галицько-Волинського князівства на території Гуцульщини1.
Важливо підкреслити, що для гуцулів право власності на землю і в
сучасних умовах незалежності України, є дуже важливим правом. На
Гуцульщині і в наш час, місцеве населення притримується неписаних
законів звичаєвого права, яким минуло сотні років і які тут свято
бережуть, поряд з давніми культурними народними традиціями:
„Козман із Зеленого (присілок Боргиння) тоже мав свій великий ревір,
шо засігав до Чорногори (Шкорушний, Лисина, Дристунки, Панска).
Другі мисливці ніколи не заходили на його ревір полювати (боєлиси
його), бо він був такий поганий чоловік, шо міг зняти (убити) і
людину. В його ревірі було багато звірини, бо він там тільки сам один
полював. Він потрафєв брити один патрон і йти у Чорногору оленя
бити. Коли він знаходив у Чорногорі оленя, то ранив його так, аби ші
можна було його раненого догнати до свої хати на Боргині. Він просто
знущавси над звіриною, сам не хотів нести мнєсо оленя до хати, а гнав
раненого оленя до хати і там добивав їго. Козман був старим
браконьєром, мав сховані карабіни в різних місцях у лісі, а з
рушницею ходив у ліс лиш для прикриття. Літом він убивав оленя,
лупив бурдюгом, розбирав їго і набивав у бурдюг мнєсо, солив і
закопував у багну. Через то, шо в багні холодно, нема повітря, мнєсо
добре зберігалось. Коли траба було мнєса, то приходив і брав їго із тої
шкіри. Козман також ставив сітки на медведів. На домашньому
господарстві він не тримав товарєт на заріз, а жив лиш впольованим із
ліса”2.
Про цього досвідченого мисливця-браконьєра розповідають, що він
так беріг свій терен, що навіть не дозволяв людям збирати там гриби і
ягоди. Він брав із дому шкіру з ведмедя, одягав її на себе і йшов у зруб
чи ліс, сам ревів як ведмідь, і так розганяв людей, які збирали ягоди чи
гриби у його ревірі.
На Гуцульщині місця проживання звірів мали свої власні назви, що
несли у собі інформацію про територію та вид звірів, які там
переважно водяться. Тут зустрічаються такі назви: урочище Дике Поле
(с. Зелене), де водилося багато диких звірів; урочище Заячий Груник
(м. Верховина) – місця перебування зайців; гора Кугутівка
(с. Красник) – ліс, у якому проживали глухарі; Сокільский хребет
(с. Яворів) – місця гніздування сокола; хребет Свинарки (с. Акрешори)
– улюблені місця перебування диких кабанів; хребет Риковисько (смт.
Битків) – місця, де восени парувалися олені. Гора Пугачівка (с. Люча),
гора Олениця (с. Стара Гута), гора Медвижєк (с. Криворівня), Лисяча
гора (с. Білоберезка), урочище Кізі Улоги (с. Бистрець), гора Кізій
Камінь (с. Криворівня), гора Кізя (с. Волова), Вовча гора (м. Яремча),
1

Сніжко В.В. Ідеологія терену. – К.: Образотворче мистецтво, 2004. – 176 с.
Архівний фонд Філії „Гуцульщина” НДІУ, оп. “Українознавчі експедиції”,
спр. “Мисливство і рибальство Гуцульщини”, арк. 1-10.
2
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Токарня (с. Дземброня). Давня географічна назва села Дземброня
(сучасна назва – Берестечко) походить від того, що там водилися
зубри (дзембри), полювання на яких було колись масовим і призвело
до їх повного винищення1.
Такі місця у гірських карпатських лісах, де збиралося багато диких
звірів, вважалися особливими і всі гуцули знали, що туди не потрібно
ходити, щоб не порушувати спокій під час токування глухаря (кугута),
токування косача (катарвака), гону оленя благородного, а також на
початку літа, коли на світ приводять потомство олені, дикі кози, дикі
свині, зайці і все живе.
Традиційне полювання на Гуцульщині мало індивідуальногруповий характер. Ця традиція була спричинена невеликою густотою
населення та ментальністю гуцулів. Тоді кожен мисливець або
невеличка група мисливців мала свою чітко визначену територію –
ревір. На власному ревірі, що, за словами давніх гуцулів, був
дарований їхнім прадідам самим Господом Богом, вони мали право
полювати: „Земля є моєю дідівщиною, а маржина – чи то домашня, чи
лісова, що пасеться на моїм грунті, є моєю”2.
Тому будь-які намагання чужинської влади на Гуцульщині: чи то
австро-угорської, польскої, румунської, німецької чи радянської влади
УРСР, у природоохоронній діяльності наштовхувалося на великий
спротив місцевого населення: „Тож ґаздівство Юри, то не лише
коровки, воли й овечки в кошарах і на царинках, але й та звіринка, що
по лісах буяє – оті олені рогаті, сарни й лиси, ба й вовки й рисі, куниці
і медведі. Все це його ґаздівська маржина. Її передав йому дєдик, як
умирав... І Юра не робить сорому ні дєдикові, ані дідикові – добре за
ту маржинку дбає. Дбає і дозирає... А що в неї стріляє і вбиває, так на
це ж вона Богом і створена. Людям на користь і на пожиток. І знав він
добре, коли й де олені своє риковисько справляють, в котрому лісі
найбільше рисів і куниць, якими стежками сарни ходять, куди вовки
зимою в села заходять і де найлегше з медведем стрінутися можна.
Все це Юра добре знав, бо це його „маржинка” була...”3
Офіційна назва браконьєр, яку отримував самовільний мисливець
від державних структур, була своєрідним признанням його
непокірності державній владі, в своєму найближчому оточенні та між
іншими знайомими мисливцями: „У своїх правових поглядах гуцул аж
ніяк не ретельний. Він відкрито заперечує окремі законодавчі акти як
обов’язкові, особливо браконьєрство, обмеження в риболовлі,

1
Габорак М.М. Назви гір Івано-Франківщини. Словник-довідник. – ІваноФранківськ: Місто НВ, 2005. – 352 с.
2
Яримович Р.І. Гуцульськими плаями. Оповідання, нариси, спомини. – Боффало:
Гуцульщина, 1993. – С. 68.
3
Ломацький М.В. З Гуцульщини. Нариси. – Лондон: Українська Видавнича Спілка,
1956. – С. 214.
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постанови проти контробанди. Якщо він може обійти ці закони, то
вірить, що провини його в цьому немає”1.

Місцеві гуцули називали таку людину чигун (людина, яка полює
потайки на звірину, без дозволу влади), або равшіц (що у перекладі з
німецької – тихий стрілець).
Дуже детально пише про таких мисливців-чигунів дослідник
Гуцульщини, американець українського походження Роман Яримович у
своїй книжці „Гуцульськими плаями”. Він до кінця Другої світової війни
пропрацював надлісничим у Явірнику під Чорногорою і добре знав, що
таке боротьба з мисливцями-чигунами: „Як тяжко є боротися з
чигунством, знає кожний лісник, що працював у терені. Тим та боротьба є
тяжкою, що чигунством займаються люди всіх прошарків населення, а у
деяких – чигунство стає налогом”2. Ці протистояння між мисливцямибраконьєрами та побережниками, лісниками, лісничими, єгерями
передаються із уст в уста, у вигляді легенд, оповідань та пісень.
Гуцули, які були власниками мисливських територій, добре знали
кількість диких звірів, що водилися в їхньому ревірі. Вони настільки
добре знали місця перебування звірів і були переконані в своїй
спроможності їх добути, що дозволяли собі пропивати в єврея у шинку
наперед ще не впольованого звіра. Це відображено в усній народній
творчості гуцулів у вигляді приказки: „Ведмідь ще в лісі, а шкіра на нім
вже продана”. Найчастіше таким товаром служило м’ясо оленя, тому
недарма на Гуцульщині цього благородного і красивого звіра інакше
називають „товарє”.
Між мисливцями великою гордістю було мати багатий на диких звірів
ревір. Такі ґазди – мисливці, коли мали на відданні дочку, запрошували у
свій терен молодих леґенів на полювання, а самі уважно спостерігали за
їхньою поведінкою на полюванні, вибираючи майбутнього зятя. Вони
оцінювали його витривалість, завзятість, чесність, взаємодопомогу, а
головним чином – хоробрість. А те, що на Гуцульщині батьки вибирали
шлюбну пару своїм дітям, є відомим фактом.
Дещо меншим вплив власного ревіру був виражений у рибальській
справі. Якщо на території ревіру був потік Дідушкова ріка (с.Красноїлля),
Шпитеїв потік (с. Криворівня), Андрійцева поточина (с. Акрешори),
Берків потік (с. Люча), Бичуківський потік (с. Гринява), Валашинчіна
поточина (с. Біра Річка), Василеньків потік (с. Малий Рожен),
Гарасівський потік (с. Голови), Гузаківський потік (с. Білоберезка), то там
ніхто чужий не мав право ловити рибу (особливо восени, коли форель
масово йде на нерест у верхів’я річок і потоків для відкладання ікри). Самі
ж власники ревіру ходили на рибалку, але тільки після того, як форель
відкладе ікру. Вони спостерігали за фореллю кожного дня і коли бачили,
що вона вже повертається вниз за течією річки, ловили її руками під
камінням, гонили в саки і били остами.

1
Кайндль Р.Ф. Гуцули: їхнє життя, звичаї та народні перекази. – 2-ге вид., випр. і
доп. / Переклад з німецької З. Пенюк. – Чернівці: Молодий буковинець, 2003. – С. 60.
2
Яримович Р.І. Гуцульськими плаями. Оповідання, нариси, спомини. – Боффало:
Гуцульщина, 1993. – С. 67.
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На гірських річках і потоках Гуцульщини були великі плеса, що
знаходилися поблизу садиби рибалки: Дулькове плесо, Шумеєве плесо,
Олексин заплив. Там також не бажано було ловити рибу чужим рибалкам.
У тих місцях Гуцульщини, де річка Черемош була міждержавним
кордоном, і тому там не діяло звичаєве право власного ревіру,
безконтрольне здобування риби призвело до її майже цілковитого
знищення. Неписаний закон власного ревіру, що діяв у Гуцульському
регіоні Українських Карпат, захищав від винищення диких звірів, птахів і
риб. Тому тут ще можна побачити в дикій природі бурого ведмедя, оленя
благородного, орла-беркута і лосося дунайського, але вони знаходяться на
грані повного зникнення.
На даних конкретних прикладах ми бачимо, що тільки традиційний
народний закон власного ревіру може врятувати диких звірів, птахів і риб
Гуцульського регіону Українських Карпат від дальшого винищення.
Збереження традиційного етноекологічного підходу до ведення
мисливства і рибальства на Гуцульщині призведе до збільшення
чисельності диких звірів і річкових риб. Внаслідок цього збережеться
важливий пласт традиційної української культури, під впливом якої
протягом багатьох віків формувався особливий природоцентричний
світогляд і екологічна свідомість гуцулів1.
У цій статті дослідження етносоціальної системи Гуцульщини, було
здійснено на конкретному прикладі традиційного мисливства і рибальства
гуцулів. Мисливство і рибальство та збиральництво гуцулів належать до
найдавнішої і тому визначальної (базової) складової частини
етносоціальної системи Гуцульщини. Історично тривале заняття гуцулів
мисливством і рибальством у найвисокогірнішому, екологічно вразливому
Гуцульському регіоні Українських Карпат, суттєво вплинуло на
становлення і розвиток всієї етносоціальної системи краю, на формування
природоцeнтричного світогляду та екологічної свідомості гуцулів2.
Природозберігаючою, етноекологічною основою традиційних методів
мисливства і рибальства гуцулів був і залишається феномен живучості на
Гуцульщині неписаного народного закону власного ревіру. Звичаєве право
власного ревіру виступає також конструктивною ідеєю наукового
проектування збалансованого розвитку всієї сучасної етносоціальної
системи Гуцульщини. Тому будь-яка наукова розробка актуальних
соціально-економічних проектів на території Гуцульського регіону
Українських Карпат в сучасних умовах державності України має
проводитися тільки на основі глибокого наукового аналізу реального
стану та прогнозу можливих майбутніх результатів їх практичного
впровадження. При цьому необхідно обов’язково врахувати всі
специфічні особливості традиційної етносоціальної системи Гуцульщини,
що складалася тут протягом багатьох попередніх століть.

1
Зеленчук Я.І. Особливості екологічної освіти і виховання в етносоціальній системі
Гуцульщини // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. –
К., 2007. – Т. XIV. – С. 215-222.
2
Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. – 334 с.
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Михайлова Л.В. (Дніпропетровськ)
ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІРИКИ КІНЦЯ XVI –
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ
У статті досліджуються основні тенденції україномовної
барокової поезії кінця XVI – першої половини XVII ст.
Стверджується, що україномовні віршотворці, синтезувавши досвід
європейської ренесансної та барокової літератури й автохтонної
народної пісенності, формували підгрунтя новочасного українського
письменства.
Історія формування національної свідомості українців своїми
витоками сягає часів Київської Русі. Цей процес за походженням
складний та багатогранний, тому привертає до себе постійно увагу.
Нова епоха не знає собі рівних за розвитком різноманітних нових
ідей. Правда, ще в епоху Відродження утверджуються основні
прикмети мистецтва, літератури, поезії, живопису. Система поглядів
минулого, існуючого та майбутнього стає головною силою
ренесансних мислителів. Епоха Відродження дала світові велике
сузір’я поетів, письменників, вчених, політиків, скульпторів,
живописців. Взаємодія стилів ренесансу, маньєризму, і бароко в
українській поезії ХVI – XVII ст. відчутно впливала на подальше
формування української національної ідеї, яка мала втілення у творах
Герасима Смотрицького, Даміана Наливайка, Тарасія Земки тощо.
Як відомо, бароко було до певної міри поворотом від ідей
ренесансу до середньовіччя; але не в сенсі простої реакції. Творчий
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характер і широкий вплив бароко ґрунтувався на тому, що в ньому
було дане сполучення, синтез ренесансу і середньовіччя. He
відмовляючись від досягнень ренесансу, бароко в багатьох пунктах
повертається до середньовічного змістy і форми. Замість прозорої
гармонійності мистецьких творів ренесансу в бароко зустрічаємо
складну різноманітність, що характеризувала й пізнє середньовіччя.
Замість простоти ренесансу в бароко панує ускладненість, замість
поставлення людини в центрі уваги бароко повертається до
„теоцентризму", у центрі буття і життя стоїть Бог, отже, культура
знову, хоча б частково, відмовляється від секуляризації ренесансу й
дістає релігійне забарвлення. Замість звільнення людини від усяких
авторитетів і „пут" бачимо шукання провідних авторитетів: церква й
держава знову набрали великого значення.
„Нове і своєрідне в бароко – це, головне, динамізм його,
рухливість, що її помітимо і в мистецьких формах, і в загальному
стремлінні до напруження, авантюри, зміни, мандрівки, боротъби,
якими сповнене і особисте і суспільне життя тих часів, як і пластичні
та літературні твори”1. 3 цим зв'язана й надзвичайна любов бароко до
противенств, антитез: поряд із зображенням повного життя бароко
кохається в темі смерті; проти Бога бореться диявол, що стає
характеристичним героєм барокових творів. Глядача, читача чи
слухача митець доби бароко хоче насамперед зворушити, струсити,
розбурхати.
Щоправда, українське бароко де в чому трохи відходить від
західних паралельних явищ. Це пояснюється насамперед тим, що
новий літературний розквіт вимагав доповнення, надолужування
втраченого в часи переходові і в добу ренесансу: широка
перекладацька діяльність обертається почасти до творів минулих епох,
зокрема середньовіччя. По-друге, в Україні головними (хоч і не
єдиними) носіями літературної творчості були духовні особи:
„духовний" елемент тому занадто переважає в змісті творів, але він –
далеко нe єдиний елемент.
Українське бароко, незважаючи на несприятливі умови розвитку,
дало велику літературу, що охопила майже всі можливі в тi часи
літературні ґатунки. Проте бароко надзвичайно швидко відійшло в
минуле. Реформа Котляревського зробила мову, якою писали в добу
бароко, перестарілою. Літературна доба – романтика – на Заході знову
відкрила бароко й оцінила його. Aлe українська романтика, однією з
головних цілей якої була caмe боротьба за нову літературну мову, з
нехіттю дивилася на барокову літератyру, мова якої була переповнена
церковнослов'янщиною, а зміст здавався романтикам уже занадто
переобтяженим релігійними мотивами.
Властивою ознакою середньовічної літератури був її зв'язок із
релігією й церквою. Література існувала в цілковитій залежності від
1
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церкви, під опікою церкви, на службі церкви, для церкви. Новий час
розірве цей зв'язок літератури й церкви. Вже доба ренесансу (XV –
XVI ст.) виявляє тенденцію розмежувати релігійну і світську, церковну
і „художню" літературу. Засади „художності", естетичний принцип,
принцип естетичното натуралізму, гуманізму й раціоналізму стає
основою для цього розмежування.
Починаючи з XV – XVI ст., із доби ренесансу, за епохи нового часу
література дедалі більше й більше звільняється від опіки церкви
(„секуляризується"); із суто церковної сфери, з ділянки суто релігійної
література переводиться в чисто світську сферу. В основу літератyри
кладеться нe Боже, а людське, не надприродне, а природне, не
надрозумове, об'явне, а розумове. Гуманізм, натуралізм і раціоналізм,
людина, природа, розум стають уже з часів ренесансу властивою,
наскрізною, в тих або інших варіантах, ознакою літератури нового
часу. За часів ренесансу культ людського, природного й розумового,
гуманізм, натуралізм і раціоналізм мають філологічно-класичний
характер.
Стиль і поетика українських віршів кінця XVI – початку XVII ст.
розвиваються
від
рівня,
характерного
для
пізнього
східнослов’янського середньовіччя, а точніше преренесансу, до рівня,
властивого Ренесансу і ранньому бароко. Цей процес репрезентують
поетичні пам’ятки кінця XVI ст. (вірші Герасима Смотрицького з
острозької Біблії, вірші з Києво-Михайлівського збірника, «Скарга
нищих до бога», «Просфонима») та поетичні пам’ятки початку
XVII ст. (вірші Даміана Наливайка, Мелетія Смотрицького, Касіяна
Саковича, Памва Беринди і Тарасія Земки). У віршах кінця XVI ст. уже
наявні виразні прояви нових стильових віянь, а у віршах початку
XVII ст. ще переживаються характерні риси старих засобів
художнього мислення.
Ідейно-тематичний зміст української поезії кінця XVI – початку
XVII ст. у філософському аспекті визначається її християнізмом,
ґрунтується на уявленні про дочасність і короткочасність людського
життя на «цьому світі», яке передує вічному існуванню душі на «тому
світі»; на переконанні в облудності «цього світу» і статечності «того
світу», у тому, що земне життя є випробовуванням справжньої
цінності людської душі. Тривалість часу, відведеного на це
випробування, для випробовуваного невідома. Смерть може перервати
іспит у будь-яку мить. З цього випливає цінність часу – у найменшу
його одиницю людина має прагнути вмістити якомога більшу кількість
«добрих діл» – доказів істинної цінності своєї душі, і спокутувати
якнайбільше своїх «гріхів» (при загальному прагненні до того, щоб
вчинити їх якнайменше).
«Життя і смерть, смерть і життя, тільки інше, потойбічне, краще, –
ось та природна зміна ідей, в якій обертається думка віруючої людини.
Смерть є момент звільнення духу нашого з кайданів плоті, а тому
спокійно дивиться на смерть та людина, яка думає про вічність.
Навпаки, боїться смерті той, хто захоплюється земними насолодами і
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радощами» . Ця філософсько-теологічна ідея, глибоко реакційна за
своєю суттю, мала одну особливість. Вона передбачала, вимагала і
стимулювала критику «сього світу» і тим самим давала простір для
виявлення соціальної невдоволеності умовами реального людського
буття. Протягом усього середньовіччя, коли суспільна думка могла
функціонувати тільки в формах, визначених християнською теологією,
критика «сього світу», облудності його зваб і розкошів, його
«коханків» – «грішників» була основною формою критики соціальної і
моральної, класової і політичної. При розгляді жанрових форм
тодішньої поезії необхідно враховувати позалітературне, прикладне,
етикетне призначення віршових творів: 1) молитовне, покаянне;
2) полемічне; 3) панегіричне (вітальні, поздоровчі, подячні, похвальні
вірші; поетично оформлені «побудки», як тоді казали, до
доброчинностей, зокрема до меценатства; погребові й поминальні
плачі, уславлення померлих, які окреслюють ідеал громадськоцерковного, військового, політичного, культурно-просвітнього діяча;
тріумфальні або траурні орації з приводу перемог, поразок
братовбивчих зіткнень, стихійних лих тощо); 4) учительне,
просвітницьке, морально- чи релігійно-повчальне; 5) декларативне –
проголошення тих чи інших суспільно-політичних, просвітительських,
літературних позицій.
У добу бароко в українській літературі розгорнувся процес
формування жанрово-стильової системи, притаманної європейським
літературам нового часу. Відбувався він двома шляхами: шляхом
засвоєння жанрів, уже сформованих у західноєвропейських
літературах, і шляхом трансформації традиційних2.
В українській літературі XVI – початку XVII ст. визначалася поезія
епічна, або героїчна, що імітує видатні чи́ни славетних людей, щоб
викликати до них повагу і прагнення наслідувати їхні доброчесності.
Спосіб зображення в епічних жанрах – наррація, розповідь. Епічна
наррація – «виклад винайденого і продуманого предмета через опис
обставин, дегресій, фабул, поетичного вимислу, уподібнень і різних
почуттів» (Митрофан Довгалевський). При написанні епічних творів
рекомендувалося використовувати, поряд з біблійними образами і
сюжетами, образи і сюжети з античної міфології, літератури та історії,
надаючи їм значення метафор та алегорій (префігурацій) постатей
християнського Олімпу та новозавітних епізодів. Стиль має
відповідати предмету зображення, і при дотриманні цього загального
принципу можна застосовувати увесь арсенал риторичних фігур та
тропів. Поети-епіки, прагнучи хвилювати й переконувати своїх
читачів, мають всіляко виявляти дотепність. За взірець епічного твору
києво-могилянські теоретики словесного мистецтва виставляли
італійську барокову поему Торквато Тассо «Звільнений Єрусалим»,
1
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знану тоді в Україні з польського перекладу Петра Кохановського
(видання 1618, 1651 і 1687 рр.). Десять її пісень за цією версією було
переспівано українськими віршарями наприкінці XVII ст. До епосу
відносили всі основні різновиди етикетних віршів: віншування,
панегірики, подяки, заклики, плачі тощо. Сюди ж належали сатиричні
та жартівливі поеми, «винаходжувані» для бичування людських і
суспільних вад. Як писав Яків Понтан, сатира – медицина душевних
хвороб, яка лікує висміюванням. Визначальними особливостями цих
віршів є їдкість і необхідна якість будь-якого літературного твору доби
бароко – дотепність. До цього жанрового різновиду слід віднести
памфлети чи пасквілі на зразок антипанегірика про Івана Самойловича
та його синів чи вірша про попа-п’яницю «Серед поля широкого
церковка стояла...», гумористичні вірші Петра Поповича-Гученського
та Климентія Зіновієва, а також низку епіграм Івана Величковського.
До епічного роду києво-могилянської поетики відносили і
буколічну поезію, змістом якої мала бути «імітація подій, що виражає
прості звичаї і сільські та пастуші грубі жарти» (Поетика
«Касталійське джерело», 1685). При цьому постаті пастухів та селян і
предмети їхніх занять тлумачаться як алегорії. Пишуться буколіки в
зниженому (простому, звичайному, ніжному) стилі; тропи і фігури
застосовуються лише зрідка. Те саме стосується і георгічної
(землеробської) поезії, яку складають вірші, що «простим стилем»
описують працю селян-хліборобів. Цей жанровий різновид віршової
творчості в україномовній поезії середини XVII ст. у самостійних
формах майже не розроблявся, але в арсеналі художніх засобів
тодішніх поетів образи буколічного і георгічного змісту трапляються
нерідко, що, мабуть, можна вважати за вияв національної специфіки
нашого барокового письменства.
Характеризуючи поетичні форми, києво-могилянські професори
орієнтувалися на схеми, накреслені ренесансними теоретиками.
Визначниками для них були: матерія (предмет) «роду» чи «виду»,
спосіб викладу, метричне його втілення, мета твору, класичний взірець
жанру. Ці визначники при розгляді конкретних жанрових форм
застосовувались не в сукупності, а розрізнено, що призводило до
логічних непослідовностей. І все ж це була «теоретична проповідь
загальноєвропейської системи літературних жанрів і стилів», яка
безумовно впливала на творчу практику українських барокових поетів,
зокрема через освоєння численних зразків. Класи поетики
закріплювали в свідомості тодішніх українських грамотіїв літературні
моделі й стереотипи, а це активно впливало на формування
відповідних літературних поглядів, смаків та уявлень.
Упродовж усього XVII ст. в українській літературі формується
поезія індивідуального життя, поезія інтимних почуттів і переживань,
пов’язаних не із взаєминами людини й Бога (це сфера метафізичної,
релігійно-філософської, духовної лірики), а із земним життям людської
особистості, із взаєминами між людьми, поезія, яка розквітла на повну
силу у XVIII ст. Йдеться про вірші й пісенні тексти, що дійшли до нас
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у так званих співаниках – рукописних збірниках, які утворювались із
записів аматорів цієї поезії й пісенності. Тексти, що їх виникнення з
більшою чи меншою мірою вірогідності можна відносити до XVII ст.,
відомі з публікацій О. Брюкнера, М. Возняка, М. Грушевського,
Г. Нудьги, В. Перетца, І. Франка.
У цій світській ліриці виділяється потужний шар віршів, що
переломлюють соціальні проблеми крізь призму індивідуальної долі.
Вірші такого змісту й характеру містить поетична спадщина Димитрія
Туптала, Івана Величковського, Климентія Зіновієва та деяких інших
поетів, знаних нам на ім’я, хоча загалом соціальні мотиви їхньої
лірики звучать в абстрактно-християнських тонах, близьких до тону
метафізичної поезії. Основний же масив пісень і віршів цього типу
складають переважно анонімні тексти з рукописних збірників.
У цих віршах відбилися насамперед соціально-побутові явища і
процеси: несправедливості «цього світу», антагонізм поміж
«властями» і «людьми», «многомощними» і «неімущими»,
лиходійство, неправий суд, гірка сирітська доля, злиденне, самотнє
бурлакування на чужині.
Типовими є популярні елегії, що нарікають на життя людини
«мізерної», «бездольної», «убогої», яка не має ні щастя, ні друзів і
вбачає причину всіх бід у майновій нерівності, що панує на «цьому
світі». Роздуми про соціальну нерівність проймають більшість елегій,
створених тогочасними поетами.
Поряд із лірикою соціально-політичною розвивається лірика
любовна, щільно пов’язана з музикою і співом. Уже в польських
друках першої половини XVII ст. трапляються українські пісенні
тексти любовного змісту, літературне походження яких безсумнівне
(«Пастуше, пастуше...», «Чом, чом, чом, чому босо ходиш?..», «Пісня
про козака Плахту», «Постій, постій, голубонько...», «Да зрівняй,
Боже, гори, долини рівнейко...»). На кінець XVII ст. книжна любовна
лірика, тісно споріднена з народною ліричною пісенністю, переповнює
рукописні збірники.
У цих віршах вияви почуття, освідчення в коханні, надії на
взаємність, страх перед підступом і зрадою, невгамованість любовної
туги – усю гаму найінтимніших переживань – переплетено з
наріканнями на бідність, сирітство, «злих людей», житейські
незлагоди. Оспівується (у дусі народних уявлень) любов, здатна
подолати всі перепони; підноситься вірність; висловлюються мрії про
щасливе родинне життя; виливаються нарікання на соціальну
неузгодженість, що вбиває щирість любовних стосунків і занапащає
долі. Серед цих віршів і пісень чимало творів жартівливо-фривольного
й відверто еротичного змісту. Вони – виразний показник процесу
секуляризації особистості.
Отже, в україномовній бароковій поезії першої половини XVII ст.
тривають процеси, які намітилися ще наприкінці попереднього віку, –
зазнають середньовічних узвичаєнь і дедалі інтенсивніше наростають
тенденції, характерні для Нового часу. Поряд із метафізичними –
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релігійно-філософськими,
молитовно-медитаційними,
церковнообрядовими й релігійно-звичаєвими віршами енергійно виявляють свою
життєздатність вірші світські. Визначається специфічно художня поетична
тематика, яка відбиває загострення інтересу до життя індивідуальної
людини. Винаходяться форми і способи поетичного відображення явищ,
спостережених у реальності. Віршотворство, як і інші галузі літератури, не
обмежується виконанням прикладних позамистецьких функцій, а його
висліди емансипуються як естетичні цінності. Кристалізуються як
самостійні поетичні роди лірика й епос. Набуває популярності гумор,
зокрема у бурлескних формах. Найулюбленішими стають епіграматичні
жанри, а також елегії й пісні соціально-політичного та індивідуальнопобутового змісту. „Бароко дозволяє поглянути на українську літературу
XVII – XVIII ст. як на пройняте єдністю ідейно-художніх принципів
мистецтво, що виникло відповідно до ідеологічних і естетичних запитів
свого часу”1. Україномовні віршотворці, синтезувавши досвід
європейської ренесансної та барокової літератури й автохтонної народної
пісенності, формують грунт, у якому розростаються пагони новочасного
українського письменства.

Кулікова О.В. (Харків)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО ТА ЛІТЕРАТУРА
ДОБИ БАРОКО
У статті простежується творчість Т. Шевченка на релігійну
тематику. Стверджується, що звертання Т. Шевченка до
християнських агіографічних сюжетів, образів і мотивів зумовлене
тим, що ці образи входили до побуту його героїв, були характерною
рисою їхнього світосприйняття.
У всі часи біблійні сюжети надихали митців, літераторів,
композиторів на створювання творів, що стали шедеврами світового
мистецтва.
Мистецтвознавці єдині у думці, що «классика берет соки питания у
Священного писания, у летописей, былин, житийной литературы,
народных песен…»2
У поезіях та повістях Т. Шевченка часто звучать біблійні вислови.
Це засвідчує те, що Велика Книга Книг – Біблія давно стала
невід’ємною частиною нашої культури, мови та народної свідомості.
Головний герой, розчулений грішник повісті Тараса Шевченка Варнак
крізь сльози каже: „Святая! Божественная книга! Моё единственное
прибежище и упование”3.
1
Іванов І.В. Про українське літературне бароко // Українське літературне бароко. –
К., 1987. – С. 18.
2
Крупин В.Н. Вот и вся педагогика // Воскресение. Альманах. – 2006. – № 20 (36). –
С. 6.
3
Шевченко Т. Повести. – К., 1977. – С. 121.
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Д. Чижевський зазначав, що „...автори барокових релігійних творів
користувалися образами та стилем Біблії”1. У Шевченка, починаючи з
поеми „Слепая”, написаної російською мовою та „Псалмів
Давидових”, всі „словесні ряди поповнювалися лексикою та
образністю Біблії”2.
Біблійні образи, мотиви, словесні формули, фрази і терміни
зайняли помітне відображення в поезіях Шевченка. До цієї групи
творів належать: цикл віршів „Давидові псалми”, що є переспівом
десяти псалмів з Псалтиря, вірш у формі біблійного пророцтва „Ісаія.
Глава 35”, вірш „Подражаніє 11 псалму”, „Во Юдеї во дні они”, вірші
„Подражаніє Ієзекіїлю. Глава 19” та „Осії, глава XIV. Окремо слід
назвати поему: „Тризна”, „Неофіти”, „Царі” з біблійною фабулою
(Давид, святий пророк і цар) та „Марія”.
Зрозуміло, що євангельська тематика не вичерпується в згаданих
творах, вона використовується часто, займає помітне місце в цілому
поетичному доробку.
Постійний інтерес Шевченка до Святого Письма, як підтверджують
дослідники різних епох, випливав через спосіб мислення Шевченка, з
його ідейних переконань. Поет був надиханий Біблією, особливо
Псалтирем, книгами пророків, Апокаліпсисом і намагався використати
їх у своїх творах3.
Цікаво поглянути й на ім’я головного героя драми Шевченка
„Назар Стодоля” Назара. Чи не пов’язано воно з біблійним поняттям
„назорей”, тобто „відокремлений”? Чи, може, з назвою міста Назарет .
Також біблійне значення має ім’я Хома Кичатий. „Хома” – це,
зрозуміло, той, що у Святому Письмі „невіруючий”. Гнат його називає
у хвилину гніву недовірником.
Однією з найхарактерніших ознак стилю бароко є гостре відчуття
марності всього земного, про яке стверджували поети та проповідники
всієї Європи; могильний камінь, що чекає на кожного і нагадує про те,
що плоть смертна, людина – порох, – все це, як не дивно, вело до
надзвичайного життєлюбства та життєствердження.
Багато авторів барокових релігійних творів користувалося
образами та стилем Біблії4. У своїх творах Шевченко дуже часто
користувався Біблійними мотивами. Перша частина „Гайдамаків”
Все йде, все минає і краю немає...
Куди ж воно ділось? Відкіля взялось?
І дурень і мудрий нічого не знає.
Живе... умирає... Одно зацвіло,
А друге зав’яло, навіки зав’яло...
1

Чижевський Д. Український літературний бароко. – Харків, 2003. – С. 32.
Смілянська В.Л. „Святим огненним словом”. Тарас Шевченко: поетика. – К., 1990.
– С. 80.
3
Записки Наукового товариства ім. Шевченка: Філологічна секція. Т. 215: Світи
Тараса Шевченка. – Нью-Йорк; Львів, 2001. – Т. II. – С. 23.
4
Чижевський Д. Український літературний бароко. – Харків, 2003.
2
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А листя пожовкле вітри рознесли.
А сонечко встане, як перше вставало;
І зорі червоні, як перше плили,
Пропливуть і потім, і ти, білолиций,
Вийдеш подивиться в жолобок, криницю
І в море безкрає, і будеш сіять,
Як над Вавілоном, над його садами,
І над тим, що буде з нашими синами
нагадує початок біблійної книги Еклезіаста (Проповідника): „Рід
відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце
сходить і сонце заходить і поспішає до свого місця, де має сходити.
Вітер віє на південь і звертає на північ: знай, крутиться та й крутиться,
повіваючи, та й знов повертається до своїх кругобігів. Усі ріки течуть
у море, та море наповнюється. До місця, звідки течуть ріки, туди вони
повертають знову. Усяки речі втомлюють людину, а чому – ніхто не
каже. Око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те
що було, є те саме, що буде; те, що зробилось, є те що зробиться...
Нема нічого нового під сонцем... Немає згадки про минулих, та й про
тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля”.
У книзі Еклізіаста також з’являється образ долі: „Все прямує до
одного місця; все з пороху повстало і повертається у порох... Я
побачив, що нема нічого кращого для чоловіка, як радіти своїми
ділами; така бо його доля; бо хто дасть йому побачити, що буде після
нього?”
Характерно, що мотив „життя людини є порох” доповнюється в
канонічному тексті мотивом долі, який величезне місце займає в поезії
Шевченка.
У своєму трактуванні долі Шевченко наближається до українського
пісенного фольклору, котрий тісно переплітається з літературними
формами доби бароко:
Орел вийняв карі очі
На чужому полі,
Біле тіло вовки з’їли –
Така його доля.
Твір „Неофіти” тематично пов’язаний з історією Стародавнього
Риму, з періодом кризи рабовласницького ладу, коли в умовах
економічного, політичного і духовного розладу занепадала й віра в
старих богів, і починало поширюватися нове релігійне вчення –
християнство. В центрі поеми – трагічний конфлікт між провісниками
нового слова „святої правди” і деспотичним кесарем та його
поплічниками. Конфлікт закінчується жертовною загибеллю неофітів
(грец. – новонавернений до якоїсь віри), відданих на розтерзання
звірам. Але цією розправою не вбит правди. За сюжетом твору, після
кривавої розправи над одним із неофітів його мати понесла синове
слово далі в люди – „І на торжища і в чертоги”.
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Панна Магдалена з повісті „Варнак” багато терпіла в своєму житті
та, будучи пригнобленою і гонимою, повторювала, плачучи святі слова
із Писання: „Любите и ненавидящих вас”.
Феномен Шевченкової поезії постав на величезному духовному
ґрунті та не самодостатньо, не „без грунту”, як колись твердили, – він
виник як наслідок тривалого, кількасотлітнього розвитку української
поезії, починаючи від її найдавніших загальнослов’янських витоків.
Отже, нова українська література з перших років виявилася
спадкоємницею традицій давньої української літератури, що
розвинулася як на грунті старокнижності, так і фольклору.
Український преромантизм і романтизм спирався на традиції
сентиментально-романтичної світської лірики, усної народної лірики
та
балади,
творів
загальноєвропейського
(включно
із
загальнослов’янським)
романтизму.
Треба
відзначити,
що
церковнослов’янська силабіка справила найбільший вплив на
формування релігійно-моралізаторської поезії1.
Тараса Шевченка називають національним поетом, але треба
зазначити, що не тільки за те, що він закликав до незалежності
України, а ще й тому, що душа нашого читача на якомусь
понадраціональному, метафізичному, релігійному рівні відчуває душу
поета. Український народ, як жоден інший народ прийняв, осягнув
його, як жодного з митців. В стародавніх хатах та нинішніх оселях
портрет Шевченка висів і надалі висить на покуті поряд з Божницею.
Люди читали по пам’яті Шевченка. Такого шанування не досяг від
свого народу жоден митець. Народ сприймав його як божого посланця
в період найглибшого затихання національного життя, як „апостола”
та „пророка” української нації у біблійному розумінні цих слів2.
Національне життя виражається насамперед у культурі, яка
свідчить про ії традиції, історію. Необхідно зазначити, що кожна нація
цікава світу своїм духовним потенціалом. І „Кобзар” є своєрідним
поясненням нашого національного буття. Бо це свята книга, що
зберігає наш генетичний духовний код – мову. Прочитання „Кобзаря”
безкінечне. Нація відчула, що в неї є духовна сила, з якою можна йти в
майбутнє. Ця духовна сила сконденсована у Шевченкових текстах, до
яких ми постійно повертаємось, які люди заучують напам’ять, бо,
торкаючись їх своєю уявою, вони отримують засіб самовоскресіння: і
духовного, і національного3. Але заповітною мрією Шевченка була „І
братолюбіє пошли”, котра проходить червоною смугою майже в усіх
його творах. Ця ідея добра бере свої початки ще з дитинства, з
дідусевих оповідань, з набожної християнської літератури, котра вчила
1
Смілянська В.Л. „Святим огненним словом”. Тарас Шевченко: поетика. – К., 1990.
– С. 35.
2
Жулинський М. // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях
та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 4.
3
Смілянська В.Л. „Святим огненним словом”. Тарас Шевченко: поетика. – К., 1990.
– С. 80.
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„ не платити злим за зле”, „для доброго діла, як у істинного
християнина завжди є час”, „молиться Богу”, „благодарити Творця”...1
Малий Тарас любив слухати оповідання людей дорослих, також
пісні, яких знав „силу без ліку”. Грицько Шевченко, батько Тарасів,
був людиною розумною й письменною. По святах читав він уголос
„Минею”. „Книга ця серед письменних людей в Україні була дуже
популярна. Для вразливого хлопця слухання писаних урочистою
церковною мовою оповідань про святих мучеників, які, не вагаючись,
віддавали життя своє за Христову віру, про євангельські події,
розцвічені повними живої поезії народними апокрифічними мотивами,
відкривало давній світ, світ далекий, але повний жахливих подій і
чудес та зворушливих, осяяних моральною красою образів – світ
героїчних змагань2.
Творчість Шевченка глибоко закорінилась в українській культурі
XVII – XVIII ст. Шевченко був добре обізнаний з такими пам’ятками
українського бароко як „Євхологіон, або Молитвослов или Требник”
Петра Могили, „Книга Житій святих” Димитрія Туптала,
„Странствованія” Василя Григоровича-Барського, „Історія Русов или
Малой Россіи”, літописи Михайла Гунашевського, Самовидця,
Григорія Грабянки, Самійла Величка, „Труби словес проповідних”
Лазаря Барановича, „Вінець Христа” Антонія Радивиловського,
„Богомислення” Івана Максимовича, „Сад божественних пісень”
Григорія Сковороди3.
У творах Шевченка є сюжети, мотиви й образи християнської
агіографії. Звертання Шевченка до агіографічних сюжетів, образів і
мотивів зумовлене також тим, що ці образи входили до побуту його
героїв, були характерною рисою їхнього світосприйняття.
У Шевченка простежується обов’язкова належність людини до
певної соціальної спільноти – етнічної, станової, професійно-цехової,
сімейної – зі строго визначеним стереотипом поведінки і спілкування.
Так, наприклад, героїня Шевченкової „Наймички”, слухаючи про
Марію Єгипетську, котра в молоді роки була грішницею, але
молитвою та аскетичним життям набула святості теж вибирає собі
подібний шлях, житіє Марії Єгипетської ніби підказує Лукії шлях до
прощення гріхів: вона поститься, говіє, причащається та до півночі,
стоячи на колінах та плачучи, молиться Богу. Вплив житійної
літератури виявляється ще й у тому, що Лукія, подібно всім Святим,
„котрі ніколи не нарікали на долю, не перестає дякувати
„Всемилосердого Бога за ниспосланное ей счастие!»
Слова, котрі промовляє Катерина до свого кривдника: ...Іване!/І ти
мене покидаєш?/А ти ж присягався!”/...За що ж, кажи мій голубе?/
Кому хоч оддати/ Свою Катрю, що для тебе/ В садочок ходила,/ Свою
1

Шевченко Т. Повести. – К., 1977. – С. 18, 26, 27.
Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. – К., 2004. – С. 13.
Ушкалов Л. Бароко та творчість Шевченка // Українська мова й література в
середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 51-55.
2
3
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Катрю, що для тебе/ Сина породила?/ Мій батечку, мій братику!/ Хоч
ти не цурайся! Наймичкою тобі стану.../ З другою кохайся.../ такі ж
самі, які промовляє головна героїня в „Житійних оповіданнях” про
великих святих Гурія, Самона та Авіва. В оповіданні про цих Святих
йдеться про допомогу Святих одній дівчині, котра теж полюбила
солдата, до речі із Царь-Града, та була врятована Святими Гурієм,
Самоном та Авівом за молитви її матері, яка зверталась із молитвою до
цих Святих. Героїня цього житійного оповідання, як і Шевченкова
Катерина, благала свого кривдника взяти її з собою, вона була згодна
стати наймичкою його дружини.
Крім того, духовна лірика справила неабиякий вплив на творчість
Т.Шевченка. Духовна лірика типу пісень ”набоженських”,
”покаянних”, „над покійником” тощо, представлена понад двома
тисячами зразків. Вони призначалися для співу, а тому до них одразу ж
добиралася мелодія. Найбільш вдалі, написані досить чистою
літературною мовою, увійшли до репертуару лірників і кобзарів та
побутували нарівні з фольклорними колядками й щедрівками, ставши
відкритим полем взаємодії народної й книжної поетик. Знав багато
кобзарських „псальм” і Шевченко. Його герої охоче співають і „Ісусу
мой прелюбезний”, „Горе мні, грешнику сущу”, „Про Лазаря” й інші,
теж, мабуть, книжні псальми. До речі, треба відзначити, що
українська книжна література не сильно відрізнялася від народної.
Відбувався обмін образними засобами: фольклор запозичив у книжної
поезії деякі моменти образності, метрики, строфіки, а літературна
поезія – простоту і точність народної мови, елементи фольклорної
поетики. „Образ автора” цих віршів – це або ліричний оповідач, що
слізно малює муки святих і праведників, або покаянний грішник, або
розчулений грішник1.
У Шевченка, як і в бароковій літературі, „образ автора” втілює в
собі „дуже подібні між собою варіації образу християнина, який
кається, усвідомлючи власну гріховність”2. Це і герой поеми
“Гайдамаки” Гонта, і Лукія з повісті „Наймичка”, Хома Кичатий,
котрий каже, що женитися треба не на чорних бровах і карих очах, а на
хуторах і млинах, а у фіналі п’єси щиро вжахнеться.
Щодо впливу релігійно-моралізаторської літератури, відчувається
він у тому, що герої Шевченкових повістей вчать «всему доброму».
Коли в Якима з’явився син, перше, чому він його хоче навчити, так це
«когда он, даст Бог, заговорит, молиться богу. А я, посмотревши, как
он будет молиться, и письма святого выучу. И псалтирь ему святую,
умираючи, передам». До речі, читаючи про Якима та Марту, в яких не
було дітей і які молилися за те, щоб Бог дарував їм дитину, згадуєш
житія Святих-праведних Іоакіма та Анни, які теж довго плакали та
1
Смілянська В.Л. „Святим огненним словом”. Тарас Шевченко: поетика. – К., 1990.
– С. 44.
2
Крупин В.Н. Вот и вся педагогика // Воскресение. Альманах. – 2006. – № 20 (36). –
С. 6.
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благали Бога про дарування їм дитини. Яким, як і праведний Іоакім,
вів богоугодне життя, жертвував на церкву, проводячи час на пасіці,
читав псалтир «от доски до доски». Здається, що й ім’я Яким не
випадкове, воно має якусь звукову схожість з ім’ям Іоакім.
Неабиякого впливу в творах Т.Г. Шевченка має молитва, особливо
материнська: ...Не молилась за мене мати/ Поклони не клала/, або
„...Не лай мене; молитимусь,/Із самого неба/ Долю виплачу сльозами/ І
пошлю до тебе”...
Треба зазначити, що до культури українського бароко Шевченко
почав прилучатися ще тоді, як проходив навчання у дяків Совгиря та
Петра
Богорського, під орудою яких він належно опанував
церковнослов’янську „Граматку” й “Часослов”, a „Псалтир” знав
напам’ять. У дяківському рукописному співанику Шевченко вперше
натрапив на твори української барокової духовної лірики, як псальму
„Всякому городу нрав і права” Григорія Сковороди чи колядку „Три
царіє со дари”. Змалку він запам’ятав багато набожних пісень,
щонайперше – „Богом ізбранная Мати, Діво Откровице”, „Ісусе мій
прелюбезний”, „Нескверная, неблазная”, „О горе мні, грішнику сущу”.
В своїй повісті „Наймичка” він згадує слова церковного співу, котрі
співають під час вінчання „ Исаия, ликуй”. Яким з Шевченкої
„Наймички” читає молитви „Блажен муж”.
У повісті-спогаді „Княгиня” Шевченко розповідає, як він ще
будучи дитиною співав набожні пісні: „отправился к пьяному
стихарному дьяку в школу... и пойдём под окнами воспевать „Богом
избранную…”
Барокові корені має також перейнятість шевченківської поезії
молитовним ладом. М.Заньковецька, видатна українська акторка, яка
виступала в п’єсі „Назар Стодоля” в ролі Галі, казала: що „коли я
виступала в ролі Галі, мені здавалося, що я перебуваю в якомусь
старовинному храмі. Коли я вимовляю слова, які великий наш батько
вклав в уста своєї улюбленої героїні, мені здається, що я молюсь...”1
Шевченкові герої скрізь звертаються один до одного словами
молитв або звертань, які трапляються в акафістах до Божої Матері.
„Боже сохрани и заступи, пресвятая діво”, „Укрой и сохрани тебя
матерь божия от всякой злой напасти”.
У повісті „Наймичка” Шевченко згадує Марка святого,
гробокопателя, святого Івана, святу Варвару: „Я не дождуся его, умру.
У мене есть гроши, отдасте йому. Вся плата, что я от вас брала, у мене
спрятана в коморі, на горищі, под соломяним жолобом. Отдайте ему, я
для него их прятала. Та отдайте ему образок Марка святого,
гробокопателя, что я принесла из Киева. А молоди й его, когда пойдут
венчаться, отдайте перстень святой Варвары. А себе, мой тату,
возьмить шапочку святого Ивана”2.
1
Цит. за: Ушкалов Л. Бароко та творчість Шевченка // Українська мова й література
в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 1999. – № 1. – С. 76.
2
Шевченко Т. Повести. – К., 1977. – С. 80-81.
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У цій же повісті є згадки про преподібного Єфрема Сіріна, котрий
жив десь у перших роках четвертого століття: „Через месяц Яким с
Марком возратилися на хутор и навезли разных дорогих гостинцев
своей наймичке. А для себя привезли, кроме синего сукна и китайки,
Ефрема Сирина и «Житие святых отец» за весь год”. Марко, головний
герой повісти „Наймичка”, кожного дня читав книку „Житый Святих”:
„А Марко, прочитвши житие какого-нибудь святого, отправлялся в
клуню ночевать…” Яким оновлюється духом, коли Марко читав святі
книги1.
Панна Магдалена та головний герой повісті Варнак у своїх
спогадах згадує Католицьку святу Цецилію, яка є покровительницею
церковної музики: «Это была святая Цецилия! И я затая дыхание,
слушал её и молился на неё. Это были самые счвстливые минуты моей
печальной жизни»2.
Шевченкові твори надихані творами Єфема Сіріна: «После этого, в
ту же ночь, вижу прежнего мужа, и он говорит мне: «Возвратись в
место своё и покайся в неправде, убедившись, что есть Око, над всем
назирающее»3. У Шевченка часто трапляються згадки про
«всевидящее око», від котрого нікуди не сховаєшся.
Майже всі повісті Шевченка за своїм змістом нагадують ніби житія
святих. На початку повісті саме так, як у житіях, йде розповідь про
походження людини, потім розповідь про події життя чи то про
духовний зріст, чи про духовний занепад – скоєння якогось гріха, а
потім душевні муки та подвиг покаяння як у повісті „Варнак”, котрий
упокорюється перед волею божою: „Боже мой великий! Зачем ты меня
не поразил тогда своим святым громом! Сколько бы греха тогда
пронеслося мимо моей грешной Души! / Его судьбы неисповедимы.
Он иначе судил меня!” А скоївши гріх, „плакал и каялся”, і боявся
зустріти свою панну Магдалену „как дьявол боится встретить чистого
ангела”. Він був готовиий „стать каторжником только очистить свою
грязную совесть” та уявляв себе „покаявшимся, безмолвным,
покорным тружеником в глухом монастыре или в далёкой ссылке, с
очищенной совестью” та був щасливим вже тільки від цих думок.
Коли лежав хворий, він визнавав усю тяжкість скоєного гріха та думав
лише про те, „как бы только собраться с силами и пуститься прямо в
путь помолиться святой заступнице почаевской...”4
Дуже символічне значення мають його триденне страждання, немов
перед духовним воскресінням. Коли він був кинутий у погріб після
того як його схопили, не давали йому ні води, ні хліба. Він не бачив
перед собою білого світу, але він каже, що „мне не нужно было ни
того, ни другого. Меня кормило моё сердечное горе и поили слёзы, а
мучила и терзала совесть. Я почувствовал все свои преступления
1

Там само. – С. 77.
Там само. – С. 100.
Cирин Е. Избранные творения. – М., 2006. – С. 5
4
Шевченко Т. Повести. – К., 1977. – С. 113.
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разом. Я был хищник, грабитель и, наконец, убийца! О, моё горе в ту
безконечную трёхсуточную ночь было неизмеримо! Мне
представлялись все мои преступления так живо, так страшно
выразительно, что я закрывал глаза руками. А коли його муки ставали
вже нестерпними, він, подібно Ісусу на хресті, простогнав „Боже мой!
Боже мой! Вскую мя еси оставил!” У хвилину своїх найстрашніших
страждань він ніби спустився до пекла і бачив „погубившего меня
врага моего. Кругом меня все в огне горело… Мучения мои были
страшны, молитвы и всякие другие добрые помыслы покинули меня на
жертву лютым демонам”1. І єдине, що йому дає в цьому житті спокій
це – релігія: сповідь та прийняття Святих Христових Таїнств: „ После
исповеди и принятия святых Таин я почувствовал себя лучше. Святое,
великое дело религия для человека, тем более для такого, как я,
грешника!”2

Єрмашов Т.В. (Київ)
ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ
Т. ШЕВЧЕНКА С. ЄФРЕМОВИМ
ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ
НАУКОВОГО УКРАЇНОЗНАВСТВА
У
статті
висвітлюється
шевченкознавча
діяльність
С.О. Єфремова. Стверджується, що своєю працею С.О. Єфремов
заклав основи наукового шевченкознавства.
У численній когорті дослідників життя і творчості Тараса
Шевченка Сергій Єфремов посідає, без перебільшення, чільне місце,
будучи незаперечним науковим авторитетом як для сучасників, так і
для подальших поколінь вчених. Характеризуючи роботу колеги,
А.Ю. Кримський сказав, що “лев’ячу частину праці Єфремова захопив
собою Шевченко”3.
Видатний українознавець, яскравий представник автентичного
народництва в літературознавстві, політиці, громадській діяльності,
академік ВУАН та історик української літератури Сергій
Олександрович Єфремов дійсно заклав основи наукового
шевченкознавства. Написавши понад 100 рецензій, статей, наукових
розвідок, присвячених Шевченкові, він поклав початок розробці
багатьох ключових проблем галузі.
Відомий вчений з діаспори Петро Одарченко виділяє в
шевченкознавчій діяльності С. Єфремова два періоди: 1899-1919 рр.
1
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(70 праць) та 1919-1929 рр. (понад 30 праць)1. Перші його невеличкі
замітки в “Літературно-науковому вістнику” (ЛНВ) вже задекларували
постановку ряду важливих питань в українознавчому ключі. У процесі
системного аналізу вітчизняного літературного процесу С. Єфремов
виводить чітку й недвозначну концепцію: творчість Тараса Шевченка є
центром літературного розвитку, своєрідною вершиною ідеї
українознавства та українотворення. Загалом, обшир праць Єфремова,
присвячених Шевченкові, універсальний: популяризаторські брошури
(“Тарас Шевченко. Життя його та діла”, “Шевченкова могила”),
біографічні розвідки (“Поет і плантатор”), текстологічні та
бібліографічні
дослідження
(“Новий
Шевченків
автограф”,
“Офіціяльна критика на Шевченка”, “Шевченкове “Посланіє”,
“Спадщина Кобзаря Дармограя”), хроніки тощо. Але в кожній з цих
ділянок у процесі дослідження спадщини національного пророка
засадничим є цілісно-універсальний українознавчий підхід – і як
новаторський порівняно зі спрощено-народовським, що панував
раніше, і як єдино можливий для такого непростого завдання.
До вивчення творчої спадщини поета вчений підходив дуже
відповідально, з глибоких наукових позицій: ще двадцятидворічний
історик літератури, рецензуючи “Кобзар”, виданий редакцією журналу
“Киевская Старина” 1899 р., виправив багато хронологічних помилок.
Так само він пізніше виправив ряд хронологічних і текстологічних
помилок у найповнішому на той час “Кобзарі” за редакцією
В. Доманицького (1908 р.). Надзвичайно цікавим є запропонований у
статті “Пушкін contra Шевченко” (1899, ЛНВ) напрям дослідження
джерел творчості Кобзаря: чи не вперше у подібному дослідженні
проаналізовано позиції двох великих національних авторів (як
представників своїх народів) з етнопсихологічної точки зору. Тобто
Єфремов новаторськи застосував у літературознавчій галузі
психологічний аналіз, і застосував воістину майстерно, навіть
випереджаючи свій час – такого рівня фахові дослідження почали
з’являтися у світі набагато пізніше! Це був дійсно новий, живий і
неказенний погляд на літературний процес та на його чільного
представника. До речі, своє потрактування цього аспекту подає
сучасний вчений В. Пахаренко2.
Цей метод дослідник з успіхом застосовує й в інших працях:
“Поезія всепрощення”, “Курочкін і Шевченко”, “Шевченкове
“Посланіє”, “Шевченко як неперейдений фактор українського життя”,
“На переломі” та ін. Своє бачення творчості Т. Шевченка С. Єфремов
згодом синтетично виклав у своїй ґрунтовній “Історії українського
1
Одарченко П.В. Тарас Шевченко в працях С. Єфремова // Одарченко П.В. Тарас
Шевченко і українська література: Зб. ст. / Ред. О.С. Зінкевич. – К.: Смолоскип, 1994. –
С. 171.
2
Пахаренко В.І. Парадокси шевченкознавства Сергія Єфремова // Матеріали
Всеукраїнських Єфремовських читань (26-27.09.96 – 17.18.10.2001 рр.). – Черкаси:
Відлуння-плюс, 2002. – С. 153-159.
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письменства”1. Вчений позиціонує поета насамперед як універсальне
культурне явище не лише в українському, а й у світовому контексті; як
центральну постать не лише в письменстві, а й у громадськокультурному процесі.
Неперейденою досі наступниками вершиною шевченкознавчих
студій дослідника стало академічне “Повне зібрання творів Тараса
Шевченка” кінця 20-х років. ІІІ та ІV томи цього видання, що містять
епістолярій та щоденник поета, бездоганні навіть з позицій
сьогоднішньої науки – насамперед ставленням до першоджерел та
цінними їх інтерпретаціями2. С. Єфремов детально опрацював
оригінали Шевченкових творів, усунувши помилки попередніх видань
та написавши масу приміток та коментарів. І можна цілком погодитися
з думкою П. Одарченка, що більша їх частина становить собою окремі
закінчені монографії, як-от коментарі “Шевченко і Куліш”, “Шевченко
і Гоголь” тощо. Залишається лише шкодувати, що нині, у новому
перевиданні повного зібрання творів Шевченка (2003-2005 рр.) ніяк не
відображено досліджень Єфремова...

У “Щоденниках” за 1923-1929 рр. С. Єфремов неодноразово згадує про
текстологічну й коректорську роботу над томами академічного видання
творів Т. Шевченка, написання коментарів до них: “Закидали мене
коректою. ... Сліпну над коректою, – а ще ж і примітки до Шевченкових
листів жену, щоб у травні випустити книжку”3. “Цілі дні сижу над
коментарієм до Шевченкового Щоденника. А робота ніби все росте та й
росте. І кінця-краю їй не видко”4. “Вернувся з Чернігова. Два тижні
просидів за каторжною роботою, вивіряючи з оригіналу Шевченків
Щоденник, працюючи щоденно 7-10 годин. Тільки тепер переконався, як
мало ми знали цей надзвичайний пам’ятник од великої людини і як
злочинно-легковажно його нехтували. Усі попередні редактори й видавці
... тільки по верхах гортали рукопис... Тепер, коли я перевірив слово по
слові, бачу, що попереду цієї роботи ніхто не зробив ... знайшов я чимало
пропусків, а про правопис та пунктуацію вже й не говоритиму. А тим
часом варто над рукописом попрацювати, бо він дає матеріял ваги
неоціненної і для біографії автора, і для психології його, і навіть чисто
філологічний. Навіть пунктуація у Шевченка, з першого погляду цілком
дика й хаотична, має свій логічний сенс, свою систему, свій стиль.
Перемінивши її шаблоново, редактори цілком змінили міцний, рубаний
стиль Шевченка на тягуче-мляві періоди, себто зовсім іншого надали
вигляду цій цікавій книзі. Не жалую витраченого часу, бо став мудріший
од цього рукопису5.

“Читаю коректу Шевченкових поезій для видання “Книгоспілка”. І
часто це мене так захоплює, що читаю не як коректу, а як найцікавішу
1

Єфремов С.О. Історія українського письменства. – К.: Femina, 1995. – С. 358-384.
Твори Тараса Шевченка: Листування. Текст. Коментарій / Під заг. ред. С.
Єфремова. – К.: ВУАН, Державне вид-во України, 1929 – Т. ІІІ. – XXXV + 1004 с.
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Єфремов С.О. Щоденники, 1923-1929. – К.: ЗАТ “Газета “Рада”, 1997. – С. 759.
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книгу. А воно ж усе відоме й превідоме, читане і перечитуване десятки
разів... Яка страшна сила виразу і яка легкість у розв’язанні не тільки
художніх, а й соціологічних проблем”1. “...Працюю над листуванням
Шевченка і не раз доводиться чути жаль до попередніх видавців якраз
за те, що й самі оригінали здебільшого позникали. Кожен вибір – річ
суб’єктивна, і в усякім разі після його образ письменника буде
несправдешній, а ретушований відповідно до певного смаку”2. “День
просидів за коментарем до Шевченкових листів. От на чому спочиваю
і чим себе заспокоюю серед бруду, низости і підлоти людської”3.
Слід зазначити, що замість бодай мінімальної допомоги з боку
влади Єфремов повсякчас наражався на різноманітні перепони в
науковій діяльності. Чого варта лишень обурлива ситуація з
щоденником Т. Шевченка, який Комісаріат народної освіти
безпідставно заборонив давати для вичитування в Академію наук
(записи за 9 березня, 25 березня, 22 квітня, 13 липня, 17 липня, 24
серпня, 29 серпня 1925 р.). Зрештою, Єфремову довелося власним
коштом, навіть позичаючи, перефотографовувати документ: “Рішив
сфотографувати Шевченків Щоденник і тепер шукаю на це грошей:
150 крб. Сума не мала, але треба її десь знайти”4; “Скінчено
фотографування Шевченкового Щоденника. Заплутаюся я зовсім
фінансово, бо й на цю справу напозичався. А чим віддавати?”5
“Я просидів цілий день дома, кінчаючи коректу Шевченкового
Щоденника. Аж очі від цієї коректи вилазять. Доводиться часто з
лупою додивлятися до дрібнісенького писання (на фотографії, хоча
воно і в оригіналі мов маком засіяне)”6. “З текстом була каторжна
робота. 7-8 корект, двічі слово по слову звірив з первотвором, аж очі
вилазили... Переглядаючи коментарії гуртом, тільки тепер бачу, яку
величезну роботу зроблено, а ще більше лишається зробити. Зате ж,
коли книжка вийде, то це буде подія в нашому письменстві”7.
Почасти Сергію Єфремову через байдужість можновладців до
потреб науки доводилося купувати за власні кошти малюнки й твори
поета, які опинилися у нащадків його родичів та знайомих – Ускових,
Є. Трегубова. З гіркотою описує він цих “комерсантів”, через
непомірні амбіції яких унікальні пам’ятки втрачаються для нації:
“Страшний народ оці спадкоємці, та ще коли саме право їхнє на
спадщину сумнівне. ... Просто не знаєш, що робити з цими
перекупнями, що спекулюють випадково здобутою спадщиною”8.
З безпощадною журналістською документальністю змальовує
Єфремов нових “хазяїв життя”, які прагнуть в угоду своїм дрібним
1
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інтересам знецінити навіть Тараса Шевченка, перетворивши його на
прислужника кривавого режиму: “Одна українська школа обернулася
до “Політпросвіти” ... Звідти вимагання – давайте програму шкільного
свята. Дали. “Цього мало, – кажуть, – давайте й самого “Кобзаря”:
його треба почистити. ... Почищено його в “Політпросвіті”, а потім
одіслано ще й до ГПУ на остаточне затвердження. Почистили і в ГПУ.
Тепер Шевченко ще раз вичищений. Такі фрази, як
Не вернеться козаччина,
Не встануть гетьмани –
викинуто, хоча совітським цензорам і пробували довести, що поет
же каже: “не вернеться, не встануть”; Бога також повикидано; всю
“Катерину” перекреслено “за шовінізм” (кохайтеся, чорнобриві, та не
з москалями”!) і т.п. Гидотне фарисейство: з одного боку,
понавішувано скрізь портретів Шевченка, а з другого – нищать його
твори способом далеко дурнішим, ніж царська цензура це робила”1.
“До мене обернувся Панченко, щоб переглянути його сценарій до
фільму про Шевченка. Я переглянув – з життя Шевченка зроблено
агітку. Кажу ...: “Коли хочете мати агітку – маєте її. Але мені здається,
що життя Шевченкове таке багате на цікаві й ефектні ситуації, що
дайте саму голу правду та виставте добре, то матимете такий художній
матеріял, з яким ніяка агітка не зрівняється...”2
Вченого, як справжнього патріота й громадянина, щиро турбував
катастрофічний стан будинку Т. Шевченка в Києві та його могили у
Каневі. У “Щоденниках” ми можемо побачити детальне й промовисте
описання того, як руйнується будинок Шевченка, поки “інстанції”
ділять між собою, хто його реставруватиме та обслуговуватиме...
(запис за 18 березня 1927 р.). Опис могили теж не потребує зайвих
коментарів: “Був і на Шевченковій могилі. Мерзость запустенія й
гидотности. Замість чудового простого хреста, що так пасував до
наокружного ландшафта й далеко білів на фоні зелених дерев – чорний
незграбний стовпець, а на йому паршивенький бюст, з якого видно
саму шапку. На постаменті такі самі невиразні барельєфи ... Але
найгірша ота жахлива арка совітської архітектури (з дикту!) з
відповідними написами і строкато розмальована! Зовсім так, як у
якомусь паршивенькому провінціяльному “Шато-де-бур’ян”. ...
Доглядач казав, що не було ще на могилі людини, якій би оце
страховисько подобалось”3. Символічно, що саме з Шевченком, з його
святою для кожного українця могилою пов’язаний і останній перед
арештом запис у “Щоденниках”: “Несподівано для себе їздив на
Шевченкову могилу. ... Чудова подорож пароплавом, але про могилу
бодай не казати! “Недоуми занапастили Божий рай”. ... приссалось до
його сила людей, яким про Шевченка байдуже. Бруд, неохайність,

1
2
3
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Там само. – С. 369.
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недбальство, формалізм... Перевертаються десь,
Кобзареві в могилі, на таку наругу дивлючись!”1

певне,

кістки

Наприкінці 20-х років з ескалацією більшовицького терору, який,
скинувши маску “українізації”, огорнув Україну траурними крилами, над
академіком Єфремовим, як і над сотнями його колег, нависли хмари. До
влади в Академії наук прорвалися нахраписті недоуки – партійні бонзи, які
одразу ж почали плести павутину інтриг, взявши в підручні заляканих
вчених (хоча вистачало й добровільних помічників, заздрих за наукові
досягнення й розлючених безкомпромісністю Єфремова в ряді ситуацій).
Почалася демонстративна кампанія боротьби з “єфремовщиною”. “Кажуть
– сам я не бачив, що “Вечерний Киев” надрукував замітку, що треба
Шевченкові дні використати на боротьбу з “єфремівщиною”. Це навіть
пікантно: у Єфремова очі над Шевченком вилазять, а вони ім’ям Шевченка
боротимуться з «єфремівщиною»”!”2 Режим ініціював колективні
шельмування академіка за “буржуазно-націоналістичні ухили, вираження
інтересів куркулів і непманів”. 1929 р. Державне політичне управління
інспірувало т.зв. “справу “Спілки визволення України” – цілковито
вигаданої у чекістських кабінетах організації. Після процесу СВУ ім’я
академіка С. Єфремова стало забороненим – хоча це не заважало
соцреалістичним
придворним
горе-літературознавцям
безсоромно
користуватися його науковим доробком, видаючи дослідження за свої...
Понад сімдесят років минуло з тих чорних часів... Сергій Єфремов
повертається до нас: зусиллями окремих ентузіастів опубліковані його
щоденники, кілька книг вибраних праць (що вже давно стали
бібліографічною рідкістю), “Історія українського письменства”, спогади
“Про дні минулі...” Проте тих, хто зобов’язаний підтримувати (і
фінансово, і морально) інтерес українців до свого минулого, усе це не
цікавить... Єфремов воістину незручний як для колишніх, так і для
теперішніх можновладців. Його літературознавчі праці не зазначені у
міністерській шкільній програмі, і до регламенту наукового
шевченкознавства (не на рівні декларацій, а хоча б перевиданнями) це ім’я
повертати, схоже, теж ніхто не збирається... Навіть до слів нинішніх
авторитетних вчених чиновництво, як завжди, не прислухається: “...Його
визначну роль у становленні наукового шевченкознавства найкраще би
засвідчило видання, де були б зібрані саме праці про Шевченка”3.
Хотілося б вірити, що зрештою ми подолаємо тяжку хворобу
національного безпам’ятства, і реальністю стане скромне побажання
Сергія Єфремова, звернене до нас, його нащадків: “Я думаю, що коли
забудеться до останнього рядка все, що я написав і надрукував, то
лишиться все ж оце видання Шевченка”4.

1

Там само. – С. 778.
Там само. – С. 741.
Соловей Е.С. Сергій Єфремов: доля і спадщина//Єфремов С. Вибране: Ст. Наук.
розвідки. Моногр. / Упоряд., передм. та прим. Е. Соловей. – К.: Наукова думка, 2002. –
С. 10.
4
Єфремов С.О. Щоденники, 1923-1929. – К.: ЗАТ “Газета “Рада”, 1997. – С. 306.
2
3
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Долинська С.В. (Хмельницький)
ОСМИСЛЕННЯ ПЕРВНІВ
УКРАЇНСЬКОГО АРХЕТИПУ
НА «МАТРИЦІ» ІНОНАЦІОНАЛЬНИХ МОТИВІВ
У ПОЕЗІЇ ЯРА СЛАВУТИЧА
У статті аналізуються інонаціональні мотиви поезії Яра
Славутича. Розглядаються прояви українського архетипу у творчості
письменника на основі поетичних збірок «Завойовники прерій»,
«Мудрощі мандрів» та ін.
Осмислення значення української літератури у світовому просторі
неможливе, на нашу думку, без урахування ролі літератури української
діаспори як у встановленні культурних контактів українців зі світом,
так і в збереженні національної ідентичності українського народу,
який у складі «московсько-радянської шовіністичної імперії» (Яр
Славутич) був позбавлений власної держави. Загальновідомо, що
компартія вела в Україні невпинний наступ на високохудожнє
національне мистецтво. Тож і література за таких умов не могла вільно
й повнокровно розвиватися. Митці з діаспори не втрачали зв'язків з
класичними традиціями і писали твори на такі теми, які в умовах
радянського тоталітарного режиму не могли з'явитися. Тому
емігрантська література є яскравим вираженням «двоколійності
літературного процесу» (В.Дончик). Головне – вона має потужний
націєтворчий потенціал, а тому є важливим засобом виховання
національне свідомої особистості в сучасному українському
суспільстві, яке переживає духовну кризу.
Сьогодні, в добу демократичного оновлення України, все більше
відкриваються можливості для всебічного та об'єктивного дослідження
творчості українських майстрів красної словесності, які через складні
політичні обставини та переслідування радянською владою змушені
були покинути рідну землю. За таких обставин важливою складовою
літературної освіти, зокрема шкільної, має стати ґрунтовне вивчення
діаспорної літератури, зорієнтованої на формування національне
свідомої особистості. Хоча незалежність України є вже доконаним
фактом у юридичному та міжнародно-політичному аспектах, однак
зденаціоналізована свідомість значної частини її населення робить
хворобливим наше буття й нині. Тож в умовах молодої Української
держави, коли процес формування титульної нації ще триває,
проблема національного виховання учнівської молоді є особливо
актуальною. Адже нинішні учні це майбутнє України. Саме вони
завтра сприятимуть її розвитку.
Діючою програмою з української літератури передбачено вивчення
літератури української діаспори в школі. Проте планові заняття можна
істотно доповнити за рахунок уроків позакласного читання, літератури
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рідного краю, спецкурсів і факультативів. Це стане добрим ґрунтом
для виконання одного з головних завдань шкільного курсу української
літератури виховання національне свідомого громадянина України.
Водночас це сприятиме зміцненню літературознавчої підготовки учнів
класів філологічного профілю, а також допоможе учням
нефілологічних профілів компенсувати нестачу гуманітарної
підготовки.
Отже, радимо розширити шкільний канон емігрантської літератури
такими творами, що сприятимуть глибокому осмисленню та
усвідомленню учнями ідентичності української нації на тлі загальної
світової глобалізації.
До таких, на нашу думку, належать поетичні твори уродженця
Херсонщини Яра Славутича (Григорія Михайловича Жученка до
1941 р.) – «нащадка еліти козацької держави й борця за незалежність
України від чужої займанщини» (В.Погребенник), визначного поета,
літературознавця
й
мовознавця,
професора
Альбертського
університету в Едмонтоні (Канада). Літературознавець К.Волинський,
будучи всебічно обізнаним із творчістю поета, цілком справедливо
відзначив, що «провідною зорею незмінно була для нього ідея
українства. Адже в нього – сина та внука українських хліборобівстеповиків з хутора, розташованого на землях колишнього Великого
Лугу, – та патріотична ідея закладена була, либонь, ще генетично»1.
У роки війни Яр Славутич боровся за визволення України від
гітлерівських і сталінських окупантів у лавах повстанців Чернігівської
Січі. Коли ж по війні не стало можливості збройне захищати рідний
край від московських чужинців, тоді він узяв за зброю слово, аби
всьому світові розказати правду про нашу Україну. Тож не дивно, що
чесне ім'я поета стало ширше знаним в Україні вже зі встановленням
незалежності й зняттям уведених тоталітарним режимом ідеологічних
табу.
Художній світ лірика закорінений у національні джерела. Україна
взагалі й Херсонщина зокрема ввійшли як лейтмотив, головний пафос
у творчість Яра Славутича з його першою збіркою «Співає колос»
(1945). Його поетичний доробок, що налічує десять збірок,
наснажений відданістю автора ідеї незалежної соборної України,
освяченої «в нелюдських умовах московського фашизму» (В.Жила)
самопосвятною боротьбою кращих синів і дочок рідного народу.
Понад півстоліття, позначеного доленосними подіями в історії
України, митець тримає своє поетичне слово на сторожі українських
національних інтересів, засвідчуючи незрадливу вірність тому святому
обов'язку, що його сам визначив у поемі «Скарга»: «Плекати
незнищенну Україну».
Поетичний світ Яра Славутича визначається цілісністю образу
1
Волинський К. До 75-річчя поета // Творчість Яра Славутича: Кн. II. – К.; Едмонтон,
1997. – С. 55.
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України: вона є для нього не лише на предківській землі, а скрізь, де є
українська людина; вона завжди в серці поета, а тому й мандрує з ним
по світу. Основними виявами такого поетичного мислення автора є
збірки «Завойовники прерій» (1968) та «Мудрощі мандрів» (1972). У
цьому зв'язку зазначимо: «україноцентричність» Яра Славутича
визначає самобутність інонаціональних мотивів у його творчості.
Деякі діаспорні (Л.Мурович, В.Юрченко, Н.Пазуняк, А.ВласенкоБойцун) і вітчизняні літературознавці (К.Волинський, Т.Назаренко)
написали статті, рецензії та відгуки на вищезгадані збірки лірика.
Однак питання, що стосується культурософії митця та специфіки
інонаціональних мотивів у його поезії, все ще залишається
малодослідженим. Саме воно становить дослідницьку мету цієї статті.
Живучи в Едмонтоні, Яр Славутич не міг обійтися без канадських
тем. Розробляючи інонаціональні мотиви, він присвячує українським
поселенцям у Канаді окрему збірку «Завойовники прерій». Про них
поет говорить з неприхованою гордістю: «Я не гостем блукаю
балками. Цей безкрай, яриною лункий, Підняли золотими руками
Українські мої земляки» («Українським наснажена зором...»). Тож
пишучи про канадських українців, поет не лише відбив їхні спогади
про колишні біди, мрії про кращу долю. Він створив величний образ
славних нащадків Трипілля ратаїв, які в новітній час освоїли
чорноземи заморських країн Південної та Північної Америки, зокрема
Канади: «Прибульче, корчуй і плужань Цю давню, як світ, глухомань.
Дали ж тобі радість і біль Нащадки Трипіль» («Вганяється гостра
коса...»). Патріотичні гордощі автора за земляків виявилися у низці
віршів збірки («Плугатарі», «Чепіги плуга у долонях...», «На поле
плуг, на воду лодь...», «Вганяється гостра коса...», «Діди», «Ця земля,
завойована ралом...», «Слава ралові», «Українським наснажена
зором...») в осмисленні внеску українців у соціальний прогрес інших
народів. Цікаво, до речі, що серед знарядь праці українців Яр Славутич
особливо виділяє плуг із залізним лемешем, залізну сокиру і косу – ті,
які арії-орії принесли на праукраїнські землі, заклавши основи
трипільської культури першої цивілізації післяпотопного людства
(«орійської», хліборобської), яка започаткувала сучасну цивілізацію.
Мотив «триполізму» (Ю.Канигін) виразно звучить у баладі «Троє».
Англієць Джон, француз Жан та українець Іван вирушили до Західної
Канади в пошуках щастя-долі. Двоє перших, не знайшовши наживи у
виснажливій роботі у преріях, повернулись до міста, повного всіляких
розваг. Іван залишився, «аби в ланах родючих нив Пізнати волі
далеч...» Жодні перешкоди не змогли витруїти в ньому тяглість до
хліборобства, обробітку землі. Чи випадково це? Безперечно, ні. Така
відповідь випливає з сутності авторських міркувань. У них – розуміння
первнів українського архетипу в трипільській культурі, значення якої
для людства ще недостатньо оцінено. Отож інстинкт землероба –
годувальника людства – у мозку, підкорковій свідомості українців: «І
пахла, пахнула земля, Не знавши зроду плуга. Йому ввижалася здаля
Ріллі чорнява смуга». Цілком умотивованою також є розв'язка
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життєвої пригоди трьох Іванів, представників трьох народів. Вона
сатирична, але правдива: «Трудивсь Іван, зорав Іван Тугі цілини
прерій. Тоді вернулись Джон і Жан Вести ім'ям імперій». Можна з
переконливістю твердити, що індивідуальний авторський погляд на
праукраїнський світ з його багатотисячолітньою арійською таємницею
– це поетичний засіб, що відбиває намір поета нагадати нам,
українцям, що ми – нащадки, продовжувачі великої справи, котра
давно живе в нас. Яр Славутич прагне знайти загублений первень
української доісторичної духовності, аби опертися на нього для
кращого збереження новітнього українського Я. У хижу добу
московського нищення національної самобутності українців ці мотиви
набирали особливої ваги.
Сказане вище засвідчує вірш «Арії-орії», що ввійшов до збірки
«Мудрощі мандрів» і був написаний під час подорожі по Афганістану.
Це гімн тим самим аріям, які, заклавши на землях України підвалини
хліборобської цивілізації, вирушили на Схід, щоб на незайманому
ґрунті створити нову аграрну цивілізацію: «Арії-орії в мандри пішли,
Путь прокладали на дальній Схід. Давню легенду передали Вірним
нащадкам із роду в рід». Так поет наголошує на духовному потенціалі
аріїв-оріїв як суперетносу, якому не була характерна замкненість,
національна інкапсулярність і який внаслідок асиміляції з іншими,
місцевими, народами, поступово щез як етнічний організм, склавши
духовну основу багатьох арієзованих народів. Тож відтворюючи
ланцюг арієзації, поет пов'язує антропогенез українського народу з
аріями як представниками найблагороднішого і найбільш значущого
виду діяльності – землеробства, причому, як уже зазначалося вище,
степового рільництва з його специфічними знаряддями праці: «Аріїорії, піль орачі, Я – споконвічний ваш брат! Вам я приніс на моєму
плечі Відгомін давніх утрат». Тож «олітературнення» таємниць історії
аріїв та арієзованих народів у поетичних творах Яра Славутича
виконує функцію відновлення втраченого зв'язку часів, причиняючись
до пробудження українського духу в українців материкової України
під радянською займанщиною.
Останнє твердження можна поширити на значну частину поезій
циклу «Завойовники прерій» вищезгаданої однойменної збірки. Уже в
зачинному вірші історіософські роздуми автора про історичну долю
українців стали наріжним каменем для витворення образу перших
українських поселенців у Канаді як плугатарів, хліборобів: «Не
загарбники з дальніх імперій, Не кортези з минулих віків, Тут пройшли
завойовники прерій: Єлиняк, Пилипівський, Леськів». Розоравши
цілинні краї, вони завоювали нові землі плугом: «Лемешів
домороблена криця Корчувала почахлі паті, Щоб лягала подільська
пшениця В плідні лона нової землі». Варто звернути увагу на те, що
вислів «подільська пшениця» у цій поезії не є випадковим. У рецензії
на книгу Зоні Кейван про перших українських поселенців у Канаді
«Більші, ніж королі» Яр Славутич з-поміж окремих недоліків наукової
праці виокремив такий: «Доречно було б ширше навести цитати з
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досліджень сенатора Павла Юзика про те, скільки саме акрів землі
зорали українські поселенці в степових провінціях (близько десяти
мільйонів!)... Годилося б сказати щось про подільську пшеницю,
привезену на цей континент і схрещену тут із іншими сортами зерна.
Саме українська пшениця спричинилася до високих урожаїв на
зораних преріях»1. Тож можна твердити, що Яр Славутич як поет
послуговувався фактичними даними про український внесок у
розбудову Канади.
Патріотичні гордощі автора за своїх земляків виявилися і в баладі
«Чорностопець». Її герой українець Іван – це збірний образ
завойовників канадських прерій, які прагнуть «засіяти зерном буття».
На цій основі твориться ліричний сюжет, у якому основний мотив –
бажання українських поселенців жити в мирі з індіанцями, корінним
населенням, не розорюючи його, не знищуючи його давніх традицій та
мови. Хоча обсяг поетичного твору невеликий, у ньому яскраво
виражена внутрішня дія (драматизм душевного стану зображуваних
персонажів), що художньо конкретизує, розгортає фабулу в усій
повноті і мотивує розв'язку. Чорностопець «з палаючим зором орла»,
як представник корінного населення, поставлений автором у ситуацію
внутрішніх борінь і противенств. Взятий під час бою у полон, він
переживає колізію морального вибору, бо звик відчувати лише огиду
до білих. Однак ненависть і гнів тануть у його очах під дією вчинку та
слів Івана:«Іди, – не вгаває Іван, – І з нами у дружбі живи, Скликай
войовничих краян, Волай до душі й голови: Ми прагнемо жити у мирі,
Братерства провісники щирі!»
Низка віршів циклу привертає увагу авторськими перифразами з
семантикою «чорнозем»: «масна рілля», «запашна земля», «плідні лона
нової землі», «земельна сить», «лона родючих нив». Добір слів, що
мотивують названі перифрази, виявляє концептуальне розуміння
поетом історичного призначення українського народу. Зокрема,
наголошене «відчуття Трипілля», що виявляється в шляхетному
прагненні українців обробляти землю й отримувати добрий врожай.
Зрозуміти принципи світобачення митця допомагають метафори з
ключовими словами врожай, пшениця, зерно («І злітали, спрагливі
причалу, Золотими крильми врожаї»; «Вганяється гостра коса У лан
золотого вівса... Лягає колосся пшениць На діл горілиць»; «Врожаями
зернисте вітає Далечінь, де ратаї пройшли»; «Чую, далі співної Канади
Вишумовують зерна дощем, Лопотять прапорами принади
Українського слова кличем!»; «Кличуть, кличуть ясними крилами
Необмірені врожаї» тощо). Це своєрідні коди, через які Яр Славутич як
поет-Історіософ наголошує: розселяючись по світу, українці завжди
брали з собою насіння пшениці і залишалися тільки там, де були умови
для її вирощування. Отже, ми, українці, – далекі нащадки тих аріїв1
Яр Славутич. Про українських поселенців у Канаді // Яр Славутич. Українська
література в Канаді. – Едмонтон, 1992. – С. 296-297.
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оріїв (орачів), які дали світові хліборобську технологію, заклали
духовні підвалини нової післяпотопної цивілізації. Плин думки лірика
переконує, що він прагне подолати парадигму, яка не охоплює нашу
історію далі VIII ст. Звісно, силою мистецтва слова автор намагається
вселити в український народ упевненість у тому, що він є не етнічною
масою, а таки народом зі своєю великою історією і великим
майбутнім.
Привертає увагу Славутичів погляд на «Канадську Україну», образ
якої є синонімічним до таких понять, як «пісня, рідна, солов’їна»,
«новозведений, рідний дім». Іншими словами, розщеплення образу
України на «дві Батьківщини» – рідну, але далеку, «що в серцях не в
мира», і «Канадську», що дає «давню радість і нову снагу», – не
утворює дихотомічної почуттєвої субстанції «любов – не-любов», що
асоціюється з поняттями «рідна земля – чужина». Ліричний герой
збірки, який свідомо інтегрує себе у природний і соціокультурний
часопростір Канади, – це, безперечно, сам автор, у душі якого
«Едмонтонська розмай-сторона», наснажена працею українців,
воскрешає віру в майбуття рідного народу. Самодостатній Яр
Славутич, до речі, відзначив подібність такого погляду «на Україну,
що живе не лише «на прадідівській землі в неволі», а й по «всій
землі»1, у М.Мандрики – патріарха української поезії на Заході. Адже,
на думку Славутича, тільки такий підхід до справи допоможе
українству «зберегти себе в чужинецькому морі»2.
Осмислюючи уроки історії, пов'язані з еміграцією українців за
океан, поет не обмежується складанням шани «завойовникам прерій».
Він ні на мить не втрачає відчуття перспективи, а тому нагадує
українству провідну істину: народ, розкиданий по всьому світі, не
загине, доки плекатиме рідне слово. Ця думка особливо виразно
звучить у циклі «Північне сяйво»: «Тільки ти, українське слово, Як
північне сяйво з вишини, Світиш, граєш, дзвениш святково І даруєш
безсмертний крин» («Білі змії повзуть по схилах»).
Вартий окремої уваги підхід поета до мови як першоелемента
літературної творчості. Ревна турбота про чистоту мови наснажує як
поетичну творчість Яра Славутича, так і його літературознавчі
дослідження та статті про творців українського письменства на
американському континенті. Мірилом значущості літературного твору
є для нього не лише правда, поетична образність, а й філігранність
мови. Настановою писати рідною мовою майстерно й талановито Яр
Славутич мотивує активну громадянську позицію українських поетів,
розпорошених по всьому світі: «Громадяни різних держав, ми –
передусім – громадяни української мови. Лише з нею можна

1
Яр Славутич. Новий осяг М.Мандрики // Яр Славутич. Твори. Том четвертий. – К.;
Едмонтон, 1998. – С. 198.
2
Там само.
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продовжувати українську національну духовність»1.
Любов до України індивідуалізується й фіксується як суспільна
цінність також у збірці «Мудрощі мандрів», де поет осмислює
культурні здобутки інших народів. Протягом 1968-1969 рр. під час
академічної відпустки Яр Славутич відвідав п'ять материків, беручи
участь у наукових конференціях, виступаючи з читанням творів і
доповідей в українських громадах. Поета ваблять мандри, невідомі
краї, він жадає обійняти весь світ. Проте відчуття органічного зв'язку з
Україною, гордість за свою рідну землю не полишають його ні на
мить. Враження від чужини не можуть затьмарити образ рідної землі:
«Де б не жив ти і як не діяв, По яких не блукав містах, Твоя святість –
твій рідний Київ, Хоч ти сам – перелітний птах» («Облетівши довкола
світу»).
Інонаціональні мотиви в поезії Яра Славутича є виявом гідної
подиву полікультурності автора, номінативне засвідчуючи, що йому не
чужий національний екстравертизм. Прекрасно висловився про
поетову жадобу пізнавати світ Ф. Погребенник, коли акцентував на
розумінні ліриком того, що «саме в контексті інших націй і культур ми
повніше відкриваємо себе як українці»2. Значна частина віршів збірки
«Мудрощі мандрів» однозначно доводить: звертаючись до
інонаціональних джерел, Яр Славутич самобутньо тлумачить їх згідно
зі своїми поглядами, власним розумінням історії, тогочасними
суспільно-історичними обставинами, що склалися в Україні.
Так, наприклад, поштовхом до написання поезії «Спарта» стало
відвідування острова Пелопоннесу, зокрема залишків давньої
крихітної держави Спарти, воїни якої розгромили афінян і практично
заволоділи всією Грецією. Могутній подих героїчної дійсності, бачене
й пережите там переломилося через багатий духовний світ поета і
знайшло глибоку проекцію на історію рідного краю: «Славлю тебе,
Запорожжя предвічна прамати, Славлю твій соняшний пил, Бронзу
списів, що літали в бої переймати Ворога з бурих кобил!»
Історіософського значення тут набуває епітет соняшний. Він
увиразнює мотивацію авторських асоціацій: витоки духовної
спорідненості Спарти і Запорожжя поет бачить в історичному шляху
аріїв – представників «сонячної» релігії. Зокрема – у драмі арійськоєгипетського протистояння, що своїм корінням сягає І тисячоліття до
н. е. Саме тоді і силою духу, і силою інтелекту, і силою зброї
розв'язувалося питання, під чиїм духовним впливом буде
Середземномор'я – під арійським (із «сонячним» світосприйняттям) чи
єгипетським (із «темними» символами, культом Амона – богом Сонця,
що не світить і не гріє). Зазнавши поразки у Троянській епопеї, арії
чинили наступ на темний світ Амона обхідним шляхом: діяли через
1
Яр Славутич. Традиція та модернізм в українсько-канадській поезії // Яр Славутич.
Українська література в Канаді. – С. 142.
2
Погребенник Ф. Яр Славутич: штрихи до портрета // Січеславський збірник. – К.,
1999. – С. 22.

278

Україна – художня словесність, література

знамениту Спарту, яка стала черговим арійським форпостом.
Аналогічним у кінці XVI на початку XVII ст. стає Запорозька Січ –
високоморальна, справді християнська держава в тодішньому світі,
горно, у якому гартувався український дух. Через історіософську
проекцію «Спарта – Запорожжя» поет висловив власний погляд на
духовну основу Січі. В ній, у маленькій нездоланній Хортиці, –
арійська душа великої нації: «Журно верстаю горби, мов каміння
Хортиці, Славлю побожно стопу...». Варта глибокого поцінування
Славутичева здатність бачити рідну землю в арійській духотворчості, в
часових товщах століть.
У другій строфі вірша зупиняють увагу оригінальні знахідки –
епітети «вібруюча славо», «блаватна імла» (заст. волошковий,
блакитний), їх можна окреслити як суто славутичевські, що їх автор
вживає для творення високого стилю, передачі високої напруги
власних думок і почуттів.
Гордий дух нащадка славного козацького роду відчувається в
багатьох поезіях збірки, де автор осмислює героїчне минуле інших
народів. Симпатії до епохи лицарства («О вежі Вінздору, мій гордий
дух...»), захоплення мужністю варягів («Варязький роздум»,
«Стокгольм», «Карло XII»), подвигами литовців («Ясна Литво,
Міцкевичева рана...») у ліричному переломленні поета є суголосними
до його роздумів про славну добу козаччини. Цілком протилежні
історичні аналогії Яр Славутич застосовує в сонеті «Вавилон».
Вавилонське царство для нього – це не лише символ, а й «колиска
рабства». Аналогію до історії юдейського народу, який сімдесят років
був у вавилонському полоні, поет поширює до XX століття – часів
панування московського Кремля, що на руїнах царської імперії штучно
зліпив Радянський Союз – тюрму для поневолених народів. Ймовірно,
такі аналогії навіяні драматичною поемою Лесі Українки
«Вавилонський полон», де у віддзеркаленні історії будівництва
вавилонської вежі Яр Славутич побачив перейнятість поетеси долею
рідного краю. За його твердженням, поема символічною
«метафоричністю назви наштовхує на московську неволю в Україні»1.
Погляд на минуле рідного народу висловлює митець також у сонеті
«Св. Софія Царгородська»: «За всі наруги, за мільйони ран Я кляв би
кожного, чиє ім'я Осман!» Сягаючи думкою в далекі часи та краї, поет
виявляє велику принциповість в осмисленні історії України в контексті
історії інших народів. Він дбає про те, щоб його поезія стала
благодатним матеріалом для формування національної гідності
нащадків. Головною справою своєї Музи він вважає те, щоб нащадки
«зріли козаками, В труднім житті не відавши наруг» («О вежі
Віндзору, мій гордий дух...»). Тому, на нашу думку, некоректно
трактує Т.Назаренко цей вірш як недосконалий з естетичного погляду,
1
Яр Славутич. Метафора у творчості Лесі Українки // Яр Славутич. Твори. То
третій. – К.; Едмонтон, 1998. – С. 324.
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у якому «автор підносить звичайні почуття та враження на вищий
щабель патетики»1. Отже, у збірці «Мудрощі мандрів» інонаціональні
та історіософські мотиви поєднано в одне ціле, що, на нашу думку, є
зовнішнім проявом свідомого бажання автора врятувати Україну від
процесів асиміляції, українця – від етнічної маргіналізації, що в умовах
панування
імперсько-радянських
стереотипів
загрожувало
окремішньому існуванню українського народу.
Отже, збірки Яра Славутича «Завойовники прерій», «Мудрощі
мандрів» – це маєстатичне слово на захист національної окремішності
українського народу. Це – поезія глибокої думки, національної гідності
та щирої вірності українській ідеї. Вона відзначається високим
потенціалом ідейного виховання, бо прагне реанімувати майже
знищене національне сумління українця. Відтак є незаперечним
фактом націєтворчої ролі літератури і може стати важливим засобом
виховання національного свідомого громадянина України.

Кузнецов В.О. (Донецьк)
ДО ПРОБЛЕМИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО
АНАЛІЗУ МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНОЇ
СКЛАДОВОЇ ЕПІСТОЛЯРНОГО ТЕКСТУ
(на матеріалі листів Василя Стуса)
У статті на матеріалі творчості Василя Стуса розглядається
питання етико-естетичної складової епістолярного тексту та
можливостей для її вивчення. Автор досліджує своєрідність втілення
письменником морально-естетичних оцінок дійсності в його листах.
У світлі обраної теми нас насамперед цікавить художнє втілення
морально-етичних поглядів Василя Стуса у мистецьки вивершеній
формі й авторському поєднанні документальної визначеності
епістолярного тексту та суб’єктивно-творчого осягнення дійсності.
Завданням цієї роботи є вивчення етико-естетичної цінності
епістолярію, його спроможності доносити до читача у високохудожній
формі глибокий моральний зміст, мистецькі потенції та всю глибину
авторського світобачення, відбивати рівень духовного розвитку
особистості. Важливим також буде вирішення питання доцільності
етичного та естетичного аналізу художнього тексту.
Естетика надзвичайно багато важить при дослідженні
літературного твору як наука про принципи естетичного пізнання
світу, про сутність загальнолюдських цінностей, про природу
естетичного в мистецтві та за його межами, і про саму сутність
мистецтва.
1

Назаренко Т. Правди потужний спалах. – Львів, 1999. – С. 88.

280

Україна – художня словесність, література

Сферою зацікавленості естетики є всі події та процеси, що
відбуваються в світі з точки зору їх значущості для людства. Естетичні
категорії допомагають структурувати сферу важливого та корисного;
краса предмета, людини, її почуття стають цінним матеріалом для
узагальнення та розуміння сутності прекрасного.
Ще одне поле застосування естетики – мистецтво як усталена,
естетично змістовна форма усвідомлення світу індивідом за законами
краси. Так постає ще один напрям аналізу та характеристики дійсності,
надзвичайно важливий для особистості – естетика мистецтва, що
розглядає художню творчість у її значенні для людини, зважаючи на
характер співвіднесення цієї творчості з дійсністю, на закони
художнього осмислення світу. Для дослідника мистецького твору
особливого значення набирають такі питання естетичної науки, як
проблема реципієнта, інтерпретації твору мистецтва, закони творчості,
особливості художнього твору, образу, художньої реальності, моделі
світу та особистості.
Літературний твір, як і будь-який художній твір, функціонує за
законами мистецтва і питання естетичного зображення та сприйняття
тут особливо загострюється, адже сам художній твір, розрахований на
читача, функціонує як художня модель, об’єкт. Автор прагне створити
свій твір без жодних суперечностей із законами естетичного
сприйняття, а рецепція твору розкриває читачеві єдність предметів та
динамічні образи.
Естетика, давно утвердившись як самостійна наука, і сьогодні
розвивається та вдосконалює підходи до осягнення дійсності, розвиває
свій понятійний апарат. В галузі літературознавства естетика
необхідна для того, щоб “…загальноестетичні підходи до літератури
відігравали методологічну роль, сприяли поглибленому проникненню
в її естетичну сутність, розробці теоретико-літературознавчого
понятійного апарату, з допомогою якого можна було б глибше
розкрити специфіку мистецтва слова”1.
Естетизм є характерною рисою творчості Василя Стуса. Автор
естетизує світ, що його оточує. Це не одноманітна практика пошуків
красивостей у будь-якому предметі чи явищі. Це глибоке осмислення
дійсності,
прагнення
усвідомити
своє
“Я”
у
загальній
неповторюваності і неперевершеності всесвіту, адже “естетичне,
виявляючи смисл і багатозначність світу, виступає способом бачення
світу, а не лише насолоди ним, способом інтерпретації буття в світі
людини та формує людський зміст світу, сприяючи віднаходженню і
здійсненню себе”2. Це “віднаходження і здійснення себе” для В.Стуса
– постійний, хоч і складний процес пошуку та оцінки змісту, ситуацій,
станів, які неодмінно несуть у собі естетичний зміст. Кожний новий
1
Літературознавчий словник-довідник / Р.Гром’як, Ю.Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”,
1997. – С. 250.
2
Наконечна О. Естетичне як тип духовності: Автореф. дис. ... д-а філос. наук. – К.,
2004. – С. 23.
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день приносить нові враження, що мають відбивати поступ людини,
оскільки враження – це цілісні емоційні відбитки, картини дійсності,
кожна з яких сприймається особистістю з різною мірою глибини та
усвідомлення – залежно від ступеня підготовки індивіда. Василь Стус
повсякчас готує себе до вражень, виховує в собі “спраглість
сприйняття”, жагу пізнання. Звісно, В.Стус далекий від спрощеного
споглядання, оскільки кожен день приносить випробування та біль, які
важко зафарбувати кольором постійної радості екзистенції. Але всі
складнощі та подієвий негатив – теж фарби життя, що дають
надзвичайно змістовний матеріал для творчості. Все це сприймається
В.Стусом мужньо і зі смаком естета-поціновувача. Це позиція людини,
готової до випробувань і вартої них. Все це – необхідний матеріал для
створення загальної єдності світосприйняття, адже естетична творчість
включає і досвід негативності, спричинений дисгармонійністю світу,
страждальністю людського буття. Звісно, це провокує особистість на
сприйняття трагічної несумісності компонентів, що “виражається в
загостренні суперечностей між свободою митця і необхідністю
(станом соціальної й індивідуальної дійсності), між іманентністю
(прилученістю до світу) і трансцедентністю (прагненням вийти за межі
світу), між задумом і здійсненням, між часовістю (тут-буттям) і
вічністю, між буттям і духом”1. Але загальний характер естетичного
сприйняття світу не може знівелювати навіть кричуща його
абсурдність. Для стусового естетизму характерне межеве лицарство
духу, що зумовлює погляд на світ під певним кутом зору. І це –
сутність авторської естетичної концепції, але вона не може існувати
абсолютно незалежно від контексту, цей же контекст і оцінюючи.
Тому це вузьке тлумачення естетизму доповнюється додатковими
формулюваннями, що дають виключний результат оцінки. Зокрема,
дослідник О.Наконечна виокремлює поряд з естетизмом, як
особистісним переживаням ще й “естетизм, як виявлення духовних
орієнтирів певної епохи”, “естетизм як специфічну професійну
орієнтацію художньої інтелігенції” та “естетизм як спосіб сприйняття
художніх явищ”2. Глибоке наше зацікавлення викликає внутрішній
духовний світ автора, як джерело відомостей про ступінь організації
творчої особистості, її мистецькі орієнтири, спроможність сприймати і
створювати художню реальність. Все це демонструє глибину
авторської концепції та зростання особистості як етико-естетичної
системи. Тому такої вагомості набуває документальна правдивість і
естетична витонченість епістолярію – як свідчення про найпотаємніші,
найважливіші характеристики ідеалів людини, її характеру і
психологічного стану, як “естетизована сповідальність”3.

1

Там само. – С. 24.
Там само. – С. 6.
Олійникова К. Самоідентифікація Василя Стуса як проблема автентичності //
Східнослов’янська філологія. – Донецьк, 2002. – Вип. 1. – С. 90.
2
3
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Самі враження В.Стуса в листах дуже цікаво корелюють з фактами
і складають невід’ємну частину естетичної та етичної характеристики.
Почасти ця спрага вражень, стимульована особливими умовами,
пов’язана саме з браком реальних відчуттів і спілкування (“А
Дмитрика – цілуй, цілуй, цілуй – і збагни, як я Твоїм рукам, Твоїм
губам, Твоїм очам – заздрю”1), і стосується це не тільки рідних людей і
при цьому часто корелює зі спогадами, з минулим, з уявленнями про
предмети, речі, об’єкти та отримані колись враження, що, будучи самі
по-собі
цінними
для
автора
за
ґратами,
неодноразово
переосмислюються включно з їх роллю в житті та оцінкою (“Уклонися
від мене київському небові, київським світанням і вечорам, київському
дніпрові і київським соснам … Цілуй її, Софію Київську!”2 Але це не
просто естетизований спогад, сумовитий процес естетичного
спогадування, цілком залежний від ресурсів пам’яті. Це залежна від
настрою спроба уяви в реальному часі, спілкування і глибокого
відчуття, що не завжди є успішною.
Естетичний критерій – неодмінна складова оцінки взагалі. Людина
неспроможна поцінувати явище чи предмет, зробити розгорнуту
характеристику його властивостей без використання категорій, адже
будь-яка свідома і відверта оцінка буде носієм емоційності та
суб’єктивності, бо у сам категорійний пласт аналізу глибоко занурена
емоційна реакція людини. Коли ж людина сприймає літературний твір,
сама викінченість художнього образу вже містить у собі поцінування.
Василь Стус демонструє характер естетичної оцінки, притаманний для
суб’єктивно-творчого аспекту естетичного сприйняття. І хоч
природний та соціальний аспекти теж характерні для його творчого
бачення, все ж домінантним є пріоритет індивідуального, творчого
сприйняття, що спирається на чітку систему ідеалів людини. У
багатому епістолярному доробку автора ці ідеали представлені
особливо широко, подієвість та авторська вигадка не встигають
маскувати справжнє обличчя автора. Власне, такої потреби і не існує,
оскільки лист для людини за ґратами – найчастіше спроба стати
ближчим і зрозумілішим адресатові. У інтимних вивершеннях
приватного епістолярію “письменник відчуває себе незалежним і
вільним від будь-яких жанрових і літературних умовностей, тут він
може сміливо експериментувати зі словом, сміливіше шукати”3. А
“особистість автора завдяки імпровізаційності листа знаходить
багатогранний вияв у його естетичних структурах…”4
Естетизація
дійсності
стає
для
В.Стуса
невід’ємною
характеристикою творчого процесу. Дослідник І.Онікієнко звертає
1

Стус В. Твори у 4 т. – Львів, 1997. – Кн. 1. – С. 65.
Там само. – С. 177.
Мазоха Г. Письменницький епістолярій як теоретико-літературна проблема //
Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 107.
4
Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі
20 – 50-х років ХХ ст. – К., 1998. – С. 57.
2
3
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увагу на зауваження Дмитра Стуса про те, “що у творчості В.Стуса
періоду ув’язнення “на перший план виступає аспект власне
естетичний: відбувається фетишизація естетики як домінанти творчого
процесу”1. Поляризація цінностей, що відбувається в межах цього
процесу, спрощує орієнтацію духовної особистості в умовах системи,
яка спонукає людину до імітації на всіх рівнях. Проте така поляризація
висуває високі вимоги до власної поведінки людини та її системи
цінностей.
Василь Стус постійно відшукує естетичний предмет у дійсності і в
мистецтві, хоча в радянських умовах друге є надзвичайно важким, хоч
і необхідним завданням. Сторінки епістолярію В.Стуса рясніють
критичними зауваженнями з приводу прочитаного і навіть містять
короткі конспекти прочитаних матеріалів, що допомагають авторові.
Приватний епістолярій у своїх найкращих зразках має “самостійну
естетичну художню вартість”, а “непоодинокі епістоли виходять за
межі
свого
інформативно-комунікаційного
призначення
й
максимально наближені до художніх творів…”2, а значить – неодмінно
мають
високу
естетичну
цінність
як
спроможність
високоорганізованого естетичного явища викликати в душі людини
високі почуття, допомагати їй збагачуватися духовно й отримувати
насолоду від естетичного сприйняття. Заадресований текст
епістолярію несе в собі емоційний відбиток авторського стану на
конкретний момент написання твору, а також об’єктивну й усталену
його реакцію на момент дійсності відповідно до його сталих ідеалів.
Сповідальна характеристика листа не просто змушує реципієнта
довіряти, вона спонукає до оцінки, оскільки передбачається
максимальна відвертість автора, за якою проглядається не письменник,
а жива людина. Вже сама “естетична природа приватної
кореспонденції, її поетика, жанрова своєрідність, мова, стиль
формують враження про автора як людину, утримують його духовний
образ, модель його характеристики”3.
Окрім широкого питання естетичного сприйняття, важливими є й
такі питання, як естетичний смак автора (як сукупна система,
заснована на обробці матеріалу сприйняття), естетична пам’ять,
зрештою – фундаментальне питання естетичного ідеалу. Саме його
існування передбачає неспівпадіння певних параметрів оцінки з
дійсністю. Він надзвичайно чітко проступає в творчості Стуса, хоч і не
завжди засвідчує мотивацію до здійснення, заміни ним дійсності,
мрійливого спонукання до реалізації. Його обриси в літературному
творі свідчать про актуальність характеристик, ним же привнесених у
1
Онікієнко І. Філософсько-естетичні мотиви лірики поетів-дисидентів (В.Стус,
І.Світличний, І.Калинець): Автореф. дис. … канд. філол. наук. – К., 1997. – С. 10.
2
Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі
20-50-х років ХХ ст. // СіЧ. – 1999. – № 2. – С. 58.
3
Мазоха Г. Письменницький епістолярій як теоретико-літературна проблема //
Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 107.
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художню дійсність. Тому естетичний ідеал письменника, втілений у
його творчості, й естетичний ідеал людини не є ідентичними. Такий
ідеал формується системою естетичних смаків особистості відповідно
до її цінностей: відповідно до вже існуючих або ще нездійснених
потреб індивіда. Зрештою, естетичний ідеал і стає головною
характеристикою, з якою порівнюється кожне явище, характер якого
може бути зіставлений з цим ідеалом.
Як зазначає критик, “етика й естетика В.Стуса безкомпромісні…”1
Дивно, але саме ця безкомпромісність, як максимальний вияв
морально-естетичної
оцінки
автора,
вимагає
контекстного
поцінування, оскільки свідчить про певну ідейну заангажованість
митця. Справді, адекватна оцінка Стуса-письменника залежить
великою мірою від розуміння Стуса-людини. Розвиток поглядів автора
бачиться
нам
“в
неймовірно
важких
умовах
табірного
“смертеіснування”… І тільки через нього можемо зрозуміти поетову
естетику і філософію загалом…”2 В умовах, що “змушують
естетизуватись і надалі”, доводиться постійно дбати про себе, про
свою людську чистоту. Кожного дня потрібно відстоювати себе,
відстоювати свої ідеали, відстоювати саме право на таке відстоювання.
Але трагедія особистості бачиться В.Стусом значно ширше, ніж втрата
власного простору. Звиклий реагувати на найменшу несправедливість,
провокований і підбурюваний табірною адміністрацією, він не може
стриматися навіть там, де це буде найменшим відступом. Власноруч
запрограмований на постійну реакцію проти несправедливості, В.Стус
не розбирає, кого скривджено, для нього неприпустима зневага по
відношенню до будь-якої особистості. Звісно, вирослий в умовах
зневаженої культури, він стає на її захист. На соціальному рівні – це
більше протест і вимога дотримання закону, право на волю і вчинок
громадянина. На особистому ж – незупинний бунт проти всіх
елементів пригнічення. Але “політична гострота, ідеологічна
заангажованість аж ніяк не належали до пріоритетів Стуса, до його
органічних естетичних потреб. Вони були виплекані обставинами”3.
Дуже цікавою і важливою для розуміння творчості автора є і,
власне, естетика страждання, що стала важливим елементом
дисидентського руху. В.Стус доводить, що творчість є причиною
естетики “страждання”, коли людина не може залишатися байдужою
до світу. Це естетика неприйняття дегуманізованих, підмінених
системою цінностей, спроба знайти зміст екзистенції в світі абсурду.
Надзвичайно важливими в її світлі постають питання індивідуального
1
Мишанич М. Бінарна опозиція як спосіб поетичного самовираження Василя Стуса
// Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. – Донецьк, 2001. –
Вип. 6. – С. 131.
2
Шевченко В. Вступне слово від оргкомітету конференції // Актуальні проблеми
української літератури і фольклору: Наук. зб. – Донецьк, 2001. – Вип. 6. – С. 8.
3
Коцюбинська М. “Зафіксоване і нетлінне”: роздуми про епістолярну творчість. – К.:
Дух і літера, 2001. – С. 120.
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вибору, смерті та безсмертя, питання можливості повноцінного
існування в світі нескінченних випробувань. Особистість, поставлена
системою на край існування, усвідомлює ще більшу прірву
всесвітнього абсурду, гігантського обезцінення, але і в цих обставинах
є можливість жити і творити, навіть якщо зміст такої творчості буде
неодноразово заперечений вимогами соціуму та потребами ідеології.
Багато Стусових порад сину стосуються творчості, самого вміння
творити, як невід’ємної ознаки розвиненої особистості. Це стосується
як безпосередньо мистецтва (“Ходи з мамою в концерти – привчайся
до музики – не тільки естрадної, а й класичної, народної … не читай
дурниць, а – класику. Вчись розуміти поезію, малярство,
архітектуру…”1), так і здатності людини сприймати красу у всіх
можливих її природних і створених людиною формах, спроможність
втілювати естетичний зміст у щоденних справах (“Учись гарно їсти,
пити, дихати, дивитися, слухати, мріяти, копати, лежати”2). Якість
підібраної Дмитрові для ознайомлення літератури ілюструє
естетичний смак автора і сприяє його виробленню у адресата.
Неодноразово автор радить синові як треба вчитися писати, закликає
його до щоденного вивершення цієї здатності, з якої “…починається
людина”3. В.Стус дає докладні поради4, пропонує дисциплінувати
мислення за допомогою щоденика5.
Як бачимо, естетичне та етичне часом може розглядатись як
нерозривна єдність. Для Василя Стуса прекрасною була морально
вивершена людина, естетична краса особистості розглядалася ним як
синкретична єдність етичних і естетичних компонентів, що
зумовлюють існування естетичної індивідуальності. Сам автор в
одному з цих листів говорить про свої пошуки та пізнання як про
процес, підставою для здійснення якого є ціннісні орієнтири
особистісної людської моралі та естетики: «Моя душа шукає не тільки
краси, але й прагне вищих сфер, справедливості і правди. Тут
криються всі проблеми мого життя»6. То ж ця єдність є актуальною,
хоч, як стверджує М.Коцюбинська, “зростає трагічний розрив між
знаннями і етикою, рівнем комфорту і духовною порожнечею, між
естетикою і етикою”7. За умов політизації категорій етики
інструментами радянської ідеології принцип етичності та моральності
стає надважливим як для партійних ідеологів, що за його
модифікацією та втіленням у життя бачать ідеальну радянську
людину, так і для тих, хто не просто зневірився у панівній ідеології та
в методах її втілення, але і відверто опозиціонував себе носіям цих
1

Стус В. Твори у 4 т. – Львів, 1997. – Кн. 1. – С. 447.
Там само.
3
Там само. – С. 127.
4
Там само. – С. 217.
5
Там само. – С. 424.
6
Стус В. Твори у 4 т. – Львів, 1997. – Кн. 2. – С. 174.
7
Коцюбинська М. Моральний імператив і виклики часу // Сучасність. – 2004. – № 10.
– C. 117.
2
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цінностей. Втілюючи в життя свої конструктивні пропозиції щодо
реальних змін у культурній та соціальній сферах, дисиденти надають
максимального значення моральності, що засвідчила сама їхня
творчість і тактика протистояння.
Етика як філософська наука про історію розвитку та сутність
моралі розвиває й усталює свої норми, що використовуються
суспільством для регулювання поведінки людини в інтересах самого
суспільства й особливо актуалізує поняття моральної свідомості
людини. Слід розрізняти етику як науку про мораль та мораль як
єдність моральних якостей і уявлень людини, хоч у багатьох випадках
між цими термінами можна поставити знак рівності. Також етика – це
“наука, з якою взаємодіє літературознавство, оскільки література
безпосередньо відбиває моральні якості суб’єктів художнього
вираження”1.
Сфера моральної свідомості та моралі, попри те, що сама її
наявність визначає межу між істотою і людиною, включає в себе
безліч аспектів. До сфери моралі ми відносимо своєрідні соціальні
стосунки між людьми та групами людей, власне, поведінку людини чи
групи людей, а також ряд вимог до людини, що визначають її
моральну поведінку. Дослідник О.Дробницький, “Етику” якого, до
речі, штудіював Василь Стус в ув’язненні2, додає сюди такі явища, як
моральне мислення, моральну мову, феномен волі, мотивації,
прагнення людини та особистісно-психологічні якості індивіда
(моральний характер)3. Всі ці явища презентують складну структуру
етичної науки і визначають поведінку людини, якості її характеру, всю
структуру її моральної свідомості.
Василь Стус завжди поводив себе відповідно до своєї совісті.
Суворе дотримання визначених і цінних для нього моральних норм
характерне для всіх сфер його життєдіяльності. Це давало йому право
на оцінку будь-яких явищ, і він не соромився часом робити болючі для
інших висновки. По суті, це право на оцінку стає для нього частиною
“методології існування”, способом “оприявлення” себе в цьому світі,
закономірно підкріпленим правом на власну думку і вчинок. Навіть на
наказі про своє звільнення з аспірантури він залишає відпис у вигляді
самоцінного морального поцінування якостей людини, адже наївно
було б думати, що в такий спосіб він намагався апелювати до совісті
службовця. Прагнення В.Стуса знаходити земний зміст існування
тісно пов’язує питання віри та справедливості, якої варто прагнути,
навіть, якщо вона не здійсниться в цьому житті (“Коли я вірю, то
тільки в те, що бандити будуть покарані, а добродії – хай і по смерті –
восторжествують. Іншої віри мені не треба”4). Але зреалізована
1
Літературознавчий словник-довідник / Р.Гром’як, Ю.Ковалів. – К.: ВЦ “Академія”,
1997. – С. 255.
2
Стус Василь. Твори у 4 т. – Львів, 1997. – Кн. 1. – С. 177.
3
Дробницкий О. Понятие морали. – М.: Наука, 1974. – С. 229.
4
Стус В. Твори у 4 т. – Львів, 1997. – Кн. 1. – С. 51.
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справедливість – тільки мислиться. Вона є певним результатом. А
відчуття морального вивищення над обставинами та над людьми, що
заподіюють йому шкоду, важливе для митця тут і зараз – суб’єктивна,
але визначена моральна максима (“Будемо втішати себе тим, що за
мною справедливість, за мною час. А решта – колись мине”1).
Вирішення будь-яких суспільно значущих проблем неефективне
без опертя на моральну складову. Важливий тут також і загальний
рівень моральної культури суспільства. Цим і визначається його
ефективність у вирішенні глобальних проблем. Зрозуміло, що цей
моральний рівень вимагає формування, на що претендують різні
структури, люди і групи людей. Література в цьому відношенні займає
далеко не останнє місце. Відомо, що “важливу роль у формуванні
моральної культури людини й суспільства має відігравати етичне
просвітництво, що несе знання про моральні цінності, дає розуміння
морального виміру поведінки особистості, дій соціальних суб’єктів,
життя суспільства”2. Це допомагає нам усвідомити цінність етичної
складової, втіленої в творчості Василя Стуса. Безкомпромісність його
етики – у постійному становленні особистості, заснованому на
регулярно випробовуваному фундаменті етико-естетичних норм та
цінностей, порушення яких позначає зраду самого себе, оскільки ці
цінності є складовою моральної культури і свідомості В.Стуса.
Безперечно, така позиція дає право на критику, але вимагає щоденного
аналізу та самозвітування, самосповіді, про яку так докладно пише
митець у одному з листів до сина3. Ця позиція має свої переваги і
недоліки.
Автор
неспроможний
на
духовні
компроміси,
“прямостояння” не передбачає існування варіантів. Воно дає один
шлях. Звідси – право на оцінку суспільства та соціальних цінностей, а
й незаперечна вразливість перед цим суспільством, що діє від його
імені, але часто – не в його інтересах. Це характеристика моральної
людини, оскільки етика не може бути нейтральною, бо “прагнення і
здатність моралі оцінювати вчинки людини, дії соціальних суб’єктів з
позицій добра і зла, справедливості підкреслюють її оцінювальний
характер”4. Етичні цінності, втілені в творчості будь-якого
письменника, не тільки демонструють його позицію щодо конкретного
питання, а й характеризують його як моральну особистість. Мораль
автора, героя, персонажа в літературному творі – мірило сповідуваних
ним цінностей. Етика ж у реальному світі “розширює етичний
кругозір, формує культуру етичного мислення, кристалізує моральні
почуття, сприяє виробленню моральних переконань, моральної
самосвідомості людини, орієнтує на гуманістичні моральні цінності і
допомагає в організації сфер і форм духовного життя на засадах
загальнолюдських моральних цінностей, розвиває особистісний
1

Там само. – С. 20.
Етика. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 3.
Стус В. Твори у 4 т. – Львів, 1997. – Кн. 1. – С. 419.
4
Етика. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 7.
2
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потенціал” . Тому, передусім, нас цікавлять особисті моральні якості
Василя Стуса, оцінка та тлумачення ним складених норм суспільної та
індивідуальної поведінки. А все це яскраво втілене в суб’єктивованій
формі його приватного епістолярію.
В.Стус надзвичайно високо підносить значення порядності тієї чи
іншої людини. Причому, поняття порядності для автора часто є
визначальним для сприйняття людини, а тим більше – своїх
дописувачів. Більше того, В.Стус часто мислить елементарну
непорядність як гріх. До гріха приводить і моральна слабкість
(«Задумів маю чимало, але наглядів за собою – ще більше. Доводиться
бути чемним, хоч і гріх»2). В цьому контексті виникає необхідність
переосмислення основопокладних категорій, таких, як, скажімо,
совість чи доля, якій, як вважав Стус, не коритись так само грішно3, як
і зраджувати своєму покликанню.
До людей, що, всупереч обставинам, підтверджують найвищу
пробу своїх моральних якостей, і ставлення має бути відповідним, як,
наприклад, до «…цілого сонму богинь київських»4. Несприйняття
непорядності за жодних обставин зовсім не суперечить повному
прийняттю долі, наперед визначеності шляху. Обставини та
перешкоди дають змогу здійснити справжню перевірку, і тоді
екзаменований або проходить випробування, довівши таким чином
свою вартість вищої долі, або зраджує декларованим ним же
цінностям, а значить – і власній долі («Як страшно обриваються
порядні душі…»5).
Листи якнайкраще відбивають моральні цінності письменника,
розкривають його духовний світ. Звернені до близьких людей, вони
містять власну думку автора, його погляди на різні явища життя,
демонструють динаміку зміни тем, настроїв та цінностей. Приватний
лист, піднесений автором до вершин художньості та образності,
справляє виховний вплив на читача і є непересічним свідченням
морального розвитку адресанта. Тому, “на автентичному матеріалі
епістолярію можемо досліджувати проблему філософії та етики
особистості, що включає питання: стиль як поведінка, стиль листа і
адресат; листи як джерело генези відповідних форм духовного життя,
духовного досвіду особистості…”6
Майже всі основопокладні категорії та проблеми етики знаходять
своє відображення та поцінування в листах поета. Скажімо, суто
морального забарвлення набувають роздуми автора про сутність
людського щастя. В.Стус пише, згадуючи про батька: “Він добре
1

Там само. – С. 4.
Стус В. Твори у 4 т. – Львів, 1997. – Кн. 1. – С. 117.
3
Там само.
4
Там само. – С. 110.
5
Там само. – С. 120.
6
Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменства
// ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Літературознавство: Тексти наукових доповідей.
– К.: Обереги, 1996. – С. 89.
2
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здобув свого віку, здобув його праведно, як казала котрась з жінок.
Дай-но, Боже, і мені так – перебути свої літа. І в цьому – все щастя”1.
Орієнтуючись на такі зразки, пізніше він аналізує і своє життя,
підбиваючи прості, недвозначні висновки, ніби підводячи риску:
“Чуюся добре, бо нікому не зробив зла, бо дбав не тільки про себе. І
від того мені світло на душі”2, “…мені хороше від того, що нічого
злого за свої 40 літ не робив, допомагав людям у біді, а коли часом і
сам залітав у біду, то не пхинькав і не нарікав. Бо це – життя, Доля”3.
Щастя як таке для В.Стуса не може бути метою життя. А ось
прагнення досягти цієї високої мети і щоденні кроки в цьому напрямі
можуть стати і змістом життя, і щастям: “…смисл життя – мати
якомога більшу мету, цю мету зробити своєю, зробити собою, тобто
помінятися з нею місцями, інакше – з головою зануритися в ній – геть
до останку, до повної втрати самого себе”4. Зауважимо, що мова не йде
а про обов’язкове досягнення кінцевого результату. А етапними
звершеннями при такому підході є зміни в самій людині, в її прагненні
реалізуватися. Отже, велика мета виступає тут і бажаним результатом і
способом самозвершення. Ця подвійність не випадкова, і стосується
вона і щастя, а це спричиняє новий погляд на нього, що
супроводжується розподілом на різні категорії (“…веселе щастя –
порожнє і плитке, а сумне – змістовне і глибоке”5), та наголосом на
усталеності його зниженого, побутового трактування (“Мені
подобаються люди, що … мають свій норов. Ці люди – нещасливі в
житті, зазнають усіляких страждань (щасливі – здебільшого
безхребетні) … У житті доводиться обирати: або цікаву муку, або
нецікаве щастя”6). Щастя, на якому наголошує Василь Стус, – цілком
реальне, його сутність максимально залежна від бажання, волі, вибору
суб’єкта, а виниклі перешкоди не можуть позбавити людину щастя,
вони можуть лише зламати волю: “Будь щасливий сину, тобто прагни
гідно прожити своє життя. Таке щастя – в наших руках. І воно дається
– сміливим і чесним людям”7.
Стус відмовляється приймати на віру будь-які цінності. Всі вони
підлягають ретельному аналізові, адже прийняття кожної з них –
серйозні зміни світоглядної моделі або значущі її доповнення. Для
Стуса як для людини, ставлення якої до речей, за власним
висловленням поета, “завжди ставлення людини, яку насамперед
обходить етика”8, компроміси неприйнятні, оскільки будь-яке рішення,
щоб мати значення, щоб відбивати особисту роль у ньому особистості,
має бути прозорим. Такі рішення та вчинки – пріоритет та
1

Стус В. Твори у 4 т. – Львів, 1997. – Кн. 1. – С. 340.
Там само. – С. 341.
3
Там само. – С. 350.
4
Там само. – С. 483.
5
Там само. – С. 456.
6
Там само. – С. 452.
7
Там само. – С. 250.
8
Стус Д. Василь Стус: Життя як творчість. – К.: Факт, 2004. – С. 298.
2
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неспростовне право вільної людини. Нав’язувана ж системою практика
постійних компромісів, обрання меншого з двох недоліків не залишає
за людиною такого права. В такій ситуації людина не приймає
рішення, а погоджується з ним. Тому безкомпромісність Василя Стуса
цікава насамперед не мірою витривалості та міцності духу, а тією
системою вибору та оцінки, що дає змогу безпомилково визначати
сутність речей. У важких умовах табірного життя окрім вартих поваги
і захоплення вчинків окремих побратимів, має бути незаперечна
зернина істинних цінностей, бо в умовах постійних провокацій,
дезінформації, інформаційного голоду і “гуманної” практики
перевиховання ворогів народу найкращі результати виявлення
сутності речей та подій дає практика порівняння. Спираючись на
бінарні опозиції1 або антиномічне бачення, В.Стус формує сферу
незаперечних цінностей, яка є його сутністю, з якою порівнюються і
згідно з якою визначаються, “зафарбовуються” всі події та явища.
Необхідно тільки зберігати в священній чистоті і недоторканності цю
систему істинних цінностей. Власне, тому і неможливі компроміси.
Піти на них – може і не така вже страшна справа для гордості, якщо
вони несуть раціональне зерно, але це абсолютно згубна річ для
внутрішнього морального еталону, оскільки об’єктивне бачення
дійсності буде втрачене. Тому цілком зрозуміло, що “догматизація і
консервація моральних цінностей, так характерна добі соціалізму,
спричинила появу цілого світу а-моралі, який ніколи не зміг би
прийняти В.Стус…”2 Ця єдність у баченні моральної проблематики
зумовлює постійну реакцію автора на будь-яку з широкого кола
проблем, актуальних для його часу, “незалежно від того чи йдеться
про активність, спрямовану на гармонізацію внутрішнього світу, чи
про вдосконалення суспільних відносин”3.
Таким чином, у ході своєї роботи ми дійшли висновку, що характер
естетичного світогляду Василя Стуса, як нам здається, являє собою
складну сполуку об’єктивно-ідеалістичної та персоналістської моделі
естетичного: від усвідомлення духовного багатства людини як мірила
краси до усвідомлення краси як втілення абсолютної ідеї. Причому у
другому випадку виникає питання божественного походження краси в
світлі стусового дуалістичного сприйняття творця та релігійного
втілення самої ідеї Бога. Проте не може бути відкинута остаточно і
власне дуалістична, суб’єктивно-об’єктивна модель естетичного
сприйняття з її піднесенням людського духу та розумінням людини як
мірила краси. Текст листів переконує нас у вивершеній морально1
Мишанич М. Бінарна опозиція як спосіб поетичного самовираження Василя Стуса
// Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. – Донецьк, 2001. –
Вип. 6. – С. 120-132.
2
Островська А. Поетичний світ В.Стуса // Филологические исследования: Сб. науч.
статей. – 2002. – Вип. 4. – C. 171.
3
Аболіна Т. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки
(філософсько-етичний аналіз): Автореф. дис. … д-ра філос. наук. – К., 1999. – C. 31.
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естетичній складовій світогляду автора, вносить значні доповнення до
розуміння максималістської світоглядної моделі Стуса.
Усвідомлення ролі та можливостей епістолярного тексту, саме
піднесення зацікавлення читача і дослідника до документальної
літератури, яке ми можемо спостерігати в останні роки, відкриває
широкі можливості для нових літературознавчих досліджень. З огляду
на чистоту естетичної концепції Василя Стуса дуже цікавим може бути
аналіз його творчості з точки зору теоретико-інформативної естетики
відносно проблеми соціального буття художнього твору. Значних
перспектив наукового вивчення набуває виховний потенціал
листування Василя Стуса не лише в контексті оголеного дидактизму
листів до сина, а й як комплексна педагогічна система.
Схильний до категоричності в своїх поглядах і у вимогах до
духовного життя, Стус концентрує свої етико-естетичні погляди та
принципи у своєму епістолярії у формі, що схиляє нас до віри в
максимальну його відвертість. Стус наполягає на рівності моралі і
неприпустимості її дегуманізації, на злочинності підробки основних її
положень під конкретні суспільно-політичні чи ідеологічні наміри
влади і цим схожий на Канта з його категоричним імперативом як
найвищим моральним законом. Отже, є всі підстави для вивчення
етико-естетичної максими листів поета, причому не лише у
проблемному полі афористики, а й у значно ширшому контексті, у
синкретичній і часто неподільній єдності моральних і естетичних
характеристик буття, втілених у вишуканій художній формі в
епістолярії Василя Стуса.
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Топальський В.Л. (Київ)
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
ВІЙСЬКОВО-ІНЖЕНЕРНОЇ СПРАВИ
КИЇВСЬКОЇ РУСІ
У статті проаналізована джерельна база, яку можна
використовувати при дослідженні військово-інженерної справи
Київської Русі. Автор розглянув писемні, матеріальні, лінгвістичні та
етнографічні джерела.
Однією з яскравих сторінок щодо становлення й розвитку
могутньої східнослов’янської держави, її воєнної організації,
будівництва оборонних споруд є Київська Русь. Всебічне вивчення й
аналіз військово-інженерної справи, як складової частини військової
справи, викликане сучасними потребами розвитку вітчизняної воєнноісторичної науки, необхідністю поглиблення знань про героїчне
минуле нашої Батьківщини.
Всезростаючий інтерес істориків до вивчення джерельної бази
дослідження військово-інженерної справи є закономірним, оскільки
фортифікаційні укріплення були не тільки важливою складовою
давньоруської матеріальної культури, що містили історичну
інформацію про рівень розвитку виробничих і соціальних відносин,
характер та напрями міжнародних і військових контактів Київської
Русі, а й відігравали важливу роль у боротьбі з численними ворогами.
Досягнення в будівництві різноманітних довгочасних і польових
укріплень свідчать про своєрідність цього процесу на території
Давньоруської держави. Тільки комплексне використання писемних,
речових, лінгвістичних та етнографічних джерел сприятиме
об’єктивному вивченню проблеми.
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Значний внесок у вивчення даної теми внесли Ф.Ласковський,
П.О.Раппопорт, М.П.Кучера, М.Ф.Котляр. Однак на сьогодні відсутня
узагальнююча праця, у якій би була проаналізована існуюча джерельна
база щодо військово-інженерної справи Київської Русі, тому в статті
робиться спроба заповнити цю прогалину.
Важливе місце при вивченні даної теми належить писемним
джерелам. До них відносяться візантійські твори, що розглядають
історію, будівництво оборонних споруд і військову справу слов’ян та
народів, з якими доводилося воювати не тільки Візантії, а й Русі. Це
трактат про військове мистецтво “Стратегікон”, який приписують
візантійському імператору Маврикію1, “Тактикон” Візантійського
імператора Льва Мудрого2. Цінний матеріал подають також і інші
грецькі автори. Серед них слід відзначити патріарха Фотія, який
залишив бесіди і послання з ІІ пол. ІХ ст.; імператора Костянтина
Багрянородного, автора праць, що стосуються управління імперією;
візантійського хроніста Льва Діакона тощо. Хоча, на жаль, мало хто
може скористатися давніми письмовими джерелами в оригіналі.
Тільки завдяки праці перекладачів, ми в змозі сьогодні вивчати праці
давньогрецьких та інших авторів.
З метою прагнення до більшої об’єктивності у дослідженні
військової справи спочатку слов’ян, а потім і Давньоруської держави,
фортифікаційних заходів, що здійснювалися в той час, доцільно
використати описи не лише греків, а й інших іноземців, які завжди
підкреслювали велику кількість міст на Русі. Арабський письменник І
пол. Х ст. Аль-Масуді свідчить, що слов’яни “мають багато городів”3.
Те ж саме зазначає інший арабський письменник того часу Ібн-Русте:
“городів у них велика кількість”4. Існує свідчення єпископа Брунона
(відвідав Київ у 1006 р.), яке, очевидно, стосується Змійових валів і
показує їх оборонне призначення5. Арабський письменник Аль-Бекрі,
описав як будують слов’яни свої фортеці: вибирають місце укріплення,
викопують рів, а землею з нього насипають вал і зміцнюють його
дошками6. Персидський географ Гардізі у своїй праці “Краса
оповідань” (1049-1053 рр.) писав про набіги мадяр на слов’ян і про
побудову фортець для захисту7.
Першими давньоруськими авторами, які описали будівництво
1
Маврикий. Тактика и стратегия / Перевод с латинского капитана Цыбышева. – СПб.,
1903 // http://xlegio.ru/sources/maurikios/maurikios.htm.
2
Диакон Лев. История. – М.: Наука, 1988. – 239 с.
3
Гаркави А.Я. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских (с конца
VІІ в. до конца Х в.). – СПб., 1870. – С. 125.
4
Там само. – С. 268.
5
Диакон Лев. История. – М.: Наука, 1988. – С. 175.
6
Известия Ал-Бекри и других авторов о руси и славянах. – СПБ., 1878. – Ч. 1. –
С. 30-39.
7
Гардини Абу Саид. Украшение известий / Текст воспроизведен по изданию:
Материалы по истории туркмен и Туркмении. – М.: Ин-т Востоковедения, 1939. – Т. 1. –
С. 1-48.
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“городів”, вибір місця для них, їх облогу і приступ, були сучасники й
очевидці подій – літописці. У той час військовому чиннику в житті
давньоруського суспільства надавалася дуже велика роль. Це було не
копіюванням звичок і традицій якихось народів і держав, а
необхідністю тогочасного існування. Тільки так можна було вижити в
оточенні племен і держав, що хотіли підкорити чи знищити спочатку
слов’янські племена, а потім і Давньоруську державу. Перебіг подій, у
тому числі й військового характеру, частково знайшов своє
відображення у літописах. “Повість врем’яних літ”1, Лаврентіївський2,
Іпатіївський3, Никоновський4 та інші літописи приділяють значну
увагу військовій справі наших предків, описують окремі битви, облоги
міст, походи, і тому є важливими джерелами для дослідження. Частина
пам’яток писемності з ХІ–ХІІ ст. дійшло до нас у збірниках, що
переписувалися значно пізніше у ХІV–ХVІ ст. і мають декілька
редакцій. Так, до нас дійшли дві основні редакції та кілька списків
(варіантів редакцій) “Повісті врем’яних літ”. У той же час чимало
пам’яток писемності пропало безповоротно.
Описуючи життя князів, воєвод, набіги ворогів, міжусобні війни,
літописці торкалися питань побудови укріплень у ,,городах”, зведення
оборонних ліній з міст і фортець, розміщення бродів, мостів, заходів з
підготовки доріг перед маршем, викопування колодязів для
водопостачання, створення польових укріплень тощо. Але ці описи
мають поверховий характер і не завжди зрозумілі, тому їх можна
використовувати з певною долею сумніву.
Інформативним джерелом дослідження є понад 600 мініатюр,
розміщених у Кенігсберзькому (Радзивилівському) літопису5. Вони
ілюструють події часів Давньоруської держави очима художника. При
уважному розгляді мініатюр можна побачити багато того, що не
відображено в тексті літопису. Це особливості побудови міст, форми
оборонних споруд, облоги фортець тощо.
Малюнки і картини, що дійшли до нас, стосуються також
джерельної бази дослідження. Вони дають можливість побачити через
призму поглядів художника історичні пам’ятки або їх залишки, що
існували в часи Київської Русі. Особливої цінності такі пам’ятки
набувають тоді, коли людина особисто бачила їх і намагалася
відобразити реально. Так, голландський художник А. ВенВестерфельд, який відвідав Київ у 1651 р., залишив нам малюнки не
тільки залишків давньоруських соборів, а й Золоті ворота з оборонної
1

Повесть временных лет. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. – Ч.1. – 404 с.
Полное собрание русских летописей. Лаврентьевская летопись. – М.: Языки
русской культуры, 1997. – Т. 1. – 496 с.
3
Полное собрание русских летописей. Ипатьевская летопись. – М.: Наука, 1962. –
Т. 2. – XVI – 938 стб. – 87 с.
4
Полное собрание русских летописей. Патриаршая или Никоновская летопись. – М.:
Наука, 1965. – Т. 9. – 256 с.
5
Полное собрание русских летописей. Радзивиловская летопись. – Л.: Наука, 1989. –
Т. 38. – 344 с.
2
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системи Ярослава, що є цінним при проведенні дослідження.
Незважаючи на свою специфічність, важливими слід вважати
актові джерела, які на час їх створення призначалися для встановлення
тих чи інших правових, регулюючих суспільні відносини норм. Актові
джерела творилися практично від початків писемної історії – від
договору Олега з Візантією в 911 р. Щоправда, у давнину такого
терміна як акт, актові матеріали на Русі не вживали, аж до ХV ст. усі
державні та приватні документи називалися грамотами, листами1.
Давньоруський правовий кодекс „Руська Правда”, створення якого
пов’язують з іменем Ярослава Мудрого та його синів, містить урок
мостникам. В ньому вказано винагороду людям, які будували і
доглядали мости та дороги2.
Епіграфічні пам’ятки, як вид письмових джерел, у часи Київської
Русі висікалися чи видряпувалися на стінах будівель, цеглі, ливарних
формах, каменях тощо. Так, існують написи на стінах Софійського
собору. Один з них розповідає про мир, укладений біля Києва на
Желяні між київським князем Святославом Ізяславичем, Володимиром
Мономахом і Олегом Святославичем. В літописах про цей мир згадки
нема. З 1068 р. зберігся напис на Тмутораканському камені про те, як
князь Гліб взимку по льоду міряв море від Тмуторакані до Корчева
(сучасна Керч)3.
Важливе місце серед джерельної бази дослідження військовоінженерної справи Київської Русі мають здобутки археологічної науки.
Речова база дослідження, особливо довгочасної фортифікації, доволі
значна. Хоча Київська Русь залишила власні писемні пам’ятки, проте
надзвичайно інформативною є матеріальна культура, серед якої
укріплення “городів”, фортець, феодальних замків є доказом її
високого розвитку. Давньоруські старожитності дають у руки
дослідника релікти історичної дійсності – речові рештки героїчного
минулого нашої землі. Археологи відкрили і частково чи повністю
розкопали значні укріплення Київської Русі, які своїми масштабами
вражають навіть наших сучасників. Це гігантські вали у Середньому
Подніпров’ї, оборонні споруди в Києві, Чернігові, Новгороді,
Переяславі, Володимирі, Білгороді, Ладозі тощо.
Доволі наочними та інформативними є реконструкції укріплених
пунктів чи окремих оборонних споруд. Це реконструкції:
Б.О. Рибакова (давньоруського укріплення Х ст. у м. Білгороді; замку
Володимира Мономаха у Любечі), М.П. Кучери (Змійових валів,
зрубних та перекладних конструкцій цих валів), О.Г. Арапової
(Ладозької фортеці ХІІ ст.), П.М. Третьякова (городища Березняки),
1
Макарчук С. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій. – Львів: Світ, 1999. –
С. 55.
2
Правда Руска. Памятник законодавчий прав руского з ХІ віку / Уложив др. Кость
Левицкий // Часопись правнича. – Львів, 1895. – Рочник 5. – С. 141-191.
3
Макарчук С. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій. – Львів: Світ, 1999. –
С. 21.
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І.І. Ляпушкіна (східнослов’янського укріпленого поселення ІХ ст.),
М.М. Івлєва (укріплень міста Ярослава із Золотими воротами),
В.В. Хвойки (оборонного валу в м. Білгороді), П.О. Раппопорта
(дерев’яних оборонних стін ХІ–ХІІ ст. та ХІІ–ХІІІ ст., воріт
давньоруського міста), М.В. Красовського (заборол), Ю.С. Асєєва
(Київських Софійських воріт з оборонної системи Володимира;
Золотих та Лядських воріт з оборонної системи Ярослава),
В.М. Гончара (Печерського монастиря-фортеці ХІІ–ХІІІ ст.; головної
брами Печерського монастиря з Троїцькою церквою в системі
кам’яного муру ХІІ–ХІІІ ст.), Є.М. Загорульського (воріт
давньоруського Мінська), Б.О.Тимощука (оборонної системи
Ленківецького і Ломачинського поселень) та багатьох інших
реконструкцій вказаних та не названих авторів.
Багато зі здобутків археологів з тих чи інших причин не
опубліковано. При розкритті теми доцільно використати польові звіти
Наукового архіву Інституту археології НАН України. Виконанню
поставленого завдання сприяє те, що значна частина археологічних
досліджень періоду Київської Русі проводиться безпосередньо в
Україні.
Часто вчені, які досліджували військово-інженерну справу даного
періоду, по-різному підходили до призначення, будови й можливості
застосування тих чи інших фортифікаційних форм. Завдяки
наполегливій праці істориків і археологів у ХХ ст. були зроблені
значні відкриття у фортифікаційному будівництві Давньоруської
держави. Це дало змогу зовсім по-іншому поглянути на місце і роль
захисних споруд у загальній системі оборони Київської Русі.
До джерельної бази дослідження слід віднести колекції музеїв
(Національного музею історії України, Національного науковоприродничого музею НАН України (археологічний музей), Музею
історії м. Києва тощо). Там зберігаються інструменти, що
використовувалися при будівництві споруд, у тому числі й оборонних;
залишки цегли, дерева з укріплень; реконструкції оборонних споруд
давньоруських “градів” тощо.
Застосування методів порівняння й аналогій дає можливість
використати лінгвістичні джерела. З давньоруських часів дійшла до
нас певна історична інформація – гідроніми (назви рік, озер, морів,
боліт), топоніми (назви країв і місцевостей), етноніми (назви племен і
народів), аноніми (прізвища й імена).
Серед усних джерел інформативними є легенди, билини, казки. У
них наш народ намагався відобразити не тільки історичні події,
національних героїв, а й свої сподівання. Доволі цікавими є легенди
про побудову підземного ходу між Києвом і Черніговом; про
особливості будівництва підземних ходів під давньоруськими
“градами”, використовуючи при цьому настій спеціальних трав тощо.
Проте до змісту цих джерел потрібно ставитися доволі обережно.
Зображення на речах, особливо з дорогоцінних матеріалів
(торевтика), що дійшли до нас, є інформативним джерелом. Так,
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певний інтерес представляє золота пластина із зображенням
оборонних споруд давньоруського Роденя.
Для розуміння процесів, явищ далекого минулого іноді корисно
використати документи більш пізніх часів, що увібрали в себе досвід
багатьох поколінь. До них слід віднести положення статутних
документів. Першою спробою узагальнення всіх ратних досягнень (у
тому числі й військово-інженерних) за попередні століття став „Статут
paтних, гарматних та інших справ, що стосуються воєнної науки”
О.М. Родошевського (Михайлова). У цій праці дані правила „Про
будову довгочасних укріплень, спорудження стін, башт, стрільниць,
ровів, узрубів, розкатів, турів і розміщення воріт”, де, окрім усього
іншого, викладені особливості спорудження оборонних споруд
відповідно до місцевості, визначено деталі всіх фортечних будівель із
докладним описом правил для ведення їх облоги та оборони. Проте
статут не міг увібрати в себе всього досвіду побудови укріплень на
Русі, крім того, багато в чому він повторював положення іноземних
джерел з цього питання1.
Отже, труднощі в дослідженні стану військово-інженерної справи
Давньоруської держави ІХ – І пол. XIII ст. полягають у тому, що
окремо взяті джерела містять мало необхідної інформації. Стислість
описів, незнання літописцями військової справи й ряд суперечностей,
які виявляються при звірці різних документів, що стосуються тієї самої
події, ще більше ускладнюють роботу. Лише глибоке вивчення
писемних, речових, лінгвістичних та етнографічних джерел може дати
реальний результат у дослідженні військово-інженерної справи
Київської Русі. Всебічність і критичність при розгляді питань
зародження і розвитку фортифікації на Русі дає змогу визначити
подальші кроки щодо проведення комплексного дослідження
військово-інженерної справи у добу Київської держави. Це доповнить
існуючі знання стосовно всієї військової справи, що існувала на Русі,
та
сприятиме
військово-патріотичному
вихованню
військовослужбовців Збройних сил України.

1
Родошевский А.М. Устав ратных, пушечных и других дел, касающихся до военной
науки. – СПб., 1777. – Ч. 1. – С. 190.
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Ідзьо В.С. (Москва)
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
В СЕРЕДИНІ XVII СТОЛІТТЯ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СВІТОБАЧЕННЯ
У статті стверджується, що значні політичні й економічні у
Західній Європі призвели до внутрішніх та зовнішніх суперечностей у
Польському королівстві. що й породило національно-визвольну війну
українського народу за своє національне та соціальне визволення.
Найважливішою подією в Європі 40-50-х рр. XVII ст. була
боротьба українського народу з сусідами, Польським королівством та
Московським царством за відновлення української державності.
Власне, у цей час у свідомості українського народу зароджується
переконання, що він такий же великий народ, як польський і рівний
йому й має не менш славну історію, витоки якої сягають епохи
стародавньої України-Русі ІХ-ХІІІ ст.1
Таке самоусвідомлення дало змогу українському народові вже в
XVII ст. поставити перед європейською політичною думкою питання
про необхідність визнання незалежності Української держави.
Вирішити це політичне завдання намагався гетьман України Богдан
Хмельницький, який задля цього розгорнув широкомасштабну
дипломатичну діяльність не тільки з країнами, що межували з
Україною, а й з такими далекими країнами, як Венеція, Франція, Італія
та Московське царство.
Про широкомасштабність політики українських можновладців того
часу ми дізнаємося з дипломатичних донесень венеційських послів,
дожу і сенату Венеції, а також із архіву Терло, який вів секретар
Олів’єра Кромвеля в Англії2.
Одночасно з широкомасштабними переговорами в Європі, гетьман
України Богдан Хмельницький проводив також переговори з
Московською державою. Як засвідчують джерела, дипломатичні
відносини гетьмана Богдана Хмельницького з Московським царством
розпочалися на зорі української державності. Богдан Хмельницький
розпочав переговори з Москвою і попросив у царя військової
допомоги, однак московський уряд відмовив, посилаючись на “Вічний
мир з Польщею”.

1
Архангельский С.Н. Украинский вопрос и Польша в середине XVII века. Учёные
записки Горьковского государственного университета. – Горький, 1957. – Вып. XLIII. –
C. 79-80.
2
Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – К., 1954. – С. 234-245.
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Український історик ХІХ ст. М. Костомаров вважав, що
Б.Хмельницький не мав наміру йти в підданство до Московської
держави, що переговори з нею були мудрим дипломатичним ходом
гетьмана для того, щоб штовхнути у війну й ослабити в останній двох
ворогів, Польщу і Московію1. Скоро Богдан Хмельницький укладає
Зборівську угоду і становище України змінюється. Українському
гетьману більше не потрібне підданство Москви, яка внаслідок
укладеної угоди сама побачила наростання могутності Української
козацької держави, тому поспішила розпочати переговори про
"приєднання України до Росії".
Однак Богдан Хмельницький уже не хотів підданства, а тільки
союзу з Москвою для спільної боротьби проти поляків, і власне, тільки
після укладення такого союзу московський уряд почав діяти більш
активно.
Такі союзні відношення з Московським царством дали можливість
Богдану Xмельницькому остаточно утвердити державність в Україні.
Утвердивши державність, зробивши Україну незалежною державою,
гетьман Богдан Хмельницький вважав, що ситуативний військовий
союз із Московським царством вичерпав свої функції і розірвав з
Москвою взаємовідносини, уклавши союз зі Швецією, з її королем
Карлом Х2.
У час, коли на хвилі українського національного руху
зароджувалась Українська держава, ми спостерігаємо в Європі низку
національно-визвольних рухів у Португалії, Англії, Каталонії, Сицилії
та Південній Італії, де народні маси звалювали монархічні режими і
зароджували народно-республіканський лад3.
Італійський історик Майо Ліно Бізаччоне, книга якого “Історія
громадських воєн нашого часу” вийшла в Болоньї в 1653 р., розповів
усій Європі про становлення Української козацької держави. Праця
розповідає про революцію в Англії і закінчується війною між
Польщею й Україною4.
Отже, на фоні великих воєн у Європі відбувається велика війна в
Польщі, що завершується відновленням незалежності України.
Цей процес був закономірним, оскільки в період відновлення
Української держави в XVII ст. змінювалася вся Європа, вона несла
нові порядки на Схід і зокрема в Україну. За Ельби в Польщі та
Україні відбувалися переміни, що змінили статус народів, які входили
до її складу, зокрема статус України. Передові економічні відносини в
країнах Центральної та Західної Європи змінили економічні відносини
1

Костомаров Н. Полное собрание сочинений. – М., 1909. – Т. Х. – С. 354-355.
Пичета В.В. Внешняя политика России при царе Алексее Михайловиче. – М., 1912.
– Т. ІІ. – С. 96-105.
3
Архангельский С.И. Народно-освободительные движения в Юго-Западной Европе в
период английской революции // Доклады и сообщення Института истории АН СССР. –
М., 1954. – Вып. 3. – С. 23-29.
4
Bisaccione. Historia delle guerre civili. – Bolonia, 1653. – S. 522-628.
2
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в Польщі, за якими послідували зміни політичні та правові, що
заставило Польщу переймати економічну та політичну структуру
таких тоді передових країн, як Нідерланди, Англія, німецьких
королівств та князівств.
У цей час у Західній Європі докорінно змінилася економічна
система, внаслідок чого змінилася й політична система. При такій
ситуації мимоволі змінювалась і політична структура Польщі, що дало
змогу Україні, як її колишній складовій відновити політичну
незалежність від Польського королівства1.
За таких умов українські магнати пропольської орієнтації –
Вишневецькі, Черкаські неспроможні були утримати польський вплив
в Україні, хоча польська державна машина намагалася затримати в
Україні польські порядки і приборкати запорозьке козацтво, одне із
складових української державності.
Польський сейм затвердив надані ще в 1590 р. обширні землі
України магнатам та шляхті, яка, підтримана католицькою церквою
несамовито експлуатувала український народ, посягнувши на його
закони та стародавні права2.
Однак утвердження польського варіанта державності в Україні не
відбулося за умов впливу Франції, Англії, німецьких князівств, які
своїми демократичними змінами почали впливати на Польщу.
Магнати і шляхта сприйняли децентралізацію Німеччини за зразок
політичного і громадського життя для Польщі, що відразу позначилося
на політичній структурі Польщі й України, яка внаслідок
децентралізації Європи, а згодом і Польщі, зуміла відродити в XVI ст.
автономію, а в XVII ст. – повну незалежність від Речі Посполитої.
З’ясуємо, які причини привели європейське, польське суспільство
до децентралізації, що дала незалежність Україні. Джерела
засвідчують, що в цей час найбільші міста Польщі: Гданськ, Краків,
Познань самостійно вели торгівлю з Англією, Голландією, німецькими
містами та Венецією і не потребували втручання в свою торговоекономічну і навіть політичну діяльність влади польського короля.
Українські ж міста Львів, Київ та інші вели окрему
зовнішньополітичну й економічну діяльність з Московською
державою, Туреччиною, Кримським ханством, Молдавією і теж не
потребували втручання влади польського короля. Економічна
могутність українських земель, які в цей час торгували як з країнами
Центральної Європи, так і Східної, Татарським ханством, Московією
дало змогу в Україні, окрім економічних вимог, висувати польській
короні і політичні вимоги, а саме – відновлення державності України.
Російські джерела повідомляли, що в Україні велася велика
підготовка до повстання. Українська еліта задля визволення з-під
влади Польщі самостійно вела переговори з іноземними державами,
1
2

Рутковский Я. Экономическая история Польши. – М., 1953. – С. 137-138.
Павлищев Н.И. Польская анархия. – СПб., 1887. – Т. І. – С. 98-99.
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зокрема з Московським царством, Молдавським князівством та
Туреччиною1.

Подальші події в Україні згідно зі свідченнями європейських джерел,
розвивались так, що ні військова окупація України Польщею, ні
економічні санкції проти України не змогли зломити пориву українського
суспільства до відновлення української державності.
Нависла загроза війни над Україною з боку Польщі лиш укріпила в
думках українських можновладців в 20-30 рр. XVII ст. про необхідність
народно-визвольної боротьби українського народу проти Польщі. Велику
роль у підготовці до цієї боротьби відіграла еліта української нації –
запорозьке козацтво. Наступний період боротьби по відновленню
української державності припадає на період 1648-1654 рр., коли на арену
виходить такий знаменитий діяч як гетьман Богдан Хмельницький, який
очолив Україну і зумів утвердити відновлену українську державність у
Європі.
У щоденнику Станіслава Освенцима, що охоплює 1643-1651 рр.,
Богдана Хмельницького вважають головною фігурою, яка очолила війну
України проти Польщі2. Даремно польський король обіцяв послаблення
тиску полонізації на Україну та повну автономію, рух до відновлення
державної незалежності України набув таких масштабів, що його не
можна було зупинити.
Утвердженню української державності сприяло також велике
повстання проти свавілля магнатів у Великій Польщі, Мазовії, Малій
Польщі, Підляшші, Галицькій Русі.
Отже, утвердження України отримало перше дипломатичне визнання.
Першою країною, яка визнала незалежність України, було Московське
царство, другою – королівство Швеції.
З першою був укладений військово-політичний союз, який ще за життя
Богдана Хмельницького був розірваний, з другою – довготривалий союз,
який популяризував у Західній Європі незалежність України де-факто як
від Польщі, Туреччини, так і від Московського царства.
З метою закріплення української незалежності шведський король Карл
Х вторгся в Польщу, що поставило її перед загрозою втрати незалежності3.
Таким чином, зауважимо, що значні політичні й економічні зрушення
в Західній Європі, революції в Англії, Нідерландах, Німеччині сприяли
зміні політичного та економічного ладу Польщі. Цей рух у Західній Європі
призвів до внутрішніх та зовнішніх суперечностей у Польському
королівстві, що й породило національно-визвольну війну українського
народу за своє національне та соціальне визволення. Кінцевою метою руху
в Західній Європі стало наведення нового ладу в Польщі, відновлення
української державності на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким,
ключову роль у якій відіграло запорозьке козацтво.
1
Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. – М., 1953. – Т. I. –
С. 64-65.
2
Дневник Освенцима // Киевская старина. – К., 1882. – февраль. – С. 370-371.
3
Архангельский С.Н. Украинский вопрос и Польша в середине XVII века. Учёные
записки Горьковского государственного университета. – Горький, 1957. – Вып. XLIII. –
C. 86-87.
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Федотова О.О. (Київ)
ЦЕНЗУРНІ ОБМЕЖЕННЯ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО НАДБАННЯ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
В ДОЖОВТНЕВУ ДОБУ
У статті досліджуються історичні витоки контролю за духовним
надбанням українського народу, а також розглядаються основні
етапи еволюції цензури друкованих видань протягом дожовтневого
періоду. Автор доводить, що феномен цензури виник задовго до появи
перших цензурних установ і тому є набагато ширшим та складнішим
явищем.
Відображення сутності такого соціально-культурного феномену як
цензура безпосередньо потребує звернення до її витоків, що беруть
свій початок у давніх цивілізаціях. Те, що сьогодні ми розуміємо під
політичною цензурою, виникло тоді, коли одна група людей, у руках
яких була зосереджена влада та переважна частина матеріальних
ресурсів, з метою утримання їх, нав’язала свою волю іншим.
Завданням нашої розвідки є відтворення витоків та основних етапів
еволюції цензури духовного життя українського народу впродовж
дожовтневої доби.
Одразу після прийняття християнства цензуру було введено і в
Київській Русі. Із появою рукописних книг релігійного характеру, що
надходили до фондів монастирських бібліотек з Болгарії та Візантії, у
полі зору духовенства знаходилися процеси їх написання, перекладу та
розповсюдження.
Візантійські богослови, у свою чергу, готували списки літератури,
забороненої для широкого користування. Надійшовши до Київської
Русі, ці переліки отримали назви списків “істинних” і “ложних” книг.
До списків “ложних” творів відносилася література, що підлягала
забороні для бібліотечного користування, а до переліків “істинних”
книг зараховувалися твори, схвалені церквою до прочитання. До
“ложної” літератури відносилися апокрифи. І це не випадково, бо саме
ці книги вміщували різного роду практичні поради щодо розуміння
природних явищ1.
Згодом, у ІХ ст. згадані типи списків було внесено не лише в
“Ізборник” Святослава і “Тактикон” Никона Чорногорця, а й у перший
слов’янський покажчик, що увійшов до “Погодинського Номоканона”
– збірника статутного типу.

1
Каракоз О. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву
(1917 – 1939 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2006. – С. 9.
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Починаючи з 1280 р. духовенство включало “Списки апокрифічних
творів” у “Корнічу” та “Церковний устав” – правничі збірники
своєрідних законів церковної та громадянської влади, спираючись на
які духовенство контролювало соціальний розвиток суспільства.
Монастирські бібліотеки в ході обслуговування читачів орієнтувалися,
у першу чергу, на відповідність творів спискам “істинних” книг, хоча і
збирали та зберігали всі рукописні тексти1.
Виникнення друкарства сприяло оформленню цензури на рівні
церкви та держави, що намагалися здобути владні переваги над
книгодрукуванням.
Характерно, що в Російській імперії в ХVIII ст. духовна цензура
вже підкріплювалася державною. Розглядаючи основні етапи еволюції
ідеологічної цензури, слід підкреслити, що її становлення в Україні
мало свої характерні особливості. Йдеться про ті типові властивості
цензурної політики за часів Російської імперії, які безпосередньо
вплинули пізніше і на радянську цензуру. Передусім це знайшло
вираження в перешкодах діючої влади щодо отримання і
розповсюдження інформації, а також порушенні національних прав
українського народу.
Заборона української літератури на державницькому рівні почалася
в період правління Петра І. Так, відомим циркуляром від 5 жовтня
1720 р. приписувалося:
“В Киево-Печерской и Черниговской типографии вновь книг
никаких, кроме церковных прежних изданий, не печатать… дабы
никакой розни и особливого наречия во оных не было”2.
І треба відзначити, що цього наказу дотримувалися всі друкарні
Східної України, оскільки вони не видрукували протягом VIII ст.
жодної книги україномовного характеру. Саме станом жорсткого
цензурного контролю за книгодрукуванням і забороною українського
друкованого слова безпосередньо пояснюється той факт, що тогочасна
українська література у переважній більшості існувала як рукописна. З
того приводу найпомітніші праці шкільної драматургії, художні твори,
козацькі літописи, поезії, філософські розвідки дійшли до нас у
рукописній формі.
Значення цензури як всеосяжної системи нагляду за друком і
літературою було підтверджене наказами 15 січня 1783 р. і 16 вересня
1796 р. Внаслідок цих директив були засновані цензурні комісії в ряді
міст (Петербург, Москва, Рига, Одеса) і на митниці. В 1800 р. за часів
правління Павла I був заборонений ввіз іноземних книг і прийнято
рішення про підпорядкування всіх провінційних цензурних комісій
центральній петербурзькій. Надалі завдання цензури, організація й
порядок діяльності її установ визначалися в Росії спеціальними
уставами.
1
2

Там само.
Скабычевский А.М. Очерки истории русской цензуры. – СПб., 1892. – C. 5.
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Певні цензурні компроміси стали можливими лише у І пол. ХІХ ст.,
коли “література малоросійською мовою” здобула право видаватися у
Москві та Петербурзі. Розпочався активний процес утвердження
української літератури на основі її самодостатності. Досить скоро
українські книги, що передбачалися імперською владою для
використання їх на хутірному рівні, вийшли за окреслені цензурні
межі й заявили про себе гостротою поставлених у них національнокультурних питань. Висвітлені проблеми суперечили імперській
політиці. Державна влада відреагувала у ІІ пол. ХІХ ст. посиленням
репресій проти духовних надбань українського народу.
З фондів публічних бібліотек почали активно вилучати
україномовні видання, у яких йшлося про національну самобутність.
За наказом Міністерства духовних справ та народної просвіти в 1824 р.
було вперше проведено масову “чистку” фондів публічних бібліотек,
внаслідок якої знищено сотні книг.
Про посилення цензури засвідчило створення Верховного
цензурного комітету (1826 р.), до основних завдань якого входив
також адміністративний нагляд за комплектуванням фондів публічних
бібліотек. Головним завданням імперської влади було не допустити
поширення серед населення тих видань, зміст яких суперечив
державній політиці та ідеології, тому твори, що не відповідали цим
вимогам, вилучалися та знищувалися1.
Імперська влада систематично видавала цензурні директиви, що
були добре підготовлені на правовому рівні, як-от:
“Во всех вообще произведениях печати следует не допускать
нарушения должного уважения к учению и обрядам христианских
исповеданий, охранять неприкосновенность верховной власти и её
атрибутов, уважение к особам царствующего дома, непоколебимость
основных законов, народную нравственность, честь и домашнюю
жизнь каждого.
Цензура обязана отличать благонамеренные суждения и умозрения,
основанные на познании Бога, человека и природы, от дерзких и
буйственных мудрствований, равно противных истинной вере и
истинному любомудрию. Она должна притом различать творения
дидактические и учёные, назначаемые для употребления одних
учёных, с книгами, издаваемыми для общенародного употребления.
Не следует допускать к печати сочинений и статей, излагающих
вредные учения социализма и коммунизма, клонящиеся к потрясению
или ниспровержению существующего порядка и к водворению
анархии.
Не допускаются к печати статьи:
1) в которых возбуждается неприязнь и ненависть одного сословия
к другому;
1
Каракоз О. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву
(1917 – 1939 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2006. – C. 10.
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2) в которых заключаются оскорбительные насмешки над целыми
сословиями или должностями государственной или общественной
службы”1.
Як бачимо, дожовтнева цензура ґрунтувалася на чіткому
законодавчому забезпеченні.
У Наддніпрянщині український книговидавничий рух перервали
жорстокі репресії. Їхній ініціатор – міністр внутрішніх справ Росії
П.Валуєв став виразником позиції тодішніх російських урядових кіл,
переляканих розвитком національних рухів у Польщі й Україні.
1862 р. розпорядженням Валуєва заборонено недільні школи, деякі з
українських освітніх діячів були арештовані і вислані до Сибіру. У
відповідь
на
подання
про
надрукування
підготовленого
П.Морачевським українського перекладу Євангелія міністр заборонив
друкування не тільки Євангелія, а й будь-яких книг українською
мовою, крім художньої літератури. В інструкції від 30 липня 1863 р.,
інформуючи міністра освіти про цю заборону, він зауважив: “ніякої
окремої малоросійської мови не було, нема і не може бути”2.
Валуєвський циркуляр завдав непоправної шкоди справі
українського книговидання, яке починало активно розвиватися. Якщо
1862 р. у Російській імперії вийшло 40 українських книг, то впродовж
1863 р. – 15, а в наступні роки публікувалися лише окремі книги,
зокрема фольклорні збірники і два різні видання “Кобзаря”, здійснені
1867 р. у Петербурзі Д.Кожанчиковим та І.Лисенковим.
У 1865 р. імперська цензура видала найвищий указ “про дарування
деяких полегшень і зручностей вітчизняному друку”, випущені
“Тимчасові правила про цензуру і друк”, що проіснували більше 40
років. Створюється Головне керівництво в справах друку при
Міністерстві внутрішніх справ, що відало також книготоргівлею,
бібліотеками, друкарнями. Від попередньої цензури звільнялися
періодичні видання в обох столицях, а також усі оригінальні твори
обсягом не менше 10 друкованих аркушів і всі перекладні обсягом не
менше 20 аркушів. Для окремих видань, звільнених від цензури,
передбачалося “у випадку порушення в них законів” переслідування
винятково по суду. Для періодичних видань “у випадку заміченого в
них шкідливого напрямку” встановлювалося т.зв. “правило 3
застережень” в адміністративному порядку: у випадку отримання
подібних попереджень протягом одного року видання закривалося
назавжди. Однак уже в 1872 р. судовий порядок був замінений
адміністративним: книга могла бути заборонена за рішенням

1
Горяева Т. М. Советская политическая цензура (История, деятельность, структура)
// Исключить всякие упоминания … Очерки истории советской цензуры. – Мн.; М.,
1995. – С. 15.
2
Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів: Ін-т
українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2002. – 520 с.
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“Комітету 4 міністрів”. В 1865-1905 рр. конфісковано й знищено 218
книг, закрито близько 30 періодичних видань1.
Крім “загальної” цензури, що підпорядковувалася Міністерству
внутрішніх справ, створюється т. зв. “бібліотечно-педагогічна”
цензура, яку здійснював Окремий відділ Ученого комітету
Міністерства народної освіти. Він періодично видавав зразковий
каталог книг, допущених в учнівські й безкоштовні народні
бібліотеки-читальні. Видання, що не одержали такого грифу,
виключалися зі складу масових бібліотек. Крім цього, видавали ще й
окремий покажчик книг, недопущених у публічні бібліотеки.
Емський указ (1876 р.) та наступні директиви зумовили крайню
категоричність і суворість подальшого проведення царським урядом
цензурної політики в Україні. Названий документ, зокрема, забороняв
видання будь-яких книжок українською мовою, крім історичних
документів, етнографічних матеріалів і дозволеної цензурою
художньої літератури. Для реалізації поставленої мети було
підготовлено спеціальні державні документи – “Правила про безплатні
народні читальні та порядок нагляду за ними” (1888 р.), “Алфавітні
списки творів друку, які забороняється поширювати в публічних
бібліотеках” (1894 р.), якими вводилася чітка регламентація мовного
складу фондів публічних бібліотек, наявності україномовної книги2.
Зокрема, вилученню підлягали твори Б.Грінченка, М.Стасюка,
С.Черкасенка, А.Шаблієнка, де йшлося про самобутність українського
народу. Внаслідок означених акцій українська преса й література
фактично опинилися поза законом.
Безпосередньою реакцією на Емський указ стало заснування
М.Драгомановим за дорученням Київської громади Вільної
української друкарні в Женеві.
Драгоманівські видання нелегальними каналами пересилалися в
Україну, але поліційний контроль був достатньо дієвим, щоб не
допустити їх масового розповсюдження. Дійти до широких кіл читачів
могли тільки легальні публікації, вихід яких у світ був зведений до
мінімуму цензурним режимом. Ставлення російської імперської влади
в центрі і на місцях до українських видань визначалося як
демократичним спрямуванням більшості з них, так і прагненням
урядових кіл не допустити перетворення української мови в
повноцінний засіб суспільної комунікації. В конкретних випадках
дозволи або заборони друкування були пов’язані з коливаннями
урядової політики між спробами обмежених ліберальних реформ і
тенденцією до цілком авторитарного правління. Більше або менше
свавілля цензорів визначалося і неоднаковим тлумаченням ними
діючих правил, різними поглядами щодо можливих наслідків
впровадження їх у життя. За даними архіву київського окремого
1

Там само.
Каракоз О. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та форми прояву
(1917 – 1939 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2006. – С. 9-10.
2
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цензора, в 1894 р. заборонено друкувати 50 назв, у тому числі кілька
оповідань Марка Вовчка, український переклад “Зачарованого місця”
М.Гоголя, підготовленого Ц.Білиловським альманаху “Складка”,
збірник народних пісень М.Лисенка, окремі твори Л.Глібова,
М.Кропивницького, М.Коцюбинського. Впродовж 1903 і наступних
років не допущено до друку навіть таких далеких від будь-якої
політики книг, як збірка дитячих казок, брошури про Олександра
Македонського, Кирила та Мефодія, науково-популярні книжечки про
вулкани й фізіологію людини, порадник для вагітних жінок і молодих
матерів. Нестабільність українського книговидання, тривалість
періодів застою наочно відображають наявні бібліографічні посібники
і каталоги україномовних видань1.
Однак самодержавній владі, очевидно, вживані заходи щодо
утисків української культури здавалися недостатніми. Імператорська
комісія рекомендувала цілком заборонити ввезення і публікацію
українських книг, користуватися українською мовою на сцені (на інші
мови було перекладено навіть слова українських пісень, які
виконувалися в театрі), а також закрити “Київський телеграф” і
припинити субсидування галицької газети “Слово”2. Міністерство
освіти дістало розпорядження заборонити викладання в початкових
школах будь-які дисципліни українською мовою, вилучити зі
шкільних бібліотек книжки, написані або українською мовою, або ж
українофілами, замінити вчителів-українофілів на росіян3.
Окреслені шовіністичні заходи не могли не викликати акцій
протесту серед української інтелігенції, спрямованих проти всіх форм
національного гноблення.
Досить
докладний
проскрипційний
список
заборонених
українських видань склав знаний мистецтвознавець П.Рулін. До нього
потрапили найкращі суспільно-політичні, наукові й літературні твори
українських авторів, обмежені царською цензурою для загального
використання. І це цілком зрозуміло, зважаючи на сміливість
висловлених у них національно-патріотичних ідей4.
З поданих до 1903 р. на розгляд цензури 230 рукописів українських
текстів вдалося видати близько 80.
Революційні події 1905 р. змогли певним чином ненадовго зняти
цензурні заборони. 24 листопада були введені в дію “Тимчасові
правила”, що стосувалися періодичної преси і замінили попередню
цензуру наступною (каральною). Цензурні органи одержали право на
арешт окремих номерів періодики з одночасним порушенням судового
1
Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів: Ін-т
українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, 2002. – С. 369.
2
Там само.
3
Скабычевский А.М. Очерки истории русской цензуры. – СПб., 1892. – 340 с.
4
Очеретянко В. Політична цензура в системі контролю за особистістю та
суспільством: До 80-річчя створення рад. цензури // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. –
1998. – № 1/2 (6/7). – С. 71.
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переслідування, якщо в них виявлялися “ознаки злочинних діянь”.
“Тимчасовими правилами” від 26 квітня попередньої цензури були
позбавлені і всі неперіодичні видання. Відтепер книги могли бути
конфісковані винятково в судовому порядку, для періодики була
передбачена система штрафів, що накладалися адміністрацією. В 1906
– 1916 рр. конфіскації зазнали близько 1000 книг, але більшість їх,
особливо виданих у роки революції 1905-1907 рр., встигли проте
одержати поширення до порушення карного переслідування. Новими
умовами скористалися всі політичні партії, що розгорнули широку
видавничу діяльність.
Оскільки загальні умови для розвитку національної видавничої
справи залишалися не дуже сприятливими, функції центру по
друкуванню української книги на тому етапі взяла на себе Галичина,
що входила до складу Австро-Угорщини. В Галичині умови для
розвитку української культури на національній основі були
незрівнянно сприятливішими, ніж на землях, підвладних Російській
державі. Імперія Габсбургів принаймні не заперечувала існування
українців як окремого народу. Цензурні обмеження були пов’язані
насамперед зі змістом видань, а не з їх мовою. З впровадженням з
60-х рр. ХІХ ст. в Австро-Угорщині конституційного ладу, попередню
цензуру було скасовано, але прокуратурі надавалося право
конфісковувати надруковані тексти з політичних та інших мотивів.
Проте існувала можливість легального відстоювання політичних прав
українською більшістю населення краю. Чинниками культурного
життя стали національні освітні та інші товариства, що суттєво
сприяли інтенсифікації національного книговидання.
Усього в 1909 р. на Галичині працювало понад 30 видавництв, а в
Східній Україні: в Києві, Полтаві, Одесі та інших містах – 17. За 17981916 рр. вийшло понад шість тисяч назв книг українською мовою, у
тому числі 2,8 тис. – у Східній Україні та поза її тереном1.
А в підімперській Україні протягом 1912 р. було прийнято “Нові
правила про організацію роботи народних книгозбірень”, що
посилювали цензуру по відношенню до українських видань у
публічних бібліотеках2.
У роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) книговидання на
українських землях різко зменшилося. У Росії випуск книг
українською мовою знову опинився під забороною.
Тільки революція 1917 – 1919 рр. і виникнення УНР зняли всі
заборони з української мови та українських видань. Для ілюстрації
останньої думки наведемо такі статистичні дані – 1919 р. в Україні
вийшло понад 600 книг українською мовою. Але вказаний підйом

1
Ісаєвич Я. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. – Львів: Ін-т
українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2002. – 520 с.
2
Коротка історія цензури / Пер. Я.Чайковського // Галицький кореспондент. – № 22.
– 1 червня.
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змінився нарешті скороченням тепер уже радянською владою тиражу
українських книг1.
Характерною ознакою комуністичної цензури, втім як і її
імперської попередниці, стало антинаціональне (протиукраїнське)
спрямування. Відмінність радянської цензури полягала у відсутності
законності і, звідси – повна бездоганність, секретність та
розпливчастість дозволених норм. Царська цензура, навпаки,
ґрунтувалася на чітких юридичних і правових основах, що
законодавчо закріплювалося в статутах про пресу і цензуру.
Історичний шлях, що пройшло людство, дає змогу говорити про
залежність між типом державного устрою та властивостями інституту
цензури. Характер означеної залежності визначається не наявністю або
відсутністю цього інституту, а розвиненістю основ його діяльності та
виконавчих норм. Весь хід еволюції свідчить про те, що будь-яка влада
здійснювала свої охоронно-каральні функції поперед усе по
відношенню до духовної сфери життя суспільства, першочерговим
об’єктом якої завжди виступала рукописна і друкована книга.
Досвід вивчення розвитку цензури у вітчизняній практиці
доводить, що не було в історії ще суспільства, держави без
конкретного цензурного режиму та його організації тією чи іншою
мірою. Історична практика показує, що цензура є необхідним
атрибутом держави, того або іншого типу влади. Зазвичай інститут
цензури – складова частина державного апарату, механізм дії якого у
багато чому залежить від типу цієї держави. Зрозуміло, що в
імперській країні, монорелігійному суспільстві цензура носить
жорсткий характер.
Чимало дослідників вважає, що в сучасних демократичних країнах
цензури не існує. Проте подібний погляд на цензуру базується на
звужених уявленнях про неї, обмежених функціями її конкретної
установи, якої в тих чи інших країнах може і не бути. Означена
концепція вбачається досить спрощеною, оскільки цензура існувала і
до появи самого слова “слово”, до виникнення друкарського верстата
та створення перших цензурних установ. От чому відтворення
діяльності лише державних цензурних органів не може в повному
обсязі відобразити масштаби цього явища.

1
Мишанич О. Українська література під забороною // Літературна Україна. – 1994. –
18 серпня.
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Магась В.О. (Житомир)
СПРАВА СКЛИКАННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ СЕЛЯН
ТА УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
СЕЛЯНСЬКОЇ СПІЛКИ В РОКИ
ПЕРШОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В РОСІЇ
Стаття присвячена спробам скликання Всеукраїнського з’їзду
селян та утворення Української селянської спілки, що зазнали невдачі
через протидію властей. Інтелігенція, яка стала на чолі цього руху,
намагалася пробудити в селянстві інтерес не лише до соціальноекономічних, а й до національних питань.
Революція 1905-1907 рр. оживила громадсько-політичне життя в
Україні, з’явилися нові перспективи реорганізації держави і
суспільства, у ній знайшли своє вираження всі соціальні суперечності,
що мали місце в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Особливістю революції 1905-1907 рр. було те, що в центрі її стояло
аграрне питання, яке надавало їй характеру селянської революції.
Одним із найбільш характерних і стабільних показників, що
відображав зміни в суспільно-політичній орієнтації селянства на
різних етапах революції були селянські партійні та безпартійні
організації. До партійних організацій селянства відносилися сільські та
містечкові осередки політичних партій, а до безпартійних –
Всеросійський селянський союз (ВСС), селянські ради, комітети та
комісії, організації уповноважених тощо.
Різні форми організації селянства на початку ХХ ст. ще й досі
залишаються малодослідженими в історіографії. Ось у чому полягає
особлива актуальність їх вивчення. У даній статті розглянуто спробу
організації Українського селянського з’їзду та Української селянської
спілки, що мала місце наприкінці 1905 – початку 1906 рр.
В історіографічному плані питання недостатньо висвітлено.
Особливо можна виділити лише роботи Федькова О.М.1 та
Свідзінського М.2 Вони окреслюють зазначені проблеми фрагментарно
або ж неповно.
1
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!” (З історії боротьби за скликання
Українського селянського з’їзду наприкінці 1905 – на початку 1906 років) // Наукові
праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної
наукової конференції викладачів і аспірантів. Випуск 2. В 2-х томах. – Кам’янецьПодільський: Кам’янець-Подільський держ. ун-т, інф.-вид. відділ, 2003. – Т. 1. – С. 9799; Федьков О.М. Політичні партії та селянські громадські організації на Правобережній
Україні в 1905-1907 роки: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02. – К., 1993. – 362 с.
2
Свідзінський М. Селянські спілки на Україні в революції 1905 року // Літопис
революції. – 1928. – № 6. – С. 141-168; 1929. – № 1. – С. 145-171; №2. – С. 58-89; № 3. –
С. 108-119.
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Завданням цієї розвідки є на основі комплексу неопублікованих та
опублікованих джерел та спеціальних досліджень істориків дослідити:
передумови, причини та обставини скликання Всеукраїнського
з’їзду селян;
обставини створення організацій Української селянської спілки в
деяких волостях і селах України;
роль українських політичних партій у поширенні української
національної свідомості та гасел автономії України серед селянських
мас;
роль інтелігенції в організації Українського з’їзду селян;
причини, що завадили проведенню зазначеного з’їзду та
трансформація місцевих організацій ВСС у комітети Української
селянської спілки.
На основі організацій Всеросійського селянського союзу (масової
безпартійної спілки селянства), які діяли в усій Україні, розгорнулася
робота скликання Українського селянського з’їзду1.
Його необхідність в україномовній брошурі “Всеросійські
селянські з’їзди і Всеросійська селянська спілка” обґрунтовувалася
так: “…кожен нарід по своєму живе, по своєму також і хазяйнує і на
свою землю рідну має найбільші права… Шануючи дуже постанови
з’їзду селянського у Москві – ми проте гадаємо, що на Україні
земельне питання повинен розв’язувати Всеукраїнський селянський
з’їзд, а його скликати повинна Всеукраїнська спілка хліборобська”2.
Роботу цю виконував “Київський комітет організації Українського
селянського з’їзду”. За однією з існуючих версій, яка підтверджується
кількома джерелами, його було створено на нараді українських
делегатів листопадового Всеросійського з’їзду Союзу, котрі зібралися
окремо після з’їзду3. Підтверджує її те, що сам з’їзд селян у Києві мав
відбутися з відома Центрального бюро ВСС4, а можливість скликання
подібних форумів на рівні національних областей була передбачена
програмою Селянського союзу5. Ідея необхідності скликання обласних
з’їздів була подана делегатом Донецької області. Він вказав, що є певні
особливості, які мають велике значення на місцевому рівні і можуть
мало цікавити Всеросійські з’їзди, як, наприклад, питання про друк

1

Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”… – С. 97.
Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі – ЦДІА
України), ф. 274, оп. 1, спр. 1529, арк. 17.
3
Кирюхина Е.И. Местные организации Всероссийского крестьянского союза в 1905
году // Учёные записки Кировского государственного педагогического института
им. В.И. Ленина. – Киров: Кировское книжное издательство, 1956. – Вып. 10. – С. 93;
Мазуренко В. Наше село в 1905 году // Пути революции. – 1925. – № 2. – С. 41.
4
Свідзінський М. Назв. пр. – 1928. –№ 6. – C. 160.
5
Симонова М.С. Крестьянский союз Всероссийский // Советская историческая
энциклопедия. – М.: Сов. энциклопедия, 1965. – Т. 8. – С. 110.
2
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книг українською мовою . Отже, обласні з’їзди мали враховувати
існуючі особливості на рівні національних областей.
За іншою ж версією одного з членів комітету Д.І. Дорошенка –
справа організації УСС “скидалася більше на авантюру”. Він згадував:
“Двом-трьом людям у Києві спало на думку започаткувати таку спілку
й скликати у Києві селянський з’їзд. Зібрали десяток людей,
проголосили себе комітетом і видрукували в десятках тисяч
примірників плякат з закликом селян на з’їзд, на якому мало бути
обговорене земельне питання”2.
До комітету ввійшли Дмитро Дорошенко, Всеволод Козловський,
Сергій Тимошенко, Кость Хохлич, Петро Оправхата та деякі інші
особи. Їхня діяльність полягала в розсилці по всій Україні друкованих
закликів3. Окремі відбитки „Хлібороба” зі зверненням комітету по
скликанню Українського селянського з’їзду розсилалися поштою і
поширювалися на Волині, Чернігівщині, Поділлі та Київщині4.
Селянський з’їзд спочатку мав відбутися 18 грудня 1905 р., а потім
його було перенесено на 5 січня 1906 р.5 Зрештою, з’їзд так і не
відбувся6. На нього мали прибути делегати з усіх українських земель, а
саме:
Київської,
Подільської,
Волинської,
Херсонської,
Катеринославської,
Полтавської,
Чернігівської,
Харківської,
Чорноморської губерній, а також Кубанщини. З Донщини, Холмщини,
Бессарабії, Таврійської, Курської та Воронезької губерній на з’їзд до
Києва могли прислати своїх делегатів ті волості, які вважали себе
українськими7.
Завданням Українського з’їзду селян було їх згуртування задля
розв’язання економічних та політичних питань на обласному рівні, а
також
сприяння
розвитку
національної
самосвідомості8.
Передбачалася така платформа майбутнього з’їзду: автономія України
з Українською Народною Радою (сеймом) – демократично обраним
законодавчим органом; рівні права і справедливий суд; прогресивне
оподаткування; широке використання української мови у школах,
судах та інших установах; а також, “щоб уся земля народною стала і
щоб давали її хліборобам які самі її оброблятимуть, а більше нікому”9.
Було також визначено, що кожна волость може відправити на з’їзд по
1
Учредительный съезд Всероссийского крестьянского союза (Протокол). Издание
Главного Комитета Всероссийского Крестьянского Союза. – Б. м. в.: Б. в., Б. р.в. – С. 19.
2
Дорошенко Д.І. Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 роки). – Вінніпег;
Манітоба: Вид-во спілки “Тризуб”, 1949. – С. 78.
3
Дорошенко Д.І. Назв. пр. – С. 79.
4
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 98.
5
Хлібороб. – 1905. – № 4. – 7 грудня. – С. 4.
6
Мірза-Авяканц Н. Селянські розрухи на Україні 1905-1907 року. – Харків:
Державне вид-во України, 1925. – C. 42.
7
ЦДІА України, ф. 1335, оп. 1, спр. 492, арк. 63.
8
Політична історія України ХХ ст.: У 6 т. / Ред. кол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. – К.:
Генеза, 2002. – Т. 1: На зламі століть (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) / Ю.А.Левенець (кер.);
Л.П. Нагорна, М.С. Карамзіна. – С. 178.
9
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 97.
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одному делегату, повіт – по два. Право надіслати по два представники
надавалося і всім партіям, “що борються на Вкраїні за інтереси селян й
робітників”1.
Виразником ідеї створення УСС та скликання Українського
селянського з’їзду стала перша в Наддніпрянщині легальна українська
газета “Хлібороб”, що виходила під гаслом “Селяне всієї України,
єднайтеся!”2 Її видавав в листопаді-грудні 1905 р. у м. Лубнах
Полтавської губернії відомий національний громадський діяч
М. Шемет. Усі п’ять опублікованих номерів “Хлібороба” були
присвячені проблемі організації українського селянства3. Заклик до
утворення Селянської спілки на засадах автономії українського народу
було вміщено також у газетах “Полтавщина”4, “Народна справа”,
“Киевские отклики” тощо5. Крім того, редакції газет “Хлібороб” у
Лубнах, а також “Киевские отклики” та “Громадянський голос” у
Києві виступали організаційними центрами з’їзду. У згадуваній вище
брошурі “Всеросійські селянські з’їзди і Всеросійська селянська
спілка” з усіх питань, які можуть виникнути у селян, радили
звертатися саме до них6.
Наприкінці 1905 – на початку 1906 рр. по всій Україні проводилася
агітація серед селянства. Участь у цій роботі взяли представники
української інтелігенції, які 29 листопада зібралися в Києві7. Крім
усього іншого, вони прийняли постанову про необхідність звернути
особливу увагу на пробудження в селянських масах національної
політичної свідомості й усіляко сприяти справі проведення
Українського селянського з’їзду8.
Очевидно, що саме інтелігенція, як найактивніший учасник
боротьби за національні права українського народу9, поставила на
порядок денний у селянських союзах вимогу автономії України.
Характерно, що навіть на Полтавщині, де робота зі скликання
Українського з’їзду набула великого розмаху10, на перших порах
пропозиція внести в програму ВСС поправку місцевого характеру про
автономію не мала успіху. Так, на нараді делегатів – селян, які
прибули в Полтаву для участі в аграрній нараді економічної ради
1

ЦДІА України, ф. 1335, оп. 1, спр. 492, арк. 63.
Христюк П. 1905 рік на Україні. – Харків: Державне вид-во України, 1925. –
С. 146.
3
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 97.
4
Высший подъём революции 1905 – 1907 гг. Вооружённые восстания, ноябрьдекабрь 1905 года / Под. ред.: А.Л. Сидорова (отв. ред.), Г.М. Деренковского,
Г.Д. Костомарова и др. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – Ч. 1. – С. 55.
5
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 97.
6
ЦДІА України, ф. 274, оп. 1, спр. 1529, арк. 17.
7
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 97.
8
Хлібороб. – 1905. – № 4. – 7 грудня. – С. 3.
9
Рибалка І.К. Історія України. – Харків: Основа, 1997. – Ч. 2: Від початку ХІХ ст. до
лютого 1917 року. – С. 357.
10
Політична історія України ХХ ст. – К., 2002. – Т. 1: На зламі століть (кінець
ХІХ ст. – 1917 р.) / Ю.А.Левенець (кер.); Л.П. Нагорна, М.С. Карамзіна. – С. 178.
2
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губернського земства, лунали голоси проти цієї вимоги. Водночас на
місцях були потрібні пояснення, і все ж на селян ця вимога особливого
враження не справляла й готовність відстоювати її не була
переконливою1. Безпосередньо перед Українським з’їздом бачимо вже
іншу картину. Ціла низка селянських зборів обговорює питання
автономії. Так, у деяких селах Звенигородського повіту Київської
губернії в селянські присуди, окрім загальних вимог ВСС, було
включене й положення про те, “щоб всі наші внутрішні справи не в
Петербурзі десь вирішувалися, а в Києві, де має бути друга Рада для
всіх губерній, в яких мешкають українці: Київської, Подільської,
Волинської, Чернігівської, Полтавської, Курської (частини),
Орловської
(частини),
Катеринославської,
Херсонської,
Чорноморщини”2.
Жителі м. Нефорощі Костянтиноградського повіту Полтавської
губернії на сході, що відбувся 27 листопада 1905 р., ухвалили присуд,
у якому зазначалося таке: “Україна мусить мати найширшу автономію,
бо вона має свої місцеві властивості і місцеві потреби ми краще
знаємо”3. Подібні присуди були також прийняті і в ряді інших сіл
Полтавщини: Параскіївці4, Карлівці5, Кибинцях6, Диканьці7, Мачухах8
тощо. Так у Полтавській губернії ідея автономії за короткий час була
популяризована і здобула чимало прихильників. Це сталося завдяки
діяльності в цьому регіоні осередків найпотужніших національних
політичних партій (Української демократичної партії, а після
об’єднання з Українською радикальною партією наприкінці 1905 р.
Української
демократично-радикальної
партії,
Революційної
української партії, а з грудня 1905 р. – Української соціалдемократичної робітничої партії), які зробили багато для пробудження
національної свідомості селянства та його організації. Безперечно,
вони впливали і на діяльність ВСС Полтавщини9.
Подекуди в Полтавській губернії підготовка до Українського
селянського з’їзду проходила на повітовому рівні. Так, Пирятинський
повітовий селянський з’їзд у своїй відозві до населення закликав
збиратися на сходи, писати присуди з описом своїх потреб і
запровадити в себе волосний чи сільський комітет; обрати зі свого
середовища виборних делегатів; з’їхатися в повітовому місті
(Пирятині), де спільно від повіту обрати делегатів у Полтаву; і після

1
Оленин Р. Крестьяне и интеллигенция (к характеристике освободительного
движения в Малоросии). – Б. м. в.: Б. в., Б. р.в. – С. 157.
2
Громадська Думка. – 1906. – № 5. – 5 січня. – С. 2.
3
Громадська Думка. – № 1. – 1 січня. – С. 2.
4
Громадська Думка. – № 4. – 4 січня. – С. 3.
5
Рибалка І.К. Назв. пр. – Ч. 2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 року. – С. 357.
6
Хлібороб. – 1905. – № 4. – 7 грудня. – С. 3.
7
Свідзінський М. Назв. пр. – 1928. – № 6. – C. 157.
8
Там само. – С. 156.
9
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 98.
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цього
остаточно
обговорити
свої
потреби
спільно
на
загальноукраїнському обласному з’їзді в Києві1.
На Полтавщині ми маємо також прецедент утворення організацій
Української селянської спілки. У Ковалівській волості Пирятинського
повіту в комітет УСС зорганізувалося 11 сіл. На сході вони прийняли
постанову з вимогами скликання всеросійських Установчих зборів,
надання автономії України, запровадження української мови в школі,
прогресивного оподаткування та націоналізації землі. Сходом було
відіслано до Москви у Центральне бюро ВСС присуд про приєднання
до Союзу та створено у Ковальській волості комітет Української
селянської спілки на чолі з селянином Петром Оправхатою. Про
приєднання до Ковалівського комітету УСС і водночас до
Всеросійського селянського союзу заявили також селяни сіл
Семенівка, Калеберда, Прохорівка та Сушки того ж Пирятинського
повіту2. Відомо, що вищезазначений комітет загалом об’єднував
чотири волості3. Діяльність Ковалівської Української селянської
спілки та її керівника високо оцінював у своїх спогадах видатний
український громадсько-політичний діяч Євген Чикаленко4.
Отже, ініціатива створення УСС і скликання Всеукраїнського з’їзду
селян отримала найбільшу підтримку на Полтавщині, що було
обумовлено діяльністю національно свідомої інтелігенції та
українських політичних партій.
Агітація за участь у з’їзді проводилася і в інших губерніях по всій
Україні.
На Єфремово-Степанівському сільському сході в Донецькому
округу області Війська Донського на з’їзд до Києва було делеговано
Івана Абрамова, якому на дорогу зібрано 45 крб.5
Український соціал-демократ П. Блонський агітував серед жителів
містечка Смотрич Кам’янецького повіту Подільської губернії. Він
радив “обрати від кожної волості по чоловіку і послати в Київ на
селянський з’їзд, який буде 5 січня 1906 року”. Брат П. Блонського
Ю. Блонський та О. Юрчишин проводили агітацію в тому ж дусі в
Ляцкорунській волості Кам’янецького повіту6.
Проводилася відповідна агітація і в с. Торков Брацлавського повіту
Подільської губернії. Тут син місцевого землевласника, студент
М. Фредро в грудні 1905 р. радив селянам надіслати в Київ
уповноважених від товариства, де, за його словами, “існує Дума з
селян”7.

1

Свідзінський М. Назв. пр. – 1928. – № 6. – C. 155.
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 98.
3
Хлібороб. – 1905. – № 5. – 16 грудня. – С. 4.
4
Чикаленко Є. Спогади (1861-1907): Документальне художнє видання / Передмова:
В.Шевчук. – К.: Темпора, 2003. – С. 398.
5
Свідзінський М. Назв. пр. – 1928. – № 6. – C. 155.
6
Федьков О.М. Політичні партії... – С. 144.
7
ЦДІА України, ф. 301, оп. 1, спр. 1026, арк. 4, 11.
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Ідея скликання Всеукраїнського з’їзду здобула певну підтримку у с.
Хороше Озеро Борзненського повіту Чернігівської губернії, де в
середині грудня 1905 р. неодноразово влаштовувалися мітинги. Їх
організатором був учитель Г. Судьбін. На одному з них було обрано 4
делегати та зібрані кошти для поїздки останніх на Український
селянський з’їзд у м. Київ. Однак коли розпочалися переслідування і
поліційні арешти, делегати відмовилися їхати на з’їзд1.
У с. Березняки Черкаського повіту Київської губернії за сприяння
дочки священика Г.М. Лукомської, котра проводила агітацію в дусі
РУПу та ВСС, було прийнято присуд на основі платформи УСС і
висловлено жаль з приводу неможливості послати свого делегата на
Український селянський з’їзд2. Відомо також, що у Чигиринському
повіті для поїздки делегатів на Український селянський з’їзд збиралися
гроші. На з’їзд тут покладали особливо великі надії, а тому, коли його
було заборонено, селяни с. Ярового Чигиринського повіту 27 грудня
1905 р. провели сход, на якому уклали присуд з проханням “відміни
вказаної постанови, оскільки наше становище безправного та бідного
вимагає втілення хоча б поліційних заходів задля утримання голодного
і озлобленого населення від якихось руйнівних дій”3.
Хоча ідея скликання Українського селянського з’їзду й організації
УСС здобула значну підтримку, все ж вона не реалізувалася у
всеукраїнському масштабі. Цьому завадили насамперед репресії
властей: у місті Києві було оголошено військовий стан, проводилися
арешти організаторів селянських союзів. Шкодила також незгода між
українськими національними партіями. Однак спроба утворення
загальноукраїнської організації селянства сприяла зростанню його
національної свідомості та поширенню союзів селян в Україні4.
З’їзд у Києві не відбувся й Українська селянська спілка не була
утворена, однак саме на початку 1906 р. в Україні було зроблено
спробу утворити інше селянське об’єднання – Українську селянську
партію, що мала на меті “пробуджувати національну та класову
свідомість українського селянства та організувати його для боротьби
за волю й щастя робочих мас”5. Ця партія заявила про себе в першому і
єдиному числі газети “Запорожжє”. Оглядач українського соціалдемократичного журналу правильно підмітив ідейну близькість УСП і
Селянської спілки. Однак немає даних, які б засвідчили їх
організаційний зв’язок між собою. Невідомі й факти роботи
Селянської партії серед селянства6.
1

Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 98.
Федьков О.М. Політичні партії... – С. 145.
3
Высший подъём революции 1905-1907 гг. Вооружённые восстания, ноябрь-декабрь
1905 года / Под. ред.: А.Л. Сидорова (отв. ред.), Г.М. Деренковского, Г.Д. Костомарова и
др. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Ч. 3. – Кн. 1. – С. 237; Лось Ф.Є. Революція 19051907 років на Україні. – К.: Вид-во АН УРСР, 1955. – С. 247.
4
Федьков О.М. “Селяни усієї України, єднайтеся!”... – С. 98.
5
Мірза-Авяканц Н. Назв. пр. – C. 42.
6
Федьков О.М. Політичні партії... – С. 146.
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Зрештою, ідея утворення Всеукраїнської селянської спілки не була
остаточно похована наступом властей. У 1906 р. вона відродилася в дещо
іншій інтерпретації. 21 серпня 1906 р. відбувся делегатський з’їзд
Подільського району ВСС. З’їзд висловив побажання, щоб на наступному
Всеросійському з’їзді прийняли рішення про створення Всеукраїнської
області, „в яку б увійшла вся Південна Росія”1.
Отже, ми зробили огляд роботи, проведеної зі скликання Українського
селянського з’їзду та утворення Української селянської спілки.
Найбільшого розмаху вона набула на Полтавщині, але проводилася по всій
етнічній території підросійської України від Донецького округу області
Війська Донського до Волині. Очолювали цей процес представники
національно свідомої інтелігенції. Причинами невдач обох справ був
початок періоду реакції після найвищого підйому революції.
Проведене дослідження є досить повним і комплексним, проте існує
ще ряд питань, на які необхідно дати відповідь. Зокрема, необхідно
з’ясувати роль С. Єфремова в зазначених процесах, оскільки в ряді джерел
містяться відомості про те, що він “очолював селянський Союз в
Україні”2. Також потрібно перевірити достовірність кожної з окреслених у
статті версій скликання Всеукраїнського з’їзду селян. Бажаним, хоча й
складним для виконання, є складання статистичних таблиць з означених
питань, що ускладнюється відсутністю систематичних даних з цієї
проблематики.

Мушинський В.І. (Київ)
БУДИТЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
ТА ГІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
(Євген Чикаленко)
У статті висвітлюється багатогранна діяльність українського
громадського діяча Євгена Чикаленка, акцентується увага на його
самовідданій та жертовній праці для свого народу й України.
Історію, як відомо, створюють люди – одні з них стають її героями,
а інші, на жаль, залишаються в тіні. Пояснень цьому парадоксу
знайдеться багато, але для справжнього історика-дослідника головним
завданням є не пояснення причин забуття, а пошук фактів і доказів для
встановлення історичної правди й справедливості. Ми інколи
ігноруємо або забуваємо, що якою б не була сильною історична
особистість, але без свого оточення: друзів, союзників, підлеглих та
народу він є безсилим знаряддям долі.
Ім’я Євгена Харлампійовича Чикаленка може не таке відоме й
1

Федьков О.М. Всеросійський селянський союз... – Т. 11. – С. 157.
Полонська-Василенко Н. Історія України. – К.: Либідь, 1992. – Т. 2. – С. 418;
Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України. Видання в трьох томах. – К.: Ґенеза,
1993. – Т. 1 (А-Й). – С. 196.
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популярне як його сучасників: М. Коцюбинського, М. Грушевського і
В. Винниченка, але всі ці люди та й багато інших мали безпосередній
зв’язок з нашим героєм і в багатьох випадках визначальний. Саме його
дружня підтримка, порада і часто матеріальна допомога давали їм
змогу працювати, творити і відчувати свою громадську необхідність.
Біографії людей є цінним джерелом для розуміння та створення
цілісної історичної картини тих буремних, переломних років, свідком
яких був Євген Чикаленко.
Будителі – так шанобливо називають своїх діячів національного
відродження наші сусіди-чехи, доля яких багато в чому схожа на
непросту долю українців. Цим високим словом – будитель – назвали
Є. Чикаленка українці-емігранти, гідно оцінивши його роль і значення
в історії нашого народу. "Громадянин і політик, національний діяч і
меценат, хлібороб і літератор, журналіст і організатор. В усіх
площинах нашого національного життя проорав він глибоку борозну,
скрізь і на всьому зазначилася сила його многобічної праці. А
особливо зазначилася ота сила в людях кількох поколінь і всіх верств
громадянства, бо ж мало хто навіть із найстаріших наших діячів уник
його впливів. Впливів його вабливої індивідуальності, милого слова,
щирого серця, світлого розуму"1.
Рід Євгена Чикаленка походить від запорізького козака Івана, який
осів на Херсонщині, «мав багато коней, скоту, а особливо овець». Сам
же він народився 9 грудня 1861 р. за старим стилем у сім’ї секретаря
Ананьївського повітового суду Херсонської області (тепер
Котовського району Одеської області), який, пішовши у відставку,
зайнявся сільським господарством у Перешорах.
Батьки Є. Чикаленка не знаходили спільної мови, і хлопець
виростав у селі серед робочого люду та українських пісень. Коли йому
було 10 років, помер батько і хлопцем опікувався його дядько Петро
Іванович. Навчався спочатку у місцевого священика, а потім у
престижному пансіонаті англійця Рандаля в Одесі, згодом
перейменованому у прогімназію. Серед учителів цього закладу були
яскраві особистості – словесник Олексій Андрієвський, учитель
географії (і композитор, автор популярних «Вечорниць») Петро
Ніщинський, відомий усій Одесі педагог Леонід Смоленський. Саме з
іменем Л. Смоленського, чия університетська молодість минула під
впливом близького оточення В.Антоновича і М.Драгоманова, Євген
Чикаленко пов’язував пробудження своєї національної самосвідомості,
пригадуючи випадок, коли він пережив велике емоційне потрясіння.
Святкували Різдво; П. Ніщинський грав на роялі, Л. Смоленський
почав співати пісню про козака, який двісті літ у неволі ходить понад
Дунаєм, викликаючи волі... Євген, почувши, що вчитель (його Бог!)
співає українською мовою, за яку його, перешорського хлопця, карали
і кривдили, раптом розплакався. Читання «Тараса Бульби», Тараса
1

Славинський М. Чикаленко // Тризуб. – 1929. – № 29-30. – С. 3.

319

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

Шевченка, Марка Вовчка, журналу «Основа» остаточно сформувало
його національне «Я»1.
Згодом – реальна школа в Єлизаветграді: 14-річного Чикаленка
віддали навчатися в земське реальне училище, яке мало репутацію
одного з кращих освітніх закладів краю. Його директор Михайло
Завадський був «чоловіком видатного розуму і неабияким педагогом».
За однією партою з Євгеном сидів Панас Тобілевич (майбутній артист
Панас Саксаганський). У родині Тобілевичів юний перешорець став
своєю людиною. Скромний будинок на вулиці Знам’янській, у якому
мешкав секретар міської поліції Іван Тобілевич (через кілька років
його знатимуть як драматурга й актора Карпенка-Карого), був
осередком культурного життя Єлизаветграда. Хто тут тільки не
побував! Подвижники української сцени Марія Заньковецька, Марко
Кропивницький, Михайло Старицький, Микола Садовський,
подружжя Русових (Софія – педагог, Олександр – відомий у Росії
статистик), рідний брат дружини господаря дому Олександр
Тарковський (дід знаменитого кінорежисера Андрія Тарковського!),
письменник і водночас заступник прокурора Дмитро Маркович,
артільний «батько» Микола Левицький...2
Вищу освіту здобув у Харківському університеті на природничому
факультеті, де був діяльним в українській студентській громаді й у
драгоманівському радикальному гуртку, яким керував В.Мальований, і
за участь у якому у 1884 р. був заарештований і перебував 5 pоків під
наглядом поліції в с. Перешорах.
У Перешорах, куди переїхав із сім’єю у травні 1885 р., почався для
Є. Чикаленка новий період його життя. Він не міг вільно листуватися,
виїздити будь-куди без дозволу влади і тому не залишалося нічого
іншого, як повністю поринути в господарські справи. В цей час юнак
записує народні пісні, казки, легенди, а також матеріали до словника
української мови, який він узявся складати.
Після смерті дядька в 1890 р. Євген Чикаленко став повноправним
господарем у Перешорах. Там Є. Чикаленко зайнявся сільським
господарством. Причому – з ґрунтовністю науковця! Недарма ж перед
тим він три роки був вільним слухачем природничого факультету
Харківського університету. Наслідки не забарилися: з’явилися солідні
прибутки, а вони, в свою чергу, давали змогу купувати нові земельні
ділянки. Набутий досвід молодий господар виклав у брошурі «Розмови
про сільське хазяйство» (яка вийшла спочатку в Одесі у 1897 р., а
пізніше перевидана в Петербурзі). Вона з'явилася півмільйонним
накладом і становила своєрідну сільськогосподарську популярну
енциклопедію. Навіть самі назви розділів «Чорний пар», «Худоба»,
«Сіяні трави», «Виноград», «Сад», «Як впорядковувати сільське
господарство в полі», свідчили про її прикладний характер. Вона
1
2

Дорошенко Д. Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність. – Прага, 1934.
Урядовий кур’єр. – 2006. – 28 вересня.
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зробила переворот у свідомості селян. Пізніше він отримає за цю
роботу дві великі срібні й одну золоту медаль від
сільськогосподарських товариств. Думаю, що навіть зараз вона не
втратила своєї актуальності, тим більше, що там описуються
екологічно чисті технології обробки ґрунту і вирощування урожаю.
Брошура була видана українською – і знадобилося цілих п’ять
років, поки сам міністр внутрішніх справ дозволив видати її «в виде
исключения»! «Крамольною» була, звісно, не розповідь про чорний
пар чи виноград, а заборонена царським указом мова... Самовідданість,
з якою Євген Харлампійович пропагував українське слово, українську
історію і культуру, намагаючись пробудити у своїх земляків приспану
віковою кривдою національну свідомість, не може не вражати1.
У 1899 р. він придбав землю й садибу в селі Кононівці, що
неподалік від Яготина. Це та сама Кононівка, полям якої присвячено
відому кожному школяру новелу М.Коцюбинського «Intermezzo».
Кононівський «пан» помітно вирізнявся з-поміж місцевого панства:
був він не лише добрим господарем, а й, сказати б, українським
просвітителем, вихователем селян. Чимало сторінок «Спогадів»
Є.Чикаленко присвятить саме тій своїй педагогіці, залишить колоритні
портрети односельців, у яких він терпляче пробуджував громадянську
й національну свідомість. Але Кононівка, як і Перешори, не була для
Є.Чикаленка єдиною і головною точкою прикладання сил. Свій талант
аграрія він вирішив підпорядкувати великій меті – тій самій, яку
Є.Маланюк назвав тканням матеріальної тканини української історії.
Час не минув для нього марно: Є.Чикаленко став справжнім
знавцем сільського господарства. На початку 1890 р. Є.Чикаленко став
часто бувати в Одесі, де через М.Комарова відновив старі знайомства і
почав знову прилучатися до національно-культурного життя. А восени
1894 р. він уже зовсім перебрався з родиною до Одеси, одразу
вступивши до місцевої української "Громади". Восени 1900 р.
Є.Чикаленко купує будинок у Києві на вулиці МаріїнськоБлаговіщенській, 91 (нині вул. Саксаганського) неподалік від
«пенатів» М.Лисенка, М.Старицького, П.Косача, О.Кониського і, як
сам скаже, «з головою» пірнає «в українську громадську діяльність».
Вступає до Київської Громади і таким чином потрапляє в коло,
атмосферу якого визначали В.Науменко, В.Антонович, К.Михальчук,
М.Старицький, О.Пчілка, Я.Шульгин, М.Лисенко, П.Житецький,
М.Василенко, І.Стешенко... «Це був цвіт тодішньої київської старшої
української інтелігенції», – писав згодом Є.Чикаленко.
Звісно, перебуваючи серед таких людей, він не міг стояти осторонь
громадсько-політичної діяльності: з 1900 р. був активним членом
«Старої Громади», Загальної безпартійної демократичної організації,
Української демократичної партії (з 1904 р.), Української
демократичної партії (з 1905 р.); 1908 року був ініціатором заснування
1
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Товариства українських поступовців і його фактичним, неофіційним
головою. Він брав активну участь у її діяльності, допомагав видавати
часопис "По морю и по суше", що виходив у 1894-1896 рр. російською
мовою, фінансував видання "Словаря російсько-українського в 4-х
томах" (Львів, 1893 р.). Пізніше власним коштом видав збірку "300
найкращих українських пісень", зібраних і оброблених Є.Чикаленком
ще у юнацькі роки. Був меценатом різних культурних починів: на його
гроші видано «Русско-украинский словарь» Уманця-Комарова (Львів,
1893-1898), він допомагав журналу «Киевская старина», фундуючи
нагороду (1000 крб.) за найкраще написану історію України та
сплачуючи гонорари за українські твори красного письменства,
друковані в «Киевской старине»; організував при Науковому
товаристві ім. Шевченка у Львові фонд ім. Мордовця для допомоги
українським письменникам, фінансував тижневик РУП «Селянин» у
Львові, став головним фундатором «Академічного дому» у Львові
(виділив 25 000 крб.), заохочуючи наддніпрянську молодь їхати на
студії до Львова. Як делегат від одеської "Громади" в грудні 1896 р.
він брав участь у святкуванні 40-літнього ювілею літературної
діяльності Д.Мордовця у Петербурзі. Тут він познайомився з
художником
І.Рєпіним,
відомим
київським
українофілом
Б.Беренштамом, лубенцем В.Леонтовичем (родичем великого
українського мецената В.Симиренка), з П.Стебницьким, теплі дружні
стосунки з яким тривали все життя. Є.Чикаленко і В. Леонтович були
серед фундаторів місцевої, відтоді вже діючої постійно української
"Громади"1.
Згодом Євген Чикаленко все більше й більше опікується
українськими справами. Він підтримує фінансово українських
письменників: М.Коцюбинського, І.Франка та В.Винниченка, фінансує
унікальний словник української мови, що ввійшов в історію під
назвою «Словник Грінченка». До речі, чимала частка слів, які сюди
увійшли, зібрані самим Є.Чикаленком. Переймаючись українським
національним рухом, Є.Чикаленко захопився, як він сам висловився в
одному з листів до М.Грушевського, "не тільки до глибини душі, а й
до глибини кишені". Найбільше до поширення національної свідомості
він зайнявся виданням (при підтримці В.Симиренка і Л.Жебуньова)
єдиних українських щоденників на Наддніпрянщині – «Громадська
думка» (1906 р.) і «Рада» (1906-1914 рр.). Живучи з родиною дуже
скромно, він знаходив найвище задоволення, коли міг підтримати
якусь важливу національну справу, дружина і діти підтримували його
в цьому. Коли в Чикаленка в 1895 р. померла восьмирічна донька
Євгенія, він вирішив усі кошти, які б мали скласти її посаг, віддати на
громадські цілі і таким чином вшанувати її пам'ять. Спочатку він вніс
у редакцію журналу "Киевская старина" одну тисячу карбованців як
1
Панченко В. "Український Дон Кіхот. «Головний ткач» матеріальної тканини нашої
історії".
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премію за найкраще написану популярну історію України. Для
заохочення письменника Д.Мордовця писати українською мовою
Є.Чикаленко погодився заплатити одну тисячу карбованців гонорару
за його історичну повість "Дві долі", надруковану в "Літературнонауковому віснику" у Львові. За згодою автора твору ці гроші пішли в
1898 р. на заснування при Львівському Науковому товаристві ім.
Шевченка особистого фонду ім. Д.Мордовця для допомоги
українським письменникам. У тому ж таки 1898 р. виділив певну суму
грошей на Львівську "Україно-руську видавничу спілку". Був Євген
Чикаленко разом з Василем Симиренком, ще одним видатним
українським меценатом, також і засновником української газети
«Рада», з якою боролися і шовіністична влада, і вірнопіддані малороси.
Є.Чикаленко взяв на себе оплату авторських гонорарів у журналі
"Киевская старина", підтримуючи таким чином Б.Грінченка,
Д.Яворницького, М.Коцюбинського та інших письменників, а сам
журнал став цілком українським літературним виданням1.
У 1902-1904 рр., коли професор М.Грушевський закликав через
пресу громадськість до збирання коштів на будівництво Академічного
дому (помешкання для студентів-українців) у Львові, виділив на це 25
тис. крб., величезну на ті часи суму, з умовою надання там кімнат у
першу чергу студентам із Наддніпрянщини. Вдячне українське
студентство урочисто, в присутності митрополита А.Шептицького та
численних гостей встановило 7 грудня 1930 р. на стіні Академічного
дому пам'ятну дошку з написом: "На вічну пам'ять великого
громадянина Євгена Чикаленка, засновника цього Дому. – Українське
Студентство. 7.ХІІ.1930 р."2
Під час Першої світової війни ховався від переслідування
російської поліції у Фінляндії, Петрограді, Москві. Війна застала
Є.Чикаленка в Криму – в Алупці він мав ділянку землі і «віллу» –
будинок, який він купив перед війною з метою у подальшому
перетворити його під санаторій для українських письменників. Газету
«Раду» закрили. Російське військо увійшло в Галичину, звідки почали
виселяти тисячі українців. Кого куди: на землі Східної України, у
«Сибір несходиму»... М.Грушевського арештували й відправили в
Симбірськ. Є.Чикаленку, якого охранка вважала одним із вождів
«мазепинців», теж довелося переховуватися, кочуючи з місця на місце.
Але в 1916 р. він усе ж зумів відновити видання газети, яка відтепер
називалася «Нова Рада» (виходила аж до 1919 р., коли Україну
окупували більшовики); з початком революції 1917 р. повернувся до
Києва, але через свої консервативні погляди участі в політичній
діяльності не брав.
У часи УНР Євген Харлампійович у 1918 р. був одним із
претендентів на гетьманство. Але він відмовився (можливо, він був
1

Славинський М. Чикаленко // Тризуб. – 1929. – № 29-30. – С. 3.
Панченко В. "Український Дон Кіхот. «Головний ткач» матеріальної тканини нашої
історії".
2
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найоптимальнішою політичною фігурою), бо вважав, що гетьманом
має стати людина військова. Тоді з’явилася кандидатура Павла
Скоропадського. «Будемо дотримуватись погляду, що гетьманство –
найбільш відповідна форма державного устрою для України», – писав
йому в квітні 1921 р. історик Дмитро Дорошенко (недавно ще – один із
членів уряду П.Скоропадського)1. Обидва вони, і Є.Чикаленко, й
Д.Дорошенко різко засуджували ініційоване В.Винниченком та його
прибічниками антигетьманське повстання восени 1918 р. Цього листа
Є.Чикаленко писав, живучи якийсь час у Перемишлі: як і тисячам
українських інтелігентів, йому довелося втікати від більшовицького
режиму, стати емігрантом. А сам Євген Харлампійович опинився в
Чехословаччині, потім у Австрії. Всі його життєві плани –
поруйновано.
Маєток
у
Перешорах
він
заповідав
під
сільськогосподарську школу, будинок в Алупці після смерті господаря
мав стати дачею для українських письменників... Не судилося. Події
розгорталися за законами драми. 1922 р. Чикаленки жили в селі
Рабенштайні в Австрії. Становище їхнє було таке відчайдушне, що
українська нью-йоркська газета «Свобода» змушена була 13 червня
1922 р. звернутися до «добрих людей» серед «американських
земляків» із воланням про допомогу, передрукувавши повідомлення
одного львівського часопису, в якому йшлося про те, що «відомий наш
діяч Євген Чикаленко опинився в тяжкім, просто безвихіднім
становищі. Здавна хворіючи, він в останнім часі дуже надвередив своє
здоров’я і якщо не піддасться операції, то життя його в небезпеці. Тим
часом матеріальні засоби старого заслуженого діяча, одного з
фундаторів «Академічного дому» й добродія Наукового тов.
ім. Шевченка, такі, що рішучо на се не позволяють. Чикаленко та його
жінка дуже бідують на еміграції. Старий збирає дрова в громадськім
лісі, а жінка ходить на фабрику о 6 тій ранку. І от недавно, підважуючи
в лісі важке дерево, старий підорвався і лежить тяжко хворий, без
догляду... Треба б старому зробити операцію, але на клініку й
лікування у нього грошей нема». «Добрі люди» таки знайшлися, і
незабаром Євгену Харлампійовичу зробили дві тяжкі операції на
шлунку2. Проте жити йому все ж залишалося недовго. 1925 р.
Чикаленки переїхали до Чехословаччини: у подєбрадській Українській
господарській академії колишньому видавцю «Ради» дали скромну
посаду голови термінологічної комісії. А в червні 1929-го Є.Чикаленка
не стало. Помираючи, він просив, щоб прах його розвіяли в
Перешорах, розуміючи, звісно, що статися це може тільки тоді, коли
Україна знову стане вільною... Якийсь час урна з купкою попелу, яка
колись звалася Євгеном Харлампійовичем Чикаленком, зберігалася в
празькому музеї Визвольної боротьби України, але після завершення
Другої світової війни музей цей було ліквідовано. Архіви перевезено
1
Дорошенко Д. Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність. – Прага, 1934.
2 Панченко В. "Український Дон Кіхот. «Головний ткач» матеріальної тканини
нашої історії".
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до Києва, а прах Є.Чикаленка хтось із пражан-українців устиг
поховати на міському кладовищі...

Так закінчилося земне життя цієї "світлої" людини. І, на мій погляд,
якщо ми гідні нащадки своїх видатних предків, то маємо належним чином
віддячити за їхню славетну роль в історії нашої Вітчизни. І хочеться
сподіватися, що справдиться передбачення Чикаленкового літературного
«хрещеника» – В. Винниченка. В одному з листів до Євгена
Харлампійовича він якось написав: «Вірю, що доведеться вибирати
вулицю для пам’ятника Вам...» З того часу минуло майже сто років...
Пам’ятника Євгенові Чикаленку досі немає. Поставлено М.Жванецькому,
М.Яковченку, Голохвастову і Проні Прокопівні, Паніковському, –
симпатичним артистам і літературним героям, можна сказати – народним
улюбленцям. Але історична істина – річ невблаганна й уперта і рано чи
пізно справедливо розставить усе на свої місця. Правду кажучи, хотілося
б, щоб це не було пізно. А закінчити цю статтю хотілося б словами ще
одного видатного українського діяча, історика Д. Дорошенка про нашого
героя: «Ви стільки зробили добра для української справи, що, на мою
думку, кожен чесний українець – Ваш неоплатний довжник і, роблячи Вам
якусь послугу, – тільки виконує свій обов’язок…»1

Гай-Нижник П.П. (Київ)
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНСЬКОЇ
ДЕРЖАВИ І РОБІТНИЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ГЕТЬМАНАТУ 1918 р. У СВІТЛІ
НЕВІДОМИХ ДОКУМЕНТІВ
У статті висвітлюються особливості організації Міністерства
праці періоду Гетьманату 1918 р., його розпорядчо-нормативні та
правові акти в робітничому законодавстві, законодавчі акти уряду
Української держави в сфері боротьби з безробіттям. Публікуються
невідомі читацькому загалу документи.
Проблема соціальної стабільності завжди була і залишається
однією з найважливіших тем цивілізованого суспільства, робітниче ж
питання є чи не основною її складовою з часів вибуху перших
буржуазних революцій в Європі і формування капіталістичного ладу. З
розвитком промислового виробництва й оформленням численного
класу пролетаріату перед кожним державним утворенням постає
нагальна потреба вирішення трикутника взаємовідносин: держава
(уряд) – капітал (роботодавець) – праця (робітник), яке з часом набуває
значення національної безпеки. В цьому контексті держава змушена (і
має) виступати як регулятор взаємин між працею та капіталом, стати
над інтересами обох чинників економічної діяльності, забезпечити
1

Дорошенко Д. Євген Чикаленко. Його життя і громадська діяльність. – Прага, 1934.
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власні інтереси і зберегти соціальну рівновагу в суспільстві.
Проваджує політичну волю держави і законодавчо-правову базу в
життя, як правило, виконавча влада (уряд) країни, у складі якої
офіційну політику в області робітничого та суміжного з ним питань
провадять відповідні відомства (міністерства).
В Україні, у період національно-визвольних змагань і державного
відродження 1917-1921 рр., таким відомством було Міністерство
праці. У спадок від зруйнованої революціями Російської імперії
новоствореній Українській Народній Республіці (УНР), а згодом і
Українській державі (Гетьманату) дісталася відстала й зруйнована
війною та революційними катаклізмами економіка, підірвана
фінансова система, соціальне зубожіння народу, напівфеодальне
сільське господарство і безправне становище робітництва тощо. До
того ж ситуацію ускладнювали відсутність соціально-врівноваженого
законодавства, анархізація суспільства, розвал адміністративно
владної інфраструктури, масове безробіття й озброєння населення, що
спричиняло вибухонебезпечну неконтрольовану ситуацію в країні.
Найбільш революціїзованим і напруженим було становище робітників,
від стабілізації якого залежало питання існування української (і не
лише) державності. Розв’язання складного вузла проблем і
суперечностей у робітничій сфері стало одним з ключових завдань
українського Міністерства праці.
Радянська історіографія, з огляду на претензії більшовицької
партії на провідну роль у захисті прав та інтересів пролетаріату, з
перших же років опанування комуністами влади долучилася до
досліджень історії робітничого питання. Попри ідеологічну
заангажованість і однобічність висвітлення вказаної проблеми з явною
політизацією постановки теми в ракурсі пробільшовицької
перспективи, слід визнати істотний внесок радянських істориків в
окремі аспекти вивчення і висвітлення, зокрема, становища
робітничого класу і ролі пролетаріату в революційних подіях як
колишньої Російської імперії (згодом – республіки) взагалі, так і в
Україні зокрема.
Вже в 1918 р. у Харкові з’являється праця М.І.Буяновера “Стан
пролетаріату на Україні після Жовтневої революції”, а наступного
(1919) року катеринославське видавництво “Наука” друкує
дослідження Е.Берштейна “Рабочий интернационал и европейская
война”. У 1930 р. у Харкові виходить у світ грунтовне дослідження
А.Пажиткова “Очерки по истории рабочего класса на Украине”. З
огляду на подальшу риторику і спрямованість публікацій радянських
авторів загалом з історії революції і громадянської війни характерно,
що у вищезазначених дослідженнях1 майже не використано т.зв.
1
Буяновер М.І. Стан пролетаріату на Україні після Жовтневої революції. – Харків,
1918; Берштейн Е. Рабочий интернационал и европейская война. – Екатеринославль:
Наука, 1919; Пажитков А. Очерки по истории рабочего класса на Украине. – Харьков,
1930.
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ленінську ідеологію та інші притаманні тогочасній більшовицькій
науковій літературі штампи, а витримано “старий” класичний
термінологічний стиль.
Разом з цим з кінця 1920 – початку 1930-х років з друку виходять
роботи, витримані у чітко офіційній спрямованості з наголошенням тез
про “диктатуру пролетаріату”, його головну роль у революційних
перетвореннях і єдність із селянством, засудженням “буржуазнонаціоналістичних”, “маріонеточних” урядів і визначальної ролі в долі
революції та робітничого класу РСДРП – РСДРП (б) – РКП (б) тощо. З
цього часу починається тотальне підпорядкування історичної науки
офіційній ідеології і політичному курсу радянського партійного
керівництва.
Вже наприкінці 1920-х років у радянській періодиці публікуються
доробки, у яких на певну тенденцію висвітлення зазначеної теми
говорить, власне, сама назва статті. Серед таких, наприклад, були
роботи І.Вішнякова “К борьбе за диктаруру пролетариата в Донбассе
(1916-1918 гг.)” та І.Редькіної “До питання про особливості
пролетарської революції на Україні”1. Пізніше робітниче питання
розглядали у своїх працях М.Волін (“История КП(б)У в
статистическом очерке”), М.Рубач (“Проти ревізії більшовицької
схеми рушійних сил та характеру революції 1917 року на Україні”),
В.Круть (“Пролетариат Украины в борьбе с германским
империализмом и гетьманщиной”)2. Разом з тим, попри певну
однобічність і вимушену відносну суб’єктивність (чи обмежену
політикою об‘єктивність), подібні праці радянських дослідників історії
саме робітничого класу, на нашу думку, було б помилково вважати
псевдонауковими. Адже специфіка наукової проблематики (з огляду на
ідеологічно-пролетарські амбіції комуністичної партії) давала
можливість ученим досить грунтовно і серйозно вивчати окремі
аспекти становища та розвитку робітничого класу, його участі в
політичному (революційному) русі, хоча й подібні роботи мали певну
ідеологічну забарвленість та наукову обмеженість у ракурсі
висвітлення різних сторін і рушійних сил тієї чи іншої постановки
питання.
З огляду на зазначені обмеження і політико-ідеологічні
застереження (а згодом і відверті заборони) щодо досліджень окремих
напрямів в історії робітництва, протягом 1930-1950-х років не
з’явилося жодної комплексної, узагальнюючого характеру праці з
1
Вишняков И.К. К борьбе за диктатуру пролетариата в Донбассе (1916-1918 гг.) //
Летопись революции. – 1928. – № 2 (29). – С. 220-223; Редькіна І. До питання про
особливості пролетарської революції на Україні // Летопись революции. – 1928. – № 6
(32). – С. 333-350.
2
Волин М. История КП(б)У в статистическом очерке. – Харьков, 1930; Рубач М.А.
Проти ревізії більшовицької схеми рушійних сил та характеру революції 1917 року на
Україні // Література революції. – 1930. – № 5 (44). – С. 5-98; Круть В. Пролетариат
Украины в борьбе с германским империализмом и гетьманщиной // История
пролетариата СССР. – М., 1934. – Сб. 3.
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історії робітничого класу періоду національно-визвольних змагань в
Україні. Виняток становлять хіба що окремі невеликі статті
загальносоюзного спрямування з уже чітко означеною прямолінійною
“сталінською” риторикою.
Після смерті Й.Сталіна й настання т. зв. хрущовської “відлиги”, у
Києві вийшов друком (1957) збірник документів і матеріалів
“Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні”, що
хронологічно охопив рамки з березня 1917 р. по березня 1921 р.
Невдовзі в журналі “Комуніст” за 1959 р. з’явилася редакційна стаття
“За глибоке вивчення історії радянського робітничого класу”, що стала
своєрідним закликом для вітчизняних істориків звернутися до
пролетарської проблематики. З цього часу, починаючи з 70-х до
початку 90-х років ХХ ст. вийшли друком ряд збірників документів і
матеріалів та досліджень радянських істориків з різних аспектів
робітничого
питання,
зокрема
А.Гриценка,
Є.Скляренка,
М.Супруненка, А.Реєнта1, у яких автори стверджували, що
напередодні революційних подій у Росії в Україні існували об’єктивні
умови для революції соціалістичної, а робітничий клас in toto2 був уже
сформований і згуртований навколо російської більшовицької партії
тощо.
Зарубіжна історіографія робітничого питання в Україні, на жаль,
ще менш інформативна і грунтовна. Робітничої політики автори
торкалися виключно епізодично, в контексті загального розвою
революційних змагань. Так, частково цю тему згадано у працях
І.Мазепи, П.Христюка, Е.Карра, А.Камінського, М.Зореславича,
М.Стахіва та інших3.
1
Борьба за власть Советов в Донбассе: Сборник документов и материалов. –
Сталино, 1957; Из истории гражданской войны в СССР, 1918-1920. Сборник документов
и материалов: В 3-х т. – М., 1961; Гражданская война на Украине, 1918-1920. Сборник
документов и материалов: В 3-х т., 4-х кн. – К., 1967; Гриценко А.П. Робітничі фортеці
соціалістичної революції. – К., 1965; Його ж. Робітничий клас України у Жовтневій
революції (березень 1917 – січень 1918 рр.). – К., 1975; Його ж. Історія робітничого
класу України. – К., 1972. – Т. 2; Його ж. Очерки истории профессиональных союзов
Украинской ССР: традиции и современность. – К., 1983; Його ж. Рабочий клас
Украинской ССР: традиции и современность. – К., 1986; Супруненко М.І. Зміни у
соціальній структурі соціалістичного суспільства і піднесення керівної ролі робітничого
класу // Український історичний журнал. – 1972. – № 8. – С. 3-11; Скляренко Є.М.
Боротьба трудящих України проти німецько-австрійських окупантів і гетьманщини в
1918 році. – К., 1960; Його ж. Робітничий клас України в роки громадянської війни
(1918-1920 рр.). – К., 1966; Реєнт А.П. Рабочий клас Украины на завершающем этапе
гражданской войны, 1920. – К., 1984; Очерки развития социально-классовой структуры
УССР. 1917-1937. – К.: Наукова думка, 1987.
2
in toto – в цілому (лат.)
3
Мазепа І. Більшовизм і окупація України. – Львів; Прага, 1922; Його ж. Підстави
нашого відродження. – Львів, 1946 – Ч. І; Христюк П. Замітки і матеріали до історії
української революції 1917-1921 рр. – Відень, 1922; Карр Е. Історія Радянської Росії:
Більшовицька революція, 1917-1923. – Лондон, 1950; Камінський А. Динаміка
визвольної боротьби. – Мюнхен, 1973; Його ж. Між двома революціями. – Мюнхен,
1974; Зореславич М. Український робітничий люд у боротьбі за національну державу //
Сучасність. – 1970. – № 9. – С. 15-28; Стахів М. Україна в добі директорії УНР: В
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Як правило, зарубіжна історіографія, на відміну від радянської,
здебільшого дотримується думки, що робітничий клас України на
період 1916-1917 рр. ще не досяг рівня пролетарської організованості,
а тим більше революційної та особливо національної свідомості.
Відповідно до цього, він не міг відігравати (і не відігравав) ролі
гегемона революційних процесів в Україні, яким було українське
селянство.
Подібна позиція висвітлювалася й в іншомовній зарубіжній
літературі. Починаючи з 1930-х рр. з’являються перші досить поважні
узагальнюючі неукраїномовні дослідження з історії національновизвольних змагань в Україні 1917-1921 рр. і місця в них робітництва.
Піонером у цьому можна вважати маловідому німецькомовну
історіографічну публікацію В.Кучабського “Die Westukraine im Kampf
mit Polen und dem Bolschewismus in den Jahren 1917-1923” (Берлін,
1934), в якій, однак, доволі мало приділено уваги економічній тематиці
взагалі і робітництву зокрема. Проблему місця робітництва в
українській революції інколи зачіпали у своїх доробках Б.Шемет
(B.Schemet), Р.Піпс (R.Pipes), Б.Дмитришин (B.Dmytryshyn), Борис
(Boris), Р.Салліван (R.Sullivant), М.Аджемс (M.Agams), І.Нагаєвський
(I.Nahaewsky), О.Підгайний (O.Pidhainy), Д.Решетарь (D.Reshetery)1.
Слід при цому наголосити, що у вищеназваних зарубіжних авторів
робітниче питання розглядалося лише епізодично і поверхово, через
що їхні публікації не несуть у собі не лише вичерпної, а й докладної
інформації з зазначеної проблеми. Такий стан речей значною мірою
зумовлений, перш за все, неможливістю за часів холодної війни
скористатися необхідною для наукового опрацювання тематики
джерельно-документальною базою. Не мали можливості повного
доступу до документальних матеріалів і радянські історики, як і не
могли вони, скажімо, вільно висловити окремі свої думки і висновки з
певних аспектів, наприклад, робітничої політики, що не відповідали
програмним засадам КПРС та державній ідеології СРСР.
З початком перебудовних процесів у Радянському Союзі й
особливо з часу відновлення Україною незалежності в 1991 р., вчені
нарешті отримали змогу зазирнути до архівних фондів для
дослідження історії робітництва України на основі джерельно-

7-ми т. – Скрентон, 1963; Його ж. Нарис історії воєнної агресії та конституційного
розвитку Совєтської влади над Україною. – Ч. І-IV. – Скрентон, 1955-1958 та ін.
1
Schemet B. Die Ukraine einst und Jetzt: kurzer Ukerblick der ukrainischen Geschichte. –
Berlin, 1941; Pipes R. The Formation of the Soviet Union Communism and Nationalism, 19171923. – Cembrige, 1954; Dmytryshyn B. Moskow and the Ukraine, 1918-1953. A Study of
Russian Bolshevic Nationality policy. – New-York, 1956; Boris. The Russians Communist
Party and Povie tiratiration of Ukraine. – Stokholm, 1960; Sullivant R. Soviet politics and the
Ukraine. 1917-1954. – New-York, 1962; Agams M. Bolsheviks in the Ukraine. The second
Campain 1918-1919. – New-Haven; London, 1963; Nahaewsky I. History of the Modern
Ukrainian state 1917-1923. – Hunich, 1966; Pidhainy O.S. The Formation of the Ukrainian
Republic. – New-York; Toronto, 1966; Reshetery D. The Ukrainian – 1917-1920; A Stady in
Nationalism. – New-York, 1972.
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документальних матеріалів і спробувати зрозуміти й висвітлити усі
належні ракурси проблеми. Головний шар документів з робітничої
тематики зберігається у відповідних фондах Центрального державного
архіву вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВУ),
Центрального державного архіву громадських організацій України
(ЦДАГОУ), Центрального державного історичного архіву України
(ЦДІАУ) у Києві та Львові.
Після першого ж року незалежності України світ побачила
грунтовна монографія А.П.Реєнта “Рабочий клас Украины, 19171920 гг. (Социально-экономические изменения)”1. Невдовзі (у 1995 р.)
вийшло друком авторитетне дослідження Б.І.Андрусишина “У
пошуках соціальної рівноваги”, де автор висвітлив всебічні аспекти
ролі робітничого класу в період 1917-1921 рр. і соціальної політики
різних державних утворень, що виникали на теренах України за цей
відрізок часу2. Шляхи спроб розв’язання проблеми безробіття серед
робітництва, як один із напрямків соціальної політики
центральнорадівського та гетьманського урядів, досліджували у своїх
публікаціях Б.Андрусишин і П.Гай-Нижник3.
У контексті торговельно-економічної політики України 1918 р. та
залізничної справи за Гетьманату П.Скоропадського окремих питань
становища робітництва торкалися П.Гай-Нижник, С.Мякота,
І.Толокньов, В.Бондар4. Роль і місце профспілок серед пролетаріату
України в добу національно-визвольних змагань висвітлено у вже
згадуваній вище монографії Б.Андрусишина, публікаціях П.Гай1
Реєнт А.П. Рабочий клас Украины, 1917-1920 гг. (Социально-економические
изменения). – К., 1992.
2
Андрусишин Б. У пошуках соціальної рівноваги. – К., 1995.
3
Андрусишин Б. Анатомія соціальних конфліктів доби Центральної ради // Наукові
записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К.: Ін-т укр. археографії та
джерелознавства НАН України, 1996. – Т. 1. – С. 177-212; Його ж. Програмні засади
робітничої політики гетьманського уряду // Наукові записки. Збірник праць молодих
вчених та аспірантів. – К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України, 1996.
– Т. 1. – С. 212-238; Гай-Нижник П.П. Гетьманат П.Скоропадського і питання безробіття
// Профспілки України. – 1998. – № 2. – С. 59-78; Його ж. Проблема безробіття в
Українській Державі 1918 року // Пам’ять століть. – 2003. – № 2. – С. 72-77.
4
Гай-Нижник П. Торговельно-промислова політика уряду Української держави
гетьмана Павла Скоропадського 1918 р. // Наукові записки. Збірник праць молодих
вчених та аспірантів. – К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України, 1997.
– Т. 2. – С. 353-396; Його ж. Українізація державних установ Міністерства шляхів за
Гетьманату П.Скоропадського // IV Міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26-29
серпня 1999 р. – Ч. ІІ: ХХ століття. – Одесса; К.; Львів, 1999. – С. 247-251; Його ж.
Трагедія у Києві, що сколихнула громадськість всієї України // Профспілки України. –
1998. – № 3. – С. 67-69; Мякота С.Е. Економічна політика уряду Української держави
(травень – грудень 1918): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 1997; Толокньов І.
Проблема залізничного транспорту в діяльності гетьманського уряду // Студії з архівної
справи та документознавства. – К.: Головне арх. упр. України, Український держ.
науково-досл. інститут архівної справи та документознавства, 1999. – Т. 5. – С. 97-99;
Бондар В. Створення торгово-промислових палат в Українській державі (на матеріалах
Держархіву Запорізької області) // Студії з архівної справи та документознавства. – К.,
1999. – Т. 5. – С. 100-101.
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Нижника та у ювілейному збірникові, присвяченому 90-річчю
виникнення масового профспілкового руху в Україні (можна виділити,
зокрема, доробки В.Года, Є.Скляренка, Е.Кравця, А.Сурового,
В.Снєгірьова та інших)1.
Більшою чи меншою мірою вказаної проблеми торкалася у своїх
публікаціях з історії національно-визвольних змагань значна кагорта
вітчизняних вчених, серед яких також О.Бойко, А.Буравченков,
В.Верстюк, Ю.Гамрецький, А.Гриценко, П.Гудзенко, В.Даниленко,
Ю.Кондуфор, С.Кульчицький, А.Лихолат, І.Рибалка, Є.Скляренко,
М.Супруненко, Ю.Терещенко, Т.Осташко, Ж.Тимченко, П.Тригуб,
Ф.Турченко, І.Чорномаз, І.Хміль, Є.Шаталіна, О.Щусь, Д.Яневський і
багато інших.
Попри, здавалося б, поважний шар наукових розробок і досліджень
у минулому і дотепер, вони не дають вичерпної відповіді на численні
проблемні питання становища і настроїв робітництва на різних епатах
державного будівництва в Україні, місця і ролі, власне, у цьому
процесі державних структур, у тому числі й міністерських тощо. Лише
одиниці з них претендують на різнобічний аналіз певного напрямку
робітничої політики у вітчизняному державотворчому процесі як
наукової проблеми. Справа ускладнюється й тим, що існуюча
література торкається вказаних питань на трьох різних рівнях, які
через відсутність своєрідного об’єднавчого дослідження не створюють
всебічну цілісну картину. Слід визнати, що певною мірою цю місію
було втілено Б.І.Андрусишиним у праці “У пошуках соціальної
рівноваги”, проте її хронологічні рамки у співвідношенні до обсягу
монографії не можуть задовольнити потреб сьогоднішньої історичної
науки у цьому напрямкові досліджень. До того ж, з часу виходу в світ
книги зазначеного автора минуло майже десятиріччя, за час якого
істориками так і не було збагачено існуючі наукові здобутки новими
авторитетними працями. Очевидно, що багаті джерельними
матеріалами фонди архівних установ ще очікують на нову генерацію
дослідників
соціальних
проблем
періоду
національного
державотворення взагалі і робітничої політики урядів як УНР, так і
Гетьманату зокрема. Цією публікацією ми прагнули певною мірою
долучитися до розв’язання зазначених вище проблем у створенні
1
Андрусишин Б. У пошуках соціальної рівноваги. – К., 1995; Гай-Нижник П.
Робітничі профспілки, роботодавці і гетьманський уряд: історія трибічного конфлікту і
досвід незавершеної розв’язки з року 1918-го // Література та культура Полісся. – Ніжин,
2002. – Вип. 18; Його ж. Гетьманат П.Скоропадського і питання безробіття //
Профспілки України. – 1998. – № 2; Год В.В. Участь профспілок України у формуванні
органів управління промисловим виробництвом у 1917-1920 рр. // 90 років виникнення
масового профспілкового руху в Україні. – К., 1996; Скляренко Є.М. Деякі питання
історії профспілок України в роки національно-визвольних змагань; Кравец Е. К вопросу
об истории возникновения профсоюза работников морского транспорта Украины и
начальном периоде его деятельности (1903-1918 гг.); Суровий А.Ф. Боротьба за
незалежність українського профспілкового руху (1917-1920 рр.); Снєгірьов В.В.
Профспілки Донбасу та їх взаємовідносини з Центральною Радою в 1917 р. // 90-річчя
виникнення масового профспілкового руху в Україні. – К., 1996.
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наукової картини діяльності українського, у даному випадкові
гетьманського, уряду і конкретного його підрозділу (Міністерства
праці) у робітничій сфері.
І. Організація Міністерства праці Української держави.
Прийшовши до влади внаслідок державного перевороту 29 квітня
1918 р., П.Скоропадський у першій же своїй офіційній заяві, яка
носила законодавчий характер, заявив, що у новопроголошеній
Українській державі “права приватної власности – як фундамент
культури і цивілізації, відбудовуються в повній мірі”1. В цій “Грамоті”
гетьман також пообіцяв, що “рівночасно будуть твердо забезпечені
права робітничого класу”2. З свого боку гетьманський уряд 10 травня
1918 р. у своїй Декларації запевняв: “Справедливі домагання
робітників, не звернені на те, щоб підірвати рідний промисел, все
стрінуть підтримку й поміч Правительства, а професійні союзи,
наскільки вони займаються обороною професійних інтересів,
користуються з боку Правительства повним признанням”3.
Стабілізацією і розв’язанням робітничого питання, у тому числі в
проблемі зайнятості населення, боротьбою з безробіттям, стосунками з
професійними спілками й, нарешті, соціальним захистом населення та
виробленнем нової правової бази робітничого законодавства на основі
розумного компромісу між робітниками та роботодавцями (між
працею і капіталом) тощо мало зайнятися Міністерство праці
Української держави. Народне Міністерство праці УНР, що існувало
до гетьманського перевороту за Центральної ради, існувало фактично
лише на папері, а тому новій владі довелося розпочинати
організаційну державно-адміністративну роботу практично на пустому
місці.
Міністерство праці стало одним із складових Ради Міністрів –
найвищого виконавчого органу Української держави. Проте на відміну
від класичних зразків поділу державної влади на законодавчу,
виконавчу і судову, за Гетьманату диктаторськими законодавчими і
вищими судовими повноваженнями було наділено голову держави4. З
огляду на специфіку механізму вищого управління державою на
міністрів і особовий склад підпорядкованих їм інституцій накладалася
й частина законодавчої ініціативи. Тобто проекти законодавчих актів
вироблялися саме в недрах міністерських структур, після чого
потрапляли на розгляд Ради Міністрів, і лише потім – на затвердження
чи відхилення гетьмана. Згідно з “Законами про тимчасовий
державний устрій України” від 29 квітня 1918 р. голова Кабінету
Міністрів і міністри Української держави несли відповідальність
“перед гетьманом за загальний хід державного управління”. Кожний з
1

Грамота до всього Українського Народу // Державний вістник. – 1918. – 16 травня.
Там само.
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Ужгород, 1930. – Т. 2. – С. 96.
4
Закони про тимчасовий державний устрій України // Державний вістник. – 1918. –
16 травня.
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них окремо відповідав за свою діяльність та розпорядження і підлягав
“громадській і карній відповідальности на основах, в законі
визначених”1.
3 травня 1918 р. в уряді, сформованому Ф.А.Лизогубом, посаду
міністра праці посів народний соціаліст, професор зоології 53-річний
Юлій Миконайович Вагнер2, його товаришем (заступником) було
призначено шляхтича, професора з соціально-економічних питань
Володимира Андрійовича Косинського3. Перед Ю.Вагнером4 та
В.Косинським постало складне завдання створення дієздатного
міністерського виконавчого підрозділу з потенцією до законодавчої
праці установчої інституції. Процес формування структури
Міністерства праці не був кількаденним, а тривав чи не весь період
існування Гетьманату, реформуючись на певних етапах удосконалення
його будови. Загалом можна виділити три таких етапи.
На перших порах існування Української держави (у травні 1918 р.)
штатний роспис міністерства складався з 9 департаментів і налічував
321 співробітника, а саме департаменти: законодавчих внесень (чіткі
дані про кількість співробітників відсутні), канцелярії (37
співробітників), охорони праці (28 співробітників), соціального
забезпечення (40 співробітників), взаємовідношення праці та капіталу
(26 співробітників), ринку праці (61 співробітник), статистики (87
співробітників), правничий (4 співробітники) та громадських робіт (38
співробітників)5. Влітку 1918 р. структура міністерства зазнала
істотних змін, передусім, за рахунок скорочення кількості підрозділів.
Тепер Міністерство праці мало у своєму складі 6 департаментів:
загальних справ (до 1 серпня його очолював Д.А.Лоєвецький, з 1
серпня – В.В.Розов6), законодавчих внесень (директор С.І.Гольдельман
до 3 червня, О.А.Околович з 4 червня7), охорони праці

1

Там само.
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1918) // Український
історичний журнал. – 1993. – № 7-8. – С. 114.
3
Державний вістник. – 1918. – 6 вересня.
4
Вагнер Юлій Миколайович (1865-?) – державний діяч, професор біології, відомий
вчений-зоолог. Народився у 1865 р. в сім’ї професора Казанського університета. У
1888 р. закінчив Петербурзький університет і з того часу займав кафедру зоології в
Київському Політехнічному інституті. У 1917 р. член Київського військовопромислового комітету (завідував відділом праці) та Київського виконавчого комітету.
Належав до партії народних соціалістів. За Гетьманату П.Скоропадського з 3 травня по
24 жовтня 1918 р. – міністр праці Української Держави. Один з авторів т.зв. “записки
дев’яти” міністрів (від 17 жовтня 1918 р.), яка призвела до кризи в уряді Ф.Лизогуба і
змін у зовнішньополітичному курсі України Прагнув реформувати вітчизняне трудове,
робітниче й профспілкове законодавство з використання прогресивного досвіду країн
Західної Європи. Належав до масонської ложі “Заря” у Києві.
5
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі –
ЦДАВОВ України), ф. 2857, оп. 1, спр. 1, арк. 8-14; спр. 12, арк. 209, 212, 214, 217217 зв., 218, 225.
6
Державний вістник. – 1918. – 6 вересня.
7
Там само.
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(Р.А.Войцеховський з 1 червня1), ринку праці (М.М.Сидоренко до 1
липня, Ю.А.Дорфман з 1 липня 2), громадських робіт (В.Д.Ільїн з 19
червня) та статистичне бюро (С.С.Остапенко з 1 травня3)4. До 1 червня
1918 р. Департамент взаємовідносин між працею і капіталом очолював
С.В.Трухлий5.
Остаточного вигляду структура Міністерства праці набула лише
восени 1918 р., коли Радою Міністрів було остаточно ухвалено і
затверджено 20 жовтня Гетьманом П.Скоропадським “Закон про штати
центральних установ Міністерства Праці”6 (правопис збережено):
копія
Затверджую. ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ, 20 жовтня 1918 року. Киів.
Посвідчив: Державний Секретарь, Сенатор С е р г і й З а в а д с ь к и й.
УХВАЛЕНИЙ РАДОЮ МІНІСТРІВ ЗАКОН
про штати центральних установ Міністерства Праці.
1. Докладені до цього штати центральних установ Міністерства Праці
Української Держави ухвалити.
2. Закон цей перевести в життя з першого червня 1918 року з тим,
щоб з того часу видачу добових та процентних додаткових грошей на
дорожнечу було припинено.
Голова Ради Міністрів Ф. Л и з о г у б.
Міністр Праці
Ю. В а г н е р.

Внаслідок реформування структура Міністерства праці набула
свого остаточного вигляду. Безпосередньо з міністром праці мало
працювати два товариша (заступника) міністра, особистий секретар,
два урядовці для особливих доручень та канцелярський урядовець.
Крім того, при керівництві відомства перебувала також Рада міністра
праці, члени якої були експертами в галузях продуктивності праці,
економічних умов трудящих, відносин між капіталом та робітниками і
соціального законодавства. Згідно з тогочасним законодавством ради
міністрів мали б налічувати 12 членів, проте при міністрові праці
(згідно з Штатами центральних установ Міністерства праці7)
визначалася рада у складі лише 4 чоловік8. Особовий склад
міністерства було скорочено до 219 співробітників, які працювали у
1

Там само. – 29 липня.
Там само. – 6 вересня.
С.Остапенко, як представник Міністерства праці, був учасником мирової делегації
Української Держави на переговорах з РРФСР. В цей час обов’язки директора
статистичного бюро тимчасово виконував П.А.Приваревський (ЦДАВОВ України,
ф. 2857, оп. 1, спр. 12, арк. 50 зв., 240).
4
ЦДАВОВ України, ф. 2857, оп. 1, спр. 1, арк. 29; Державний вістник. – 1918. – 6
вересня.
5
Державний вістник. – 1918. – 29 липня.
6
Там само. – 2 листопада.
7
ЦДАВОВ України, ф. 1064, оп. 1, спр. 1, арк. 56-57 зв.
8
Там само, ф. 2857, оп. 1, спр. 1, арк. 30 зв.
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шести підрозділах: адміністрації самого міністра, трьох департаментах
(загальних справ, ринку праці і громадських робіт, охорони праці),
статистичному бюро і редакції відомчого друкованого органу
“Вістника Міністерства Праці” (правопис збережено):
ШТАТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ УСТАНОВ МІНІСТЕРСТВА ПРАЦІ
Назва посад та установ

Кількість
осіб

Кляси
по
посаді

розряд
пенсії

1
2
4
1
1
1
1

ІІ
ІІІ
IV
V
VI
VII
X

І
І
II
III
III
V
VII

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1

IV
V
V
VI
по віль
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX

II
III
III
III
ному
III
III
III
V
V
V
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VII

11
7
3
4

IX
X
X
X

VII
VII
VII
VII

1
1
1
1
1

VII
VIII
IX
X
X

V
VI
VII
VII
VII

І.
Міністр........................................................
Товариш Міністра.......................................
Член Ради Міністра.....................................
Секретарь при п.Міністрі...........................
Урядовець особливих доручень................
Урядовець особливих доручень................
Канцел. урядовець 2 ранги........................
ІІ.
Департамент Загальних Справ
Директор......................................................
Віце-Директор.............................................
Урядовець особл. доручень........................
Урядовець особл. доручень........................
Юрісконсульт..............................................
Правитель Канцелярії.................................
Начальник Відділу......................................
Старший Бухгальтер...................................
Старший Діловод........................................
Секретарь Канцелярії.................................
Перекладчик................................................
Бухгальтер...................................................
Помічник Секретаря Канцел.....................
Діловод.........................................................
Урядовець перекладчик..............................
Екзекутор-Скарбник...................................
Бібліотекарь.................................................
Старший Рахівничий...................................
Помічник Діловода.....................................
Помічник Екзекутора..................................
Рахівник........................................................
Помічник Бібліотекаря...............................
Канцелярські урядовці:
1 ранги..................................
2 ранги..................................
3 ранги..................................
Практикант..................................................
ІІІ.
Редакція Вістника Міністерства Праці.
Секретарь Редакції………………………..
Помічник Секретаря Редакції……………
Коректор…………………………………..
Регістратор………………………………..
Машиністка………………………………..
IV.
Департамент Ринку Праці і Громадських

Робіт
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ст. 1
ст. 1
ст. 2
найму
ст. 2
ст. 2
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Директор......................................................
Віце-Директор.............................................
Фахівець по окремим галузям знання......
Фахівець по окремим галузям знання......
Урядовець особл. доручень.......................
Урядовець особл. доручень.......................
Начальник Відділу......................................
Старший Інспектор.....................................
Інженір-Фахівець........................................
Старший Діловод........................................
Старший Технік-Фахівець..........................
Діловод.........................................................
Молодший Технік-Діловод........................
Помічник Діловода.....................................
Рахівник.......................................................
Чертьожник.................................................
Канц. урядовці: 1 ранги..............................
“ – “ “ – “ 2 “ – “...............................
“ – “ “ – “ 3 “ – “..............................
V.
Департамент Охорони Праці.
Директор......................................................
Віце-Директор.............................................
Фахівець......................................................
“ – “ .........................................................
Урядовець особл. доручень.......................
Урядовець особл. доручень.......................
Інспектор старший.....................................
Інспектор фахівець.....................................
Інспектор молодший..................................
Начальник Відділу.....................................
Старший Діловод.......................................
Секретар......................................................
Діловод........................................................
Помічник Діловода....................................
Канцел. урядовці: 1 ранги.........................
“ – “ “ – “ 2 “ – “..............................
“ – “ “ – “ 3 “ – “..............................
VI.
Статистичне Бюро
Директор Бюро...........................................
Начальник Відділу.....................................
Старший Діловод.......................................
Старший Статистик...................................
Старший Чертьожник................................
Статистик...................................................
Помічник Діловода....................................
Молодший Чертьожник.............................
Рахівник......................................................
Канцел. урядовці: 1 ранги.........................
“ – “ “ – “ 2 “ – “...............................
“ – “ “ – “ 3 “ – “..............................

1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
1
4
2
6
2
1
7
10
2

IV
V
IV
VI
V
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX
X
X

II
III
II
III
III
III
III
III
III
V
V
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII

1
2
1
2
1
1
1
2
3
3
4
2
8
5
12
10
2

IV
V
IV
VI
V
VI
VI
VI
VIII
VI
VII
VII
VIII
IX
IX
X
X

II
III
III
III
III
III
III
III
V
III
V
V
VI
VII
VII
VII
XII

1
3
1
5
1
10
1
1
18
15
4
2

IV
VI
VII
VII
VII
VIII
IX
IX
IX
IX
X
X

II
III
V
V
V
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII

Голова Ради Міністрів, Сенатор Ф. Л и з о г у б.
Міністр Праці
Ю. В а г н е р.
З орігіналом згідно:
Начальник Відділу [підпис нерозбірливий]
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У провінції (по губерніях Української держави) Міністерство праці
представляли 19 комісарів, посади яких було запроваджено на підставі
постанови Тимчасового уряду від 11 липня 1917 р., які здійснювали
нагляд за виконанням робітничого законодавства спільно з
фабричними інспекторами та окружними інженерами, що підлягали
Міністерству торгу і промисловості.
24 жовтня 1918 р. у зв’язку з кадровими змінами в Кабінеті
Міністрів портфель міністра праці було передано соціалістуфедералісту правнику Максиму Антоновичу Славинському1. За
керівництва М.Славинського2 у міністерстві не відбулося істотних
структурних змін, а невдовзі, із сформуванням нового уряду
С.Гербеля, з 14 листопада 1918 р. міністерство очолив колишній
заступник міністра В.Косинський3.
Робочий графік та терміни річних відпочинків працівників
відомства визначав “Наказ про службові години та літні відпустки”4
міністра праці Ю.Вагнера від 28 травня 1918 р. (правопис збережено):
Наказ про службові години та літні відпуски.
28 травня 1918 р. № 13.
§ 1.
У всіх Департаментах та Відділах Міністерства праця повинна
провадитись щоденно крім свят, від 9 годин ранку до 3 годин дня.

1

Державний вістник. – 1918. – 24 жовтня.
Славинський Максим Антонович (1868-1945) – громадський і політичний діяч,
публіцист, поет. Син селянина з Київщини. Закінчив Київський університет. За фахом –
юрист. 1906 р. редагував газети “Свобода і право”, “Свободная мысль”, “Украинский
вестник”, “Вестник Европы”. Видав енциклопедичний двотомник “Украинский народ в
его прошлом и настоящем” (Петроград, 1914-1916). Депутат І Государственої Думи.
1917 р. – член Української Національної ради в Петрограді, представник
Центральної Ради при Тимчасовому уряді. Один з організаторів Республіканськодемократичної партії (Російської РДП), член її ЦК. В Тимчасовому уряді – голова
Особливої наради з провінціальної реформи (з правами міністра), представник
Тимчасового уряду при Центральній раді і на З’їзді народів Росії в Києві. З травня
1918 р. – член ради Міністерства закордонних справ Української держави. Був
тимчасовим представником Української держави на Дону. Член делегації Української
держави на переговорах з РРФСР. 24 жовтня – 11 листопада 1918 р. – міністр праці
Української держави. 1919 р. – голова дипломатичної місії УНР в Чехословаччині. В
еміграції професор Українського педагогічного інституту в Празі. 1945 р. заарештований
і вивезений до СРСР, помер у в’язниці.
3
Косинський Володимир Андрійович (1866-?) – громадський, політичний і
державний діяч, вчений-економіст. Народився в дворянській родині Глухівського повіту
на Чернігівщині. Професор Київського політехнічного інституту. Член Центральної ради
від партії кадетів. За Гетьманату П.Скоропадського 1918 р. – товариш міністра (10
травня – 14 листопада 1918 р.) і міністр праці (14 листопада – 14 грудня 1918 р.)
Української держави. Голова (з 15 липня 1918 р.) Комітету праці при Міністерстві праці
Української держави. Член Вищої Земельної Комісії (започаткована в жовтні 1918 р.),
яка розробила проект земельної реформи в Українській державі, затверджений в
листопаді 1918 р. гетьманом. Один з засновників і перших академіків (з 14 листопада
1918 р.) Української академії наук (кафедра сільського господарства). З 1922 р. в
еміграції.
4
Державний вістник. – 1918. – 11 червня.
2
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На протязі всього літа, з 1 травня по 1 вересня, по суботах, праця
провадиться від 9 годин ранку до 2 годин дня.
§ 2.
Тимчасові правила:
Про літні відпуски співробітників Міністерства Праці на протязі літа
ц.р.
1) Літніми відпусками користуються всі співробітники Міністерства
Праці, які одержали посаду в Міністерстві не пізніше 15 квітня цього
року.
2) Співробітники які одержали посаду в Міністерстві не пізніше 1
лютого цього року користуються місячними відпусками, а ті, які
одержали посаду до 15 квітня, але пізніше 1 лютого користуються
двохтижневими відпустками.
3) Всі відпустки, зазначені в 1 і 2 параграфі здійснюються з правом
одержання платні.
4) Всі відпустки даються з 1 червня по 1 вересня.
5) Плян розпреділення відпусків виробляється співробітниками
кожного департаменту, або відділу Міністерства по взаємній згоді, так
щоби не порушити справ Міністерства і з таким обрахунком, щоби в
відпуску в кожнім разі лічилось не більше четвертої частини всього складу
співробітників Міністерства.
6) Всі обовязки співробітників, які лічаться в відпуску, виконуються їх
однослужбовцями безкоштовно.
7) Повернення співробітників із відпуски обовязково в срок і
своєчасно, щоби не викликати ріжних непорозумінь.
8) Плян розпреділення відпусків затверджується завідуючими
Департаментів, або відділів Міністерства і доводиться до відому Комітету
співробітників.
9) В разі, коли виникає непорозуміння, воно остаточно вирішюється
Комітетом спільно з представником Департаменту, або відділу.
10) Несвоєчасне повернення із відпуску без причин, які не
заслуговують уваги, крім ціх других можливих наслідків, тягне за собою
утримання із платні співробітника за весь час просрочки в касу спілки
співробітників.
11) Цей порядок про літні відпуски здійснюються, як зовнішній
розпорядок Міністерства Праці на перед вироблення загальних правил
про літню працю і відпуски для співробітників всіх Міністерств.
Міністр Праці
В а г н е р.

Якісному поліпшенню роботи Міністерства праці істотно посприяв
створений для попереднього обговорення й підготовки всіх
законопроектів, які стосувалися взаємин між робітниками та
промисловцями міжвідомчий дорадчий орган при вказаному відомстві
під назвою “Комітет праці”. Закон про його запровадження міністром
праці Ю.Вагнером було проведено через Раду Міністрів 15 липня 1918
р.1 До складу Комітету увійшли по одному представникові від
міністерств праці, торгу і промисловості, шляхів, юстиції, народного
здоров’я, земельних та внутрішніх справ, а також два професори
(фахівці з економічних проблем), вісім представників від
промисловців та стільки ж від робітників2. Докладно на призначення,
функції та повноваження Комітету праці було вказано у завізованому
1
2

ЦДАВОВ України, ф. 2857, оп. 1, спр. 12, арк. 59.
Державний вістник. – 1918. – 24 липня.
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міністром праці й директором Департаменту законодавчих внесень
“Становищі про Комітет Праці”1 (правопис збережено):
Становище про Комітет Праці.
1. Для попереднього обговорення розробляємих в Міністерстві Праці
законопроектів, які торкаються взаємовідносин проміж роботодавцями та
робітниками, при Міністерстві праці установлюється Комітет Праці.
2. Комітет Праці з’являється дорадчим органом при Міністерстві
Праці, який ставить метою освітлення з ріжних боків показаних в ст. 1-й
законопроектів, попереду остаточної розробки їх Міністерством Праці.
Склад Комітету Праці.
3. Комітет складається:
а) з представників від Міністерств: Торгу та Промисловости,
Праці, Судових Справ, Шляхів, Земельних Справ, Народнього Здоровля та
Внутрішніх Справ по одному від кожного.
б) з 8 представників від промисловців та
в) з 8 представників від робочих.
4. Представники від Міністерств призначаються по згоді з Міністром
Праці відповідними Міністрами і з’являються постійними членами
Комітету Праці.
5. Вісім постійних членів Комітету Праці від промисловців
призначаються Правлінням спілок по згоді між цими спілками та
Міністром Праці по одному, або більше відповідньо головнішим галузям
промисловости, себ то: цукрової, гірної, металургичної, судоходньосудобудівничої, сельсько-господарчої, шкляної, хімічної, шкуряної та
інших.
6. Вісім постійних членів Комітету Праці від робочих призначаються
правлінням професійних робочих організацій, по згоді цих організацій з
Міністром Праці по одному, або більше відповідньо головнішим галузям
промисловості, себ то:
цукрової, гірної, металургичної, судоходньо-судобудівничої, сельськогосподарчої, шкляної, хімічної, шкуряної та інших.
Примітка до ст. 6-ої.
Члени Комітету Праці між робочих призначаються з осіб
безпосередньо зайнятих в тій галузі промисловости, працьовників якої
вони з’являються представниками.
Примітка до ст. 5 та 6-ої.
Не можуть бути членами Комітету Праці:
1) присуджені судом до кари, яка тягне за собою полишення або
обмеження прав власності, а також присуджені судом за крадіжку,
мошейство, присвоєння або рострату доручених річей, переховання
пограбованого, або подібні їм злочини і вчинки.
2) Перебуваючі під слідством, або судом по обвинуваченню в
злочиних вчинках зазначених в п. 1-му.
3) Підпалі до неплатіжності, до часу опреділення винності її, а з
осіб, про яких справи цього робу приведені вже до скінчення, всі
неплатьожники окрім признаних (невинни)ми.
4) Засуджені за ухилення від військової повинності.
5) Особи молодші 30 років.
7. Головою Комітету Праці з’являється Міністр Праці, або, з його
доручення, один з його товаришів.
8. На засідання Комітету Праці можуть бути запрошені головою
Комітету, окрім постійних членів, також інші досвідні особи.
1

ЦДАВОВ України, ф. 1064, оп. 1, спр. 17, арк. 52-53 зв.
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9. Засіданням Комітету Праці ведуться окремі журнали, котрі по
затвердженні їх Комітетом, надаються разом з законопроектом.
Права членів Комітету.
10. Засідання Комітету Праці скликаються повістками голови Комітету
по мірі потреби.
11. В засіданні Комітету Праці можуть бути обговорені тілько ті
питання, котрі внесені головою на повістку відповіднього засідання.
12. В голосуванні беруть участь тілько постійні члени Комітету Праці.
13. Засідання Комітету Праці лічаться відбувшимися при присутності
в засіданнях одної третини постійних членів Комітету, незалежно від того,
представники яких інституцій або організацій прибули на засідання.
14. Постійні члени Комітету Праці від промисловців та робочих
одержують удержання з коштів Міністерства Праці в розміру 15 карб. За
кожний день відбувшагося засідання в якому вони брали участь.
15. Постійні члени Комітету Праці від інституцій зверх одержуємого їми удержання
по інституції окремої платні за роботу в Комітеті Праці не одержують.
Міністр Праці [підпис Ю.Вагнера]
Діректор Департаменту
Законодавчих Внесень [підпис О.Околовича]

Як свідчить Д.Дорошенко, головою Комітету праці було
призначено товариша міністра проф. В.А.Косинського і саме в ньому
“зосередилася головна робота по виробленню законопроектів, які
йшли від Міністерства праці до Ради Міністрів”1. Подібне велике
значення запровадженню цього органу при Міністерстві праці
надавалося й у рефераті-звіті уряду Ф.Лизогуба про свою діяльність2.
Одним з плодів роботи Комітету праці і міністерських
співробітників стануть доволі демократичні і, як для того часу,
цивілізовані в соціально-правовій площині “Правила про порядок
розгляду справ між роботодавцями та робітниками”, які будуть
вироблені на 7 вересня 1918 р.3 До цього часу уряд Української
держави змушений був звернутися до недосконалих, але відносно
демократичних і водночас поміркованих нормативних актів
Тимчасового уряду та Центральної Ради.
ІІ. Розпорядчо-нормативні та правові акти Міністерства
праці в робітничому законодавстві Української держави.
Щодо правової бази, то до вироблення новітньої осучасненої
законодавчої бази в цій галузі, ще 18 травня 1918 р. Ю.Вагнер видав
обіжник для комісарів міністерства праці, старших фабричних
інспекторів та крайових бірж праці, у якому повідомлялося про
залишення в силі всіх законів, обіжників та розпоряджень з
робітничого питання, виданих Тимчасовим урядом та Центральною
радою і не скасованих урядом Української держави4. Відповідно до
цього тимчасово конфлікти між підприємцями та робітниками навеснівлітку 1918 р. розглядалися на основі законів Тимчасового уряду від
1

Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Ужгород, 1930. – Т. 2. – С. 96.
ЦДАВОВ України, ф. 1064, оп. 1, спр. 2, арк. 28.
Державний вістник. – 1918. – 16 жовтня.
4
Там само. – 26 травня.
2
3
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22 червня 1917 р. “Про розпорядок розвитку та прикладення діючих
законів про охорону праці” і від 5 серпня 1917 р. “Про примирюючі
інституції”1.
Одним з перших законодавчих актів, які регламентували діяльність
органів управління промисловими об’єктами на місцях було
“Положення про управління націоналізованими підприємствами”,
прийняте в травні 1918 р. Відповідно до “Положення” на кожному
заводі, фабриці, копальні, що перейшли у державну власність,
створювалися фабрично-заводські правління, 2/3 складу яких
призначалися вищою або губерніяльною радами народного
господарства, а 1/3 – обиралися професійно організованими
робітниками на місячний термін. Згідно з зазначеним актом на чолі
таких правлінь мали стояти представники робітничого класу2.
З часів Лютневої революції 1917 р. значення і роль профспілок у
робітничому русі значно зросли. Уряд Української держави з першого
ж місяця свого існування задекларував, що “професійні союзи,
наскільки вони займаються обороною професійних інтересів,
користуються з боку Правительства повним признанням”3. Першим і
головним завданням гетьманської влади було виробити тимчасові
основні правові підстави взаємостосунків профспілок з працедавцями
та засади вирішення суперечок між підприємцями і робітниками4.
Визначальними в законодавчій політиці уряду гетьмана в робітничому
питанні стали три обіжники міністра праці Української держави
Ю.Вагнера з доданими “Правилами про порядок розгляду справ між
роботодавцями та робітниками”.
Прагнучи законодавчо унормувати компетенцію професійних
робітничих спілок і притягнути їх до співпраці з урядовими
інституціями, щоб можна більш спокійних обставинах конструктивної
й ефективної співдії вирішувати проблеми відновлення промисловості
країни, приборкати інфляцію, провести фінансову реформу,
турбуватися про безробітних та інші державні справи, Міністерство
праці 29 червня 1918 р. видає свій Обіжник № 1 із заголовком “Про
межі компетенції професійних робітничих організацій і власників
підприємств”5 (правопис збережено):

1

ЦДАВОВ України, ф. 2857, оп. 1, спр. 12, арк. 134.
Год В.В. Участь профспілок України у формуванні органів управління
промисловим виробництвом у 1917-1920 рр. // 90 років виникнення масового
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Обіжник № 1 Міністра Праці. Про межі компетенції професійних
робітничих організацій і власників підприємств.
29 червня 1918 року. № 1.
Руйнуюча війна і наступні ненормальні умови течії життя викликали
повну руїну Державного господарства, наслідком чого виявилось
скорочення виробу цінностей і ступневе огоління Держави. Необхідна
уперта і довга праця по утворенню вкінець зруйнованого промислового
апарату, для чого вимагається напруження всіх сил і засобів. Першою
умовою для сього з’являється побільшення праці у всіх галузях, в
однаковій мірі, як з боку робітництва, так і з боку адміністрації
промислових підприємств.
В певности, що всі працюючі добре розуміють це завдання, пропоную
до відома і непохитного керівництва слідуюче:
1) Коло компетенції професійних робітничих організацій і заводських
комітетів обмежується захистом професійних інтересів робітників і
пеклуваннями про устрій їх побуту. Втручання робітників у розпорядчі
права адміністрації, що торкаються наймання і увільнення робітників, по
скільки вони відповідають нормам розд. ІІ, гл. І “Устава о промисловій
праці”, – фінансові, економічні і технічні заходи заводоуправління і,
зокрема, самовільне установлення контролю над виробом, недопустимо. З
другого боку, заводоуправління аж до перегляду закону про робітничі
комітети від 25 листопаду 1917 року не повинні ломати 9-ї ст. того
Закону. Всі організації робітників не професійного характеру не можуть
ніяким робом впливати на життя окремих промислових підприємств.
2) Всі підприємства, товари, грузи, продукти, каса, архів і инш.
захоплені самовласними робітничими організаціями, належать негайному
поверненню власникам з представленням відчиту о діяльности
самовільного управління.
3) Власники підприємства не обовязані платити, а працюючі не
можуть вимагати незазначених у порядку ст. 3 Закону 25 листопаду 1917
року про робітничі комітети платні за працю віддану не підприємству, а
при виконанню тих, або инших обовязків для своєї професійної
організації.
4) За робітничими організаціями згідно з законом визнається право
волі на коаліції і стачки, за виключенням підприємств Державного
значіння (Державні Установи, Транспорт і т.и.) і муніціпальних і
громадських підприємств, обслуговуючих щоденні потреби населення, якто: продовольчі підприємства, водопровод, елєктричні станції і т.и.
Одначе, при здійсненні стачок і страйків ні в якім разі недопустимі всякі
насильні вчинки з боку робітників, як-то: псування машин і майна
підприємства, насильне усунення працюючих від праці, насильство над
адміністрацією підприємств і инш.
5) Рівним чином, недопустимі насильства з боку робітників в тих
випадках, коли заводоуправління по умовинам виробу визнає необхідним
перехід від тимчасової платні на поштучну, отрядну, преміровану і инш.
розцінку праці.
6) Працюючі повинні безумовно підлягати внутрішньому розпорядку,
встановленому адміністрацією підприємства, в котрім вони працюють.
7) Всякі претензії, неприємности, сварки, по скільки вони не
полагоджуються адміністративним порядком в зазначених законом
межах, або істнуючими примирюючими установами, належать виключно
продовженню загальних судових установ.
8) Обовязковими повинні бути для сторін лише договори особистого
найму, заключені двома рівноправними договорюючимися сторонами, з
догляданням вимог закону. До цього часу заключені коллєктивні договори
не можуть лічиться безумовно обовязковими для сторін, до того часу,
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поки не буде оголошено відповідний закон, до розроблення якого
Міністерством Праці робляться заходи.
Обіжник цей наказую Комісарам Праці оголосити і вивісити у всіх
промислових підприємствах.
Міністр Праці В а г н е р.1

Через п’ять тижнів міністром праці було видано новий обіжник2,
яким урядовець наполегливо вимагав від робітничих кіл, які за час
революційної дестабілізації відвикли від елементарного виконання
суспільних норм, сплати обов’язкового для всіх громадян країни
подоходного податку (правопис збережено):
Обіжник Міністра Праці в справі
подоходового податку.
8 серпня 1918 р. № 2.
Д о в і д о м а р о б і т н и к і в в с і є ї У к р а ї н и.
Не один раз від Міністерства Фінансів надходять до мене відомости,
що робітники того чи иншого району ухиляються від подачи до районних
по подоходовому податкові Присутствій заяв про свої прибутки за
1917 р., гадаючи, що подоходовий податок встановлено виключно для
заможньої кляси населення і що робітників він не торкається.
Попереджаю, що таке тлумачення закону про подоходовий податок є
помилковим і шкодить інтересам самих робітників, позаяк по законам
Української Держави усі без вийнятку громадяне її, прибутки яких у
минувшім році були більш як 1000 карб., належать оподаткуванню.
Зважаючи на те, що заробітня плата є той же прибуток, який
передбачає цей закон, пропоную усім робітникам, котрі заробляють більш
1000 карб. в рік, подавати заяви про свої прибутки у відповідні
Присутствія по подоходовому податкові на місцях. Необхідно памятати,
що при невиконанні зазначеної вимоги робітники будуть штрафуватись
до 300 карб.; податковий догляд обовязан правити невиплачений податок
за пьять років, через що з часом такі особи будуть примушені виплатити
одночасно значні суми і цим самим поставлять себе у скрутне становище.
Міністр Праці

Ю. В а г н е р.

Тим часом, з 7 серпня 1918 р. розпочав свої засідання заснований
Комітет праці. Виступаючи на його першому засіданні Ю.Вагнер
закликав присутніх негайно приступити до праці по розробці ”тої
галузі соціального законодавства, котра вже так широко розроблена на
Заході і котрої ще зовсім нема у нас”3. Отже, у виробленні
законодавчих справ, чим Комітет праці займався спільно з
1
Подібний наказ було видано 23 травня 1918 р. й міністром шляхів, у якому
підкреслювалося про необхідність “негайно встановити нормальні умови праці на
залізницях”, тому профспілкам заборонялося будь-яке втручання у порядок найму та
звільнення робітників, а також у прийнятті адміністративних і технічних рішень
(Державний вістник. – 1918. – 16 жовтня) – П.Г.Н.
2
ЦДАВОВ України, ф. 1064, оп. 1, спр. 32, арк. 221; Державний вістник. – 1918. – 16
жовтня.
3
ЦДАВОВ України, ф. 2857, оп. 1, спр. 12, арк. 111.
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Департаментом взаємовідносин між працею та капіталом Міністерства
праці і, зокрема, з його відділом конфліктів, за зразок було взято
робітниче право країн Західної Європи. Вже за місяць, 7 вересня 1918
р., міністр праці своїм третім обіжником довів до відома комісарів
праці підпорядкованого йому відомства і всіх зацікавлених сторін про
вироблення для практичного застосування правил щодо порядку
розгляду справ між роботодавцями та робітниками. Звернення міністра
праці було здійснено, зокрема, у наступній формі1 (правопис
збережено):
Обіжник Міністра Праці в справі розгляду спірних справ між
підприємцями та робітниками.
7 вересня 1918 року. № 3.
До Комісарів Міністерства Праці.
Комісари праці повідомляють Міністерство, що розглядаючи по
проханню сторін спірні справи між підприємцями та робітниками, вони
не мають керуючих вказівок, котрі визначали би точно, як треба
поводитись комісарам праці при розгляді справ та при відмові одної або
другої сторони від участи в справі.
Маючи на увазі вищевказані завідомлення, а також безпосередні
звертання до Міністерства підприємств та робітників, я керуючися
законами Тимчасового Уряду з 5-го серпня 1917 року про “Примирчі
Інституції” і з 22-го червня 1917 року “розпорядок розвитку та
прикладання діючих законів про охорону праці”, доручаю Вам, при
розгляді спірних справ між підприємцями та робітниками, керуватись
при цьому прикладаємими правилами.
Міністр Праці

Ю. В а г н е р.

До обіжника додавалися відповідні правила2 (правопис збережено):
Правила про порядок розгляду справ
між роботодавцями та робітниками.
А. Р о з д і л з а г а л ь н и й.
Ст. 1. Спори між роботодавцями і робітниками та служачими в
приватних та громадських підприємствах торговельних, промислових та
ремесничих, що є в звязку з договором найму або з умовами життя чи
праці в данному підприємстві, може бути передано на розгляд
участковому комісару праці.
П р и м і т к а: На випадок відсутности Участкового комісара його
обовязки виконує комісар найблизчого участку.
Ст. 2. Справи про страхування робітників тп про відшкодування
потерпівших від нещасних випадків виключаються з чинности цих
правил і в своїм переведенні підлягають виданим по цей час законам та
розпорядженням Всеросійської влади по скільки їх не скасовано
Українською Державою.

1
ЦДАВОВ України, ф. 2857, оп. 1, спр. 18, арк. 78; Державний вістник. – 1918. – 16
жовтня.
2
Там само.
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Ст. 3. З виданням цих правил не припиняються і ні в чому не
зміняються межі та порядок діяльности істнуючих примирюючих установ
закладених на підставі законів Тимчасового Уряду або по згоді між
професійними організаціями робітників та роботодавців.
Ст. 4. Комісар приступає до розгляду спірної справи, як з прохання
кожної заінтересованої сторони, так з власної ініціятиви.
Ст. 5. Коли скарга, що розглядається комісаром праці вказує собі на
порушення або невиконання противною стороною не спірних
адміністраційних вимог, то комісар праці, перевирішивши правильність
цієї вказівки повинен і без прохання подавця скарги повідомити про
вказані порушення або невиконання належну урядову або судову
установу для притягнення винуватого до відповідальности. В останньому
випадку обовязок обвинувачення на суді належить до комісара праці.
Ст. 6. Подавець скарги або особа, проти котрої внесено скаргу, може
бути при переведенні справи у комісара праці, представлена особою
уповноваженою для цієї мети. Уповноваження повинно бути зроблено на
письмі або на словах в присутности комісара з занесенням в протокол.
разпочаття
с п р а в и.
Б. П о р я д о к
Ст. 7. Прохання про розгляд може бути на письмі або устно. В
останнім випадку комісар праці записує прохання з слів подавця скарги,
котрий прохання і підписує.
Ст. 8. В проханні про розгляд справи повинні вміститися відомости
про те, хто саме позиває, та на кого скарга, також і чого подавець скарги
прохає.
Ст. 9. Прохання без вказаних у ст. 8 відомостей, не розглядаються, а
подані по почті, повертаються подавцю скарги з вказівкою причини
неприняття. В друге справу може бути розпочато внесенням нового
прохання.
Ст. 10. Скарги з приводу не приняття прохання подаються до
районного комісара.
В. П о р я д о к
переведення
с п р а в и.
Ст. 11. Принявши скаргу, комісар повинен не пізніще як на протязі
трьох днів повідомити повісткою особу, на котру внесено скаргу.
Ст. 12. В повістці зазначаються:
а) хто викликається, та по чийому проханню,
б) предмет скарги,
в) місце, день, та як можна година явки,
г) наслідки неявки.
Ст. 13. Неявка в призначений строк подавця скарги, чи обох сторін
прирівнюється до відмовлення від скарги. В цьому випадку справа
припиняється. Коли у комісара праці будуть відомости, що неявка
подавця скарги виникла з невбачних причин, то подавцю скарги дається
новий строк до явки. Відтягання засідання надалі дозволяється тільки за
взаємною за взаємною згодою сторін.
Ст. 14. У випадку неявки в призначений строк позваної сторони,
Комісар праці, признавши неявку бачною, чинить згідно з п. Б. ст. 13 цих
правил.
Ст. 15. В разі признання неявки позваної сторони невбачною, комісар
праці починає розгляд, та перевірку правильности скарги в присутности
подавця скарги, користуючись його доказами.
Ст. 16. Розгляд спірної справи переводиться на словах, про що
ведеться протокол, який підписує Комісар Праці і сторона.
Ст. 17. Сторона, котра покликається у своїй справі на вказання
свідків, або висновки експертів, обовязана поставити їх у помешкання
комісаріяту до зазначеного строку, але по проханню, сторони ці можуть
запрошувати до явки повістками. Вказання свідків, або висновки
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експертів, усуваються, як що Комісар признає обставину, котра має бути
доказаною неважною, що до суті самої справи.
Ст. 18. Коли доказами подавця скарги справа не досить з’ясована то
Комісарові надається право викладати розгляд справ та вживати до
зясування обставин спору ріжних заходів, як наприклад:
а) обовязувати сторони подати додаткові доводи, які по думці
комісара, необхідні для з’ясування справи.
б) Додавати до справи відомости, які є у Комісара по анальогічних
справах,
в) Подавати зносини з належними урядовими, громадськими і
приватними установами, та особами за для подання йому необхідних
відомостей, а також видавати сторонам свідоцтва на одержання цих
відомостей,
г) виїздити для з’ясування обставин спору на місця разом з сторонами,
або самому, як сторони не з’явились на викликання.
Ст. 19. Встановивши дійсність і вагу обставин, викладених подавцем
скарги в його проханні, або в заяві, комісар праці чинить або згідно з ст.
6 цього статуту, або по проханню подавця скарги, передає справу зі всім
діловодством до суду, додержуючись при цім правил “Уст. Гр. Суд.” (б).
Коли спірна справа по своїй суті не підходить під чинність сущих
правил, або ст. 1-шу “Уст. Гр. Судоп.” про підсудність, то комісар праці
переводить розгляд справи, згідно з ст.ст. 16-18 цих правил і берічи на
увагу неявку позваної сторони про наслідки розгляду справи з своїм
висновком про слушність або безпідставність спору, а також про
ухилення позваної сторони від явки, оголошує в місцевій пресі (в).
Порядок
складання
згодчої
к о м і с і ї.
Ст. 20. Коли обидві сторони в призначений строк явились, то комісар
праці пропонує їм скласти для розгляду спірної між ними справи згодчу
комісію.
Ст. 21. Як що сторони на складання комісії не згодились, або скласти
комісію по инших причинах неможливо, то Комісар Праці чинить згідно з
ст. 19 сього статуту.
Ст. 22. Згодившись на складання комісії обидві сторони вибірають
членів її – своїх представників в рівному числі, при тім не більше як трьох
від кожної. Головує в комісії Комісар Праці, або його помічник.
Ст. 23. Розгляд справи в згодчій комісії переводиться згідно з ст. 16,
18 цього статуту.
Ст. 24. Комісар праці повинен під час розгляду заяв сторін схиляти їх
до згоди, вказуючи для цього на такі способи розвязання спору, які
комісар вважає найліпшим для сторін і Держави.
Ст. 25. Постанови комісії повинні бути одноголосними (а).
Коли комісар з пояснень сторін побачить, що одноголосного вирішення
не може бути винесено, то він оголошує це сторонам в засіданні і чинить
ст. 5 та 19 цієї інструкції.
Порядок чинности ст. 19 п. (б), коли обидві сторони на це не
згодяться, може бути замінений розглядом справи у Третейському Суді.
Ст. 26. Постанови згодчої комісії остаточні і касації не підлягають. Але
ж допускається перегляд постанови в самій же комісії при зміні обставин.
Ст. 27. В своїй постанові комісія може означити строк, до скінчення
якого постанова ця не підлягає переглядові.
Ст. 28. Постанова згодчої комісії принята в порядкові ст. 25 цих
правил, коли не буде виконана повинною стороною в зазначений
комісією строк добровільно, передається відповідній судовій установі для
виконання У.Г.С.
Міністр Праці Ю. В а г н е р.
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Для загалу “Правила” було оприлюднено 16 жовтня 1918 р. в
офіційному друкованому органі Ради Міністрів “Державному
вістникові”. Менш ніж через два місяці Гетьманат буде повалено, а
тому говорити про широке їх застосуваня на практиці не доводиться.
Одночасно перед гетьманським урядом стояло й інше завдання –
подолання проблеми безробіття, що дісталася йому у спадок від
російського Тимчасового уряду й Центральної ради УНР, а коріння
якої сягало ще часів царату1.
ІІІ. Законодавчі акти уряду Української держави
в сфері боротьби з безробіттям.
Першим завданням уряду гетьмана в цій галузі робітничої політики
після приходу його до влади було припинення тенденції до масового
закриття підприємств та зростання числа безробітнього робітництва.
Загальне закриття фабрик і заводів (локаути) набуло ланцюгової
реакції ще з періоду владарювання російського Тимчасового уряду й
тривало у 1918 р. за Центральної ради УНР. В березні 1918 р.
Міністерство праці УНР визнавало: “В сей час, коли проходить
демобілізація промисловости, де які фабрики та заводи, а також
майстерні, котрі належать, як приватним підприємцям, так і земському
і мійському союзові, воєнно-промисловим комітетам і иншим
громадським організаціям, без всякої сістеми стали ліквідовувати свої
підприємства, продавати майно, матеріяли і т.и.”2 Явище набуло
загальноукраїнського характеру до такої межі, що Міністерство праці
УНР змушене було навіть звертатися до фабрично-заводських
комітетів, місцевого самоврядування та власників підприємств з
наказною заявою “без його відома не робити таких ліквідацій”3. До
того ж, на початку 1918 р. на фронтах розпочалася масова
неконтрольована стихійна демобілізація, хвиля якої заполонила
Україну. На її терені лише у тилових районах Південно-Західного і
Румунського фронтів нараховувалося 4,2 млн вояків, яких було
мобілізовано головно з робітництва4. До армії було забрано близько 10
млн працездатного сільського населення України. Коли переважна
частина цього люду повернулася додому, їхні робочі місця були
зайнятими або просто перестали існувати. Біржі праці, що
утворювалися ще з 1917 р., не змогли суттєво знизити рівень
безробіття.
У липні 1918 р. гетьманське Міністерство праці зареєструвало в
державі 200 тис. безробітних і передбачало зростання їхньої кількості

1
Див.: Гай-Нижник П.П. Гетьманат П.Скоропадського і питання безробіття //
Профспілки України. – 1998. – № 2. – С. 59-78; Його ж. Проблема безробіття в
Українській державі 1918 року // Пам’ять століть. – 2003. – № 2. – С. 72-77.
2
Вістник Ради Народніх Міністрів Української Народньої Республіки. – 1918. – 18
березня.
3
Там само.
4
История Украинской ССР. – К., 1984. – Т.6. – С. 82.
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вже наступного місяця (тобто у серпні) до 500 тис.1 Основним засобом
подолання безробіття (до відновлення промислової потужності та
стабілізації економіки) було обрано організацію в країні громадських
робіт.
Розподілом безробітних на громадські роботи займався
спеціальний відділ Міністерства праці на чолі (з червня 1918 р.) з
ученим, інженером-техніком М.Ойслендером2, а у відповідному
“Положенні про департамент громадських робіт” держава оголосила,
що є найбільш зацікавленою стороною у питанні ліквідації безробіття
в Україні. При технічному відділі вищевказаного департаменту
Міністерства праці було створено навіть підвідділ по допомозі
працюючим на громадських роботах харчами та помешканням3.
Для розробки загальних питань щодо організації та об’єму робіт, їх
першочерговості, обрання осіб та установ щодо організації,
керівництва й отримання безпосередньо фінансування цих заходів при
Міністерстві праці було створено тимчасову нараду щодо організації
громадських робіт. До її складу ввійшли два представника від
Міністерства праці та по одному від міністерств: Торгу і
промисловості,
Військового,
Морського,
Шляхів,
Фінансів,
Внутрішніх справ, Земельних справ, Харчових справ, а також
Державного контролю, української спілки міст, земельної спілки, п’ять
представників від Центральної ради професійних спілок та три від
Союзу промисловості, торгівлі, фінансів і сільського господарства
України (Протофісу). Голова наради призначався міністром праці.
Міністерство також затверджувало (або відхиляло) всі постанови
наради чи представляло їх на розгляд Ради Міністрів4. Цілій низці
міських самоврядувань та земств було призначено позики для
проведення громадських робіт, у яких мала бути задіяна праця
безробітних. Вже в червні 1918 р. Департамент громадських робіт
Міністерства праці розробив законопроект по відбудові околиці Києва
– т.зв. Звіринця – на реалізацію якого виділялося 3 млн крб.5 За цим
проектом мало бути побудовано житло для 2 тис. осіб робітництва, а
згодом створено сучасне робітниче містечко – місто-сад6.
Невдовзі, 5 серпня 1918 р. гетьман П.Скоропадський затвердив
розроблену Міністерством праці й ухвалену Радою Міністрів
“Постанову про організацію громадських робіт”7 для підтримки
безробітних, на які асигнувалося 2 млн 557 тис. 535 крб. (правопис
збережено):
1
Скляренко Є. М. Робітничий клас України в роки громадянської війни (1918-1920).
– К., 1966. – С. 23.
2
Державний вістник. – 1918. – 5 червня.
3
ЦДАВОВ України, ф. 2857, оп. 1, спр. 12, арк. 207-208.
4
Там само, арк. 25-25 зв.
5
Там само, арк. 26.
6
Див.: Гай-Нижник П. П. Трагедія в Києві, що сколихнула громадськість всієї
України // Профспілки України. – 1998. – № 11. – С. 96-99.
7
Державний вістник. – 1918. – 15 серпня.
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Затверджую.
ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ
5 серпня 1918 року. Київ.
Посвідчив: Державний Секретарь, Сенатор
Сергій
З а в а д с ь к и й.
УХВАЛЕНА РАДОЮ МІНІСТРІВ ПОСТАНОВА ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ І ПРО АСИГНУВАННЯ 2.557.535 КАРБОВАНЦІВ
НА ЦІ РОБОТИ.
1. Для підтримання безробітних організувати громадські роботи.
2. Необхідні для організації громадських робіт позички органам
місцевого самоврядування видавати на загальних підставах, які
встановлені законом від 26 червня 1918 року про відкриття кредиту в
80.000.000 карбованців на видавання позичок земствам та містам.
3. Видаткування сум, які відпущені на громадські роботи, органами
місцевого самоврядування повинно переводитися під котрольом
Міністерства Внутрішніх Справ, котре має догляд за тим, щоб ці суми
місцевими установами були витрачені тільки на ті роботи, на які
відпущені.
4. Роботи повинно переводитися під контрольом Міністерства Праці,
котре має догляд, щоб органи місцевого самоврядування притягали до
праці безробітніх, при участи в притягненні їх місцевих бірж праці.
5. На громадські роботи асигнувати з коштів Державної Скарбниці:
а) Київському Міському Самоврядуванню 150.000 карбованців на
закріплення Андрієвської горки;
б) Ніжинському Міському Самоврядуванню 56.000 карбованців на
роботи по будуванню мостів через р.Остер;
в) Міністерству Шляхів 2.000.000 карбованців на розробку камяних
карєрів в селах Лозовики і Селище;
г) Міністерству Земельних Справ по Лісовому Департаменті 51.535
карбованців на закріплення місцевости біля могили Т.Г.Шевченка;
д) Волинському Губерніяльному Земству на розробку колод і пиляного
лісу для відбудування поруйнованих будинків – 300.000 карбованців.
Голова Ради Міністрів Ф. Л и з о г у б.
Міністр Праці Ю. В а г н е р.

За пропозицією Міністерства праці планувалася також організація
заходів для залучення безробітних на працю на Донбас, однак
виконання цього наміру було загальмовано через тимчасову
неможливість постачити в цей район достатньої кількості
продовольства1. Існування відчутного додаткового банку трудових
ресурсів планувалося використати для започаткування й розвитку
нових дефіцитних на той час (або взагалі відсутніх, проте вкрай
необхідних для народного господарства) галузей. Серед таких,
наприклад, були й плани гетьманського уряду розпочати у 19181919 рр. грандіозну електрифікацію країни шляхом будівництва
гідроелектростанцій по Дніпру, Дністру, Бугу, спорудження шлюзоканальної водяної артеріальної системи від Чорного до Балтійського
1

ЦДАВОВ України, ф. 2857, оп. 1, спр. 2, арк. 28.
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морів, шлюзування дніпровських порогів, створення національної
потужної машинобудівної, переробної, текстильної, хімічнопереробної, комплексно-військової промисловостей, індустріалізації
тощо1.
Одним з найсуперечливіших законодавчих актів гетьманської
влади, який викликав свого часу хвилю демагогічних і спекулятивних
протестних заяв ліворадикальних соціалістичних партій, був т.зв.
закон про ліквідацію 8-годинного робочого дня (встановленого
Центральною радою 25 січня 1918 р.). Міністерство праці домоглося
ухвалення Радою Міністрів нового закону 17 вересня 1918 р., як
стверджує колишній гетьманський міністр Д.Дорошенко, “бажаючи
підвищити продуктивність української промисловости з огляду на
виїмкові обставини, які переживала держава”2. Проте законом
безпосередньо не ліквідовувався термін робочого дня у вісім годин.
Законом міністра торгу та промисловості, за згодою міністра праці,
надавалося право лише в окремих випадках відступати від 8-годинного
обмеження робочого дня. Зокрема, то мали б бути надзвичайні
(кризові) ситуації, а саме “коли це буде визнано необхідним задля
забезпечення населення предметами першої потреби, або задля
задоволення потреб державних чи громадських установ або
підприємств, які мають загальнодержавне значіння”3. Таким чином,
говорити про однозначне рішення влади скасувати 8-годинний
робочий день4 в Українській державі було б свідомою підміною понять
і спекулятивною політизацією оцінки робітничої політики
гетьманського уряду.
Однак попри всі зусилля та явні прогресивні законодавчі ініціативи
і позитивні зрушення, зокрема в робітничому питанні, що відбулися в
країні за час існування Гетьманату П.Скоропадського (29 квітня – 14
грудня 1918 р.), терміну у сім з половиною місяців для виправлення
соціально-економічних проблем, що накопичувалися десятиліттями,
об’єктивно було недостатньо. Низка як зовнішньо-політичних, так і
різного роду внутрішніх обставин та ускладнень призвели до падіння в
грудні 1918 р. гетьманської влади та зруйнування Української
держави.
1
Див.: Гай-Нижник П. Торговельно-промислова політика уряду Української
держави гетьмана П.Скоропадського 1918 року // Наукові записки. Збірник праць
молодих вчених та аспірантів. – К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН
України, 1997. – Т. 2. – С. 353-395.
2
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – Ужгород, 1930. – Т. 2 – С. 96.
3
Державний вісник. – 1918. – № 42.
4
Зазначимо, принагідно, що подібні рішення приймалися не лише правого толку
владою П.Скоропадського, а й згодом лівою Директорією УНР. Практично в той же час,
прийнявши закон про 8-годинний робочий день у РРФСР, ліворадикальний
більшовицький уряд разом з тим видав дозвіл на застосування надурочної праці, за яким
примусово працювали неповнолітні діти (до 14 років) та жінки (в тому числі й вагітні).
За прогули передбачалася сувора відповідальність, аж до запроторення до концтаборів.
Поступово більшовики скоротили, а згодом і зовсім скасували відпустки, а натомість
запровадили на виробництвах каральні загони ВЧК тощо.
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Солдатенко В.Ф. (Київ)
ДО ОЦІНКИ ПОТЕНЦІЙНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ І ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВИХ ФОРМАЦІЙ УНР
ДО ДРУГОГО ЗИМОВОГО ПОХОДУ
У статті аналізуються особливості підготовки військових частин
УНР до другого Зимового походу 1921 р.
Наприкінці 1919 р. після Любарської катастрофи вцілілі підрозділи
армії УНР не послідували за своїм Головним отаманом С.Петлюрою
до Польщі. Під проводом М. Омеляновича-Павленка вони рушили у
відомий Зимовий рейд1. Тоді ще жевріла якась надія, що не все
скінчилося. Крім червоних, в Україні залишалися пошарпані, але
численні військові сили білих, яких концентрували в ударний кулак у
Північному Причорномор’ї та Криму. За ними була Антанта, уяви про
всемогутність якої хоч і поколивалися в 1919 р., однак залишалися
достатньо сильними та поширеними. Гадалося, що повстанська стихія,
як реакція на політику «воєнного комунізму», теж неабиякий чинник,
що не дасть змогу більшовикам швидко й надійно стабілізувати
становище радянської влади.
Нічого або майже нічого цього вже не існувало на кінець листопада
1920 р. А власних сил у петлюрівців було настільки мало, що один,
навіть не надто масштабний бій міг знищити останніх захисників УНР.
А відтак – рятівна втеча, хоч і з ар’єргардними сутичками (для
прикриття відступаючих) за Збруч і потім – принизлива процедура
інтернування – вояків роззброювали.
С. Петлюрі неймовірно боляче було усвідомлювати, що це роблять
поляки, за договором – союзники. Адже він пішов так далеко їм
назустріч, що лише блискуча перемога, справжній тріумф залишали ще
якісь надії на виправдання, м’яко кажучи, неоднозначних політичних
комбінацій, особистої приязні до Ю. Пілсудського. Та все завершилося
крахом…
І все ж не думати про майбутнє чільний керівник УНР не міг. Може
ще усе якось само-собою перемелеться (чого в житті не буває! – воно
таке непередбачуване), ситуація зміниться й українські вояки знову
одержать у руки зброю. Не може ж світ змиритися з більшовиками, із
революційною загрозою капіталу. Ні! Щось-таки має бути інакше. Й
тоді його прибічники стануть (можуть стати) ядром майбутніх
визвольних сил.

1
Див.: Доценко О. Зимовий поход (6.ХІІ.1919 – 6.V.1920). – Варшава, 1932. – 240 с.;
Омелянович-Павленко М. Зимовий похід. – Каліш, 1934. – 191 с.
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Звичайно, твердої впевненості бути не могло. Ясних, чітких думок чи
планів – і поготів. Просто жевріло не то заглиблене, не надто виразне
відчуття, не то приглушена надія на вдачу. А тому – треба жити.
Точніше – спочатку пережити скруту. Знайти сили, передусім, для
цього. Заспокоїтися, відпочити, відновити кондиції, а далі – буде видно.
Емігрантські роки С. Петлюри, здається, легше описати, зрозуміти,
оцінити, ніж інші періоди життя. Не зайнятий щоденною політичною
боротьбою, вирішенням численних організаційних, військових проблем,
він (натура діяльна, працелюбна) самореалізувався, так би мовити, на
письмі – особливо багато листувався з однодумцями, формулював свої
погляди на безліч питань. З’явилося кілька публіцистичних праць.
Майже половина матеріалів ІІІ тому документів С. Петлюри (близько
300 сторінок) – це листування кінця 1921 – весни 1923 рр.1 І з того,
начебто, не складно відтворити його образ, осягнути логіку поведінки.
Насправді це не зовсім так.
Чи то вже така манера письма С. Петлюри. Чи то якісь суб’єктивні
застороги або ж упередження (від цього, зрештою, навряд чи хто вповні
застрахований). Але постійно виникає враження, що, викладаючи на
папір думки, спілкуючись з друзями, С. Петлюра постійно стурбований
тим – як він через сказане й написане виглядає, що про нього подумають
і скажуть. Він неначебто наперед оцінює все, що від нього виходить.
Суд історії для нього вже розпочався. І, всупереч його ж словам, що того
суду він не боїться, він якраз і боїться його якнайбільше.
Якщо таке враження хоч якоюсь мірою істинне, відразу виникає
питання, а що в основі того остраху? Знову можливі лише припущення. І
одне з них полягає в тому, що сам С. Петлюра краще за будь-кого
зрозумів: суспільне місце, яке він довгий час посідав, було зайняте ним
випадково, через важкозбагненний збіг обставин, що внутрішньо, своїми
потенціями він не відповідав історичній ролі, яку йому вготувала доля.
Це була радше акторська, більше – імітаційна робота, а не повноцінна
політична діяльність. І тому намагався через публіцистику й
епістолярними засобами переконати всіх (а себе, можливо, в першу
чергу, й найбільше), що він таки інший – грунтовніший, масштабніший,
мудріший, талановитіший.
Прагнення виглядати кращими, ніж вони є насправді, притаманне,
мабуть, переважній більшості людей. Та коли це перетворюється на
хронічну психологічну потребу, неодмінний атрибут поведінки,
виникають певні природні підозри, недовіра до запропонованих
суспільству тверджень. Та головне, що за таких обставин сутність
особистості ховається десь під захисні панцири, покривається флерами,
через які добитися до істини дуже непросто.
Мабуть, можливі й інші пояснення явищам, які воліють не помічати
лише вкрай заангажовані автори. Перетворюючись на «приватну особу»,
втрачаючи атрибутивний владний авторитет, С. Петлюра змушений був
1

Див.: Петлюра С. Статті, листи, документи. – К., 1999. – Т. ІІІ. – 616 с.
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піклуватися про те, щоб як ретроспективно, так і в поточному житті
виглядати якомога респектабельніше, вагоміше, солідніше. Адже часто
й густо доводилося мати відношення до вирішення багатьох питань, які
виникали в його співвітчизників, що опинилися в дуже непростому
становищі на чужині. Хочеш-не-хочеш, а треба було щоденно дбати про
власний імідж. І часом це справді допомагало. Та здебільшого
залишалося в межах етикету, не надто поширювалося на ділові аспекти
стосунків.
Не виключене й усвідомлення того, що треба було «високо тримати
марку», якщо на нього, Головного отамана, десятки тисяч людей
дивилися в очікуванні мудрих рішень і кроків. До чого може привести
падіння духу, зізнання у безсиллі? Звісно, що лише до деморалізації,
дезорганізації, краху всієї справи.
Вищевідзначене зовсім не має на меті поставити під сумнів щирість
поведінки, висловлювань С. Петлюри, тим більше – якось принизити
його підозрами у подвійних стандартах, цинічно прорахованих «ходах»,
які могли б дезорієнтувати суспільну думку, його друзів і ворогів.
Не виникає, зокрема, сумніву, що насправді він мав тверде
переконання (принаймні перші місяці, а можливо рік-півтора
перебування в Польщі), що повернеться в Україну, зіграє ще свою роль
у визначенні її долі. І така віра тримала, надихала його, змушувала
щоденно працювати на перспективу. Інша справа – наскільки реальними
були його сподівання, прогнози, розрахунки.
Іноді, здається, важко без іронії сприймати, чим зайнята була його
голова, на які турботи він витрачав час і енергію. Об’єктивно
перспективи повернення в Україну перманентно танули, а С. Петлюра з
незворушною постійністю готує низку документів про майбутню зміну
назв вулиць у відвойованих містах, про перевезення в Україну книжок
після повернення туди уряду, про встановлення державних нагород, про
подолання в наступному безробіття, про налагодження роботи (там, в
Україні) кооперації, створення відділень Червоного Хреста і ще багато
про які моменти, що видаються дріб’язковими, другорядними1, а
головне – такими, що здатні лише відволікати від головної, стратегічної
мети – відродження УНР. Та, мабуть, він вважав інакше – тут усе
важливо й вагомо.
І все ж – переважають документи, пов’язані з можливістю
відновлення військового потенціалу УНР (їх навіть більше, ніж
дипломатичного листування, хоча «просування» УНР у міжнародний
простір С. Петлюра вважав надважливою справою свого вимушеного
перебування поза Батьківщиною).
Те, що інтерес до військових проблем превалював у всій діяльності
польського періоду життя Головного отамана, підтверджують й інші
численні факти2.
1
2

Там само. – С. 390, 391, 405-406, 408, 468 та ін.
Див.: Литвин С. Назв. праця. – С. 401-444.
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У листі до Ради Республіки у лютому 1921 р. С. Петлюра
наголошував: «…Перша наша думка, перша найпильніша справа наша –
це турбота про армію. Перше завдання – зберегти її єдність, захистити її
від сторонніх шкідливих впливів, забезпечити її харчуванням,
забезпечити культурно-освітні потреби, щоб вона була фізично і
морально здорова. Треба обов’язково перевести переорганізацію її, для
чого використати чужоземних консультантів-інструкторів, як це було у
всіх державах на перших ступінях їх самостійного життя. Треба
переглянути всю систему військової нашої справи з боку
організаційного, звернути увагу і на переорганізацію центральних
військових установ, використавши для цього досвід і знання членів
Вищої Військової Ради»1.
Головний отаман постійно наполягав: «Зробити з нашого вояка
фанатика української державності, але свідомого, освіченого – ось що
повинно бути завданням…»2 Немає підстав сумніватися в щирості й
наступних слів С. Петлюри: «Вважав би найщасливішою хвилиною
мого життя передати своєму наступникові армію національну,
дисципліновану, опору і підставу держави»3.
Наявність боєспроможної збройної сили Голова Директорії вважав
природною передумовою відновлення втраченої національної
державності, що було стратегічною метою прихильників УНР. В
досягнення цієї мети С. Петлюра вірив сам і при будь-якому випадку
закликав вірити інших. Зокрема, з великою емоційною піднесеністю, з
високим пафосом така думка пронизує його виступ на Шевченківському
святі в Тарнові 9 березня 1921 р.
«Ця глибока віра, вона має своє перше джерело, ту віру, яку мав
незабутий наш Тарас, – підкреслив промовець. – Ця ідея віри захоплює
маси наші. Хіба не вірою живуть наші селяни, які стогнуть під тягарем
більшовицьким? Хіба не вірою живе наше козацтво, наше військо, яке
лише чекає і вірить в те, що чекання не зрадить його? Ця ідея віри
являється надзвичайно характерною для цілої історії української поезії і
українського народу. Як родоначальник тої віри в національне діло є
той, во ім’я Кого ми тут зібрались і пам'ять якого ми тут шануємо. Так,
панове, і нам треба перетерпіти ряд нових мук, нових страждань в ім’я
віри нашої. І щоб з нами не сталося в майбутньому, хай духовний образ
того, хто у кожного з нас перед очима, ніколи нас не покидає в нашій
роботі. Він своїм життям заплатив за ту віру. Ми йшли за ним, як за
нашим духовним вождем, як за тим символом нашого відродження,
нашого увільнення, якого кожен народ має»4.
А у вищезгаданому листі до Ради Республіки С. Петлюра писав:
«Головне завдання наше – зберегти незламність національно-державної
волі. Не розпорошитись, а йти вперед з повною вірою і з непохитним
1

Петлюра С. Статті, листи, документи. – Т. ІІІ. – С. 387.
Там само. – Т. І. – С. 334.
Там само. – Т. ІІ. – С. 518.
4
Там само. – Т. ІІІ. – С. 397-398.
2
3
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стремлінням зробити все, щоб здобути народові українському свободу і
суверенність. Міцно стояти на свойому пості і не здавати позицій за
ніяку ціну. Скупчити всі сили національні, сконцентрувати волю свою
до певних акцій і розпочати в спільному єднанні планомірну творчу
роботу, в якій би не пропало даремно ні одно зусилля, що могло б
сприяти виконанню наших завдань.
Виявивши непохитну волю свою до здобуття незалежної держави і,
міцно об’єднавшись в почутті національної єдності та державної
дисципліни, ми зможемо переконати світ, що східне питання без нас
розв’язане бути не може, і що Україна має бути визнана як самостійна
держава.
Додержуючись цієї непохитности, не підпадаючи стороннім
впливам, – хоч би й хвилевим, – що досі часом ослаблювали нас,
проводячи вже випробувану раніш, але зміцнену і поглиблену тепер
лінію УНР, ми здобудемо пошану до себе і визнання нас»1.
Звісно, виглядають наведені абзаци (як щодо відродження
національної державності, так і щодо її збройного оплоту)
оптимістично, пафосно. Однак між словами і реальними можливостями
для їх втілення в життя була величезна дистанція, точніше – нездоланна
прірва.
З багатьох причин поляки не могли надати скільки-небудь широкої
свободи для політичної активізації українських емігрантів. Радянська
сторона перманентно бомбардувала Річ Посполиту різними
дипломатичними нотами, вимагаючи дотримання духу і літери Ризького
мирного договору від 18 березня 1921 р. Будь-яка активізація ворожих
елементів на території Польщі оцінювалась в УСРР і РСФРР як
порушення досягнутих домовленостей.
Польща була зовсім не зацікавлена в наростанні напруги зі східними
сусідами, відверто побоюючись нової війни з ними. Вичікувальну
позицію демонструвала й Антанта. За таких обставин будь-які військові
приготування лише псували міжнародний клімат, сіяли додаткову
напругу. До того ж польське керівництво було стурбоване наростанням
руху опору на «східних кресах» – у Галичині, на Волині. Що ж до планів
учорашніх друзів-союзників, котрі опинилися в скрутному становищі,
до них виказувалася здебільшого відверта байдужість. Якщо й існувала
певна зацікавленість, то її мали польські спецслужби, котрі більше
піклувалися одержанням розвідувальних відомостей про небезпечних
сусідів. А відтак і воліли тримати все, що виходило від С. Петлюри і
його оточення, під щільним контролем, використовувати можливості
української воєнної еміграції собі на користь.
Не ігноруючи неприхованого роздражнення радянської сторони,
поляки водночас не поспішали виконувати взяті по договору
зобов’язання, були не проти того, щоб спрямувати ентузіазм українців,

1

Там само. – С. 385-386.
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які вимушено опинилися на їх території, щонайбільше для провокацій,
диверсій, авантюр.
Наймасштабнішою такою авантюрою зрештою і стала спроба
проникнення в радянську Україну військових підрозділів з території
Польщі восени 1921 р.
Історія цієї акції, що ще одержала назву «другого зимового походу»,
не раз відтворювалась і в загальноісторичних працях і в спеціальних
дослідженнях та публікаціях про С. Петлюру. Спектр підходів і
висновків знову широкий: від переконань у тому, що Головний отаман
був ініціатором, натхненником, організатором, керівником рейду і,
всупереч різним перешкодам, поставив останню крапку в Українській
революції, до звинувачень С. Петлюри у дрібному політиканстві,
підступному інтриганстві, дезорганізаторських діях, що значною мірою
завадили успіху всього заходу, завершилися безславною, трагічною
поразкою.
Дистанціюючись від обох крайностей, гадається найдоцільніше
подивитися на проблему ширше, через призму реальних можливостей
для здійснення задуму.
За великим рахунком, не поступившись нікому і за кордоном в
найвищому органі влади, започаткованому ще в листопаді 1918 р., в
Україні (попри те, що останній втратив свій початковий колективний
характер і сенс), С. Петлюра насправді не був тим незаперечним
лідером, на котрого б орієнтувалась і якому була готова морально
підкоритися переважна частина українських сил навіть у Польщі, не
говорячи вже про емігрантів, які розсіялися по інших країнах. Навпаки,
спроби відібрати у нього хай і невеликі (а для когось, можливо, й
примарні) повноваження керівника номінально існуючої державницької
інституції на чужій території не припинилися. Однак спираючись на
особисту підтримку з боку Ю. Пілсудського, а ще більше – на власний
досвід політичної боротьби з конкурентами, Головний отаман долав
одного за одним усіх своїх недоброзичливців.
Щоправда, це забирало немало енергії і часу, проте виявилося
необхідною складовою проблеми виживання, самозбереження, без чого
й мови не могло йти про продовження боротьби проти радянської влади
в Україні. З цього погляду цілком зрозумілою виглядає ціла низка
ініціатив С. Петлюри – скликання Ради Республіки, спроби надання її
діяльності стабільного характеру, намагання сконсолідувати навколо неї
розрізнені емігрантські сили, формування Державного Центру УНР в
екзилі, природно – під власним керівництвом. Загалом цей орган і
донині має дещо «розмите» визначення і тлумачення, особливо на
початкових етапах становлення і функціонування1, коли ефективність

1
Див., напр.: Державний Центр Української Народної Республіки в екзилі. Статті і
матеріали. – Філадельфія; К.; Вашингтон, 1993. – С. 64-74; 129-137; Шульгин О.Я. Без
території. Ідеологія та чин уряду УНР на чужині. – К., 1998. – С. 13-45; Політична
історія України ХХ століття. У 6-ти т. – К., 2003. – Т. 5: Українці за межами УРСР (1918-
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діяльності емігрантського Державного Центру багатьма ставилась під
сумнів, заперечувалась. А заходам, котрі здійснювалися, чинилася
протидія, часом достатньо широка. Так, скажімо, відразу три члени
Директорії (відлучені від неї С. Петлюрою – П. Андрієвський,
А. Макаренко і Ф. Швець) не раз ставили питання про незаконність
петлюрівської влади. А 8 грудня 1921 р. вони ухвалили постанову про
відновлення роботи державного апарату Української Народної
Республіки у Відні, так званої «Віденської Директорії»1.
В. Винниченко – Голова Директорії, обраний Трудовим конгресом
України, ще з 1919 р. вважав діяльність С. Петлюри шкідливою для
української нації. До таких же висновків приходив і безперечний
ідейний лідер Української революції М. Грушевський, по суті – вся
керована ним есерівська громада за кордоном. Та Симона Васильовича
це зовсім не бентежило. Він платив їм «тією ж монетою». «Я гадаю, що
власне кроки цих двох визначних людей української історії, – писав
С. Петлюра К. Мацієвичу про М. Грушевського і В. Винниченка, –
внесли більше каламуцтва в українське життя, як що інше, і захитали
відпорність громадянства українського в найбільш переломну добу…»2
Ще один член Директорії – Є. Петрушевич – не тільки домігся
денонсації Акту злуки 22 січня 1919 р., що з юридичного погляду
автоматично ставило його поза межі колективного державного органу
(він і до того мало на нього зважав), а й надалі не допускав думки про
співдію з С. Петлюрою. В останньому диктатор ЗУНР вбачав головного
національного зрадника, який коштом української землі й мільйонів
українців намагався зберегти свою особисту владу. С. Петлюра не надто
переконливо оборонявся. На першому засіданні Ради Республіки він
«викручувався»: «З молодих років борючись за національну справу, я
виробив собі погляд, що не територіальним максималізмом
здійснюється національна ідея. Цим поглядом керувався я і тоді, коли
мусили ми йти на уступки територіальні, іноді дуже важкі для нас, бо я
гадаю, що коли б навіть ми мали один повіт, одну волость, в якій міцно
була б закріплена наша національно-державна ідея, то вона б не
загинула, а підпорядкувала б собі всі ті обшири, що їх заселяє наш
народ. Отже, треба спокійно ставитись до таких уступок і бути
готовими, що може ще нам прийдеться зустрінутись з необхідністю їх»3.
Звісно, абстрактна перспектива можливості нових територіальних
поступок (тепер уже за рахунок наддніпрянців) мало втішала галичан,
Є. Петрушевича.
В іншому таборі опинились і січові стрільці – довгий час основна
опора Головного отамана. Їх більшість була або в Чехословаччині, або
1940). – С. 51-52; Плав’юк М.В. Державний Центр УНР на еміграції (ДЦ УНР) //
Енциклопедія історії України. – К., 2004. – Т. 2. – С. 353-354.
1
Український Прапор (Відень). – 1921. – 17 грудня; Литвин С. Історія однієї змови //
Український історичний журнал. – 2000. – № 1. – С. 123-130.
2
Цит. за: Литвин С. Суд історії. – С. 464.
3
Петлюра С. Статті, листи, документи. – Т. ІІІ. – С. 376.
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залишалася в Галичині й на Волині. Є. Коновалець, А. Мельник,
Р. Сушко, М. Матчак, Я. Чиж, Ю. Головінський, О. Навроцький, Р. Ярий
та інші старшини колишніх січовиків і підрозділів УГА утворили
Українську військову організацію. Її головною метою були військовотерористичні дії проти польського окупаційного режиму на
західноукраїнських землях1. Отже, точки дотику, тим більше взаємодії,
були начисто виключені.
Впливовий у емігрантських колах, колишній Голова Українського
національного союзу, що покликав до життя Директорію, і лідер лівого
крила українських есерів – М. Шаповал – ніколи не виказував симпатій
до С. Петлюри. В еміграції він еволюціонував ще на радикальніші
позиції, вважав боротьбу проти радянської системи влади, яку дедалі
підтримували українські трудящі маси, не лише невиправданою, а й
злочинною2.
Природно, вороже ставилися до С. Петлюри, очолюваного ним
урядового центру в екзилі гетьманці, які групувалися навколо
Українського союзу хліборобів-державників.
Звичайно, міжгрупова конкуренція й ворожнеча набирала часом
крайніх форм відкритої ідейної боротьби, загалом іманентної будь-яким
емігрантським формаціям. С. Петлюру іменували авантюристом,
зрадником, а до слів «уряд Петлюри» часто додавали словосполучення
«так званий», «фіктивний» тощо3.
Іноді нерви С. Петлюри не витримували. Так, у відповідь на
опозиційні «моменти в діяльності та програмових поглядах деяких
знаних угрупувань» він переходив на погрози. Зокрема, нагадував, що
«мучеників»-бунтівників на кшталт П. Болбачана, якого публічно
зважився взяти в полеміці в оборону соціаліст-федераліст С. Шемет,
«гетьман Хмельницький сотнями на горло карав» і застерігав, що «в
новітніх спробах повторити Болбочанівщину знайдуться міцні засоби
для приборкання деструкторів і дезорганізаторів нашої справи»4.
Мабуть, тут ми спостерігаємо зойки відчаю – зреалізувати погрози
С. Петлюри було просто не в силах.
Все вищеозначене не лише ставить під серйозний сумнів логіку й
доказовість висновку С. Литвина, ніби С. Петлюра був лідером
державницьких сил української еміграції5, що не підтверджується
розлогими предметними спеціальними дослідженнями6, а й дає змогу
зрозуміти, чому за таких непростих обставин Головний отаман центр
1
Див.: Політична історія України. ХХ століття. – Т. 2. – С. 237-238; Деревінський В.
Деякі аспекти ідейних засад ОУН 1920-1930-х рр. // Український визвольний рух.
Науковий збірник. – Львів. – 2006. – № 6. – С. 83.
2
Борітеся – поборете. – 1920. – № 1. – С. 59.
3
Див., напр.: Литвин С. Назв. праця. – С. 462-464.
4
Петлюра С. Статті, листи, документи. – Т. ІІІ. – 534.
5
Литвин С. Суд історії. – С. 445-490.
6
Див.: Політична історія України. ХХ століття. У 6-ти т. – К., 2003. – Т. 5: Українці
за межами УРСР (1918-1940). –С. 23-92; Піскун В. Політичний вибір української
еміграції (20-ті роки ХХ століття). – К., 2006. – С. 127-304.

358

Україна – історія

уваги екзильного центру переносить на пошук зовнішньої підтримки, на
збереження під власним контролем дипломатичних інституцій
(посольств, місій), що постали й діяли ще в часи здійснення
Директорією влади на території України.
Надія залишалася на те, що будь-якими засобами (на перше місце тут
виходили дипломатичні канали, а також зусилля міністерства преси й
пропаганди1) вдасться втягнути у боротьбу, навіть у війну країни
Заходу. Найдоступнішим і найдієвішим методом виступало залякування
привидом світової соціалістичної революції й вкрай агресивною
сутністю Російської держави, ким би вона не очолювалась. Критикуючи
неусвідомлення європейськими політиками ідеї відновлення колишньої
єдиної і неподільної імперії, С. Петлюра закликав «скомпрометувати
ідею реставрації великої Росії, як ідею нереальну, штучну і невигідну
для Європи, натомість виставляючи план поділу її, як найбільш доцільне
розв’язання остогидлої, неспокійної справи, що все таїла в собі ті ж самі
тенденції»2. А в листі до А. Лівицького він наголошував, що
«найбільшою перешкодою для визнання суверенності України є гіпноз
самого імені Росія. Цей гіпноз треба розвіяти, особливо в Америці
(Північні Штати) та Франції. Справу поділу Росії треба поставити як
справу покою цілого світу, як справу європейської рівноваги та реальноматеріальної вигоди держав, у тій конфігурації їх, що уклалась після
Версальського трактату»3.
Принагідно варто зауважити, що, оцінюючи подібного роду
висловлювання та відповідні дипломатичні й пропагандистські зусилля,
деякі автори пропонують розглядати С. Петлюру «як першого
українського політика, що найбільш послідовно відстоював
європейський вектор розвитку України», намагаються «вести мову про
Петлюру – першопрохідця в цивілізовану Європу»4.
Гадається, що тут все ясно само собою. І не слід вдаватися в довгі
докази того, що С. Петлюрі загалом то нічого й не залишалося робити,
як тільки шукати західної допомоги. Іншого варіанту, вибору просто не
існувало. Абсолютно очевидно й те, що розрахунковий вектор руху був
спрямований не стільки на захід – в Європу, скільки передбачав
(провокував) повернення європейської ворожості (а то й мілітарної
сили) в зворотному – східному напрямку, для того, щоб знову
реставрувати модель УНР.
Природно така, «шита білими нитками» дипломатія добування «з
вогню каштанів чужими руками» прикривалась обіцянками стати
захисним бар’єром для Заходу від російської загрози, гарантом
остаточної руйнації потенційно агресивної Росії. С. Петлюра намагався
1

Петлюра С. Статті, листи, документи. – Т. ІІІ. – С. 330-336.
Цит. за: Литвин С. Назв. праця. – С. 459; Його ж. Симон Петлюра: штрихи
політичної біографії (до 125-річчя з дня народження). – С. 62.
3
Цит. за: Сергійчук В. Гіпноз Росії треба розвіяти // Пам’ять століть. – 1996. – Ч. 2. –
С. 118.
4
Див.: Литвин С. Назв. праця. – С. 459.
2
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всіляко переконати західних політиків у тому, що «всі держави, утворені
після 1917 р. на території бувшої Росії, не мають шансів на тривке
існування і будуть завжди загроженими, поки на півдні бувшої імперії
не організується і в силу не увійде незалежна держава українського
народу. Тільки вона одна, як найсильніша численністю свого населення,
матеріальними ресурсами і мілітарною відпорністю, може бути базою,
підставою більш-менш незахисного життя державних новотворів, з
бувшої Росії організованих. Тільки постання і зміцнення цієї держави
може фактично вирішити долю Росії і призвести до остаточного та
безповоротного поділу її»1.
Однак, документів зі зворотною позитивною реакцією на агітацію за
плани С. Петлюри та його оточення немає. А тому міжнародні позиції
петлюрівського центру назвати обнадійливими не можна. Тим більше в
конкретно-історичних обставинах 1921 р. було нереально сподіватися на
підтримку скільки-небудь масштабної воєнної акції.
Що ж до власних сил, на які могли розраховувати прихильники
С. Петлюри, то вони теж були дуже й дуже обмеженими.
З вояками, що перейшли Збруч, поляки не церемонились. У них
відібрали зброю, військове майно, коней, розмістили спочатку в селах
під Тернополем, а потім поступово етапували в табори вглиб Польщі.
Скільки їх було, достеменно ніхто не знає: цифри коливаються від 15-20
тис. до 30-35 тис. Справа в тому, що умови перебування в таборах
(поляки обіцяли придатне житло, харчування, медикаменти) залишалися
малозадовільними. Хто знаходив можливість перебитись якось поза
межами таборів, збігав. Інші також пробували щастя, та, нерідко,
зазнавши поневірянь, змушені були повернутися назад – хоча б не
вмерти голодною смерю.
С. Петлюра «стукав у різні двері», надсилав прохання в різні
відомства про допомогу землякам. Натякав на те, що під час наступу до
Дніпра навесні 1920 р. поляки встигли добряче поживитися українським
майном. Значного ефекту досягти не вдалося. Годувати продовжували
так, щоб інтерновані ледь-ледь животіли.
Ситуація дещо покращилася у зв’язку з підготовкою військовиків до
походу в Україну. Поляки обіцяли організувати й озброїти до кінця
весни 1921 р. ударний підрозділ у 2 тис. багнетів. Однак їм доводилося
діяти, озираючись на радянську сторону. Загалом вони були й не проти
того, щоб нашкодити східним сусідам, допомогти у проведенні воєнних
акцій проти них, щоб дестабілізувати ситуацію поблизу власних
кордонів. Однак не могли й зовсім ігнорувати вимог радянської сторони
дотримуватись умов Ризького миру, за якими мали утримуватися від
втручання у внутрішні справи один одного і заборонити існування на
своїх територіях збройних, ворожих іншій стороні, формувань. То ж з
неохотою, але крок за кроком поляки змушені були офіційно заявляти
про заборону діяльності Директорії, уряду УНР, Ради Республіки, інших
1

Петлюра С. Статті, листи, документи. – Т. І. – С. 319.
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українських інституцій. Зрештою на вимогу радянської Росії Польща
зобов’язалася вислати до 1 травня 1921 р. С. Петлюру і міністрів уряду
УНР.
Останньої обіцянки офіційна Варшава так і не виконала, що
викликало новий сплеск напруги у радянсько-польських стосунках.
С. Петлюра, хоч і вважав небажаним, навіть неможливим будь-який
інший варіант свого закордонного перебування, змушений був перейти
на нелегальне становище. Так же вчинило і його оточення, екзильні
установи.
Звісно, все це робилося з мовчазної згоди та й за сприяння поляків,
які назовні вдавали, що не відають про місце перебування С. Петлюри і
його спільників, маскували приготування останніх до спорядження
збройного походу в Україну.
Звісно за таких обставин підготувати серйозну, масштабну військову
силу з необхідними боєспроможними якостями було не лише
проблематичною справою, а швидше за все – нереальною.
Не розуміти того було просто не можна. Тому, максимально
втаємничуючи підготовку української військової сили з числа
інтернованих вояків, С. Петлюра успіх майбутньої акції дедалі більше
пов’язував з можливим повстанням в Україні. Переконуючи себе й
оточення, що селянство просто нізащо не погодиться на подальший
грабунок – вивіз із України продуктів, не стане терпіти чужої для себе
влади рад і неодмінно підніметься на боротьбу, С. Петлюра відводив
озброєним загонам у Польщі роль детонатора масових виступів у самій
Україні. Вони мали «просочитися» через кордон і стати опорними
осередками масової боротьби.
Формування загонів вояків у Польщі йшло вкрай повільно. Як
завжди, порівняно краще виглядав бюрократичний бік справи. Один за
одним виходять накази Головного отамана про зміни військових
міністрів і командуючих армією1. Створюється Центральний
повстанський комітет і регіональні повстанкоми, повстанський відділ
при Генеральному штабі, Партизансько-повстанський штаб при
Головному отаманові (Головній команді армії – УНР).
На чолі останнього став генерал-хорунжий Юрій Тютюнник. Він був
переконаний, що С. Петлюра пішов на цей крок лише під тиском
військових.
Ю. Тютюнник вважав польсько-українське зближення, а потім і союз
абсолютно
протиприродним,
незрозумілим
для
українського
громадянства. Він був схильний характеризувати його як результат
зговору двох лідерів – Ю. Пілсудського і С. Петлюри. Причому перший
усіляко домагався здійснення марень про Велику Польщу «від моря до
моря й аж до Дніпра» (у межах 1772 р.), а другий поступово йшов
назустріч реалізації таких задумів, зраджував український народ,

1

Див.: Петлюра С. Статті, листи, документи. – Т. ІІІ. – С. 360, 377, 412, 462.
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безпринципно торгуючи його територією, ламаючи долі мільйонів
українців.
Те, що поляки відступилися від своїх зобов’язань за Варшавським
договором 1920 р., Ю. Тютюнник вважав відповідним їхнім
національним інтересам. Так само він оцінював і їхню поведінку в
1921 р., а тому покладатися на допомогу в антирадянських акціях, з його
погляду, було просто самооманою. Він рішуче засуджував «українське
полонофільство» («польсько-українську концепцію») як хибний
висхідний момент підготовки до антирадянської боротьби.
Слід зауважити, що багато дослідників, посилаючись на його пізніші
документи1 і твори2, схильні вважати, що Ю. Тютюнник, потрапивши до
рук радянських спецслужб, змушений був працювати під їх контролем і
на їх замовлення, намагався врятувати своє життя і тому спеціально
спотворював події, в першу чергу, передісторію другого Зимового
походу, в надто негативному світлі зобразив С. Петлюру, з яким часто
не знаходив спільної мови.
Виключити подібного варіанту, звісно, не можна. Тому й
категорично заперечувати не варто.
Однак і згоджуватись у всьому з запропонованими загалом
умоглядними, документально не підтвердженими висновками, мабуть,
також не слід. На зрізі логічних розмірковувань варто ще раз уважно
вчитатися в те, за що саме, сутнісно Ю. Тютюнник критикує
С. Петлюру. Виявляється – за безпорадність, непослідовність,
некомпетентність у справі, якою той взявся керувати. Свою ж позицію
генерал-хорунжий зображує як порівняно реалістичнішу й
радикальнішу. Виконання його пропозицій могло значно дорожче
коштувати радянській стороні, ніж малопрофесійні дії С. Петлюри.
Тобто треба брати до уваги не лише сам факт критики С. Петлюри
(безперечно, радянська пропаганда була зацікавлена в тому, щоб
одержати додаткові звинувачення свого ворога як негативної
особистості), а зрозуміти смисл претензій Ю. Тютюнника до останнього.
І з його тверджень виходить, що дії Головного отамана об’єктивно
понижували (уже на стадії підготовки) рівень реальної загрози,
потенційної шкоди, якої вони могли завдати соціалістичній Україні.
Вимоги ж радикальніших, рішучіших, оперативніших приготувань до
антирадянської акції, за що ратував, чого іноді в ультимативній формі
домагався і в чому згодом зізнавався Ю. Тютюнник, навряд чи могли
привести до пом’якшення позиції радянських репресивних органів щодо
генерала. Адже він не перекладав власну вину на чужі плечі, а знаходив
у собі мужність брати належну міру відповідальності.
Така позиція вищого офіцера гідна поваги і здатна викликати певну
довіру до інших сюжетів його праць, до оцінок і висновків. Тим більше,
1
Тютюнник Ю.Й. [Автобіографія] / Публікація Божка О. // З архівів ВУЧК – НКВД
– КГБ. Науковий і документальний журнал. – 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 24-56.
2
Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. – Репр. відтв. вид. 1924 р. – К., 1990. –
104 с.
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що вони часто прямо кореспондуються з наявними документами й
фактами. Ю. Тютюнник був невисокої думки про воєнні та й політичні
здібності Головного отамана. «Характерною рисою Петлюри, –
відзначав бойовий генерал, – є небажання брати на себе відповідальність
за рішення, і весь час перебування на своїй і не своїй території він
радиться, хоч жадні наради його ні до чого не зобов’язують. Ті наради
скликає Петлюра виключно з метою, на випадок невдачі, скласти
відповідальність на всіх вільних чи невільних дорадників… Що до
особи С. Петлюри, то я оцінював його, як людину, нездібну керувати
боротьбою, хоч іноді він виявляв просто артистичну здібність
утримуватися в ролі хоч би й фіктивної влади. На мою думку, вождь
повинен прагнути відповідальності, а не ухилятися від неї, як то робив
Петлюра»1.
Такі оцінки-уяви, звісно, не сприяли налагодженню стосунків між
двома ключовими особистостями планованої акції. І хоча неприязні
відносини до часу обидва намагалися не афішувати, зрештою це не
могло не вийти назовні, не позначитися на загальному результаті
боротьби.
12 березня 1921 р. Головний отаман військ УНР С. Петлюра і
начальник штабу Ю. Тютюнник розіслали по повстанських військах
наказ «До населення України». В ньому йшлося про повсемісне
невдоволення політикою більшовиків не лише в Україні, а й у Росії. У
зверненні до мас говорилося: «Готуймося ж до останнього рішучого
бою.
Мусимо стати, як один, до нього. Мусимо стати до бою
організовано, скувавши себе залізною дисципліною.
Мусимо пам’ятати, що тому, хто не стане до боротьби проти
гнобителів разом з нами, не повинно бути місця на Українській землі.
Проводиться зараз велика підготовча праця по організації майбутнього
повстання.
Селяни, робітники, інтелігенція.
Всім Вам місце серед борців за загальну волю. Ідіть до праці.
Беріть на замітку всіх тих, хто боронить більшовиків, беріть на замітку
і тих, хто не помогає боротись, але живе на нашій землі, не буде їм
місця серед нас після перемоги»2.
У документі не наводиться ніякої аргументації, за яку позитивну
програму мали боротися повстанці. Все вичерпується однією тезою –
всі натерпілися від владарювання більшовиків і цьому має бути
покладено край. Водночас не може не звернути на себе уваги тактика
залякування тих, хто не підтримає зусилля петлюрівців: їм не буде
місця на українській землі. Навряд чи в такий спосіб можна було
викликати широкі симпатії. Подібні формули здатні були лише
насторожити пересічних громадян, які вже навчилися обирати рішення
1
2

Там само. – С. 26, 39.
Петлюра С. Статті, листи, документи. – Т. ІІІ. – С. 401.
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відповідно до власного чималого досвіду революційної доби. Взагалі
заклик «брати на замітку» походив не з арсеналу чесних
революціонерів-політиків.
Інших конкретних порад населенню України документ не містив.
«Коли вся підготовча праця кінчиться, – говорилося в ньому, –
виданий буде наказ про повстання, де буде сказано, що й кому треба
робить, а поки що готуйтесь до бою.
Ні одного неорганізованого вибуху. Чекайте наказу»1.
Очевидно, відчуваючи брак власних сил, прибічники С. Петлюри
вступили у контакт з Б. Савінковим, «чорним монархістом генералом
Перемикіним» (Ю. Тютюнник), козачим донським полковником
Гнилорибовим з метою використання очолюваних антирадянських сил
у запланованій збройній акції. Значного ефекту це не принесло, а ось
тертя й непорозуміння виникли, не говорячи вже про те, що
породжувало в масовій свідомості сумніви щодо чистоти національних
задумів.
Оскільки стан готовності до виступу залишався незадовільним,
дата початку акції кілька разів переносилася. Спочатку з кінця квітня
на другу половину травня, потім на середину червня, згодом на першу
половину вересня 1921 р. Кожного разу С. Петлюра багатозначно
посилався на міжнародну ситуацію й дипломатичні контакти, які він
мав.
Свої корективи у плани повстанців вносив і польський Генштаб.
Побоюючись небажаного конфлікту з радянською Росією, поляки
згоджувалися на перехід кордону дедалі меншого контингенту і при
тому без С. Петлюри, котрий, втративши політичну вагу, міг надати
акції лише небажаної одіозності, скандальності у міжнародних колах.
Далися взнаки і чвари в середовищі українського військового
проводу. Ю. Тютюнник дедалі зневірювався у здатності Головного
отамана діяти ефективно, рішуче, хоча й одержував дані, що останній
таємно засилає «своїх людей» в Україну, намагаючись не випускати
ситуацію з-під власного контролю. Згадуючи, що в грудні 1919 р.
С. Петлюра відділився від рештків армії УНР, що пішла в свій
нелегкий зимовий рейд, генерал-хорунжий вважав, що знову назріла
ситуація, коли ініціативу має взяти на себе хтось інший. До такої ролі
він вважав готовим, передусім, себе. В ультимативній формі
Ю. Тютюнник заявив, що якщо до 15 вересня не буде вирішено
питання про початок походу в Україну, він виступить самостійно.
Людина військова, він добре розумів, що з початком осені втрачається
найсприятливіша для дій повстанців обстановка. Одночасно він явно
переоцінював справжній розмах повстанського руху в Україні, гадав,
що оперативно надавши йому нового імпульсу з допомогою
українських загонів, перекинутих з Польщі, можна розраховувати на
загальний успіх заходу.
1
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Однак дату повстання виявилося визначити значно легше, ніж
всебічно підготуватися до нього. Тому, коли навіть С. Петлюра
згодився призначити виступ не пізніше 10 жовтня, з цього нічого не
вийшло. Знову загальмував справу польський Генштаб.
Радянська розвідка, яка мала в Польщі розгалужену агентуру, була
добре поінформована навіть про деталі підготовки акції, її ключових
виконавців, про конкретні факти допомоги поляків (фінансами,
зброєю, спорядженням), передавала отримувані дані до Москви. 7
жовтня 1921 р. під тиском неспростовних доказів радянської сторони
поляки змушені були підписати протокол із зобов’язанням вислати зі
своєї країни С. Петлюру, Ю. Тютюнника, Б. Савінкова, С. БулакБулаховича, інших керівників військових формувань, котрі
планувалось використати в антирадянському поході, а самі
формування роззброїти.
У УСРР С. Петлюра був заочно засуджений до «вищої міри
соціального захисту». Уряд Польщі змушений був офіційно оголосити,
що 28 жовтня С. Петлюра залишив територію країни. Це була
неправда. Головний отаман залишився в Польщі, щоправда на
нелегальному становищі. С. Петлюра оселився на конспіративній
квартирі у Варшаві, жив під іменами Торнтон, Ряст, боявся вдень
з’явитися на вулиці. Де тут уже було до ефективного керівництва
акцією?..
Остаточний план її здійснення склався поспіхом і навіть у людей
суто цивільних викликає лише питання і подив. Добре знаючи, що
сприятливий момент для повстання безнадійно втрачено, що стихійні
заворушення й виступи на осінь 1921 р. практично припинилися або
були придушені, що із задуманої там загальної мобілізації,
результатом
якої
мало
стати
формування
переважаючої
антирадянської сили нічого не вийде, що на Правобережжі України
сконцентровано такі контингенти Червоної Армії, виступати відкрито
проти яких рівноцінно самогубству, ініціатори акції все ж зважуються
на нічим не виправданий ризик. «Оригінальність», а насправді –
абсолютна нереальність задуму полягала
в тому, щоб,
«профільтрувавшись» Правобережжям аж через Дніпро, підняти
повстання на Лівобережжі. Не тільки фантастичними, а надміру
авантюристичними, а то й просто безумними виглядають завдання
захоплення Полтави й Катеринослава, рейду на Харків, осади Києва
тощо1.
У найзагальнішому вигляді поставлені перед «групами прориву»
завдання виглядали так: «Ворог спрямував усі свої зусилля
закріпитися в Україні, сконцентрувавши на Правобережжі майже ¾
складу Червоної Армії. Зокрема в чотирикутнику Дніпро – Кам’янець
на Поділлі – Сарни зафіксовано 13 піших червоних дивізій, дві окремі
піші прикордонні дивізії, один кінний корпус, окрему кінну дивізію
1

Див.: Савченко В.А. Назв. Праця. – С. 383-384.
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Котовського, лишаючи, крім того, поза увагою окремі відділи чону
(частин особливого призначення російською мовою – «назначення» –
В.С.), чека, міліції та окремі трудбатальони (підрозділи трудової армії
– В. С.).
Операції Української повстанської армії на Правобережжі
визнаються за неможливі. Простір до правого берегу – від кордонів до
Дніпра – армія (так іменувались загони під командою Ю. Тютюнника –
В.С.) має пройти форсованим маршем, по можливості ухиляючись від
великих боїв. Українській Повстанській Армії (цю назву використають
в 1942 р. діячі Організації українських націоналістів при формуванні
військового руху опору – В.С.) ставиться завдання прорватися на лівий
берег і там підняти повстання. Ставши твердо на Дніпрі, відрізати
ворогові відворот до Росії. Винищувати ворожі частини, розміщені в
Україні, захопити військові склади, перешкодити ворогові забирати та
вивозити «продналог». Створити регулярну армію. Ворожа зброя,
захоплене військове майно, відібраний «продналог» – ось джерела
постачання армії»1.
Якщо в попередніх воєнних кампаніях брак реалізму був
неодмінним компонентом операцій, здійснюваних під керівництвом
С. Петлюри, а до повного краху не доходило зовсім не через воєнне
мистецтво Головного отамана та його оточення, а здебільшого в силу
виникнення незалежних від них, часто випадкових, непередбачуваних
і необов’язкових (грубі помилки ворога тощо) причин, то в даному разі
можна говорити про перехід усіх мислимих меж. Якщо вже в
ініціаторів вторгнення не було віри на підтримку з боку селянства
Поділля, Волині, Київщини, як можна було сподіватися на допомогу
пролетарських центрів Харківщини, Катеринославщини?
А без підтримки рейд незначних воєнних формацій був приречений
на неминучу поразку, на марні, нічим невиправдані жертви.
У цьому зв’язку важко пройти повз міркування біографа
С. Петлюри С. Литвина. Він пише: «З документів Всеукраїнської
надзвичайної комісії (ВУНК), що зберігається в Державному архіві
(ДА) СБУ, документів фондів ЦДАВО України та інших джерел тепер
стало відомо про контрольованість ППШ (Повстансько-партизанський
штаб при Головному отамані на чолі з Ю. Тютюнником – В.С.)
агентурою радянських спецслужб, дезінформування штабу для
прийняття хибних рішень і підведення сил повстанців під удари
противника. Документи переконливо підтверджують: починаючи з
підготовки і до свого трагічного завершення, другий Зимовий похід
перебував під тотальним контролем і руйнівним впливом органів
ВУНК.
Слід сказати, що більшовики мали змогу не допустити (? – В.С.)
рейду або ж сконцентрувати достатню для відсічі кількість військ на
ділянках переходу кордону, що об’єктивно означало приреченість
1

Другий Зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар. – К., 1995. – С. 17.
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спроб прориву на територію УСРР, як це було зроблено з
Бессарабською групою генерала А. Гулого-Гуленка. Проте вони
обрали тактику заманювання (? – В.С.) похідних груп у пастку та
нанесення нищівного удару, чим і досягли своєї мети, хоч бої були
жорстокими й з немалими жертвами з обох сторін»1.
Наведене відразу навіть непросто збагнути. Це панегірик фаховій
майстерності чекістів? Це звинувачення їх в антигуманності? Але ж
радянська сторона не «запрошувала» петлюрівців на свою територію й
домагалася роззброєння створених для вторгнення загонів. Що ж до
тих, хто, всупереч всьому, прийшли зі зброєю зовсім не на веселу
прогулянку, то тут цілком доречне «якщо війна, так по воєнному»…
Взагалі важко припустити, щоб військові чини мислили іншими
категоріями. Хіба що є зовнішня чи внутрішня потреба вдатися для
досягнення вигаданої мети до будь-яких аргументів, незважаючи
навіть на їх очевидну абсурдність.
Втім, якщо застосувати запропоновану логіку до оцінки конкретних
дій С. Петлюри у дні, що передували вторгненню формацій Ю.
Тютюнника в Україну, можуть виникнути підозри у тому, що не лише
генерал-хорунжий виконував політичне замовлення ГПУ й писав
пізніше мемуари «під диктовку чекістів», а й Головний отаман зробив
внесок у реалізацію чужих хитромудрих розрахунків, виявився
слухняною іграшкою в руках ворогів.
«Незважаючи на сумніви щодо доцільності походу в осінньозимовий період, С. Петлюра вимагав від командування здійснення
походу (?? – В.С.) та вживав низку важливих заходів (підкреслено
мною – В.С.), – наполягає С. Литвин2. Далі ці заходи перераховуються:
10 жовтня 1921 р. С. Петлюра віддає наказ про початок
переорганізації армії. 13 жовтня видається наказ, що змінює
попередній принцип переформування дивізій. Наказом 17 жовтня
створюється короткострокові курси для підготовки старшин. Того ж
дня С. Петлюра віддає наказ розпочати похід в Україну, поклавши на
Ю. Тютюнника обов’язки командуючого «армії вторгнення». А згідно
з наказом Головного отамана від 20 жовтня генерал-поручника
В. Зеленського направляють до Німеччини, а генерал-поручника
М. Омеляновича-Павленка – до Чехословаччини для студіювання
літератури і матеріалів минулої світової війни та ознайомлення з
чехословацькою військовою літературою3.
Починати реорганізацію армії в дні, коли її треба кидати в бій – на
такі кроки зважиться мало який військовий діяч: такі справи за кілька
днів не робляться. А відрядження досвідчених бойових генералів для
виконання означених завдань – взагалі важко кваліфікувати з погляду
воєнно-політичного моменту. Правда, трошки нижче С. Литвин
прирозкриває справжнє підґрунтя останніх кроків: М. Омелянович1
2
3

Литвин С. Суд історії. – С. 436.
Там само. – С. 430.
Там само.
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Павленко «організував інтригу проти С. Петлюри, за що той змушений
був (підкреслено мною – В.С.) у складний період підготовки до походу
в Україну змістити його з поста Військового міністра»1.
То може й за цими «важливими заходами», які радше скидаються
на дезорганізаторські дії, також стояли органи ВУНК? Однак
подібного роду фантазування можуть завести так далеко, що звести
кінці з кінцями буде просто неможливо. Отже, краще зупинитися і в
світлі вищенаведеного поглянути ще на такі свідчення Ю. Тютюнника.
До його рук потрапив власноручний лист С. Петлюри, датований
одного дня з наказом Головного отамана про початок антирадянської
акції, до свого військового представника у Варшаві полковника
Данильчука. Останньому ставилося завдання домогтися в польському
Генеральному штабі якомога менших обсягів постачання зброєю
підрозділів Ю. Тютюнника через те, що «рейди є особистою справою».
Результатом стало практично п’ятикратне скорочення запланованого
постачання. А Ю. Отмарштейн, начальник штабу формацій, що
відправлялися в Україну, в чиїх руках опинився згаданий лист, при
загадкових обставинах був убитий. Листа, як і низки інших
компрометуючих С. Петлюру і поляків документів, при ньому не
знайшли, хоча всі інші речі, в тому числі коштовності, залишилися
незайманими, а оточення С. Петлюри і він сам нібито зустріли
повідомлення про загибель Ю.Отмарштейна з полегкістю. Проведене
поляками слідство результатів не дало. Точніше їх втаємничили2.
Вочевидь не зайве спробувати уважно вчитатися в рядки листа
С. Петлюри до Ю. Тютюнника: «п. Генерале! Виряжаючи Вас,
Повстансько-Партизанський Штаб та старшин і козаків на велику
справу звільнення Батьківщини нашої від московського ворога, від
щирого серця хочу побажати успіху в тій тяжкій боротьбі, яку
прийдеться провадити на Україні. Прошу передати старшинам і
козакам мій привіт. А при розпочаттю справи з’ясувати їм всю
історичну вагу та патріотичне значіння того великого акту
самопосвяти, який вони виявляють, вирушаючи в Україну, щоб від
ворогів її звільнити та розпочати працю для національно-державної
відбудови її. Щасти Боже і Вам і всім старшинам і козакам, що
вирушають в далеку та тяжку дорогу, успіху і слави на добро і щастя
нашій Батьківщині»3.
Попри необхідні для подібного документа атрибутивні слова, тут не
відчувається піднесеності, натхнення, віри. Немає навіть зазвичай
присутнього в подібних випадках петлюрівського пафосу. Швидше – це
звернення до приречених на неминучу загибель.
Якщо таке суб’єктивне враження небезпідставне, то С. Петлюра мав
би прийняти немалу частину закидів «у запланованій нелюдяності,
1

Там само. – С. 438.
Тютюнник Ю. Й. [Автобіографія]. – С. 49, 52; Його ж. З поляками проти Вкраїни.
– С. 98.
3
Цит. За: Литвин С. Назв. праця. – С. 432.
2
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неморальності» чекістам і на свою адресу. А він без тіні сумніву пізніше
казенно-відсторонено назве Ю. Тютюнника «особою переходовоавантюрницького характеру»1. Мабуть, щоб відмежуватися від сумного
епізоду й таки хоч у чомусь виправдатися перед історією.
Другий Зимовий похід (3-20 листопада 1921 р.) багатократно й
детально описувався як у мемуарній, так і в публіцистичній та науковій
літературі, друкувалися документи2. Гадається, не варто звертати
додаткову увагу на вкрай незадовільне матеріально-технічне
забезпечення підрозділів, безлад у командних рішеннях і діях, що,
незважаючи на виявлені вольові, а то й героїчні якості та
самопожертву, рейд уже на своїй початковій стадії «захлинувся»,
закінчився нищівною поразкою, обернувся трагедією Базара.
Водночас це була остання масштабна акція під проводом
С. Петлюри, яку частина науковців ладна кваліфікувати останнім,
вкрай мінорним акордом Української революції…
Об’єктивні висновки, до яких прийшов Головний отаман,
зводилися до того, що боротьба за українські ідеали буде дуже й дуже
тривалою, нелегкою, до неї треба відповідально, ретельно готуватись і
що ніякі зовнішні чинники не вирішать долі України – це може бути
лише результатом власних зусиль3.

1

Див.: Литвин С. Назв. праця. – С. 437.
Див., напр..: До історії повстанчого рейду ген. хор. Ю. Тютюнника в листопаді
1921 р. (Доклад начальника Полевого Повстанчого Штабу – полк. Ген. штабу Юрія Вас.
Отмарштейна) // Літопис червоної калини. – 1930. – № 6. – Червень. – С. 12-13; № 7-8. –
Липень-серпень. – С. 17-20; Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. – С. 78-92;
Другий зимовий похід. Листопадовий рейд. Базар. – К., 1995. – 240 с.; Верига В.
Листопадовий рейд. – К., 1995. – 190 с. та ін.
3
Див.: Литвин С. Непохитна віра в українську державність (Три нововіднайдені
листи С. Петлюри до прем’єр-міністра уряду УНР щодо боротьби проти окупаційної
влади на Україні) // Пам’ять століть. – 2000. – № 5. – С. 134-142.
2
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Іващук В.М. (Тернопіль)
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОСПРИЙНЯТТЯ
У СТОСУНКАХ МІЖ ГАЛИЧАНАМИ ТА
НАДДНІПРЯНСЬКОЮ ПОЛІТЕМІГРАЦІЄЮ
НА СТОРІНКАХ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ
ВИДАНЬ В 1920–1930-х РОКАХ
У статті висвітлено характер взаємосприйняття у стосунках
між галичанами та наддніпрянською політеміграцією в міжвоєнний
період ХХ століття.
Участь наддніпрянської політичної еміграції у суспільнополітичних процесах західноукраїнських земель міжвоєнного періоду
ХХ ст. все ще залишається маловивченою. Національно-культурна
співпраця українців Галичини та Наддніпрянщини в 1917-1920 рр.
досліджена І.Вівсяною. Важливим фактором, який міг впливати на
процес та мотивацію такої участі, є характер взаємної перцепції між
галичанами та еміграцією. Тож, виходячи з окресленої проблеми,
метою даної статті є саме дослідження характеру взаємосприйняття у
стосунках між галичанами та наддніпрянською політеміграцією на
публічному рівні в зазначений період.
У газеті „Діло” за 15 грудня 1923 р. під назвою „По літах досвіду й
мовчанки” була опублікована заява С.Петлюри, котру він дав
кореспонденту „Русспресу”. Редакція „Діла” подала її без коментарів,
зазначивши лише, що заява „є характеристичним документом для
зміни настроїв політичної еміграції Великої України”. Проте деякі
частини заяви мають і дещо ширший зміст – вони дають можливість
зрозуміти характер сприйняття наддніпрянськими політемігрантами
національних проблем галицьких українців та політичні позиції
політеміграції. Так, власне, С.Петлюра зазначав, що „тут [у Польщі –
Авт.] становище українців куди важче: матеріально не забезпечені,
пригнічені правовими обмеженнями, вони підлягають з морального
боку важким переживанням в зв’язку тою політикою, яку
приноровлюється до місцевого українського населення... та політика
противиться гаслам і формальним обітницям, покладеним в основу
спільної боротьби поляків і „наддніпрянських” українців проти
большевиків 1920 р.” „Коли така політика, – стверджував С.Петлюра,
– не може, ясна річ, задовольнити українців, що живуть в Польщі, то, з
другого боку, вона викликає глибоке огірчення і розчарування серед
частини української еміграції”. Крім того, він ще раз задекларував
антибільшовицькі позиції, які, на його переконання, об’єднували всю
українську еміграцію без „ріжниці політичних угруповань”,
об’єднавчим чинником він також називав ідею української
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державності та необхідність переймати іноземний досвід у справах
державного будівництва1.
У редакційній статті „Останній Могіканин”, опублікованій у газеті
„Діло” за 16 грудня 1923 р. з приводу раніше надрукованого інтерв’ю
С.Петлюри, екс-полководець піддається галицькими журналістами
критиці за квітневий договір 1920 р. з Польщею. Також іронічно
сприймаються спогади О.Доценка (ад’ютанта С.Петлюри) з приводу
його участі в подіях української революції2.
Ставлення галицького громадянства до Акту злуки 22 січня 1919 р.
також певним чином відображає складні взаємовідносини між
галичанами та наддніпрянцями в Західній Україні. Так, у редакційній
статті „Великі роковини”, опублікованій у газеті „Діло” за 23 січня
1924 р., галицькі журналісти констатували, що „в реальнопозитивному, в політично-державному розумінню мало що лишилося з
того акту... не осягнено ні самостійности, ні соборности”. Більше того,
такий стан речей погіршував, за визначенням галицьких журналістів,
„загумінковий провінціоналізм”, „дрібничковий партикуляризм”,
„нетерпимість” з обох сторін. В цьому вони звинувачували „сезонових
державників” – як наддніпрянців, так і галичан, що втікали з
„державного корабля”, а такі акти, як угода з Денікіним чи
Варшавський договір 1920 р., на їхню думку, „явились запереченням
акту злуки”3.
У статті „Пасивність нашої еміграції”, опублікованій 2 квітня
1924 р. в газеті „Діло”, редакція цього видання також констатувала
загалом слабку роль еміграції, як галицької, так і наддніпрянської – в
обороні національних прав українства загалом. На їх думку, це було
зумовлено як об’єктивними, так і суб’єктивними обставинами.
Галицьких журналістів вражало, що „закордонні земляки витрачають
безмежну кількість енергії на взаємні особисті суперечки та наскрізь
абстрактні дискусії на тему: як повинен виглядати наш майбутній
державний устрій... є надто багато боротьби з вітряками”. Редакція
„Діла” вважала тоді доконаним фактом те, що земляки-емігранти, де б
вони не знаходились, „є дуже слабо організовані і часто виявляють
якнайбільше енергії тоді, коли треба якусь існуючу рідну організацію
знищити”, а тому вважали, що еміграція не підготовлена до ролі
посередника між рідним краєм і чужиною4.
Відомо, що головне значення кожної політичної еміграції полягає в
тій політичній роботі, яку вона проводить. Політеміграція є живим
протестом проти окупації, політичних репресій на батьківщині.
Відомий наддніпрянський політемігрант В.Садовський вважав, що
„свідоцтвом убогости для української еміграції було б, коли б її робота
та її досягнення обмежувалися лише сферою культурної і наукової
1

По літах досвіду й мовчанки // Діло. – 1923. – 15 грудня. – С. 1.
Останній Могіканин // Діло. – 1923. – 16 грудня. – С. 1.
Великі роковини // Діло. – 1924. – 23 січня. – С. 1.
4
Пасивність нашої еміграції // Діло. – 1924. – 2 квітня. – С. 1.
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діяльности... але так воно не є”. Тож основною заслугою
наддніпрянської політеміграції в цій сфері, заслугою, належне
значення якої, на думку В.Садовського, можна було оцінити лише в
майбутньому, було те, що „еміграція була єдиною групою, яка ввесь
час послідовно й уперто боронила і пропагувала гасла української
державности,
заповіджені
українською
революцією:
вона
висловлювала й заховувала традиції української визвольної боротьби,
ставила своїм завданням передати їх новим поколінням”.
В.Садовський був переконаний, що тогочасна наддніпрянська
політеміграція мала виконувати дуже важливу історичну роль як щодо
окупованої радянською владою України, так і серед громадянства
інших
українських
земель,
очевидно,
малося
на
увазі
західноукраїнські. В контексті досліджуваної проблеми В.Садовський
визначав західноукраїнські землі як такі, що перебувають в „атмосфері
вузького парохіяльного [в політології зараз існує таке поняття як
паройкіальний патріотизм. – Авт.] сепаратизму, який панує на інших
українських землях, традиції української революції і української
державності без еміграції навряд чи лишилися б живими й
непорушними, навряд чи були б вони чинником, який становить
небезпеку для окупантів”. Крім того, на думку цього автора,
організаційний хист, що його виявляла тоді наддніпрянська політична
еміграція, було одним з доказів того, що українська нація „в
майбутньому виявить такий самий хист в організації власного
державного життя... неминуче піде по лінії встановлення тіснішого
контакту з Західною Європою й перейняття духом західноєвропейської
культури”1.
Наддніпрянський політемігрант В.Королів-Старий – громадський
діяч і видавець, доцент Української господарської академії в
Подєбрадах – у своїй статті „Без підтримки” у журналі „Дніпро” на
1929 р. також констатує відсутність конструктивного взаєморозуміння
між еміграцією та рештою української нації: „Українська еміграція в
цілости і в окремих випадках не здобула зрозуміння, не заробила
узнання, не заслужила підтримки у своїх, близьких і кревних! ...Хіба ж
такі самі українські пера не чорнили ліпших здобутків еміграції і в
нашій американській та й львівській пресі. Згадайте, хоч би добре
слово Карманського або львівської „Ради” про Подєбрадську
академію”. Незважаючи на те, даний політемігрант вважав, що саме
явище наддніпрянської політеміграції, перейнявши європейські
цінності, „прислужиться найбільше до витворення відпорної
одностайности в нашій хисткій нації”2.
Факти свідчать, що окремі представники галицької політичної еліти
були вороже налаштовані проти наддніпрянців. Як стверджував у
своїй книзі „Життя-Події-Люди” західноукраїнський журналіст
1
2

Садовський В. До десятилітнього білянсу (1919-1929) // Дніпро. – 1929. – С. 12.
Королів-Старий В. Без підтримки // Дніпро. – 1929. – С. 20.
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І.Кедрин, який після війни перебував на еміграції в США, свого часу
працівники редакції „Діла” влаштували страйк проти В.Панейка (у
1925 р. певний час він був головним редактором цієї газети).
Журналіст згадував, що всім їм „ішла на нерви методика його праці –
відсепаровування себе від інших членів редакції, нехтуванням
узгіднювання з ними передових статтей, заскакування їх своїми
несподіваними політичними витівками в отих передових статтях”. У
цьому зв’язку І.Кедрин звернув увагу на цікаве явище: „Як той
[В.Панейко. – Авт.] публіцист-політик, один з найбільш освічених
наших людей, вихований на культурі Заходу, день-удень опоганював
усе наддніпрянське, зокрема й особливо період української революції
за Центральної ради і Директорії”1.
Той же галицький політичний діяч І.Кедрин свого часу спробував
дати дефініцію тодішнього галицького політичного сепаратизму. Є
сенс розглядати її в контексті усвідомлення причин суперечностей між
галичанами та наддніпрянцями, їхніх геополітичних орієнтацій.
Так, у газеті „Діло” за 6 січня 1929 р. І.Кедрин опублікував статтю
під назвою „Українці чи галичани? (радянофільство чи москвофільство
– відродження галицького сепаратизму)”. У ній І.Кедрин дав
характеристику представників тодішнього галицького сепаратизму:
„Характеристичною рисою їх ментальности є: оперування категоріями
провінціального (обласного) галицького партикуляризму... категорії
всеукраїнської політичної думки для них цілком чужі, незрозумілі... бо
їхня психіка не визволилася ще з тенет вузького галицького
провінціоналізму”. І.Кедрин також охарактеризував деякі групи
наддніпрянських політичних емігрантів, з якими порівняв
представників галицького територіального сепаратизму. Він
стверджував, що „ріжниця між ними все-таки та, що коли ці
наддніпрянці-польонофіли
оперують
все-таки
категоріями
державними, наші галичани-неомосквофіли оперують категоріями
партикулярними... категорій національних нема в одних ані других”2.
Згодом І.Кедрин у своїй статті „На теми галицької політики” в газеті
„Діло” за 5 травня 1929 р. писав, що повний провал галицького
політичного сепаратизму „оснований на свідомості, що для
українських земель під Польщею є єдино залежна від повстання і сили
української держави над Дніпром... тому теж ціла наша енергія
виладовується нині на оборону національного характеру Галичини”3.
Окрім переважно полонофільських орієнтацій наддніпрянської
політеміграції, у статті „Завдання еміграції”, яка була опублікована у
газеті „Діло” від імені редакції, їй приписувалося те, що

1

Кедрин І. Життя-Події-Люди. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1976. – С. 313.
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„наддніпрянська еміграція – в основному протибільшовицька, сильнорозгалужена, з ясно зазначеним політично-соціальним світоглядом”1.
Про певний публічний рівень несприйняття галичанами деяких
представників наддніпрянської політичної еміграції, що перебували на
Волині (зважаючи на їх полонофільство, до якого вороже ставились
галичани), свідчить інформація, поміщена у газеті „Діло” за 30 квітня
1929 р. Вона була присвячена відкриттю у Луцьку „Рідної хати”
(тамтешній аналог „Просвіти”). Проте це повідомлення також містило
і критично-іронічні нападки на тамтешніх політемігрантів з
Наддніпрянщини. Зокрема, стверджувалося, що коли колишній
прем’єр-міністр уряду УНР в екзилі, інженер П. Пилипчук став
міським інженером м. Луцька, то „орган польсько-уенерівського союзу
„Українська нива” радісно оповістив, що „українська кольонія в
Луцьку збільшилася”. Дописувач під псевдо „Волиняка” іронічно
стверджував, що на Волині таки дійсно є „українська колонія”,
заявивши буквально наступне: „Один з найвищих достойників одкрито
заявив, що не вважає місцевих за українців... справжніми українцями є
лише уенерівці, включаючи в їх число й п.Волошиновського
[польський гром. і політ. діяч на Волині, прихильник політики ізоляції
Волині від Галичини – Авт.]. Решта – самозванці, яких „Українська
нива”... піддає анатемі в кожному числі”. Публічне іронізування на
сторінках „Діла” над деякими наддніпрянськими політемігрантами, їх
полонофільською орієнтацією та їх несприйняття було підсумоване
наступним формулюванням: „Отже, на Волині маємо: псевдоукраїнців,
„ім’я їм лєгіони”, й чистої Дніпрової води гурток стопроцентових
українців племени УНР, що створили тут свою кольонію заходами
еміграційного бюра у Варшаві”2. Більше того, 31 серпня 1930 р.
редакція „Діла” опублікувала статтю під назвою „Історична пригадка.
Тріюмфальний вмарш до Київа і соромний відступ”, де висунула
критичні закиди на адресу військовиків УНР, чим опосередковано
сконстатувала і своє досить неприязне ставлення військової
наддніпрянської політеміграції в Західній Україні3.
Ще в одній редакційній статті „Діла” під назвою „Замісць
передової статті”, опублікованій 2 листопада 1930 р. та присвячена
річниці проголошенню ЗУНР, газетярі, представники галицької
четвертої влади, констатувавши різнорівневість у політичному
розвитку галичан та наддніпрянців, де-факто виступили із закликом до
наддніпрянської політеміграції в Західній Україні консолідуватися, а
також, щоб вона відкинула свою полонофільську орієнтацію. Власне,
редакція „Діла” стверджувала, що історичний момент національного
визволення „все ж не застав цілої нашої нації сконсолідованою та
пройнятою єдиною спільною волею до визволення”. Галицькі
1

Завдання еміграції // Діло. – 1923. – 8 вересня. – С. 1.
Без назви // Діло. – 1929. – 30 квітня. – С. 5.
Історична пригадка. Тріюмфальний вмарш до Київа і соромний відступ // Діло. –
1930. – 31 серпня. – С. 1.
2
3
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журналісти так задекларували вищу політичну культуру галичан:
„...Ми, західня вітка українського народу, випередили у внутрішній
консолідації та монолітности збірної волі більшість нації української...
але в тім то й найбільша трагедія цілої нашої нації”. Тому
стверджувалось, що всю працю тоді слід було спрямовувати на
консолідацію української нації, а „не на поборювання віри у власні
національні сили,... не на защіплювання в душу народу всяких
протинаціональних кличів та чужинецьких, дарма, що „гльобальних”
орієнтацій [очевидно, тут мається на увазі перманентні заклики
частини наддніпрянської політеміграції про пошук підтримки у
Польщі для здобуття самостійності частини України. – Авт.]. Тобто
таким чином засуджувалася полонофільська орієнтація частини
наддніпрянської політеміграції на противагу соборницькій орієнтації
галичан1.
Аналізуючи редакційну статтю „Історичний промах (у п’ятнадцяті
роковини гетьманського перевороту)” у львівському часописі „Новий
час”, можна виявити характерну в той час для частини галицького
громадянства негативну перцепцію наддніпрянців, причетних до
створення Української держави в 1917-1919 рр., яка природно могла
екстраполюватися і на масову свідомість місцевого громадянства. Про
це може свідчити, наприклад, таке формулювання зі згаданої статті:
„...Ще й досі вперто шириться між нами погляд (а в Галичині,
передусім), що в негативному для нас висліді нашого державного
будівництва завинила в першу чергу Центральна рада та українська
інтелігенція, що тоді стояла при кермі подій”. Тож можна припустити,
що таке ставлення напевно проектувалось і на наддніпрянську
політеміграцію в Західній Україні. Проте редакція „Нового часу”
спробувала звинуватити у втраті української державності також і
гетьманат П.Скоропадського, який, на їх думку, перешкодив
стабілізуватися українській державності2.
У статті З.Пеленського „Схід чи Захід України?”, яка була
опублікована в галицькому місячнику української національної
політики і громадського життя „Шлях нації” від 1 червня 1935 р.,
також було висловлено ряд думок з приводу ролі наддніпрянців та,
очевидно, наддніпрянської політеміграції в Західній Україні.
Спочатку З.Пеленським була відзначена значна роль наддніпрянців
у житті Західної України: „З українського Сходу ми брали завжди й
далі беремо на український Захід найкращих тутешніх організаторів,
суспільників, публіцистів, політиків, письменників – і в останніх
визвольних часах – також полководців”. Зазначений автор спробував
навести приклади: „Східно-українські імена Милорадовичів,
Антоновичів, Драгоманових, Грушевських, Чикаленків, ОмеляновичівПавленків, Грекових, і – last but not least – Донцових, мають в історії
1

Замісць передової статті // Діло. – 1930. – 2 листопада. – С. 1.
Історичний промах (у п’ятнадцяті роковини гетьманського перевороту) // Новий
час. – 1933. – 30 квітня. – Ч. 93. – С. 1.
2
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З.У.З свою питому вагу... скрізь тут відчувається творчий, у всякому
разі починовий дотик Східньої України”1.
Однак незважаючи на це, З.Пеленський спробував підкреслити
певну вищість Західної України перед Східною у справі створення
Української держави, одночасно заявивши про незначну важливість
діяльності наддніпрянської політеміграції в Галичині, а також про
шкідливість полонофільської орієнтації значної її частини. Тому, поперше, автор стверджував: „...Нині істнує в українській політиці
властиво тільки одна реальна, тверда, незмінна, позитивна
передумовина, з якої і на якій можна нашу справу історично
формувати: перед усім іншим – Західні Українські Землі і ті українці,
які цю землю замешкують”. По-друге, декларував винятковість
державотворчого хисту західних українців навпротивагу східним:
„...Ми зуміємо зі себе на цих землях видобути, зорганізувати,
створити, то передовсім це буде історично у дальшім розвитку
всеукраїнської справи числитися”. По-третє, можна зробити висновок,
що З. Пеленський, в контексті справи українського державного
будівництва, досить негативно ставився до наддніпрянської
політеміграції, її організованих структур та її на загал
полонофільських політорієнтацій: „Не еміграція, не „центри”, не
„суверени”, не „революційне” визволення українства при „помочі”
такої чи іншої „заінтересованої” нами чужої держави є важне, але
важний є край, нині власне Західні землі і тільки наша на цій землі
життєва організованість і сила!”
З. Пеленський також вважав за необхідне, щоб західноукраїнська
еліта зосередила в руках свого проводу всю „місцеву українську
національну політичну силу”. В цьому зв’язку З. Пеленський
наголошував: коли західні українці „зуміють свою політичну волю
накинути й українській політичній еміграції”, вони створять
передумови для виконання Західними Землями України свого
„всеукраїнського регенеративного завдання”2.
Прикметною до розуміння деяких ціннісних різниць між
галичанами та наддніпрянцями, що мали місце на початку 1920-х
років, є стаття „Свято 1 листопада у Відні” під рубрикою „Еміграційні
відгуки”. Вона була опублікована в газеті „Діло” 21 листопада 1923 р.
Хоча стаття й містила промову наддніпрянського політемігранта
С.Шелухіна (правник, політичний діяч, міністр юстиції за Директорії),
який працював тоді у Чехословаччині, однак, зважаючи на зміст, її
можна екстраполювати на відносини між галицьким громадянством та
наддніпрянською політеміграцією.
Власне, промова С.Шелухіна була присвячена розумінню єдності
української нації. Автор, зокрема, вважав, що „соборна Україна, се
найперше єдина українська нація... а нація тільки тоді є єдиною, коли
1

С. 2.

2

Пеленський З. Схід чи Захід України? // Шлях нації. – 1935. – Ч. 2. – 1 червня. –
Там само. – С. 7.
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має єдину національну душу, т.є. одну свою мову, своє одно право й
одну свою релігію”.
Політемігрант С.Шелухін констатував сучасну йому роз’єднаність
між галичанами та наддніпрянцями, заявляючи, що „галичанам слід не
сепаруватися дальше, а прийняти нашу наддніпрянську українську
народню мову... цілу українську націю має обіймати одно спільне своє
право... єдина українська нація повинна мати єдину українську
релігію”. В цьому контексті наддніпрянський політемігрант С.Шелухін
стверджував, що галичани не розуміють наддніпрянських релігійних
справ, заявляючи, що „ми не російські православні, бо ми
наддніпрянці маємо свою національну релігію... московське
православ’я нам чуже”.
На сторінках галицького „Діла” цей політемігрант зробив
конструктивний заклик до місцевого громадянства, проте, зважаючи
на об’єктивні обставини, – малоперспективний до реалізації. Цей
заклик полягав в такому: „Нам слід шукати шляху релігійного
обєднання цілої української нації... бо релігія се основа моралі й етики
наших народніх мас... тому єднаймося в одну націю”1.
Мовні та релігійні відмінності, як свідчення певних ціннісних
міжкультурних непорозумінь, слабкої національної консолідації між
деякими представниками наддніпрянської політичної еміграції та
представниками близьких до УНДО галицьких мас-медіа – „Діла”,
„Шляху нації”, окреслені у змісті листа (від 12 травня 1935 р.)
наддніпрянського політичного емігранта, редактора науковолітературного місячника „Наша культура” І.Огієнка до редактора
„Шляху нації” З.Пеленського. Як зазначав І.Огієнко, він, опинившись
в еміграції, намагався служити свому народу: „Чим тільки можу й як
умію... невпинно 30 літ”. Здавалося б, місцева українська преса мала б
допомагати йому у цьому, а, проте як писав І. Огієнко, „особливо
„Діло” – завжди кладе мені палки в колеса. Поскільки підгрунття –
тільки з особистих. Чи ж така перешкода – і то постійна – чи це робота
по лінії шляху нації? Чи ж це не виразна руйнація своєї ж культури?”
І. Огієнко в цьому контексті обурювався, чому „Діло” публікувало
численні напади проти нього („Діло” за 1 квітня та „Назустріч” ч. 9 за
1935 р.).
Намагаючись захистити себе, науковець звернувся до З.
Пеленського: „Чи не обов’язок „Шляху нації” нарешті заговорити про
це і припинити балаганство п. М. Рудницького та іже з ним. А може ви
не соборники й мене не вважаєте своїм, чи вважаєте тільки на словах?
А я ж ніби той міністр, що реально здійснював акт 22.І.1919 р. то я
урядив величне свято соборности в Києві на доручення Ради
Міністрів”. Крім того, І.Огієнко намагався захистити свої наукові
проекти – журнали „Рідна мова” та „Наша культура”, де він, будучи
членом НТШ, прагнув об’єднати ряд старших українських вчених.
1

Свято 1 листопада у Відні // Діло. – 1923. – 21 листопада. – С. 3.
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Однак такі його дії піддавалися нападам з боку деяких представників
галицької наукової спільноти, як от мистецтвознавця М. Голубця,
якого не запросив І. Огієнко до співпраці, через що той опублікував у
„Новому часі” протестну статтю проти „Нашої культури”. Крім того,
проти І. Огієнка виступили і деякі представники волинського
православного духовенства, звинувачуючи його в тому, що він ніби то
„запроваджує унію”. Причиною такого ворожого ставлення до нього з
боку зазначеного духовенства, на думку І.Огієнка, міг стати той факт,
що на обкладинці одного з номерів „Нашої культури” поставив поруч
двох митрополитів – греко-католицького і православного, пояснюючи
це тим, що „молимось усе за з’єднання церков... це з погляду
православного величезна подія і смілість”1.
І. Огієнко у листі від 12 травня 1935 р. до редактора часопису
„Шлях нації” З.Пеленського вже безпосередньо висловив свою
позицію з приводу проблеми консолідації галичан та наддніпрянців,
національної свідомості цілого українства, формування спільних
цінностей, які б сприяли формуванню такої свідомості. Тож І.Огієнко
вважав, що „натрапити на справжній шлях нації Ви зможете тільки
тоді, коли й Ви [галичани – Авт.] визнаєте гасло: „Для одного народу –
одна літературна мова й вимова, один правопис”. Це маленька, але
реальна моя програма, програма справді соборницька, і я вперто її
виконую. Думаю, що багато інтелігенції в Галичині вже зрозуміли моє
гасло”. В цьому зв’язку І.Огієнко висунув одну з необхідних умов
витворення єдиної української нації: „Коли б Галичина нарешті
перейшла на літературну мову, це була б найбільша історична подія
нашого народу, бо це було б справжнє перетворення народу в націю,
бо від того часу Галичина творила б те, що було б своїм і в
метрополії”.
На думку наддніпрянського політичного емігранта І.Огієнка, мовна
окремішність галичан і наддніпрянців була лише зовнішньою ознакою
глибоких культурних, психологічних й політичних розбіжностей, які
накопичувалися між східними й західними українцями багато років:
„Чого ми тут, у Галичині, такі половинчасті? Робимо акт соборности
(22.І.1919), але військо й уряд у нас окремі... Приймаємо академічний
правопис, але... без апострофа й без правил писання чужих слів...
Думаю, що це виразна ознака того, що в душі, в істоті ми ще не
соборники, не доросли до того... Чи це не занадто вже тяжка трагедія
обездоленого народу? Такі сперечання в Україні Великій – в істоті
неможливі, бо противні духові нашому, – можливі тільки в Галичині”2.

1
Листування з редакціями газет „Діло”, „Наше слово”, „Свобода”, „Шлях нації”,
українськими товариствами і установами та ін. про вміщення статтей розповсюдження //
Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 344, оп. 1, спр. 59, арк.
59.
2
Там же, арк. 60.
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Отже, можна зробити висновки про певний суперечливий,
упереджений характер взаємних перцепцій між галичанами та
наддніпрянською політеміграцією. Виявом цього може бути те, що
принаймні на публічному рівні галичани закидали наддніпрянським
політемігрантам полонофільство, менш розвинуту політичну культуру,
натомість наддніпрянці закидали галичанам національний сепаратизм.
Тож, зважаючи на проблеми зі взаємною толерантністю, такий стан
речей, природно, в той час не міг сприяти формуванню єдиної
національної свідомості українства.

Дояр Л.В. (Кривий Ріг)
АТЕЇЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО
НАРОДУ В РЕГІОНАЛЬНОМУ АСПЕКТІ:
КРИВОРІЖЖЯ (1920–1930-ті рр.)
У статті піднято проблему суспільно-політичних трансформацій,
що їх зазнала радянська Україна у міжвоєнний період. Зокрема,
досліджено практичну діяльність більшовицької влади у справі
руйнації релігійної свідомості українців. Атеїзація, як важлива
складова більшовицьких перетворень в УСРР, вперше розглянута на
матеріалах Криворіжжя (1920-1930-х рр.).
У міжвоєнний період радянська Україна зазнала масштабних
суспільно-політичних трансформацій, пов’язаних із викоріненням
релігійного світогляду народу. Останній через свої специфічні
особливості (здатність оберігати духовні цінності нації, стимулювати
процес
національної
самоідентифікації)
ставав
на
заваді
комуністичного будівництва в УСРР. Тому, атеїзація перетворилася в
одну з умов життєспроможності більшовицької влади в тогочасній
Україні.
Слід зазначити, що антирелігійна діяльність КП(б)У та органів
радянської влади (1920-1930-х рр.) стала предметом дослідження для
багатьох сучасних науковців. Останнім часом історіографію даного
питання вивчають О.М. Галамай, В.І. Силантьєв, джерелознавчий
аспект – Л.О. Дудка1. Особливо активно вивчаються питання про
1
Галамай О.М. Взаємини церкви і духовенства з державою у 20-х рр. ХХ ст.:
історіографія проблеми // Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського: Зб. наук. праць. Серія: Історія. – Вінниця, 2006. –
Вип. ХІ. – С. 40-43; Силантьєв В.І. Антиклерикальні видання радянських дослідників 20
– початку 30-х рр. ХХ ст.: історіографічний огляд // Грані. – 2003. – № 3. – С. 58-60;
Його ж. Державна і церковно-релігійна святковість та обрядовість в антирелігійних
виданнях радянських авторів 20-х рр. ХХ століття: історіографічний огляд // Грані. –
2003. – № 6. – С. 25-28; Дудка Л.О. Антирелігійна політика в Україні у 20-х – 30-х рр.
ХХ ст.: джерелознавчий аспект // Програма ІІІ Міжнародної наукової конференції
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утворення та функціонування обновленого руху, піонером у цій справі
став професор В.О. Пащенко1. Досліджуються й окремі суб’єкти
атеїзації: так, історик В.М. Смирнов висвітлив антирелігійну
діяльність
комнезамів2.
Революційні
засоби
світоглядної
переорієнтації суспільства, зокрема, радянську святотворчість вивчає
Г.М. Георгізов3. Агресивний наступ сталінського тоталітаризму на
релігійне життя радянських українців досліджують Л.Л. Бабенко,
Н.Д. Братко4.
Проблему
атеїзації
українського
суспільства
на
загальноукраїнському матеріалі та в контексті становлення системи
морально-політичного виховання в УСРР досліджував і автор5.
Загалом, вищеназвані науковці ретельно вивчили й докладно
висвітлили процес викорінення релігійного світогляду українського
народу та його заміщення «войовничим» чи «байдужим» атеїзмом.
Вітчизняні історики довели, що у справі атеїзації виокремлюються як
періоди безкомпромісної боротьби радянської влади проти церкви, так
і періоди «декларативної лібералізації» їх стосунків. Дослідники
переконливо зобразили провокативну щодо православ’я роль
обновленського руху. Достатньо ґрунтовно на сьогодні показані форми
і методи атеїстичної роботи партійних та державних органів УСРР
1920–1930-х рр. Разом з тим, поза увагою сучасних науковців
«Знаки питання в історії України», 19-21 квітня 2007 р. – Ніжин: Вид-во НДУ
ім. Миколи Гоголя, 2007. – С. 8.
1
Білан Г.І. Обновленська Церква в Україні: 1924-1927 рр. // Грані. – 2003. – № 6. –
С. 60-65; Бойко О.В. Становлення та розвиток обновленського руху на
Катеринославщині в першій половині 20-х років ХХ століття // Там само. – С. 44-51;
Пащенко В. О. Держава і православ’я в Україні: 20–30-ті роки ХХ ст. – К., 1993; Його ж.
Свобода совісті в Україні: міфи і факти 20–30-х років. – К., 1994; Його ж. Дітище ДПУ.
До витоків обновленського руху в Україні // З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ. – К.,
1994. – № 1. – С. 51-58.
2
Смирнов В.М. Суспільно-політичні та економічні перетворення в українському селі
в період нової економічної політики. – Харків: Майдан, 2002. – 304 с.
3
Георгізов Г.М. «Червоні свята» як засіб атеїзації українського села у 20-ті роки //
Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта ‘2004”. –
Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 33-34.
4
Бабенко Л.Л. До питання про дієвість антирелігійної пропаганди 20-х років ХХ
століття // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта
‘2004”. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 8-11; Її ж. Деякі проблеми
взаємовідносин церкви і органів «революційної законності» в умовах наступу на релігію
(20–30-ті рр. ХХ ст.) // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Динаміка наукових досліджень – 2004». – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 56; Її ж. ВУЧК-ДПУ-НКВС у системі взаємовідносин держави і церкви в період
становлення тоталітаризму в Україні // Україна і Росія: досвід історичних зв’язків та
перспективи співробітництва: Зб. наук. праць / За ред. О.І. Кожухаря та В.О. Вєтохіної. –
Кривий Ріг: Вид-во «Етюд-Сервіс», 2004. – С. 108-116; Братко Н.Д. Дискредитація
діяльності духовної інтелігенції на сторінках періодичних видань 1920-х рр. в контексті
антирелігійної пропаганди // Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С. 4347.
5
Дояр Л.В. Становлення системи морально-політичного виховання в УСРР (19211925 рр.): Дис… канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 2006. – 238 с.
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залишився регіональний аспект процесу атеїзації з відповідними йому
специфічними рисами й особливостями. Ліквідації цієї прогалини й
присвячена ця стаття.
Отже, у запропонованому дослідженні вперше, виключно на
матеріалах Криворіжжя, висвітлюється регіональна специфіка
процесу атеїзації, що відбувався в радянській Україні впродовж
міжвоєнного періоду. Наукова новизна представленої дослідницької
позиції полягає у висуванні авторської концепції атеїстичної
діяльності радянської влади в УСРР, а саме: 1) 1919-1920 рр. –
легітимізація атеїстичного світогляду на державному рівні, коли
відбулася автономізація всіх церковних інституцій і було ліквідовано
державну підтримку релігійного світогляду (вір – це твоя справа,
говорили людині, але держава твій світогляд лише визнає, а не
культивує); 2) 1921-1928 рр. – послаблення суспільної релігійності
шляхом підриву економічної могутності церкви, створення
підконтрольних більшовикам альтернативних церковних рухів,
масованої антирелігійної агітаційно-пропагандистської роботи
владних, профспілкових, виробничих структур та відповідної
діяльності освітянських закладів (тепер людину наполегливо
переконували у хибності релігійного світогляду і необхідності
пристати на нові, наукові світоглядні позиції; атеїстичні погляди
розповсюджуються всілякими методами і культивуються всіма
владними інституціями, віруюча в Бога людина ототожнюється з
нерозвинутою, неосвіченою: у суспільстві розповсюджується думка,
що вірити «в дурниці» – соромно); 3) 1929 – середина 30-х рр. –
нищення релігійного світогляду шляхом фізичної руйнації його носіїв
та атрибутів (на даному етапі релігійний світогляд трактується як
ворожий і навіть злочинний щодо комуністичного будівництва, в
переслідуванні релігії спрацьовують принципи колективізму і
солідарності, атеїстичні погляди набувають щирих прихильників).
Незважаючи на те, що період агресивного наступу радянської
держави на церкву пов’язаний з «роком великого перелому», стосунки
між останніми весь час були ворожими, через що антирелігійна війна
більшовиків носила перманентний характер. Тобто запропонована
періодизація, з огляду на фактор насильства, носить умовний характер,
проте вона відображає логіку і зміст антирелігійної діяльності
радянської влади.
Наведена періодизація відрізняється від уже існуючих у науковій
літературі. Автор спробував проаналізувати спірні, на його думку, тези
попередників, залишаючи за собою право на дискусійні міркування.
На наш погляд, послідовне виокремлення в процесі атеїзації УСРР
«фаз» «вульгарного атеїзму» і «атеїстичного екстремізму»1 не
відображає повною мірою історичної дійсності, бо на практиці ці
1
Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я (1920-1930): Збірник документів і
матеріалів / Упор. О.О. Мельник. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2005. – С. 3.
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«фази» важко відмежувати, крім того, складно визначити, яка з цих
фаз стала кульмінаційною (можна наводити безліч аргументів як на
користь першої, так і другої). Помилковим твердженням ми вважаємо
визначення 1918 р. як початку «наступу держави на релігійні
конфесії»1, адже тоді слід уточнювати, про яку державу йде мова:
Тимчасовий робітничо-селянський уряд УСРР прийняв декрет про
відділення церкви від держави і школи 18 січня 1919 р.2
Джерельною базою дослідження є збірник документів і матеріалів,
нещодавно
підготовлений
криворізьким
краєзнавцем
О.О. Мельником3. Окремі першоджерела увійшли в монографічну
працю О.О. Мельника4. Однак переважна їх більшість чекає на
неупереджений аналіз та введення в науковий обіг.
Процес атеїзації на Криворіжжі, як і загалом по Україні, розпочався
з «нейтралізації впливу Церкви»5. Однак остання, на наш погляд,
здійснювалася суперечливими методами. Достатньо згадати, що
український варіант декрету про відділення церкви від держави
надавав релігійним громадам статус юридичної особи. Ця кричуща
відмінність українського документа від його російського аналога діяла
до 1 серпня 1920 р.6 і, ясна річ, загальмувала процес знецінення
суспільної ваги церковної інституції. Крім того, практична реалізація
плану нейтралізації церкви була призупинена встановленням
окупаційного режиму генерала Антона Денікіна.
У січні 1920 р. звільнені від білогвардійців районні ради
Криворіжжя отримали від ЦК КП(б)У зразок резолюції по доповіді
«Церква, школа і держава», у якій, зокрема, говорилося: «Заслухавши
доповідь про відділення школи від церкви і церкви від держави
конференція [далі потрібно було вказати назву районного з’їзду рад
Криворіжжя – Л.Д.] висловлює цілковиту згоду із постановами
Радянської влади про надання кожному громадянинові права вірувати
як йому завгодно або зовсім не вірувати. Конференція визнає, що
церква не повинна стояти на службі у держави і має обслуговувати
виключно релігійні потреби віруючих й утримуватися за їх рахунок»7.
Таким чином, етап легітимізації атеїзму на Криворіжжі тривав
недовго і закінчився ініційованою і контрольованою з боку КП(б)У
всебічною підтримкою місцевими радами декрету про відокремлення
церкви від держави.

1

Бабенко Л.Л. До питання про дієвість антирелігійної пропаганди… – С. 8.
Верстюк В.Ф. и др. История Украинской ССР: Хронол. справ. / В.Ф. Верстюк,
Е.Н. Дзюба, В.Ф. Репринцев; Отв. ред. Ю.Ю. Кондуфор. – К.: Наукова думка, 1990. –
С. 211.
3
Криворіжжя: більшовизм проти Православ’я (1920-1930)… – 132 с.
4
Мельник О.О. Криворізька міськрада в 1920-1941 роках. – Кривий Ріг: Видавничий
дім, 2005. – 368 с.
5
Криворіжжя: більшовики проти Православ’я (1920-1930)… – С. 5.
6
Там само.
7
Там само. – С. 38.
2
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Другий, у авторській інтерпретації, період розповсюдження атеїзму
став логічним продовженням попереднього: на початку 1920-х рр.
ключовим завданням атеїзації залишалася популяризація декрету про
відділення церкви від держави (його виконання було покладено на
ліквідаційні комісії, створені на початку 1922 р.) Та все ж другий етап
розпочався в гуманітарній площині і був пов’язаний з пошуком
ефективних методів антирелігійної пропаганди.
Безпосереднім керівником процесу атеїзації Криворіжжя став
агітаційно-пропагандистський відділ (агітпроп) Катеринославського
губернського комітету (губкому) КП(б)У. Останній виконував
завдання послаблення релігійної свідомості в регіоні. Однак
оригінальністю думок діяльність Катеринославського агітпропу, як і
всіх місцевих агітпропів, не відрізнялась: всі рішення, резолюції,
рекомендації «спускались» з агітпропу ЦК КП(б)У, які, в свою чергу,
скальковувалися з відповідних документів РКП(б)-ВКП(б).
Так, під час наради колегії Катеринославського агітпропу з
представниками повітів і райкомів, що відбулася 26 червня 1921 р., був
окреслений типовий для того часу план проведення антирелігійної
пропаганди: «Визнати антирелігійну пропаганду невідкладним
завданням моменту. В її проведенні слід користуватися як ударними,
так і спеціальними науковими методами. З початку липня відкрити
широку кампанію в губернській і повітовій пресі. Влаштувати низку
релігійних диспутів, на які намагатися притягнути духовенство різних
релігійних культів. Широко застосовувати метод «судів над
Радянською владою» (за відкриття мощей, відділення церкви від
держави). Зобов’язати місцеві агітпропи зібрати всі факти релігійних
забобонів задля своєчасного їх висвітлення під час лекцій та в пресі.
Намагатися залучити вчителів до роботи для роз’яснення останнього
закону про відділення церкви від держави. Створити при губагітпропі
спеціальну комісію для визначення форм наукової антирелігійної
пропаганди. …Доручити комісії скласти загальний план і матеріали з
цього питання. Виділити в повітах окремих товаришів, зобов’язати їх
ознайомитися з цими питаннями (Походження релігії та віра в Бога:
Про християнську релігію). Влаштувати відкриті збори на виробничих
підприємствах, де поставити питання стосовно релігії…»1
Функцію послаблення релігійного світогляду виконували й органи
державної влади: відносно «мирними» засобами користувалися
політосвіти, що опікувалися суспільним вихованням та наросвіти, які
очолювали роботу навчальних закладів.
Однак останні швидких успіхів забезпечити не могли. Значно
продуктивніше мали працювати підвідділи в структурі відділів
юстиції, які згодом були перейменовані у ліквідаційні комісії
(ліквідкоми). Як підкреслює О. О. Мельник, головним завданням
ліквідаційних комісій були «облік і систематичний нагляд за
1
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релігійними громадами, вивчення тенденцій релігійного руху і робота
по розколу Церкви з урахуванням співвідношення сил»1.
У Кривому Розі ліквідком було організовано в січні 1922 р. До
складу комісії увійшли товариші Хедекель, Зайковецький і
Сендерович. Головою був призначений Хедекель. В діяльності комісії
стався конфуз, про який у своїй доповідній записці повідомляв
уповноважений групи політпросвіту Катеринославської губернії
А. Муромцев2. Останній, зокрема, писав, що Хедекель, як єврей, був
замінений на колишнього члена партії «боротьбистів» Юхневича, який
нічого не робив, а тільки отримував зарплатню. Юхневич був усунутий
з посади, однак Хедекель працювати відмовлявся, посилаючись на
своє єврейське походження. Сендерович також у комісії не працював,
Зайковецький – «приділяв трохи часу, однак, зробити нічого не зумів».
Внаслідок такого «вдалого» підбору кадрів «Закон про відділення
церкви від держави… впродовж 5,5 місяців… стоїть на Криворіжжі на
мертвій точці».
Викорінення релігійної свідомості передбачало підрив економічної
могутності церкви. Реалізація цього завдання була пов’язана з
кампанією вилучення церковних цінностей на користь голодуючих.
Як повідомляла у своєму звіті партійна організація Криворізького
повіту, у регіоні кампанія розпочалася з проведення «місячника на
селі»3 на початку березня 1922 р. Розпочатому заходу передувала
агітаційна «прелюдія»: вилучення церковних цінностей проводилося
на підставі відповідних резолюцій сільських сходів та конференцій.
У Кривому Розі заходи по вилученню церковних цінностей
стартували 15 березня 1922 року. Питання розглядалось у виробничих
колективах, у профспілках. Як писав у своєму звіті Криворізький
повітком, «серйозних заперечень майже ніде не було», на всіх великих
підприємствах було прийнято «позитивне рішення». Привабливий
імідж кампанії створювала місцева преса, де був спеціальний «відділ з
вилучень». На пленумі міськради було прийнято постанову, під якою
підписалися представники фабзавкомів і міськкомів. Захід був
«освячений» зверненням місцевого духовенства до мешканців Кривого
Рогу.
Отже, підготовчий етап проведення кампанії свідчив про
спланованість, «солідність» акції. Проте сам захід своїми масштабами
не вражав. Криворізький повітком писав: «…вилучення практично
закінчені до середини квітня. Великих практичних результатів
вилучення не могли дати, бо церков мало, більшість з них нещодавно
збудовано і накопичених цінностей в них немає»4.
Аналогічний результат мала й наступна хвиля вилучень церковних
цінностей. Так, у доповіді Криворізького повітвиконкому на
1
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розширеному пленумі місцевої партійної організації 18 жовтня 1922 р.
прозвучав лаконічний висновок: «Робота дала позитивний результат в
політичному відношенні, всіх цінностей зібрано мало»1.
Цифрові показники вилучень, що їх дала Катеринославська
губернія, були такими: станом на 4 червня 1922 р. було зібрано 105
пудів срібла, 85 золотників, 48 часток золота, 80 каратів діамантів, 37
золотників 80 часток перлин, 62 частки аметистів2. Цікаво, що
вищезазначені показники зі «Зведення Центральної комісії по
вилученню церковних цінностей» істотно різняться з підрахунками,
наведеними
у
червневій
1922
р.
доповіді
секретаря
Катеринославського губкому КП(б)У: «Вилучення церковних
цінностей. На кінець звітного періоду отримані наступні результати:
срібла надійшло 153 пуди, золота 24 золотники, діамантів 54 карати,
перлин 33 золотника…»3 Якщо припустити, що Катеринославський
губком оперував пізнішими, ніж 4 червня, даними, то куди поділися 61
золотник золота, 26 каратів діамантів, 4 золотника перлин?! Якщо ж у
губкомі йшлося про травневі показники, виникає питання, чому до
центру не доїхало 48 пудів срібла?!
Взагалі чіткість контролю за зібраним може викликати сумнів, бо
вилучені коштовності текли двома потоками: від закритих і діючих
церков. Про це свідчить телеграма-циркуляр зі штабу Укрармії, який
надійшов у Криворізький повітком 28 квітня 1922 р.: «Під час
відправлення у центр цінностей діючих церков складати на них
особливі списки, обов’язково ізольовано від інших цінностей, ні в
якому разі не змішувати їх з цінностями загального порядку і закритих
церков»4.
У своїй антирелігійній діяльності влада експлуатувала
ініціативність мас: нерідко наступ на релігію здійснювали самі
громади. Так, у звіті про політичний стан Катеринославської губернії у
липні 1923 р. повідомлялося: «В Кривому Розі саме селянство закрило
церкву, відібрало ключі і ризи у попа під супровід криків ненависті. У
зв’язку з розвалом церкви спостерігається тяжіння до сектантства»5.
Ініціаторами закриття церков були й робітники. Так, за рішенням
загальних зборів працівників залізниці в Долинській та Довгинцевому
були закриті дві церкви; під час їх закриття «робітники погрожували
викинути церковне майно на смітник»6. У Долинській була закрита й
синагога, а у звільнених приміщеннях розташувалися клуби й сільбуд.
Одночасно із вилученням культових коштовностей влада почала
здійснювати більш вишуканий антирелігійний захід, а саме – розкол
канонічної церкви. У вересні 1922 р. до Криворізького повітпарткому
1
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надійшов інструктивний лист з приводу проведення антиесерівської
кампанії. У ньому, зокрема, говорилося: «На сучасному етапі
компартія приділяє серйозне значення розколу, що намітився серед
князів церкви. Маючи за кінцеву мету знищення релігійних забобонів
та рішуче підкреслюючи необхідність посилення антирелігійної
пропаганди, наша партія, між тим, з тактичних міркувань, вважає за
необхідне підтримати обновленське крило церкви та прискорити
розкол»1.
Розробка альтернативного варіанта церковної організації себе
виправдовувала. Так, оцінюючи ситуацію з церковним розколом,
секретар Катеринославського губкому КП(б)У т. Симонов зазначав:
«попівські сперечання внесли сум’ятицю в середовище віруючих, що
втрачали всяку довіру до церкви будь-яких відтінків»2.
Однак до остаточної перемоги над релігією було далеко. Надії на
успіх обновленського руху перекреслювалися наявністю в регіоні
авторитетних представників канонічної православної церкви. В
Кривому Розі, наприклад, обновленство фактично капітулювало через
відчайдушну діяльність єпископа Онуфрія (Гагалюка), який приїхав у
місто в червні 1923 р.3 Останній швидко завоював симпатії місцевого
населення. Аскетичний за натурою, священик роздавав пожертвування
і гроші, значну частину свого часу проводив серед бідняків, виступав з
викривальними промовами проти обновленців, закликав до каяття. В
очах криворізької православної громади він став святим. І тому, коли в
жовтні 1923 р. Гагалюка заарештувало ГПУ, до Харкова приїхало
кілька делегацій з Криворіжжя. Вони привезли десятки тисяч підписів
земляків, які просили звільнити єпископа Онуфрія. Священик був
звільнений, однак, через підписку про невиїзд залишився в столиці.
Між тим, відсторонення популярного священика ситуацію не
врятувало. Катеринославський губком КП(б)У у серпні 1924 р.
повідомляв, що на Криворіжжі тихонівці мають найміцніші у губернії
позиції4. Роль православних агітаторів у регіоні виконували блукаючі
монахи, які поширювали антиобновленські та антирадянські чутки.
Обновленців та їх прибічників лякали іноземною інтервенцією,
швидким покаранням. Монахи продавали населенню фотографії
заарештованого єпископа Онуфрія, викривали ідеї і цілі
обновленського руху. Успішна діяльність тихонівців призвела до того,
що влітку 1924 р. на території Криворізького округу нараховувалося
лише 17 обновленських общин5. Ще більш невтішною ситуація стала в
жовтні цього року. У доповіді секретаря Криворізького окрліквідкому
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Б. Романовського повідомлялося, що на Криворіжжі діє 89
тихонівських общин, 4 – автокефальних, 6 – обновленських1.
Найтрагічнішою сторінкою досліджуваного процесу став кінець
1920-х –середина 1930-х рр. На початку 1929 р. більшовицька влада
різко змінює тон в оцінці релігійного фактора. В доповідній записці
ЦК КП(б)У, складеній у березні 1929 р., говорилось: «За останні місяці
маємо абсолютне збільшення кількості випадків відкритих та
прихованих виступів релігійних організацій та їх активу в купі з
куркульсько-непманськими елементами проти політики партії…
релігійний апарат, що являє собою єдино можливу в наших умовах
антирадянську організацію, все виразніше входить в роль
організаційного оплоту контрреволюційної пропаганди в нашій країні,
перетворився в своєрідну партію куркульства»2. Така однозначна
оцінка означала вирок релігії як явищу.
Об’єктом агресії в Кривому Розі стала Миколаївська церква, що
діяла на руднику ім. Жовтневої революції. З ініціативою її закриття
робітники виступали ще влітку 1925 р.3 Однак цей «прогресивний
почин» не знайшов підтримки у владних коридорах. Інструктор
ВУЦВК Нєуронов в своїй доповідній записці до Президії у жовтні
1925 р. писав: «Рахуючи, що зачинення церкви в сучасний момент
викличе небажані наслідки у взаємовідносинах поміж селянства, що
працює на рудниках та селянством, зайнятим у сільському
господарстві, а також можливі сімейні нелади, а також приймаючи до
уваги, що по зачиненню зазначеної церкви селянство обслуговуватиме
церква у Кривому Розі в віддаленні від 10 до 15 верст – треба
признати, що зачинити церкву зараз недоцільно і необхідно цілком і
повністю приєднатись до висновку Наркомвнусправ, що визнав за
необхідне тимчасово відхилити прохання робітників»4.
Зрозуміло, що на початку 1930 р. історія закриття Миколаївської
церкви знайшла своє логічне продовження. Тема передачі церковного
приміщення під дитячий клуб неодноразово обговорювалась у міській
газеті «Червоний гірник»5. Безапеляційний тон статей був очевидним:
«Церкву відібрати. Дзвони на індустріалізацію»6.

Агресивний наступ на релігію спирався на пролетарські моральні
цінності: колективізм, солідарність, інтернаціоналізм. На боротьбу з
релігійною свідомістю влада кидала згуртовані загони криворізького
робітництва. Успішно спрацьовував метод газетних викликів: колектив чи
окремі «підписанти» чергових антирелігійних вимог закликали
працівників конкретного підприємства приєднатися до ініціативи.
Зрозуміло, що позитивна відповідь була забезпечена заздалегідь. 28 грудня
1930 р. газета «Червоний гірник» писала: «1217 гірників Ленінської
1
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вимагають знести дзвони. Ми, робітники Ленінської рудні, вимагаємо
негайно зняти дзвони Олександрівської церкви на рудні Червоногвардієць.
На зборах ми обговорили, що державі зараз потрібні кольорові метали, які
гинуть на дзвіницях. Дзвони треба негайно зняти… Церква зовсім не
потрібна. Нам потрібне приміщення для культурної роботи…
Вознесенську церкву – під музей… Найкращим приміщенням для музею
буде Вознесенська церква. Велике і світле приміщення не повинно
використовуватись для розповсюдження темряви. Крім цього, ця церква
міститься недалеко від центру міста… Ми, співробітники Артемівської
міліції [мова йде про міліцію Артемівського рудника, що на Криворіжжі –
Л.Д.], приєднуємо свій голос до гірників Криворіжжя і вимагаємо негайно
зняти дзвони з Вознесенської, Покровської, Миколаївської та інших
церков»1.
Акції, спрямовані на фізичне знищення релігії, призвели до ліквідації
храмів, церков, молитовних домів. Як стверджує О. Мельник, у 1934 р. у
Кривому Розі не залишилося жодного храму2.
Таким чином, процес атеїзації досяг своєї мети.
Антирелігійна кампанія на Криворіжжі, контрольована із центру,
безумовно, здійснювалася за загальноукраїнською схемою. Разом з тим,
специфіка регіону відобразилась у певних особливостях. По-перше, етап
легітимізації атеїзму носив суто декларативний характер. Справа в тому,
що Кривий Ріг отримав статус міста 26 лютого 1919 р. і не встиг
«запастися» міською квотою апарату влади: популяризаторів атеїзму не
вистачало в центрі, а про вчорашнє містечко годі було й говорити. Отже,
на посади призначалися випадкові люди, які не хотіли та й не могли
кваліфіковано виконувати поставлене завдання. По-друге, кампанія з
вилучення церковних цінностей на Криворіжжі проходила мляво, без
відчутних результатів. Це пояснювалося периферійним становищем
православ’я в регіоні, відсутністю у Кривому Розі загальновідомих
святинь, коштовних раритетів тощо. По-третє, в епопеї із запровадженням
обновленства на Криворіжжі спрацював особистісний фактор, внаслідок
чого гірничорудний край, хай і в масштабах Катеринославської губернії,
зіграв роль заповідника канонічного православ’я. По-четверте, специфіка
процесу атеїзації Криворіжжя зумовлювалася швидко зростаючим
робітничим класом, що був щирим прибічником революційного побуту, а
отже, ударним загоном антирелігійної війни. Атеїстичний світогляд був
зарахований до комуністичних моральних цінностей, і робітництво
Кривого Рогу успішно змагалося за право бути його носієм.
Взагалі процес атеїзації Криворіжжя 1920–1930-х рр. потребує
подальшого дослідження. Перспективу для наукових розвідок становлять
питання викорінення релігійного світогляду шляхом навчально-виховного
процесу, який, безумовно, був визначальною складовою комуністичної
трансформації суспільства. На наш погляд, потребує додаткового
вивчення
питання
щодо
застосування
непівських
принципів
господарювання у стосунках між державою і церквою. Предметом для
подальших досліджень може стати діяльність Криворізької політпросвіти.
1
2

Там само. – С. 100-101.
Там само. – С. 36.
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Свистович С.М. (Київ)
УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ СПІЛКИ
ЕСПЕРАНТИСТІВ РАДЯНСЬКИХ РЕСПУБЛІК
(СЕРР) У КОНТЕКСТІ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ
ІДЕЇ „СВІТОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ”
У статті аналізується процес використання міжнародних зв’язків
громадськості підрадянської України у контексті реалізації
зовнішньополітичного курсу компартійного режиму на прикладі
республіканської секції Спілки есперантистів радянських республік
(СЕРР).
Здобуття Україною незалежності та зростання усвідомленої
необхідності розвитку громадських організацій, як інституційного
вияву
громадянського
суспільства,
об’єктивно
обумовлює
зацікавлення попереднім досвідом функціонування подібних
об’єднань у минулому нашої країни. Досвід утилітарного
використання громадських організацій з метою реалізації
вузькопартійних завдань більшовицьким режимом цінний з точки зору
унеможливлення подібних дій у майбутньому, вироблення в
суспільстві своєрідного імунітету. З огляду на невисвітленість у
вітчизняній історіографії історії функціонування української секції
Спілки есперантистів радянських республік (СЕРР) видається
особливо актуальним здійснений у поданій нижче статті аналіз
питання. Варто зазначити, що воно не лише висвітлене вкрай побіжно,
а й надто тенденційно – у зв’язку і з панівною в радянській
історіографії ідеєю пролетарського інтернаціоналізму та компартійнорадянського месіанства.
Використання громадських організацій з метою вирішення
комплексу зовнішньополітичних завдань і, передусім, підготовки до
світової
революції
вважалося
більшовицьким
керівництвом
стратегічним пріоритетом, оскільки безпосередня участь державних
органів була небажаною і менш ефективною. Потрібно було діяти так,
щоб принаймні формально радянську державу не можна було
звинуватити у втручанні у внутрішні справи інших країн. Тому такі
завдання вирішувалися за допомогою Комуністичного інтернаціоналу,
створеного 1919 р. у Москві та низки сателітних йому громадських
організацій. Сам Комінтерн розглядався як своєрідний штаб, а
радянська держава як база для поширення революційного руху на
решту світу, передусім на країни Європи.
З метою здійснення насильницького переходу до комунізму у
світовому масштабі більшовицькі лідери залучали до реалізації
власних завдань, здавалося б, зовсім непридатні для цього об’єднання.
Керуючись при цьому ленінськими настановами щодо необхідності
завоювання робітничого руху, а відтак й усіх його організаційних
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відгалужень,
із
середини,
шляхом
невпинної
пропаганди
ліворадикальних ідей та відсторонення поміркованого керівництва. У
такий спосіб розколюючи їх, завдаючи цим організаціям значної
шкоди. Це стосувалося, зокрема, руху прихильників вивчення та
поширення штучної мови есперанто, який виник наприкінці ХІХ
століття з ініціативи варшавського лікаря А.Земенгофа. У розпал
громадянської війни, мріючи про те, аби вона перекинулася на решту
світу, один із комуністів-есперантистів П.М.Керженцев в
опублікованій у „Вістях ВЦВК” статті наполягав, що перша в світі
соціалістична республіка має всі підстави для підтримки процесу
поширення міжнародної мови не лише може, а й зобов’язана в ім’я
проповідуваних нею ідеалів взяти на себе ініціативу її впровадження
до всіх галузей життя, „звернувшись до решти народів із закликом йти
за нею”1.
Сподіваючись на швидку появу „Міжнародної радянської
республіки”, базовану на ідеалах пролетарського інтернаціоналізму та
керованої „світовою комуністичною партією” (Комінтерном),
більшовики значної уваги приділили й пошуку інтернаціональної
мови. Для того, здавалося б, ідеально підходила есперанто. Поєднуючи
її із завданнями світової революції, один із ідеологів руху А.Іодко
пояснював це так. Оскільки економічні зв’язки народів світу вже давно
виявили потребу в міжнародній мові, то тепер, на його думку, потрібна
була лише „світова комуністична революція, яка повністю реалізує цю
потребу”. Узгоджуючи питання розвитку мови із марксистською
концепцією історії, він твердив, що вона у своїй основі має працю, то
залежно від зміни виробничих та соціально-трудових відносин у
суспільстві, відповідним чином має змінюватися й мова. А оскільки
вона відіграє не лише роль звичайного засобу зв’язку, а водночас
відображає ще й ідеологію певного суспільства, то й зміни мови
відстають від соціально-економічних змін (як і надбудова від базису).
Відтак, на думку А.Іодка, як і зміни політичної системи, зміна мови,
зустрічаючи супротив з боку консервативної частини суспільства,
може відбутися лише шляхом насильницьких реформ чи революцій2.
Завдяки наявності можливостей використання руху у власних цілях
на ІІ конгресі Комінтерну (1920 рік) була організована окрема комісія
для вивчення питання щодо можливості використання в революційній
боротьбі міжнародної мови. Втручання ідеологічно заангажованих
структур цілком закономірно призвело до розпаду раніше єдиного
есперанто – руху, об’єднаного в Універсальну есперанто-асоціацію
(УЕА), очолювану Інтернаціональним центральним комітетом (ІЦК) та
Постійною Радою представників національних товариств у Женеві. На
противагу цій „буржуазній” організації в 1920 р. було утворено
Міжнародну наднаціональну асоціацію („Sennaciecа Asocio Tutmonde”
1
2

Бюллетень ВОКС. – 1927. – № 28-29. – С. 16-17.
Иодко А. Революция языка // Советский эсперантист. – 1924. – № 1. – С. 6.
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або просто – SAT). Остання мала три центральних органи:
адміністрацію в Лейпцигу, Виконавчий комітет у Парижі та редакцію
журналу асоціації „Sennaciecа Reveo” у Москві. Обидві організації
вели між собою боротьбу. Особливо ж радикальні методи були
притаманні SAT. Проте навіть на 1927 р. УЕА мала значно більше
своїх представників по всьому світу (1593 міст у 69 країнах, тоді як
SAT – лише 758 у 35 країнах). Серед 35 національних есперантоорганізацій лише 10 входили до складу SAT, решта залишалася в УЕА.
Єдиним органом, де зберігалося, хоч і суперечливе, співробітництво
обох організацій, був Есперантський лінгвістичний комітет, який
спостерігав за розвитком мови та ростом руху. Він налічував 110 осіб,
що репрезентували 24 країни (зокрема три представники від СРСР)1.
Намагаючись зміцнити свій вплив в есперантистському русі,
більшовицькі лідери Комінтерну провели низку резолюцій у
підконтрольних міжнародних організаціях. На третьому з’їзді
Спортінтерну в Москві (1924 р.) було прийнято рішення про
застосування есперанто, у грудні того самого року аналогічне рішення
було прийняте Виконкомом МОДРу2. Варто зазначити, що під тиском
Комінтерну до середини 1927 р. за офіційну мову есперанто визнавали
МОДР, Червоний Селінтерн, Міжробдоп, Міжнародне бюро
виховання, Міжнародна спілка транспортників, Фінський робітничий
спортсоюз, Червоний Хрест, Інтернаціонал учителів, Міжнародне
товариство вивчення полярних країн та низка інших3.
Розвивався рух есперантистів і в повоєнній Україні. Уже 1920 р.
при Головному управлінні політичної освіти УСРР було організовано
секцію есперанто що мала на меті „всебічно сприяти поширенню серед
трудящих України знання есперанто та його застосуванню”. Вона на
третьому з’їзді есперантистів у Петрограді (Санкт-Петербург) увійшла
до утвореної Спілки есперантистів радянських країн, пізніше
перейменовану на Спілку есперантистів радянських республік (СЕРР)4.
Радикалізм та тотальна ідеологізація більшовицького есперанторуху вилилася в низку перешкод зі здійснення закордонних контактів
українських есперантистів, особливо під час безпосередньої участі
радянських делегацій у міжнародних з’їздах та конференціях.
Причому, якщо спочатку такі заходи бойкотувалися з боку СЕРР, то
пізніше на перешкоді ставала влада країн, де проводилися заходи. У
1924 р., вважаючи, що відсутність делегації СЕРР означатиме
неповноцінність XVII Всесоюзного конгресу есперантистів як „не
міжнародного, а виключно буржуазних і капіталістичних країн”, ЦК
радянської Спілки есперантистів вирішив протестувати проти
1
Бюллетень ВОКС. – 1927. – № 36-38. – С. 22-23; Советский эсперантист. – 1924. –
№ 1. – С. 21.
2
Советский эсперантист. – 1924. – № 1. – С. 8.
3
Бюллетень ВОКС. – 1927. – № 36-38. – С. 22-23; Советский эсперантист. – 1924. –
№ 1. – С. 21.
4
Бюллетень ВОКС. – 1927. – № 28-29. – С. 16-17.
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проведення з’їзду в Швейцарії, намагаючись використати такий хід з
метою тиску на уряд останньої1. Коли влітку 1925 р. у Відні мав
відбутися черговий V з’їзд SAT, то Міністерство закордонних справ
Австрії відмовило у візах радянській делегації, ситуація повторилася й
під час наступних з’їздів2. Зустрівшись із такими перешкодами
більшовицьке керівництво вирішило провести VІ з’їзд SAT на
підконтрольній йому території відразу ж після ІІІ Всесоюзного з’їзду
СЕРР у серпні 1926 р.3
Слід зазначити, що українська секція СЕРР розвивалася досить
нерівномірно. Це було пов’язано зі ставленням місцевих партійних і
державних
органів.
Поширення
міжнародної
мови
часто
здійснювалося адміністративними заходами. Іноді траплялися й
випадки протидії з боку посадовців. Так, в с. Опішня Полтавської
округи гурток есперантистів чисельністю в 25 осіб був змушений
припинити свої заняття, „оскільки вивчення Esperanto не було
передбачено робочим планом школи”, при якій він функціонував.
Відтак інспектор окружного відділу освіти не дав згоди на
продовження його діяльності. Натомість в Умані, де мова була
підтримана місцевим керівництвом, справи йшли значно успішніше, а
есперантисти навіть почали видання власної газети „Unua paso”. Вкрай
складним було й матеріальне становище есперантистів в Україні, про
це, зокрема, свідчить замітка в „Радянському есперантисті” за 1925 рік.
У ній ідеться про те, що навіть центральні органи республіканської
організації в Харкові не мали „приміщення, де можна зібратися, у
зв’язку з чим велася виключно організаційна робота та пошук джерел
фінансування”. З огляду на такий стан у багатьох містах республіки
діяльність спілок була прив’язаною до державних установ. Так, в
Одесі, наприклад, курси проводилися при фінвідділі губернії4. Лише з
середини 1925 р. ситуація стала змінюватися, це було пов’язано з тим,
що місцеві відділи Народного комісаріату освіти почали надавати
рухові фінансову підтримку, що супроводжувалася організаційною
перебудовою есперантистських товариств.
Важливим імпульсом у справі використання есперантистів України
для досягнення міжнародних завдань компартійного режиму стали
рішення ІІ з’їзду СЕРР, що відбувся в липні 1925 р. у Москві.
Виступаючи на ньому, представник Всеукраїнського комітету
С.Канцелярський відзначив, що питання підпорядкування есперанто
стратегічним завданням комуністів набуває нового значення в
контексті підготовки до світової революції, яка неодмінно відбудеться,
хоч і „не завтра”. За його твердженням, до того часу необхідно було
подумати про підготовку свідомості західноєвропейських робітників,
„оточених брехнею буржуазних газет”, та задовольняти їхню
1

Советский эсперантист. – 1924. – № 1. – С. 8.
Советский эсперантист. – 1925. – № 9-10. – С. 42.
Советский эсперантист. – 1927. – № 27. – С. 12.
4
Советский эсперантист. – 1925. – № 6. – С. 14-15.
2
3
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„колосальну жагу дізнатися про все, що відбувається в СРСР”. У
цьому контексті ідеальним посередником він вважав мову есперанто.
Тому, наполягав він, будь-який комуніст має прийти до висновку про
необхідність підтримки її поширення. Адже вона могла і мала стати
незамінною допомогою у здійсненні листування із зарубіжними
робітниками. Пропонував особливу увагу звернути на залучених до
організації членів МОДРу, редколегій стінгазет, піонерів, робкорів та
„всіх, хто хоче й може безпосередньо переписуватися на мові
есперанто з робітниками на Заході”1.
У контексті гострої ідеологічної боротьби резолюція з’їзду з
агітаційно-пропагандистської роботи загострювала увагу на тому, що
„не слід замовчувати буржуазний, т.зв. нейтральний есперантський
рух”, а, навпаки, його слід було висвітлювати згідно з ідеологічними
постулатами партії, роз’яснюючи його класово-ворожу суть та
виховуючи в молодих есперантистах негативне ставлення до
буржуазного есперантизму, і насамперед до тієї його частини, що,
„прикриваючись нейтралітетом, намагається створити пацифістські
ілюзії серед робітників-есперантистів”. Вістря непримиренності згідно
з ідеєю войовничого інтернаціоналізму мало бути спрямоване проти
структур Універсальної есперанто-асоціації (УЕА). Не менш
радикальною була резолюція „Про зв’язки з міжнародними
есперантськими організаціями”. Вона відзначала, що останнім часом
навіть у Наднаціональній асоціації (SAT) спостерігається „виявлення
реформістських елементів і течій, що намагаються організаційно
переоблаштувати SAT з метою завоювання в ній керівних посад, які
все ще залишаються в руках революційних елементів”. Аби зберегти
більшовицький контроль за цією міжнародною організацією, слід було
підтримувати її ліве крило, яке „хоче зберегти SAT як таку, що
революціонізує есперантські робітничі маси і звільняє їх від
шкідливого впливу нейтрального есперантського руху”2. Аби не дати
поміркованим, реформістським діячам Наднаціональної асоціації
„класову свідомість та активність”, більшовицьке керівництво
радянської спілки було ладне піти на розкол і цієї міжнародної
організації. Що далі, то більше концентруючись на пошуках ворога,
якими оголошувалися всі, хто не підтримував утилітарного ставлення
до організації, як засобу реалізації комуністичної стратегії на світову
революцію та диктатуру пролетаріату.
Остаточно
перетворившись
у
знаряддя
більшовиків,
есперантистський рух СРСР і зокрема в Україні почав швидко
зростати. На Харківській радіостанції розпочалися радіопередачі
мовою есперанто, а до 1927 р. чисельність дійсних членів сягнула 463
особи, об’єднаних у 135 гуртків (по СРСР загалом – 2674 та 527),
„друзів есперанто” (що не володіли мовою) було 253 (714), „слухачів”
1
2

Советский эсперантист. – 1925. – № 9-10. – С. 8-9.
Советский эсперантист. – 1925. – № 9-10. – С. 30-35.
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– 14364 (48804). Окрім Всеукраїнського комітету, діяли 6 окружних
комітетів: Дніпропетровський, Кам’янець-Подільський, Київський,
Одеський, Шевченківський (Черкаський), Волинський1. Зростання
впливу руху в Україні знайшло своє відображення і в зверненні
Центрального бюро СЕРР у Харкові, яке очолював С.Канцелярський,
до Наркомосу щодо необхідності введення есперанто в школах та на
курсах соцвиху2.
Міжнародні зв’язки есперантистів України, за задумом
більшовиків, мали полягати в отриманні безпосередньої інформації
про стан справ у капіталістичних країнах, де „панувала експлуатація
буржуазії”, кореспондентами та громадськістю загалом. Водночас
місцеві кореспонденти мали забезпечити адекватне офіційній
пропаганді ознайомлення населення західних держав з „успіхами”
соціалістичного будівництва в СРСР. Отже, руху відводилася функція
знаряддя інформаційного ідеологічного оброблення громадської думки
як серед власних громадян, так і в населення решти світу. Загалом
завдання виконувалося досить успішно. Масштаби есперантолистування були значними. Лише Бюро міжнародного зв’язку
Кам’янська (нині Дніпродзержинськ) в останньому кварталі 1926 р. –
першому 1927 р. відіслало за кордон 225 листів та отримало звідти
109, чверть із яких для максимального ефекту були передруковані у
вигляді стінгазет3. Кременчуцькою організацією за 1926 рік було
отримано 400 листів із 26 країн світу, та частина з них, що відповідала
меті листування, розміщувалася в газетах „Пролетарий”, „Комуніст”,
„Дер Штерн”, „Кременчугский рабочий” та ін. Натомість
пропагандистські листи, надіслані місцевими есперантистами,
друкувалися в зарубіжних газетах „Крі дю пепль” (Ліон), „Новини”
(Болгарія), „Нейер Цейтунг” та „Бергарбейтер Штамме” (Німеччина),
„Форцерд” (Великобританія) та ін.4 Бюро зв’язку при міському
комітеті СЕРР Дніпропетровська за неповний 1927 р. отримало 80
листів із 17 країн світу. Значна частина з них була зачитана у клубах та
„червоних кутках” з метою продемонструвати „страшні” умови
існування робітників Європи, внаслідок чого при окремих кутках
виникли осередки міжнародного зв’язку. У Луганську один місцевий
есперантист навіть грав у шахи зі своїм німецьким товаришем за
допомогою листування5. Намагаючись упорядкувати оброблення та
популяризацію кореспонденції, член українського Центрального бюро
СЕРР Є.Спіридонович звернувся до всіх, хто вів листування, з
пропозицією надсилати йому отримані листи для розміщення в
харківських газетах і журналах (після відповідного оброблення),

1

Советский эсперантист. – 1927. – № 9-10. – 104-106.
Советский эсперантист. – 1926-1927. – № 1-4. – С. 16.
Советский эсперантист. – 1927. – № 9-10. – С. 88.
4
Советский эсперантист. – 1927. – № 5-6. – С. 41.
5
Советский эсперантист. – 1927. – № 5-6. – С. 41.
2
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гарантуючи, що листи, фото й інші матеріали обов’язково повернуть1.
Щораз більшої уваги есперанто стали приділяти громадські
організації республіки, про це, зокрема, свідчить прийнята в жовтні
1927 р. постанова Всеукраїнської ради профспілок „Про сприяння
розвитку міжнародного робітничого зв’язку „есперанто”. Чисельність
пропагандистської
кореспонденції,
надісланої
есперантоорганізаціями, швидко зростала. Лише міська організація Кременчуга,
очолювана І.Ізгуром, протягом одного 1932 р. надіслала за кордон
13700 листів. Представники руху, кількість яких упродовж 19301933 рр. зросла з 8 до 16 тисяч, організовували Виставки
інтернаціонального зв’язку, перша з яких була проведена у квітні
1927 р. у Києві. У червні 1930 р. відбулася виставка в Харкові, а в
жовтні 1932 р. там само пройшла перша Всеукраїнська виставка, на
якій було репрезентовано прискіпливо відібрані листи, газети,
журнали, фото та інший пропагандистський матеріал, отриманий під
час листування2.
Як засіб посилення впливу в Наднаціональній асоціації (SAT) було
вирішено скористатися загальним вступом до її складу всіх членів
радянських есперантистських організацій, що згідно з рішеннями ІІ
з’їзду СЕРР ставав обов’язковим. Окрім того, усі радянські
есперантисти мали якомога активніше співпрацювати у друкованих
органах міжнародного об’єднання, що знаходилися в Москві,
використовуючи їх з метою поширення більшовицьких ідей у
середовищі зарубіжних членів. У зв’язку з цим у інформаційних
бюлетенях СЕРР постійно наголошувалося, що, ставши членом SAT,
радянські есперантисти сприятимуть „поширенню ідей радянізму та
комунізму в середовищі зарубіжного пролетаріату,... зміцненню
міжнародної революційної солідарності”3. За словами генерального
секретаря ЦК СЕРР Е.Дрезена, все це мало супроводжуватися „ростом
та ущільненням... міцного революційного ядра”, яке витіснило б від
активного керівництва роботою „есперантистів старого гарту,
просякнутих дрібнобуржуазною ідеологією” у самих радянських
спілках4. А головним завданням радянського есперантистського руху
відверто була оголошена „всіляка підтримка з допомогою радянського
уряду і допомога останньому в реалізації його міжнародних завдань”5.
Хоч керівництво радянської спілки есперантистів і не брало участі в
„нейтралістському” об’єднанні, оскільки воліло проводити з’їзди,
присвячені „не питанням мови, а її використанню в інтересах
революційної боротьби й об’єднання трудящих усього світу” та заради
тактичних завдань – руйнування Універсальної есперанто-асоціації (УЕА)
1

Советский эсперантист. – 1926-1927. – № 1-4. – С. 18-19.
Иваненко В.В. Интернациональные связи рабочего класса советской Украины
(1921-1932 рр.). – Днепропетровск, 1989. – С. 55-57.
3
Советский эсперантист. – 1927. – № 4. – С. 27.
4
Російський державний архів соціально-політичної історії, ф. 17, оп. 60, спр. 833,
арк. 194.
5
Там само.
2

395

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

намагалося в той чи інший спосіб зруйнувати її. Коли в липні-серпні
1927 р. у Гданську проходив ХІХ Міжнародний Конгрес есперантистів, що
зібрав 1050 делегатів із 36 країн світу, СЕРР, що традиційно не брав у
ньому участі, був репрезентований своїм генеральним секретарем –
Е.Дрезеном. Щоправда, формально він був там лише офіційним
представником ВТКЗ. Проте це не завадило йому в підсумковій промові
закликати „найбільш думаючих нейтральних есперантистів” поставитися
спокійно до неминучості розпаду їхнього руху та підтримати своїм
досвідом і знанням робітничий есперантистський рух як „єдиний, що
здатен утвердити міжнародну мову в усьому світі”. На конгресі він
переконував делегатів, що боротьба за міжнародну мову не пов’язана з
якою-небудь класовою ідеєю, втрачає в теперішній час сенс та підґрунтя”.
Саме таким Е.Дрезен бачив рух „буржуазних есперантистів”, адже він
залишається, „по суті, безідейним і вже нездатен надихнути своїх адептів”.
Від імені ВТКЗ генеральному секретарю ЦК СЕРР вдалося укласти
низку угод з УЕА. По-перше, вона прийняла Всесоюзне товариство
культурних зв’язків своїм колективним членом, надавши право
користуватися для отримання будь-яких економічних, культурних та
інших відомостей послугами своїх представників в обмін на згоду ВТКЗ
надавати інформацію із СРСР, достовірність якої було неможливо
перевірити. За посередництва ВТКЗ представник СЕРР увійшов до
Інтернаціонального центрального комітету (керівного органу асоціації),
отримавши в такий спосіб можливість спостерігати за його діяльністю та
перешкоджати заходам, спрямованим проти посилення SAT1.
В умовах утвердження сталінізму відбуваються зміни у ставленні до
SAT, яку починають розглядати як ворожу реформістську організацію. За
цих умов українські есперантисти, які активно брали участь у міжнародній
діяльності, популяризували її в УСРР, виконуючи рішення з’їздів Спілки
есперантистів радянських республік, зазнали переслідувань та репресій.
Свідченням стали гасла, якими переповнилися друковані органи руху в
СРСР на кшталт „Зосередимо вогонь на всіх видах есперантського
нейтралізму”. У статті „Хіба це досягнення” (1931 р.) було гостро
розкритиковано „спосіб викладання” на курсах при ВУСПС есперанто
відомим діячем української секції проф. Ф.Гольдфедером, його
звинуватили в тому, що він займав непримиренну позицію стосовно лінії
ЦК СЕРР, явно опортуністичну в питанні щодо SAT та участі у виданні
Універсальної асоціації Esperanto-Servo. Через це від ВУК СЕРР вимагали
перевірити доцільність доручення Ф.Гольдфедеру „такої відповідальної
роботи”. Тоді ж було розкритиковано книгу українського автора І.Ізгура
як „рідкісну для радянських есперантистів за своєю політичною
безпринципністю”, його звинуватили в тому, що в ній він викривив
програму SAT, яка в його книзі „перетворюється з опортуністичної на
революційну”. Не могли йому пробачити й того, що він, усього лише
виконуючи рішення проаналізованих вище рішень з’їзду СЕРР, закликав її
вступити до цієї організації2. Українська спілка, і насамперед її активісти,
опинилися у скрутній ситуації, зумовленій різким поворотом як у
1
2

Советский эсперантист. – 1927. – № 11-12. – С. 115-116.
Советский эсперантист. – 1931. – № 5. – С. 34-35.
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зовнішньо-, так і у внутрішньополітичному курсі, здійсненому
сталінським керівництвом ВКП(б), що означав перехід до ще більш
утилітарного підходу до громадських організацій.
Отже, функціонуючи в системі Спілки есперантистів радянських країн
(а з 1923 р. – республік) (СЕРР), українські місцеві організації активно
залучалися до популяризації цієї мови, що визначалась як засіб
спілкування майбутнього бездержавного та безкласового суспільства, яке
з’явиться після світової революції і водночас як засіб її підготовки та
здійснення, за допомогою налагодження безпосереднього контактування
між революціонерами та робітниками різних країн. Унаслідок наростання
ліворадикальних настроїв у середовищі компартійного керівництва СЕРР
та поміркованого в міжнародній робітничій організації есперантистів –
SAT, перше спрямувало свої зусилля на розкол організації, а після провалу
таких спроб – на конфронтацію цієї міжнародної організації. Ті ж
активісти руху в Україні, які не погоджувалися чи не встигали за змінами
курсу більшовиків у зазначеному напрямку, зазнали переслідувань та
репресій за підтримку світового реформізму.

Седляр А.В. (Київ)
ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ВОЛИНІ ТА
ПОДІЛЛЯ ЩОДО РОЗВИТКУ
КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
У статті розглядається робота органів міського самоврядування
Волинської та Подільської губерній у сфері підприємств комунального
господарства наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Звертається увага
на організацію діяльності підприємств, роль органів міського
громадського управління в їх розвитку.
У процесі забезпечення належних умов проживання населення в
містах велику роль відіграє комунальне господарство, яке має ряд
напрямів діяльності – санітарно-гігієнічний, житловий, транспортний,
енергетичний тощо. Для організації комунальних підприємств
необхідною умовою є чітко систематизована й налагоджена робота
муніципальних органів. Тому вивчення питання становлення та
розвитку водогонів, електростанцій, міського транспорту сприятиме
встановленню більш повної та цілісної картини діяльності
громадського самоврядування.
Особливо актуальним у цьому відношенні є період появи
комунальних підприємств у містах Волині та Поділля – останнє
десятиліття ХІХ та початок ХХ ст., оскільки важливою передумовою
для цього були фінансова забезпеченість міста та ініціативність і
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енергійність діячів громадського управління. Історіографія даної
проблеми містить ряд цікавих та змістовних досліджень –
Г. Мокрицького1, П.Галаневича2, П. Прищепи3, інших науковців.
Водночас немає роботи, яка б комплексно висвітлювала діяльність
органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній в
сфері комунального господарства. Саме це має висвітлити дана стаття.
У досліджуваний період органи міського самоврядування у своїх
діях керувалися Міським положенням, затвердженим імператором 11
червня 1892 р. Серед обов’язків, зазначених у ньому, йшлося про
утримання в належному стані водогонів, а також про освітлення
вулиць міст4.
Зважаючи на це, органи громадського управління мали постійно
стежити за організацією водопостачання для населення. Зазвичай
міщани були змушені користуватися водою з річок або колодязів. Її
постачали водовози, роботу яких мали контролювати міські управи5.
Для більшості міст Волині та Поділля, особливо невеликих за
розміром, був характерним негативний санітарний стан вулиць та
набережних річок, що призводило до забруднення останніх. До того ж
далеко не завжди водовози сумлінно ставилися до виконання своїх
обов’язків. Досить часто вода, яку вони пропонували населенню, була
брудною через недотримання вимог при її набиранні з річки та
поганий стан реманенту. Тому найбільш ефективним вирішенням
проблем міського водопостачання було будівництво водогонів.
На Волині перше таке підприємство з’явилося в 1898 р. у
Житомирі. В 1891 – 1893 рр. місцева дума утворила комісію по
спорудженню водопроводу, електричного освітлення та кінної
залізниці6. Міська влада відмовилася від залучення на концесійних
засадах приватного капіталу, і розпочала будівництво водогону
господарським способом. Для цього були випущені дві облігаційні
позики на суму 200000 та 155000 крб., реалізація яких дала можливість
громадському самоврядуванню завершити його спорудження7. В липні
1
Мокрицький Г. Водопровід Житомира: 100 років історії (історико-краєзнавчий
ілюстративний нарис). – Житомир, 1999; Його ж. Житомирське трамвайно-тролейбусне
управління: 100 років трамвайному руху (історико-краєзнавчий ілюстрований нарис). –
Житомир, 1999.
2
Галаневич П. Сто років Житомирським електричним станціям і мережам. –
Житомир, 1996.
3
Прищепа П. Водопостачання та нові види зв’язку у міському господарстві Волині у
другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові праці Кам’янець-Подільського
державного університету: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2004. – Т. 13.
4
Грасс В. Справочная книга для городских общественных управлений. – Чернигов,
1900. – С. 7.
5
Центральний державний історичний архів України, м. Київ (далі – ЦДІА України),
ф. 442 (Канцелярія київського, подільського і волинського генерал-губернатора), оп. 656,
спр. 141, арк. 17.
6
Прищепа П. Водопостачання та нові види… – С. 322.
7
Державний архів Житомирської області (далі – ДАЖО), ф. 62 (Житомирська міська
управа), оп. 1, спр. 1201, арк. 18.
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1895 р. постановою думи побудову водогону було доручено інженеру
П. Држевецькому.
Після зведення житомирський водопровід довгий час не працював
на повну потужність. При потужності 100000 відер води, його щоденна
експлуатація становила не більше 70000 відер1. Кількість міських
садиб, що користувалися послугами водогону, була дуже низькою і не
перевищувала 5% усіх потенційних користувачів. Крім цього,
військові, які квартирували в місті, отримували воду безкоштовно і
їхні потреби становили 13% її добових витрат2. Це призводило до
збитків міста, оскільки прибутки з усіма операціями водопостачання
не покривали експлуатаційних видатків. Лише з 1910 р. Житомир
почав отримувати реальні доходи від власного водогону в сумі 12000
крб.
На початку ХХ ст. на Волині водопровід було проведено лише в
Житомирі. Крім цього, ще одним комунальним підприємством,
спрямованим на водопостачання, була парова водокачка у Рівному.
Вона була збудована в 1904 р. і була підпорядкована безпосередньо
місту, незважаючи на його приватновласницький статус. Прибутки від
її експлуатації в 1910 р. не перевищували 300 крб3. При цьому
громадському самоврядуванню довелося йти проти волі власника
Рівного – князя Любомирського. Він, вважаючи міські колодязі своєю
власністю, був проти того, аби дума будувала водокачку й отримувала
за її використання платню4. Також були наміри щодо спорудження
водогону у Луцької міської думи. Починаючи з 1909 р. вона
розглядала різні можливості його побудови та експлуатації.
Наприклад, влітку до думи надійшов проект інженера-механіка
О. Канцеля5. При цьому бралися до уваги обидва варіанти –
концесійний та господарський. Самоврядування Луцька більше
схилялося до думки вести будівництво власними силами, за
допомогою кас міського і земського кредиту. Але Перша світова війна
завадила реалізувати ці плани.
Крім побудови водопроводів, іншою важливою сферою діяльності
органів міського самоврядування було забезпечення освітлення міст.
На межі ХІХ та ХХ ст. практично всі міські населені пункти Волині та
Поділля для цього користувалися гасом. Ліхтарі, що використовували
цей вид пального, були неефективними – часто гасли, освітлювали
невелику ділянку території та вимагали постійного обслуговування6.
Значно зручнішими були електричні. Однак незважаючи на всю
прогресивність нового виду освітлення, лише деякі міста могли
1

Жизнь Волыни. – 1916. – 16 мая.
Прищепа П. Водопостачання та нові види… – С. 323.
Там само.
4
ЦДІА України, ф. 442, оп. 651, спр. 243, арк. 8-зв.
5
Державний архів Волинської області (далі – ДАВО), ф. 3 (Луцька міська управа),
оп. 1, спр. 875, арк. 84.
6
ДАВО, ф. 3, оп. 1, спр. 868, арк. 11а.
2
3

399

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

побудувати електростанції. Причиною була відсутність коштів у
муніципальних скарбницях, а подекуди – недостатня ініціативність
владних осіб.
Наслідком цього було те, що до початку Першої світової війни на
Волині та Поділлі лише декілька міст освітлювали вулиці електрикою.
З них першим, де була побудована електрична станція, став Житомир.
В квітні 1898 р. місцева міська дума підписала угоду з представником
“Товариства міських і під’їзних шляхів у Росії” інженером
Л. Поляковим на монтаж і експлуатацію електричного освітлення
вулиць і площ. За нею підприємцю надавалася концесія на 25 років,
після чого вся система безкоштовно й у справному стані мала бути
передана місту1, яке мало право викупити все господарство через 15 р.
Концесіонер виплачував місту заставу в розмірі 5000 крб. Крім цього,
в угоді передбачалися штрафні санкції на користь міста в разі поганої
організації освітлення. Зокрема, за ввімкнення всього освітлення на 20
хв. пізніше домовленого з управою часу “Товариство” сплачувало
штраф 25 крб. Електростанція в Житомирі запрацювала в серпні
1899 р. Її робота для органів громадського управління не була
прибутковою. Навпаки, місто сплачувало агенству “Товариства”
щороку за освітлення більше 9000 крб, а всі прибутки концесіонер
забирав собі2.
На межі перших двох десятиліть ХХ ст. на Волині та Поділлі дещо
активізується робота по встановленню електричного освітлення.
Зокрема, в 1910 р. воно з’явилося у Вінниці. На відміну від інших міст,
місцеве
громадське
самоврядування
вирішило
будувати
електростанцію не концесійним, а господарським шляхом.
Будівництво приміщення для станції та придбання опор під електричні
проводи воно взяло на себе, віддавши з підряду Всезагальній компанії
електрики проведення освітлення. На вулицях міста було встановлено
100 дугових ліхтарів3. В серпні 1911 р. перші електричні ліхтарі
з’явилися у Проскурові, через декілька місяців новий вид освітлення
могло використовувати населення для приміщень. Облаштування та
експлуатацію в цьому місті електрики проводив “Торговий дім
Електра” інженера Е. Рабіновича, який встановив 52 вуличні ліхтарі та
підключив до мережі 270 приватних абонентів4. Натомість лише в 1913
р. електрика увійшла у побут мешканців столиці Подільської губернії
– Кам’янця-Подільського. В ті ж роки новий вид освітлення було
введено у Балті, Жмеринці, Рівному, Луцьку та Дубно. Концесійні
угоди на його проведення серед іншого передбачали право міських
органів самоврядування визначати кількість встановлених ліхтарів та
1

Галаневич П. Сто років Житомирським… – С. 10.
Там само. – С. 17.
ЦДІА України, ф. 442, оп. 664, спр. 340, арк. 6.
4
Єсюнін С. Нові сторінки історії міста Хмельницького // Матеріали ХІ Подільської
історико-краєзнавчої конференції / Відп. ред. О.М. Завальнюк. – Кам’янецьПодільський, 2004. – С. 434.
2
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розподілення годин їх горіння, а також вказували на те, що все
електричне устаткування належить місту і після закінчення дії
договору має перейти йому у повній справності. Водночас підприємці
отримували монопольне право на розширення та експлуатацію
системи освітлення та збір плати за його використання. Сюди
включалася і гроші, асигновані з міських скарбниць за освітлення
вулиць. Наприклад, Балта мала сплачувати по 110 крб. за кожен ліхтар
щорічно1. Тобто утримання одного електричного ліхтаря дорівнювало
ціні приблизно 12 – 13 гасових. Але ефективність роботи першого була
вищою, ніж такої кількості останніх, разом взятих. Загалом можна
стверджувати, що концесійні договори залишали міським думам право
контролю за їх дотриманням підприємцями.
Влаштування електричного освітлення давало змогу організувати й
трамвайний транспорт. На Волині та Поділлі першими такі плани
з’явилися у громадського управління Житомира. Питання трамвайного
руху постало перед житомирським самоврядуванням в 1893 р., коли
граф Сципіо запропонував місту побудувати кінно-рейкову залізницю.
Але переговори з ним, як і з іншим підприємцем – бельгійцем
Фабіаном завершилися безрезультатно2. Лише в березні 1895 р. міській
владі вдалося домовитися з купцем І. Лихачовим і надати йому
концесію на побудову конки, якою мав би здійснюватися
пасажирський і вантажний рух. Вона була введена в дію у травні
1897 р., але колією возили лише ліс та зерно. Міське населення не
могло використовувати цю лінію3.
У лютому 1896 р. міська влада передала договір на влаштування
конки
І.Лихачовим
інженеру
Л.
Полякову,
який
довів
безперспективність кінної тяги і необхідність заміни її електричною. У
травні наступного року Житомирська дума уклала з ним угоду про
будівництво й експлуатацію в місті електричної залізниці, згідно з
якою місто мало безкоштовно отримати електроосвітлення і трамвай у
1925 р. або до закінчення цього терміну їх викупити. В березні 1898 р.
було розглянуто й схвалено проект Л. Полякова, за яким дорога
складалася з двох ліній загальною довжиною 8,2 км. При цьому дума
наголосила, що під час прокладання трамвайного полотна підприємець
має за свій рахунок усувати різні перешкоди, зокрема – переносити
водопровідні труби та вирівнювати дорогу4. Це було зумовлено
дефіцитом коштів, які були в розпорядженні органів самоврядування.
У липні 1899 р. було завершено відповідні роботи на центральній
електростанції і через місяць, 22 серпня, відкрито рух трамвая в
Житомирі. Лінії були односторонніми, з роз’їздами для зустрічних
трамваїв. Вагони та електростанція використовували обладнання
фірми "Сіменс і Гальське". Трамвайний провід був підвішений на
1

ЦДІА України, ф. 442, оп. 664, спр. 340, арк. 10-зв.
Галаневич П. Перший трамвай // Радянська Житомирщина. – 1988. – 10 серпня.
Мокрицький Г. Житомирське трамвайно-тролейбусне… – С. 15.
4
Там само. – С. 19.
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висоті 5 метрів, рейки прокладені нарівні з бруківкою, аби не заважати
руху кінних екіпажів. Концесіонером було закуплено 8 вагонів
виробництва Балтійського вагонобудівного заводу в Ризі1. Вони
рухалися з інтервалом у 10 – 15 хвилин і мали 28 місць для пасажирів.
Однією з особливостей тогочасного трамвая в Житомирі були його
зупинки на вимогу пасажирів. Це часто призводило до затримки руху
та переповнення вагонів.
У серпні 1899 р. Житомирською міською думою було встановлено
таксу на проїзд трамваєм, який становив п’ять або вісім копійок
(залежно від ділянки дороги). Для учнів було встановлено пільги:
протягом всього навчального часу вони платили три копійки за квиток.
Всі чини міської поліції, поштово-телеграфні службовці під час
рознесення пошти та пожежні, які їхали на місце пожежі, мали право
на безкоштовний проїзд2. Крім цього, без квитка могли їздити діти до
п’яти років, які не займали окремого місця. За встановленими міською
думою правилами в трамваях заборонялося їздити особам у
нетверезому стані, у брудному одязі, жебракам, службовцям
похоронної служби у формі, а також продавцям розносної торгівлі. Не
допускалися у вагони громадяни з собаками та іншими тваринами3.
Тобто міське самоврядування брало активну участь в організації
роботи трамвая.
Новий вид транспорту досить швидко став складовою частиною
міського життя. Водночас з’явилися певні неузгодженості. Наприклад,
категорично проти трамвая виступили візники, оскільки він був їхнім
конкурентом у перевезенні населення. Крім цього, до негативних
наслідків призводили вузькі вулиці та відсутність досвіду руху містом
селян. Результатом були випадки небезпечних наїздів з боку останніх
на екіпажі та перехожих. Органи міського самоврядування намагалися
покращити організацію руху транспорту. Так, управою були видані
правила, згідно з якими візникам заборонялося лишати на вулицях без
нагляду коней, які лякалися електричних вагонів і могли призвести до
нещасних випадків4. Щоправда, контроль за виконанням указів міської
влади був слабким, і тому часто візники відповідних правил не
дотримувалися.
Все ж таки, незважаючи на всі перешкоди, електротранспорт у
Житомирі продовжував існувати й розвиватися. В 1911 р. довжина
трамвайних ліній становила 11,9 км, курсували 18 моторних та 4
причепних вагони5. Через два роки керівники міста обговорювали з

1
Макаренко Г. Перший офіційний рейс трамвая в Житомирі – 3 вересня 1899 р. //
Місто. – 1999. – 22 квітня.
2
Мокрицький Г. Житомирське трамвайно-тролейбусне… – С. 24.
3
Макаренко Г. Перший офіційний рейс трамвая в Житомирі – 3 вересня 1899 р. //
Місто. – 1999. – 22 квітня.
4
Мокрицький Г. Житомирське трамвайно-тролейбусне… – С. 23.
5
Там само. – С. 43.
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власником трамвая можливість побудови кількох нових ліній, але
здійсненню задумів завадила Перша світова війна.
Єдиним містом Подільської губернії, яке мало електричний
транспорт, була Вінниця. Ідея утворення муніципальної залізниці у
Вінницькій думі почала обговорюватися у 1898 р. Було підготовлено і
затверджено в 1903 р. техніко-будівельним комітетом Міністерства
внутрішніх справ проект побудови міських електростанції і трамвая.
Як було зазначено вище, в 1910 р. акціонерне товариство “Всезагальна
компанія електрики” спорудило електростанцію. Її обладнання
складалося з двох динамомашин, які приводилися в рух за допомогою
парових двигунів.
У листопаді 1911 р. міська влада прийняла рішення про
спорудження електричного трамвая, яке мало обійтися місту в 195000
крб1. Його лінія мала пройти по вулицях з найбільшим рухом – від
залізничного вокзалу до жіночої гімназії. Вартість квитка була п’ять
копійок. Під час переговорів про здійснення проекту міській владі
довелося докласти зусиль, аби переконати подільського губернатора в
його доцільності. Завдяки наполегливості міського голови М. Оводова
було укладено контракт зі "Всезагальною компанією електрики" на
будівництво трамвайних колій та необхідного для цього спорудження2.
Ідею спорудження електротранспорту не всі вінницькі міщани
сприйняли із захопленням. До міської управи надходили листи, у яких
люди скаржилися, що насип під трамвайне полотно збирає воду на
вулицях, яка заливає городи. Як і в Житомирі, протестували проти
трамвая візники. Вони направили міській владі скаргу, у якій вимагали
припинити будівництво3.
Однак Вінницьке громадське управління твердо взяло курс на
введення нового виду транспорту. У вересні 1913 р. було набрано штат
працівників трамвая (вагоноводи, кондуктори, слюсар, механік), а
через місяць, 14 жовтня, розпочався рух електротранспорту. На
трамвайній лінії курсувало 6 вагонів. Але вже в 1914 р. через
неможливість задовольнити вимоги населення міській владі довелося
замовляти нові вагони, які надійшли перед самим початком Першої
світової війни. Таким чином, загальна кількість посадочних місць
зросла з 196 до 3404.
Крім Вінниці та Житомира, плани про організацію трамвайного
руху мало також міське самоврядування Рівного. У квітні 1914 р.
Рівненська міська дума ухвалила проект договору з фірмою “Шоман і
компанія” про концесію з цього приводу на 30 років, для реалізації
якої мало бути утворене акціонерне товариство “Ровенський трамвай”.
1

Подолянин. – 1912. – 11 февраля.
Анохіна Л., Лисий А. Біля витоків вінницького трамвая // Актуальні проблеми
розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність): Тези міжнародної
науково-практичної конференції. – Рівне, 1993. – С. 232.
3
Там само.
4
Юго-Западный край. – 1916. – 24 мая.
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Місту гарантувалися щорічні прибутки у розмірі 1800 крб1. Але через
початок війни далі задумів справа не пішла.
Якщо електричний транспорт на Волині та Поділлі діяв хоча б у
двох містах, то каналізації не мав взагалі жодний міський населений
пункт цих губерній. В 1906 р. міська управа Житомира зробила
оголошення про пошук можливих концесіонерів, які б взялися за її
проведення. Але не було грошей на розробку плану робіт, і далі розмов
справа не пішла2. Відсутність каналізації значно погіршувала
санітарний стан міст, сприяла поширенню епідемій, особливо у
кварталах, де проживало незаможне населення.
Отже, для розвитку міського благоустрою вкрай важливою була
налагоджена робота водогонів, електричного освітлення тощо. Для їх
спорудження органи міського громадського управління мали два
шляхи – господарський та концесійний. Перший давав змогу
розпоряджатися прибутками від підприємств та контролювати їх
експлуатаційні витрати. При другому ж таке право належало
концесіонеру. Наприклад, у Житомирі трамвай та електричне
освітлення, передані підприємцям, ніякого прибутку місту не
приносили. Натомість водогін, який експлуатувався безпосередньо
громадським управлінням, у 1914 р. давав чистого прибутку 11% від
своєї початкової вартості – тобто близько 15000 крб.3 А його
працівники отримували жалування від міста. Причому диференціація
заробітної плати була досить значною, її розмір залежав від
спеціальності, інтенсивності праці тощо. Так, у 1905 р. машиніст
отримував 960 крб. на рік, тоді як кочегар – 2404. Крім цього, на свята
тим, хто працював на підприємстві, видавали грошову допомогу та
одноразові виплати за добросовісно виконану роботу. Також
працівники водопроводу мали право брати позики в рахунок
майбутнього заробітку до 20 крб.
За умов позитивної організації роботи органів громадського
самоврядування та відносного економічного благополуччя міста,
комунальні підприємства могли приносити великі прибутки, оскільки
населення було зацікавлене в їх розвитку. Зокрема, вінницьке
самоврядування вже через рік після введення в дію електростанції,
було змушене збільшити її потужність втричі, а в 1914 р. вже й цього
було замало5. Водночас концесія позбавляла міські думи та управи
турбот про пошук коштів на спорудження та експлуатацію водогонів,
станцій та трамваїв. Тому більшість міст надавали права на їх
побудову приватним особам.
1
Державний архів Рівненської області, ф. 165 (Рівненська міська управа), оп. 1, спр.
27, арк. 35.
2
Жизнь Волыни. – 1916. – 9 июня.
3
ДАЖО, ф. 62, оп. 2, спр. 134, арк. 16.
4
Молчанов В. Життєвий рівень міського населення Правобережної України (1900 –
1914). – К., 2005. – С. 41.
5
Юго-Западный край. – 1916. – 24 мая.
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Міське положення 1892 р., яким керувалися у своїх діях органи
міського громадського управління, помітно обмежувало свободу їхніх
дій. Це проявлялося і в питанні організації роботи комунальних
підприємств. Міські думи мали надавати свої рішення на затвердження
губернатору, а в деяких випадках – міністру внутрішніх справ.
Зокрема, постанови про таксу за проїзд трамваєм схвалював
губернатор, а розміри оплати за користування водогонами,
електричним освітленням – МВС. Такий нагляд не тільки ставив
діяльність міського самоврядування у вузькі рамки, а й заважав
розвитку нових, прогресивних сфер міського господарства.
Непоодинокими були випадки заборони з боку МВС, генералгубернатора або місцевих губернаторів введення в дію проектів
договорів органів міського управління з підприємцями на
спорудження водогонів, електричного освітлення тощо. Наприклад, у
1896 р. Подільське губернське правління заборонило брати із сум
коробкового збору 5000 крб. на влаштування каналізації та водогону в
одному з районів Могилева-Подільського1. При цьому начальство
пояснювало, що воно керується виключно забезпеченням міських
інтересів. Певна частина правди в цьому була, але в результаті
страждали мешканці міст через погану організацію водопостачання та
освітлення.
Таким чином, як видно з вищевикладеного, побудова й утримання
комунальних підприємств була під силу лише небагатьом містам на
Волині та Поділлі. Причому відсутність нормального водопостачання,
каналізації, електричного освітлення і трамваїв була характерною не
лише для цих двох губерній, а й для Російської імперії взагалі. Так, у
1905 р. електричне й газове освітлення мали лише 85 міст, тобто
менше 10%, а решта користувалася виключно гасом. Крім того, як
правило, більшість міських населених пунктів використовували
електрику лише для освітлення центральних і головних вулиць2. В
1904 р. каналізацію в Росії мали лише 11 міст, а асенізаційними
обозами користувалися лише 395, причому очищення використаних
вод використовувала лише Москва. Правильне водопостачання з
проведенням води до будинків існувало менше ніж у 13% міських
населених пунктів. Нарешті, трамвай на 1914 рік мали лише 35 міст3.
Тобто переважна більшість муніципального російського населення
була позбавлена елементарного міського благоустрою, і в даному
відношенні з усіх цивілізованих країн Росія перебувала на останньому
місці4.
Головною причиною такої ситуації була вкрай обмежена кількість
міських коштів. Наявність т.зв. обов’язкових видатків (утримання
1

ЦДІА України, ф. 442, оп. 649, спр. 119, арк. 1.
Михайловский А. Реформа городского самоуправления в России. – М., 1908. –
С. 104.
3
Ржонсницкий Б. Трамвай – русское изобретение. – М., 1952. – С. 53.
4
Велихов Л. Основы городского хозяйства. – М., 1996. – С. 404.
2
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військ, які перебували на постої в містах, поліції, державних установ
тощо) практично повністю перекривала для органів громадського
самоврядування можливість модернізації господарства. Тому
багатотисячні інвестиції на організацію комунальних підприємств
могли собі дозволити лише деякі міста. Концесійний варіант побудови
електростанцій чи водогонів також вимагав чималих виплат
підприємцям. Наслідком була відсутність нових форм у сферах
водопостачання та освітлення у містах. Лише напередодні Першої
світової війни робота у цьому напрямку дещо активізується. На 1914 р.
водогін було побудовано у Житомирі, Вінниці, МогилевіПодільському та Жмеринці, електричне освітлення – у Житомирі,
Вінниці, Луцьку, Рівному, Дубно, Кам’янці-Подільському, Балті,
Проскурові та Жмеринці. Натомість трамвай мали лише перші двоє з
цих міст, а каналізацію не було проведено у жодному. У переважній
більшості органи міського самоврядування надавали концесію на
побудову підприємств приватним особам.

Ворончук І.О., Чубик Ю.І. (Київ)
ІСТОРІЯ ПОВСЯКДЕННОСТІ
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА
У статті висвітлюється історія повсякденності як наукова
проблема; виокремлюються ключові підходи до трактування терміна
«історична повсякденність».
Історія повсякденності, до якої ще донедавна видатні метри
історичної науки ставилися з великою долею скепсису, гаряче
дебатуючи щодо її доцільності чи недоцільності, виділилася в окрему
субдисципліну зі своїм предметом і об’єктом дослідження.
Дискутувався навіть сам термін «історичної повсякденності». Але
якщо цей термін і не найкраще, неідеальне визначення сутності цього
напрямку, то, на думку Альфреда Людтке, він все ж виправдовує себе
як найкраще і найзмістовніше на сьогодні формулювання, спрямоване
проти тієї історіографічної традиції, яка взагалі виключала історію
повсякденності зі свого бачення1.
Існує багато підходів до дослідження повсякденності як
соціогуманітарного знання. По-різному інтерпретується поняття
″повсякденність″ у соціології, філософії, культурології, психології та
історії. Але нас буде цікавити, як саме історична наука визначає
повсякденність.
1
Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в
Германии // Социальная история. Ежегодник. 1998/99. – М., 1999. – С. 77.

406

Україна – історія

З точки зору історії повсякденність – це галузь історичного знання,
предметом вивчення якої є сфера людської буденності в її історикокультурних, політичних, етнічних та конфесійних контекстах. В центрі
уваги історії повсякденності «реальність, яка інтерпретується людьми і
має для них суб’єктивну значимість в якості цілісного життєвого
світу», тобто комплексне дослідження реальності («життєвого світу»)
людей різних соціальних груп, їхньої поведінки та емоційних реакцій
на події. Виникнення історії повсякденності як самостійної галузі
вивчення минулого – одна із складових «історико-антропологічного
повороту», який розпочався в гуманітарних науках наприкінці 60-х р.
ХХ ст. Зміст цього повороту полягає у тому, що головним об’єктом
вивчення історії стає людина в усьому розмаїтті її життєвих проявів.
Загальнотеоретичні підвалини історії повсякденності заклали
роботи засновників феноменологічного напряму1 в філософії, зокрема
німецького філософа Едмунда Гуссерля2. Він першим звернув увагу на
значимість філософського осмислення не лише високих абстракцій, а й
«сфери людської буденності», яку він називав «життєвим світом».
Доповідь «Криза європейського людства і філософія», яку він
прочитав у Відні в травні 1935 р., стала безпосереднім початком
роботи Гуссерля над останньою своєю працею «Криза європейських
наук і трансцендентальна феноменологія», саме тут він вперше вживає
поняття життєвого світу (Lebenswelt), яке є ніби амбівалентним
витоком як теоретичних інтересів, так і практичних дій.
Розмірковуючи над історичною долею тогочасної західноєвропейської
культури, він доводить протиприродний характер її кризи, що сталася,
на його думку, внаслідок відчуження науки від життєвого світу.
Оскільки ж і повсякденне життя людини, і наука мають у своїй основі
єдине джерело – життєвий світ, то й вихід із ситуації Гуссерль вбачав у
подоланні розриву між життям та «розумом»3.
Натхненний ідеями Е. Гуссерля, його сучасник американський
соціолог Альфред Шюц4 конкретизував поняття «життєвий світ» у
«повсякденний життєвий світ». Він визначив це поняття як
субуніверсум (першорядна реальність обставин і оточення), що
включає речі і події зі своїми причинами, зв’язками і природними
законами, соціальними явищами та інститутами. Вчений розуміє
повсякденність як один із багатогранних світів соціального досвіду в
донауковому мисленні. Світ, як показав Шюц, з самого початку

1
Феноменологія (гр. phainomenon – те, що з’являється) – філософське вчення про
феномен, який постає не чим іншим, як появою певної реальності, її самовияв і
саморозкриття.
2
Husserl E. Ideen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie.
– Den Haag, 1952. – Bd. 1. – S. 62.
3
Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология:
Введение в феноменологическую философию. – СПб., 2004. – С. 174.
4
Шюц А. Структури життєсвіту. – К.,2004. – С. 17.
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сприймається як форма повсякденності1. Він відрізняється тим, що
сприймається індивідом як «поле самодостатнього досвіду, що не
піддається сумніву», де оточуючі об’єкти сприймаються в їх
повсякденно-типізованому вигляді. Важливим моментом подальшої
розробки проблеми повсякденності Шюцом було надання «життєвому
світу» соціального характеру: «світ повсякденного життя з самого
початку є також і соціально-культурним світом, де я пов’язаний
багаточисленними зв’язками з іншими людьми»2. У зв’язку з цим
постало питання про об’єктивність знання. А. Шюц задається
питанням, як люди, які належать до іншої «кінцевої області значення»
– науки, можуть зрозуміти й описати світ повсякденності. Його
відповідь така: дослідник спостерігає певні факти та події соціальної
реальності, що відносяться до поведінки людини, і конструює типові
моделі поведінки, включаючи мотивацію, мету, особисті позиції –
варіативні типи суб’єктивного досвіду для даної соціальної ситуації3.
На думку Шюца, «суб’єктивна інтерпретація соціальних явищ» не
суперечить науковим вимогам об’єктивного знання4. Постулат про
суб’єктивну інтерпретацію означає, що всі пояснення соціального
світу мають як свою складову суб’єктивний аспект діяльності людей, з
яких і бере початок соціальна реальність5. Наукове знання має бути
спрямованим на те, щоб зрозуміти як конструюється світ
повсякденності і його суб’єктивні сутності. Таким чином,
феноменологічна традиція і теоретичні розробки А. Шюца дали змогу
включити в поле соціологічного дослідження повсякденне життя і
попередній досвід людей. Його розуміння мотивацій як рефлексивного
погляду, заснованого на сукупності всієї біографічно-визначеної
ситуації суб’єктів, і уявлення про життєвий світ включили в сферу
соціологічного аналізу індивідуальне життя як тимчасову
протяжність6.
Засновник соціогенетичної теорії цивілізацій німецький соціолог
Норберт Еліас звернув увагу на необхідність подолання в
гуманітарному знанні відірваності вивчення суспільства від вивчення
індивіда і розглядати суспільство й окремих людей «як нероздільні
аспекти одного набору взаємозв’язків, що змінюються». Будь-яку
цивілізацію він розглядав як поєднання складного переплетення
різноманітних практик (виховання, пізнання, праці, влади тощо) та
способів їх взаємодії, закріплених різноманітними інститутами. Він і
його послідовники спеціально вивчали процеси цивілізації різних
1
Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках // Американская
социологическая мысль. – М., 1994. – С. 491.
2
Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках. – С. 492.
3
Там само. – С. 538.
4
Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. –
М., 1988. – № 2. – С. 130.
5
Шюц А. Формирование понятия и теории в общественных науках – С. 538.
6
Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию. –
М., 1998. – С. 69.
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сторін повсякденності індивідів: їхнього зовнішнього вигляду і манер
поведінки, намірів, почуттів і переживань, мови, етикету тощо. Саме
виходячи з цих концептуальних засад, Еліас у своїй двотомній праці
«Про процес цивілізації. Соціогенетичні та психогенетичні
дослідження»
висвітлює
історію
європейських
країн
у
культурологічному аспекті1.
Наступним кроком до виділення історії повсякденності в окрему
галузь науки була поява в 60-ті р. модерністських соціологічних
концепцій, перш за все теорії соціального конструювання
американських дослідників Пітера Бергера і Томаса Лукмана2. Вони
закликали вивчати «зустрічі людей обличчям до обличчя», вважаючи,
що такі «зустрічі» (соціальні контакти) є головним змістом буденного
життя. Вони першими поставили питання про мову таких «контактів» і
шляхи становлення «типізації повсякденних дій», давши тим самим
поштовх для досліджень соціального конструювання ідентичностей,
гендеру, локальних структур тощо.
Ще один із послідовників Е. Гуссерля і А. Шюца Гарольд
Гарфінкель проголосив повсякденність центральним самодостатнім
об’єктом розгляду і вивчення. Саме йому належить запровадження
нового наукового терміна «етнометодологія», який у англомовній
літературі означає соціологію буденного життя. Під цим поняттям він
розумів «концепцію того, як вчиняють народи, коли вони живуть
буденним життям». Вважаючи, що повсякденність не підвладна
пізнанню на основі раціональних викладок наукового знання, він
запропонував перейти з мови наукових концепцій на мову
повсякденності для її адекватного пізнання. В дослідженні
повсякденності Гарфінкель запропонував два нових підходи. Перший –
аналіз розмов, або конверсаційний аналіз, – передбачає дослідження
способів організації розмовного спілкування в різних середовищах і
виділяє такі складові, як індексність розмови (тобто суть, яка
висловлюється в дану хвилину, нюанси значень, які надаються
мовленнєвим конструкціям залежно від контексту висловлювання), а
також процес їхньої інтерпретації як робота учасників спілкування з
розшифрування цих сутностей. Особливу увагу дослідник приділяє
невимовленим, тобто таким аспектам соціальної взаємодії, що лише
маються на увазі або й зовсім замовчуються. Звідси його другий підхід
– використання провокативної стратегії, що базується на перериванні
звичних форм взаємодії для з’ясування соціального порядку, з приводу
якого учасники спілкування, як правило, не рефлексують3.
Німецький філософ-феноменолог Бернхард Вальденфельс у праці
"Повсякденність як плавильний тигль раціональності", що виконана
значною мірою у феноменологічній традиції, виходить з того, що
1
Элиас Н. О процессе цивилизации: Социогенетические и психогенетические
исследования. – М.; СПб., 2001. – Т. 2. – С. 47.
2
Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995. – С. 25.
3
Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs. – N.-Y., 1967. – P. 20-21.
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жодна
людська
культура
немислима
без
протиставлення
повсякденного та неповсякденного, тому свій аналіз буденності він
починає з протиставлення звиклого, впорядкованого, близького –
неповсякденному, незвичайному, яке знаходиться за межами звичного
порядку. Вальденфельс розглядає повсякденність як процес, у якому
відбувається "оповсякденення". Сюди відноситься процес обживання,
який набуває форми навчання, засвоєння традицій і закріплення норм.
Вальденфельс
виступає
проти
знецінювання
процесу
"оповсякденення", виділяючи переваги, яких він надає. По-перше,
"оповсякденення" означає втілення та засвоєння того, що входить у
"плоть і кров" людини. Сюди відносяться: запам'ятовування виразів
мови, вивчення гам та акордів, оперування приладами, орієнтація в
міських кварталах чи на відкритій місцевості тощо. Тут знання та
навички набувають надійності. По-друге, це втілення не пов'язане з
механічним дресируванням, бо воно саме є видом досвіду. По-третє,
"оповсякденення" набуває постперсонального знеособлення, яке,
однак, не означає лише занурення в те, що не має ні імені, ні якості, а
одночасно означає "закріплення в граничній сфері розуміння, де своє
та чуже грають один в одному, не потребуючи при цьому
відповідності,
яка
ґрунтується
на
єдності".
По-четверте,
"оповсякденення" торкається всіх сфер, включаючи науку, мистецтво,
релігію, оскільки вони лише в інституалізації набувають форми,
здатної тривалий час існувати та зберігати традиції1.
Гуссерлівська феноменологія справила вплив і на відомого
французького філософа П’єра Бурдьє. Пройшовши шлях від «чистої»
філософії до етнології, а звідти у феноменологічну соціологію, він
сформулював декілька концептів, серед яких для нас найбільший
інтерес мають habitus2, практичний глузд і культурне поле. Під
габітусом П’єр Бурдьє розуміє певну матрицю дій, сприйняттів та
думок, яка засвоюється кожним індивідом шляхом первісної
соціалізації (сім’я, школа), визначаючи в подальшому житті його
орієнтацію в соціумі. При цьому Бурдьє виходить з принципу
об’єктивної відповідності форм габітусу соціальним групам та класам:
бути в соціальному світі означає перебувати (позиціонувати себе) в
диференційованому просторі–полі, використовуючи свої можливості,
зумовлені певною соціальною позицією. У свою чергу практичний
глузд забезпечує поведінкову реакцію індивіда в нагальній ситуації, де
"правило" поведінки замінюється гнучкою стратегією. Зокрема,
укладення шлюбів здійснюється не завдяки механічному застосуванню
правил, а внаслідок особистих мотивацій, освіти, накопиченню
спадкового та символічного капіталу3.
1
Вальденфельс Б. Повседневность как плавильный тигль рациональности // Социологос. – М., 1991. – С. 46.
2
habitus, habitude (фр.) – звичка.
3
Бурдье П. Структуры, habitus, практики // Современная социальная теория. –
Новосибирск, 1995. – С. 16-27.
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Вибух інтересу до «соціології повсякденності» і перетворення її в
самостійний напрям у рамках наук про суспільство спричинилися і до
змін в історичному знанні. Зазначимо, що перспективність
«антропологічного підходу» у вивченні минулого ще задовго до
модерністських концепцій «відчули» засновники французької школи
"Анналів".
Ця Школа дала в ХХ ст. плеяду яскравих і талановитих істориків,
що, вивчаючи проблеми історичного синтезу та епістемології історії,
об’єднали на єдиному дослідницькому полі – полі історії – результати
багатьох наук про людину.
Особливе місце серед них належить вченому енциклопедичної
ерудиції Люсьєну Февру, який був великим новатором не лише в
методології, а й у дослідницькій практиці. Одним з перших він звернув
увагу на необхідність міждисциплінарного підходу в історичних
дослідженнях1.
Попри те, що Л. Февр і М. Блок були однодумцями в боротьбі
проти "традиційної і соціально безплідної"2 історіографії
попередників, їхні наукові методології не були ідентичними. Для
М. Блока головна категорія дослідження – "суспільство", для Л. Февра
– "цивілізація". Але різниця полягала не стільки в обсязі понять
(поняття цивілізація значно ширше), скільки в їх змісті. Л. Февр
звертає увагу на духовне життя і насамперед на психологію людей3.
Досить далекий від теоретичних засад соціологічного знання він
прийшов до надзвичайно важливого висновку: історик має намагатися
виявити і з’ясувати ті інтелектуальні процедури, звички свідомості,
способи світосприйняття, притаманні людям даної епохи, які вони
застосовують цілком автоматично, не роздумуючи і не піддаючи їх
критиці. За такого підходу дослідник може підійти до розуміння більш
глибоких пластів свідомості, щільніше пов’язаних із соціальною
поведінкою людей, "підслухати" те, про що ці люди обмовилися
випадково, незалежно від своєї волі і бажання.
Науковим зацікавленням М. Блока були соціальні зв’язки. Зокрема,
він підкреслював, що в центрі уваги історика має бути людина, й
одразу ж намагався себе виправити – не людина, а люди. Писати
історію, у якій діють живі люди – девіз Марка Блока і його
послідовників. Їхню увагу привертає колективна психологія, оскільки
в ній відображається соціально детермінована поведінка людей.
Вивчення повсякденності пропонує пошук фундаментальних структур
в історії, які закладають порядок дій людини. М. Блок розумів, що
феномени, які розуміють люди, приховують пласти глибинної
соціальної структури, що визначає зміни, що відбуваються на поверхні
суспільного життя4. Дослідника цікавило, як люди поводяться в
1

Февр Л. Бои за историю. – М., 1991. – С. 32.
Гуревич А.Я. Уроки Люсьена Февра // Февр Л. Бои за историю. – М., 1991. – С. 504.
Февр Л. История и психология // Февр Л. Бои за историю. – С. 97-108.
4
Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. – М., 1973. – С. 196.
2
3
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суспільстві, виходячи з їхньої поведінки та почуттів. В реконструкції
«повсякденного» він вбачав елемент відтворення історії в її цілісності.
У повоєнній історіографії провідне місце займає Фернан Бродель з
книгою "Середземномор’я та середземноморський світ в епоху Філіпа
ІІ", на задум і зміст якої великий вплив мав Л. Февр. Саме завдяки
йому помінялись акценти: на перший план вийшли країни регіону та
його народи, їхнє життя та зв’язки, матеріальна цивілізація загалом, а
не іспанський король та його політика1. Вже тут Ф. Бродель застосовує
підходи, які потім будуть на ширшому матеріалі використані в його
основній праці "Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XVXVII ст." Застосування ідеї багатоваріантності часових ритмів
охоплює всі аспекти історичної дійсності, від природних до
культурних. Оскільки різні аспекти життя людей підкоряються різній
течії часу, то вони потребують дослідження в трьох різних "регістрах",
на трьох рівнях, що відображають різні концепції часу – час природногеографічний, час соціальний та час індивідуальний. "Історія людей ―
це час по мірці індивіда, час повсякденностей".
Ф. Бродель увійшов в історію історичної думки ХХ ст. як автор
найбільш значного в цьому столітті досвіду побудови глобальної
історії людства, що написана мовою тривалої часової протяжності й
основана на прагненні вивчати історію в її цілісності. Адже,
підкреслював Ф. Бродель, ″єдина правдива історія – загальна історія″.
В своєму ґрунтовному дослідженні ″Матеріальна цивілізація,
економіка і капіталізм, XV-XVII ст.″, автор чітко показує, як він
розуміє повсякденність: ″Матеріальне життя – це люди і речі. Вивчити
речі – їжу, житло, одяг, предмети розкоші, знаряддя, грошові засоби,
плани сіл та міст – тобто все, що служить людині – це єдиний спосіб
відчути її повсякденне існування″2. На думку вченого, умови
повсякденного існування, той культурно-історичний контекст, на фоні
якого розгортається життя людини, її історія, мають визначальний
вплив на вчинки та поведінку людей. Ф. Бродель підкреслював:
″Визначальним моментом для мене була повсякденність, тобто та
сторона життя, в якій ми опинилися, навіть не усвідомлюючи цього″3.
У праці Ф. Броделя висвітлюються філософсько-історичні роздуми про
рутину матеріального життя, про складні переплетіння різних рівнів
історичної реальності, про діалектику часу і простору.
Досліднику вдалося вміло поєднати макро- і мікропідходи: в його
науковій концепції вони не тільки не суперечать, а, навпаки,
доповнюють один одного. Уся
історико-соціологічна концепція
″тотальної історії″ Ф. Броделя
ґрунтується
на ретельному
1
Добролюбський А.О., Добролюбська Ю.А. Антропологічна методологія
дослідження матеріальної цивілізації в працях Фернана Броделя // Південний архів.
Збірник наукових праць: Історичні науки. – Херсон, 1999. – Вип. ІІ. – С. 102.
2
Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVII ст.. – К.,
1997. – Т. І. – С. 41.
3
Там само. – С. 45.
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мікроаналізі великої кількості окремих сюжетів, які в своїй сукупності
і складають цю історію1. До того ж, за висловом самого вченого,
первинним являвся саме мікропідхід. У вступі до своєї роботи
Ф. Бродель писав, що звернення до економічних реалій XV-XVIII ст.
розчарувало його в класичних схемах економічного розвитку і
спонукало до створення власної моделі цього розвитку як
багатоступеневого. Саме таким є його аналіз ″граней можливого″ у
докапіталістичній світовій економіці, оснований на ретельному
вивченні складових її фундаменту ― структур повсякденності.
Достатньо лише згадати броделівський деталізований аналіз
харчування (″хліб багатіїв і каші бідняків″), одягу, жител тощо. Адже
повсякденність, – писав дослідник, – це дрібні факти, ледь помітні у
часі і просторі2. Досліджуючи механізми виробництва й обміну,
Ф. Бродель розглядає в економіці будь-якого суспільства два рівні
«структур»: матеріального і нематеріального життя, які охоплюють
людську психологію і щоденні практики. Саме другий рівень, тобто
нематеріальне життя, і названий ним «структурами повсякденності».
До них він відніс те, що оточує людину й опосередковує її щоденне
життя – географічні й екологічні умови, трудову діяльність, потреби (в
житлі, харчуванні, одязі, лікуванні хворих тощо), можливості їх
задоволення (через техніку і технології). Для такого всебічного
вивчення був необхідний ретельний аналіз взаємодій між людьми,
їхніх вчинків, розуміння ними цінностей і правил, форм та інститутів
шлюбу, сім’ї, релігійних культів, політичної організації соціуму.
Кінцевою метою ″тотального″ вивчення минулого мало стати
виявлення певного інваріанта – незмінної величини, присутньої у
формах побуту даної історико-культурної спільноти3. Таким чином,
концепція ″глобальної історії″ Ф. Броделя є однією з можливих
моделей поєднання макро- і мікропідходів у вивченні історії. Ця
модель пропонує найбільш радикальне розв’язання проблеми, а саме –
злиття цих підходів у рамках одного історичного дослідження. Звісно,
праця Броделя не може претендувати на універсальну значимість,
тобто бути однаково придатною для всіх історичних жанрів. Але її
ефективність є безперечною в синтезуючих історичних дослідженнях,
що ґрунтуються на міждисциплінарному підході.
Послідовник традицій перших двох поколінь школи "Анналів"
російський історик Арон Якович Гуревич ставить у центр своїх
досліджень загальну реконструкцію «картини світу» визначеної епохи,
соціуму, певної групи людей. На його думку, тільки з відтворенням
способу життя людей – їхньої праці і побуту, радощів і негараздів ―
можна подолати суттєвий розрив між тим, як відтворене суспільство у
1
Могильницкий Б.Г. "Тотальная история" Фернана Броделя как опыт слияния макрои микроподходов в историческом исследовании // Социальная история. Ежегодник,
2001/2002. – М., 2004. – С. 38-39.
2
Там само. – С. 39.
3
Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV-XVII ст. – С. 18-19.
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працях дослідників і як у них представлена людина. Питання
повсякчасної включеності людської особи в історичний процес, як
пише Гуревич, нині стало одним із суттєвих і невідкладних у системі
гуманітарних знань. Відповідно, пошук історика має бути
спрямований на людський зміст історії1. Він вивчає в повсякденності
перш за все його ментальну складову (загальні уявлення, страхи,
тривоги, одержимість тощо). Такий підхід до історії є переглядом
відкритої позитивістами господарсько-побутової історії, яка не
виходила за межі опису матеріального світу й об’єктів речей та вдачі,
які його складають2.
Інакше розуміння історії повсякденності переважає в німецькій,
скандинавській та італійській історіографії. «Від вивчення державної
політики і аналізу глобальних громадських структур і процесів
звернімося до малих життєвих світів» – так звучало гасло німецьких
дослідників, які мали задум написати «нову соціальну історію» –
історію рядових, звичайних «малих» людей. Критики «старої науки» в
Німеччині (Ханс Медик3 і Альфред Людтке4 та ін.) закликали молоде
покоління переорієнтувати наукові праці, звернувши всі свої сили на
вивчення «мікроісторії», історії окремих рядових людей або локальних
груп, тобто носіїв повсякденних інтересів, а вже через них – проблем
культури як способу розуміння повсякденного життя і поведінки в
ньому. Це була програма особливого спрямування в німецькій
історіографії – історії повсякденності, яку іноді називають
«етнологічною соціальною історією».
Це було пов’язано з кризою соціально-історичної науки, яка в 70-х
рр. ХХ ст. швидко почала втрачати свої позиції. В роботах
представників цієї школи вся увага зосереджувалася на великих
соціальних, економічних і технічних процесах, відмовлялися від
наративного (розповідного) способу викладу і, нарешті, що
найголовніше, з історії майже зовсім зникла людина5.
Ось чому в Англії і в Німеччині почала звучати критика
«соціальної історичної науки». Праці адептів соціальної історії, що
недавно уявлялись як нове слово, тепер піддавалися гарячим атакам з
боку молодих істориків, які дорікали «класикам» соціальної історії за
снобізм, антидемократизм, цехову замкнутість. У Німеччині з вуст
історика В. Ульріха в 1985 р. пролунав лозунг: «Від вивчення
державної політики і аналізу глобальних суспільних структур і
1
Гуревич А.Я. К пониманию истории как науки о человеке // Историческая наука на
рубеже веков. – М., 2001. – С. 166.
2
Гуревич А.Я. Проблема ментальностей в современной историографии // Всеобщая
история: дискуссии, новые подходы. – Вып. 1. – М., 1989. – С. 79.
3
Медик Х. Микроистория // THESIS. Теория и история экономических и социальных
институтов и систем. – М., 1994. – Т. II. – Вып. 4. – С. 198.
4
Людтке А. Что такое история повседневности? Ее достижения и перспективы в
Германии. – С. 80.
5
Оболенская С.В. История повседневности в современной историографии ФРГ //
Одиссей. Человек в истории. 1990. – М., 1990. – С. 182-183.
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процесів повернімося до маленьких життєвих світів, до повсякденного
життя звичайних людей».
Так виникає напрям, що назвав себе ″історією повсякденності″
(німецькою мовою – Alltagsgeschichte), або ″історією знизу″
(Geschichte von unten). Були, звичайно, не лише академічні, а й
соціально-політичні причини, що сприяли бурхливому розвитку історії
повсякденності в Німеччині. Саме в цей час наступила зневіра в надіях
на швидкі й корінні зміни в економіці та суспільному житті, стали
очевидними сумніви в безмежне процвітання ″індустріального
суспільства″. Виникли сумніви і в творчій силі глобальних рухів,
починає зароджуватися антиглобалізм. Розробку стратегічних планів
зміни суспільства витіснили пошуки ″малих альтернатив″, нових
ціннісних орієнтацій, нових можливостей і перспектив для кожної
окремої людини. На цій основі й виникла ″історія повсякденності″, що
трактується інколи як новий, ″альтернативний″ культурний рух,
подібний до екологічного чи, наприклад, жіночого й інколи
називається ″альтернативною історіографією″1.
Італійські дослідники схильні трактувати історію повсякденності як
«синонім мікроісторії». В 70-х рр. невелика група вчених (Карл
Гінзбург2, Джованні Леві3 та ін.) зосередилися довкола створеного
ними журналу «Quademi Storici», почавши видання наукової серії
«Microstorie». Вони зробили достойним уваги науки не тільки
поширене, а й одиничне, випадкове і приватне в історії, будь-то
індивід, подія чи випадок. Дослідження випадкового, доводили
прихильники мікроісторичного підходу, має стати відправним пунктом
для роботи з відтворення чисельних і гнучких соціальних
ідентичностей, які виникають і руйнуються в процесі функціонування
системи взаємовідносин (конкуренції, солідарності, об’єднань). Тим
самим вони намагалися зрозуміти взаємозв’язок між індивідуальною
раціональністю і колективною ідентичністю.
Ідеї німецько-італійської школи мікроісториків у 80–90-ті рр.
підхопили американські дослідники минулого (прибічники т.зв. «нової
культурної історії»), які дещо пізніше звернулися до досліджень історії
ментальностей і трактування символів та сутності повсякденного
життя деяких представників третього покоління школи «Анналів».
Зокрема, Жак Ле Гофф, характеризуючи концепцію тотальної історії,
підкреслював, що вона "включає в себе не тільки те, що інші
традиційні думки іменують культурою або цивілізацією, вона
передбачає також і матеріальну культуру – техніку, економіку,
повсякденне життя (бо люди в процесі історії будують житла,
харчуються, одягаються і взагалі функціонують), як і інтелектуальну,
1

Там само. – С. 183.
Гинзбург К. Микроистория: две-три вещи, которые я о ней знаю // Современные
методы преподавания новейшей истории. – М., 1996. – С. 214.
3
Леви Дж. К вопросу о микроистории // Современные методы преподавания
новейшей истории. – М., 1996. – С. 183.
2
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художню культуру, не встановлюючи між ними ні відносин
детермінізму,
ні
навіть
ієрархії"1.
Виключно
методології
повсякденності була присвячена стаття Ле Гоффа "Історик і людина
повсякденності".
Значимість мікроісторичного акценту в дослідженні повсякдення
визначається, по-перше, тим, що цей підхід дав змогу взяти до уваги
велику кількість приватних доль. Історія повсякденності стала
реконструкцією «життя звичайних людей», що є не менш важливим
для дослідника минулого, ніж «життя видатних людей». По-друге,
важливість мікроісторії для повсякденності полягала в апробації
методик вивчення нереалізованих можливостей. По-третє, описаний
підхід визначив нове місце джерел особистого походження,
допомагаючи розумінню ступеня свободи індивіда в заданих історикополітичних, соціальних, етнокультурних та інших обставинах. Почетверте, саме мікроісторики поставили своїм завданням дослідження
питання про способи життя й екстремального виживання в умовах
війн, революцій, терору, голоду. Звичайно, і раніше історики (у тому
числі і послідовники Ф. Броделя) зверталися до окремих мікросюжетів.
Однак саме мікроісторики, які вивчали повсякденність ХХ ст.,
звернулися до аналізу швидше перехідних і переломних епох, ніж
періодів відносної стабільності і стагнації2.
Загальним для обох підходів у вивченні історії повсякденності – і
наміченого Броделем і мікроісториками – було нове розуміння
минулого як «історії знизу» або «зсередини», яке дало голос
«маленькій людині», жертві модернізаційних процесів: як незвичайній,
так і самій рядовій. Реконструкція повсякденності елітних верств
суспільства відродилася на новому витку розвитку науки вже після
того, як виникла тема повсякденності «рядових» людей, але це була
вже інша «біографічна історія великих», з іншими акцентами.
Наслідком розуміння історії повсякденності як «історії знизу» було
подолання снобізму стосовно маргінальних груп суспільства. Два
підходи
в
дослідженнях
повсякденності
об’єднує
також
міждисциплінарність (зв’язок з соціологією, психологією, етнологією
та іншими науками). Обидва підходи пропонують, хоча й на різних
рівнях (макроісторичному та мікроісторичному), вивчення «символіки
повсякденного життя».
На відміну від праць культорологічних та етнологічних, праці з
історії повсякденності, засновані на мікроаналізі, прагнуть до меншої
географічної та часової локалізації. Такі дослідження охоплюють, як
правило, невелику певну місцевість (село, місто, повіт), хронологічно
незначний період часу, але пропонують поглиблення аналізу за
рахунок конкретних життєвих історій представників різних вікових,
професійних, статевих та інших соціальних груп, мережі їх
1

Ле Гофф Жак. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992. – С. 6.
Ионин Л.Г. Историзм повседневности // Структуры культуры и человек в
современном мире. – М., 1987. – С. 31-32.
2
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взаємозв’язків і взаємодій у приватному і позадомашньому
виробничому житті1.
В інтересі до повсякденного життя простих людей, як насправді
відзначають критики, немає нічого особливого, нового. ″Соціальні
історики″ також поділяють цей інтерес. Але ″повсякденні історики″
вивчають ″маленьку людину″ як антипода сильним світу цього,
демонструють протест проти несправедливості, проти панування
бюрократії в сучасному суспільстві, проти втрати простої людяності.
Так історія повсякденності стала помітним та перспективним
напрямом у історичній науці. Історію повсякденності цікавлять, перш
за все, події, що повторюються, історія досвіду та спостережень,
переживань та способу життя. Її завдання – аналіз життєвого світу
простих людей, вивчення історії повсякденної поведінки та
повсякденних переживань. Це історія, реконструйована ″знизу″ та
″зсередини″, з боку самої людини. Дослідження історії повсякденності
допомагають виявити не тільки об’єктивну, а й суб’єктивну сферу
існування людини. Історики визначили предметну область
повсякденного існування людини, вказали на методологічне значення
його дослідження, оскільки саме в історії повсякденності
відображається розвиток цивілізації загалом.

1
Пушкарева Н.Л. История повседневности и частной жизни глазами историка //
Социальная история. 2003. – М., 2003. – С. 3-4.
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Скрипка В. (Чернігів)
ФІЛОСОФІЯ РАЦІОНАЛІЗМУ І.Я. ФРАНКА
У статті
І.Я. Франка.

розкрито

основні

ідеї

філософії

раціоналізму

Соціологічні дослідження показують, що переважна більшість
різних вікових груп і верств населення України з великою повагою і
вдячністю відноситься до творчих надбань І.Я.Франка. Вони вважають
його геніальним сином великого українського народу. І.Я.Франко – не
тільки видатний письменник, літературознавець, а й одна з
найяскравіших постатей вітчизняної і зарубіжної філософії кінця XIX
– початку XX ст. У той же час, з нашої точки зору, філософія
раціоналізму буття І.Я.Франка не знайшла належного узагальнення.
Нам необхідно системно вивчати і в нових історичних умовах
переосмислювати як філософію раціоналізму буття І.Я.Франка, так і
загалом надбання вітчизняної філософії. Це важливо для пізнання і
самоусвідомлення світоглядно-методологічних основ трансформації
суспільної практики (зокрема і модернізації освіти), утвердження
здорового способу життя.
Розглядаючи філософію раціоналізму буття І.Я.Франка є
необхідність звернути увагу як на розмаїття (і в минулому, і на
сьогодні) оцінок його ідей, так і неоднозначності (або ж
суперечливості) їх тлумачень. Більшість дослідників за радянських
часів втискували його ідеї в рамки марксистської філософії
(діалектичного та історичного матеріалізму). І.Я.Франко подавався як
марксист, матеріаліст з діалектичним осягненням дійсності,
войовничий атеїст, як революціонер, котрий з класових позицій
закликав із зброєю в руках виступати проти експлуататорів, як
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інтернаціоналіст. Інші ж, навпаки, вважали його націоналістом. Треті
стверджують, що франківська філософія є філософією позитивізму.
Інші намагаються довести відсутність його внеску у розвиток
вітчизняної і зарубіжної філософії. Тривають дискусії щодо способів
осягнення ним дійсності. Серед публікацій, на наш погляд з'явилося
немало таких, що вульгаризують титанічну діяльність І.Я.Франка. Це
підтверджує, що дана проблема потребує подальшого глибокого
вивчення і узагальнення.
Метою дослідження є спроба системного вивчення і
переосмислення філософії раціоналізму буття І.Я.Франка та її стислий
виклад.
Франківська філософія раціоналізму буття є подальшим розвитком
філософії української духовності, основи якої були закладені у
протофілософських ідеях давніх слов'ян, філософській думці у
Київській Русі, сформульовані у творчості Г.С.Сковороди і
Т.Г.Шевченка. І.Я.Франко протягом усього життя був у філософських
пошуках. Він прагнув вияснити сутність людського буття, розв'язати
різноманітні його суперечності.
І.Я.Франко провів велику кількість соціальних, економічних,
етнологічних, культурологічних, літературознавчих досліджень.
Виходячи з багатого фактичного матеріалу, завдяки універсальній
ерудиції він узагальнив наробки вітчизняної і зарубіжної філософії,
зробивши вагомий внесок у їх розвиток.
Аналізуючи творчість І.Я.Франка, можна зробити, на наш погляд,
висновок, що франківська філософія не потребує того, щоб Її
абсолютизували як матеріалістичну, атеїстичну, позитивістську чи
ідеалістичну... Вона має свою самобутність і цінність. Схильні до
думки, що це був раціоналізм, який намагався поєднати та узагальнити
в собі нові умови і форми життєдіяльності людини, суспільства,
розвитку природи шляхом синтезу різноманітних філософських ідей,
які були поширені (матеріалізму й ідеалізму, класичного романтизму і
позитивізму і т.д.). Що таке раціоналізм? І.Я.Франко на дане питання
стверджував «се є змагання – кермуватися розумом, просвітою»1.
Як напрям у філософії раціоналізм (від латинського rationalis –
розумний ) визнає розум єдиною основою пізнання, поведінки,
діяльності людей та людських знань. Ретроспективний огляд свідчить,
що раціоналізм характерний для української філософії, але раціоналізм
не зведений в абсолют. На різних етапах історичного розвитку
складалися різні співвідношення між раціональним та ірраціональним
способами осягнення дійсності. Філософія буття І.Я.Франка – це
класичний український раціоналізм. Досліджуючи явища і процеси
дійсності, Іван Якович не абсолютизує єдино правильний підхід, а
намагається знаходити міру сущого в осягненні дійсності і розв'язанні
суперечностей.
1

Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45. – С. 271.
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Привертаю Вашу увагу до таких праць: "Мислі о еволюції в історії
людськості", "Леся Українка", "Із секретів поетичної творчості",
"Поезія і її становисько в наших временах", "Похорон", "Наука і її
взаємини із працюючими класами", "Що таке поступ?", "Мойсей",
"Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова", "На склоні віку",
"Принципи і безпринципність", "Поза межами можливого", "Одвертии
лист до галицької української молодежі", "На дні", "Сикстинська
мадонна", "Святий Валентій", "Панські жарти", "Легенда про Пилата",
"Іван Вишневський", "Під оборогом" та ін.
В основі філософії раціоналізму І.Я.Франка – ідеї, які базуються на
знаннях природничих наук, логіці наукового аналізу розвитку природи
і суспільства. Він наголошував, що "одно лиш вічне без початку і
кінця, живе і сильне, – се є матерія". Основа всього існуючого є
природа в її багатоманітності і вічності. У природі, як він
підкреслював, все підлягає змінам, рухові та обміну матерії.
Центральною ж ідеєю філософії є науковий пошук істини, рушійних
сил розвитку природи та людського поступу.
І.Я.Франко надавав особливого значення науці, тому що вона
відкриває можливості пізнати закономірності і рушійні сили природи.
Природа у цього поняття досить широке. Вона включає все, що
підлягає нашому пізнанню. Людина є частиною природи, яку вона має
постійно вивчати, щоб знаходити істини. Тобто в поняття природа
входять і "люди з їх історією, релігіями, і всі ті незліченні світи, що
заповнюють простір".
"...Наукою можна називати тільки пізнання законів і сил природи,
які проявляються всюди і як завгодно. Справжня наука не має нічого
спільного з жодними надприродними силами, з жодними вродженими
ідеями, з жодними внутрішніми світами, що керують зовнішнім
світом. Вона має лише справу зі світом зовнішнім, з природою,
розуміючи ту природу якнайширше, тобто включаючи до неї все, що
тільки підпадає під наше пізнання; також і люди з їх поступом,
історією, релігіями, і всі ті незліченні світи, що заповнюють простір.
Сама людина є тільки одним з незліченних створінь природи. Тільки
природа надає людині засоби до життя, до задоволення своїх потреб,
до розкоші і щастя. Природа є для людини всім.
Поза природою нема пізнання, нема істини. І лише природа є тією
книгою, яку людина мусить постійно читати, бо тільки з нею може
з'являтися для людини блаженна правда"1.
За І.Я.Франком, світ є реальністю, яку може пізнати людина. Але
самі по собі знання є безплідними. Вони корисні для людини лише
тоді, коли навчають пізнавати закономірності природи і людина може
їх використовувати. За ним, наука мусить поєднувати в собі знання і
працю. Вони мають діяти спільно і лише тоді наука буде корисною
працею для суспільства (людини), а праця буде виявом її розвинутої
1

Там само. – С. 32.

420

Україна – філософія

думки. Дані ідеї стверджують активну пізнавальну діяльність людини
у створенні свого щастя.
"Але ж чи пізнання, саме пізнання законів природи становить єдину
мету науки ? Ні. Саме пізнання не може бути її метою, бо якби було
так, то вся наука не принесла б нікому найменшої користі, не була б
нікому потрібна; була б, так би мовити, п'ятим колесом у возі
людського поступу. Саме знання нікому їсти не дає... Від науки
вимагаємо не лише безплідного знання... Від справжньої науки ми
передусім вимагаємо, щоб була корисною, щоб давала нам можливість
перемагати без великих втрат у вічній боротьбі з природою за
існування і збереження"1.
І.Я.Франко наголошує на тому, що є дві сторони науки (знання і
праця) і необхідна їх єдність. А інколи дехто ставить водорозділ між
наукою і працею. «Але коли ближче приглянемося до однієї і другої,
то побачимо, що, власне, той поділ вплинув якнайзгубніше на обох:
стримав і стримує їхній розвиток. Тому праця і наука, розлучені в
житті, марніють обидві, як дві половини одної рослини, розрізаної
надвоє. Щоправда, новіші часи прагнуть, навпаки, до з'єднання тих
двох нероздільних понять докупи. І, по суті, відколи наступив той
поворот у людських прагненнях, бачимо величезний поступ і в науці, і
в розвитку засобів, що покращують людську працю»2.
Суттєвим внеском І.Я.Франка у розвиток філософії раціоналізму є
його думки про діалектичну єдність науки і праці у самореалізації,
самовдосконаленні як людини, так і суспільства загалом.
"Людина споконвіку прагне до однієї мети – до щастя. Того щастя
вона досягне аж тоді, коли наука і праця зіллються до неї воєдино;
коли всяка її наука буде корисною працею для суспільства, а всяка
праця буде виявом її розвинутої думки, розуму, науки"3.
Для світоглядних ідей І.Я.Франка властиве поєднання
онтологічних, гносеологічних і морально-естетичних проблем при
осягненні розвитку суспільства і людини. У його творчості ми
знаходимо високу оцінку "загальних законів еволюції в органічній
природі". Детально він розглядає основні етапи розвитку історії
людства, становлення морально-естетичних якостей людини.
"Найвища наука, за ним, етика. Вона формує етичний ідеал, змінює
тваринну природу людини, сприяє самореалізації, робить її здатною до
сприйняття щастя як внутрішнього самозадоволення, так і
суспільного...
«Етика вчить людину жити по-людськи – вона керує завжди і
всюди її кроками; вона змінює тваринну природу людини і
облагороджує, – і в такий спосіб робить її здатною до сприйняття
щастя як внутрішнього самозадоволення, так і суспільного, що
ґрунтується на узгодженій праці всіх людей і на братській взаємній
1
2
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любові. Щоправда, нині ще далеко до здійснення цього високого
етичного ідеалу, але наука і життя, хоча й повільно, прагнуть до нього;
і кожне слово, що ширить здорові, світлі думки поміж людьми,
прискорює його; кожний вчинок, що диктується справжньою
людською моральністю в душі, прискорює його; кожне благородне
братське спонукання прискорює його. Прискорюйте, прискорюйте ж
появу на світ ідеалу любові, братерства і щастя всіх людей!»1
У радянській літературі були поширені думки, що І.Я.Франко –
марксист. У своїх філософських пошуках він звертався до марксизму,
глибоко вивчав його, прагнув вияснити сутність цього вчення.
Зробимо певний аналіз.
У роботі "Що таке соціалізм ?" він стверджує, що соціалізм є
прагнення усунути всяку суспільну нерівність, несправедливість.
Соціалізм не ставить завдання «...забирати в одних, а давати іншим;
вважає все, чим нині володіє людство, є наслідком праці всього
людства протягом довгих віків. Було б найсправедливіше, аби те, що
досі виробило людство, належало йому всьому, було його спільною і
вічною власністю, з якої рівною мірою могла б користатися кожна
людина і до якої зі свого боку кожен повинен був би докладати також
свою працю, скільки хто зможе»2.
Соціалістична ідея прагне до загальної свободи всіх людей, до їх
рівності не тільки перед законом, але до рівності у суспільстві, яке
кожному дає однакову можливість користуватися всіма своїми
інституціями3.
За ним, ідея соціалізму не нова. Перші християнські общини жили
спочатку згідно із засадами, подібними до соціалістичних. Зрештою і
весь людський поступ є частково соціалізмом, бо ґрунтується на
спільній діяльності людей і частково на спільному користуванні тим,
що раніше зроблено чи винайдено4.
Але І.Я.Франко виробив нові підходи щодо суспільного розвитку.
Він вважав, що сутність історичного процесу є суперечлива єдність
прогресу і регресу, відкинув як утопічну віру у можливість
однозначного передбачення історичного руху, наголошував на
релятивності історичного знання.
Відомо, що марксисти вважають рушійною силою суспільного
розвитку діалектику продуктивних сил і виробничих відносин.
Загострення суперечностей їх розвитку приводить до соціальних
революцій, а перехід від капіталізму до соціалізму здійснюється
шляхом соціалістичної революції.
Вони вели мову про два шляхи здійснення соціалістичної
революції: мирний і насильницький. На практиці ж був
абсолютизований другий. Після революції вони відстоювали
1
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необхідність встановлення держави диктатури пролетаріату,
експропріації експропріаторів, ліквідації приватної власності на засоби
виробництва, націоналізації землі, встановлення соціалістичної
(державної) і колгоспно-кооперативної власності.
І.Я.Франко добре знав твори класиків марксизму і бачив у ньому не
тільки позитивні сторони, а й небезпечні тенденції. Він визначав
соціалізм як суспільний ідеал, але не підтримував марксистський
погляд на революцію як насильницький шлях досягнення суспільного
прогресу, позиції марксистів щодо існування держави диктатури
пролетаріату при соціалізмі (де виникає обов'язково привілейований
проша-7 рок управлінців). Соціалізм, за ним, це вільна федерація
общин, організована за принципом широкого самоуправління.
Реалізація соціалістичної ідеї, за І. Франком, має здійснюватися не
шляхом насильницьким, навіть не раптовим проведенням реформ, а
розумним, продуманим і якнайдосконалішим її впровадженням.
Шляхом підготовки й освіти народу вона має запобігти страшному,
кривавому вибухові, який був би невідворотним, дуже шкідливим і для
всієї народної освіти, і для всього поступу1.
Визначальною рушійною силою суспільного розвитку І.Я.Франко
вважав культуру, яка являє собою людське обличчя історії.
Вирішальним критерієм у визначенні рівня цивілізації є емансипація
людини, її тіла і духу, потреб, бажань, вірувань. Це є ядром (основою)
всіх інших емансипацій.
У марксистському вченні, його програмах він бачив абсолютизацію
багатьох
положень,
де
гуманно-демократичні
принципи
соціалістичного ідеалу руйнувалися.
У радянській літературі часто аналізувався "Вічний революціонер"
як заклик до революційної боротьби. Проте це заклик до звільнення
духу, до науки і культури, до емансипації людини, до свободи. Наша ж
вітчизняна філософія є і філософія свободи. І шлях до цього –
культура. Радив би іще й іще раз перечитати даний гімн і вдуматися.
Вічний революціонер –
Вічний революціонер –
Дух, що тіло рве до бою,
Дух, наука, думка, воля
Рве за поступ, щастя й волю, Не уступить пітьмі поля,
Він живе, він ще не вмер.
Не дасть спутатись тепер.
Звернемося до праці І.Я.Франка "Наука і її взаємини з працюючими
класами". Тут аналізується розвиток історичної науки, проводиться
глибоке історичне дослідження, робиться висновок, що окремі люди
(королі, вожді і завойовники) ніколи не "робили" і не "роблять" історії,
а навпаки, історія витворила їх самих. Думка, що історію творять
окремі вожді створює у людей, за ним, "найдикіші" і "найпотворніші"
поняття про історію та історичну правду. Історичний розвиток
підлягає певним закономірностям. Великий поворот історичної науки
дав початок новій її галузі – історії культури.
1
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"Історичні дослідження зробили велетенський переворот в усій
історичній науці, бо: 1) замість визнавати рушіями історичного
поступу людства окремих завойовників і монархів, показали, що той
поступ і монархи, й завойовники разом з ним залежать від попередніх і
сучасних економічно-політичних відносин, що також усе людство в
своєму історичному розвитку підлягає певним природним сталим
законам, а не капризам і забаганкам окремих людей; 2) звернули
особливу увагу власне на ту, досі занедбану сторону історичної науки,
яка властиво є її серцевиною, – на розвиток економічних, політичних і
наукових відносин окремих народів. Той великий щасливий поворот
історичної науки дав початок новій її галузі – так званій історії
культури чи історії розвитку народів"1.
Наголошується, що вирішальною рушійною силою історичного
процесу людства є культура й особливо виділені ним два великі факти,
що надзвичайно важливі для поступу: винайдення письма й друку.
"В історії людства бачимо два великі факти, що дивують нас своєю
незвичною штучністю й одночасно так надзвичайно важливі для
поступу, як, мабуть, жодні інші. Цими фактами є: винайдення письма і
винайдення друку. Обидва ті факти стоять, як велетенські верстові
стовпи, на межах великих історичних епох"2.
Варто наголосити на тому, що І.Я.Франко зробив вагомий внесок у
філософію щодо розуміння сутності ідеалу як для розвитку індивіда,
так і взагалі для суспільного розвитку. У роботі «Поза межами
можливого» він узагальнив поняття ідеалу. Це є синтез бажань, потреб
і змагань як близьких, так і далеких, таких, що на перший погляд
лежать за межами можливого. Робиться узагальнення про те, що
тільки там, де ті ідеали живі, конкурують і розвиваються, маємо і
прогресивні результати. Ідеал як індивідуального, так і у сфері
суспільного життя є головною рушійною силою. У сфері суспільного
життя синтезом всіх ідеальних змагань є ідеал повного, нічим не
обмежуваного (крім добровільних концесій, яких вимагає дружнє
життя з сусідами) життя і розвою нації3.
Емансипацію людини, вільний її розвиток І.Я.Франко розглядав у
нерозривному зв'язку з повноцінним життям і розвитком нації «Все,
що йде поза рами нації, се або фарисейство людей, що
інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до
панування одної нації над другою, або хворобливий сентименталізм
фантастів, що раді би широкими "вселюдськими" фразами покрити
своє духовне відчуження від рідної нації»4.
Він розумів нездійсненність будь-яких ліберально-демократичних
соціальних програм на теренах роз'єднаної України і там, де панує
лише "демократія для багатих". Не випадково, що в його творах
1
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таврується соціальна несправедливість. Обґрунтовуючи ідеал
національної самостійності, він наголошував ..."не забуваймо ж, що
тисячні стежки, які ведуть до його осущення, лежать просто-таки під
нашими ногами, і що тільки від нашої свідомості того ідеалу, від нашої
згоди на нього буде залежати, чи ми підемо тими стежками в напрямі
до нього, чи, може, звернемо на зовсім інші стежки.
...Ми мусимо серцем почувати свій ідеал, мусимо розумом
уяснювати собі його, мусимо вживати всіх сил і засобів, щоб
наближуватись до нього, інакше він не буде існувати і ніякий
містичний фаталізм не сотворить його там, а розвій матеріальних
відносин перший потопче і роздавить нас, як сліпа машина"1.
У праці "Одвертай лист до галицької української молодежі"
наголошується, що ми мусимо навчитися чути себе українцями. І це
почуття не повинно бути голою фразою, а мусить вести за собою
практичні консеквенції2.
Здійснення національного ідеалу неможливе без розвитку
культури, без власних шкіл, без освіти і науки. Особливе значення в
цій справі надається плеканню рідної мови, без якої виховання народу
не може зробити бажаного поступу.
І.Я.Франко першим в українській історії вивів національну ідею з
міфологізо-ваного сприйняття на шлях персоналістської етики.
Питання прийняття людиною своєї національності як детермінанти
власної долі є проблемою морального вибору. Національна ідея є ідея
етична. Вона переводиться ним в екзистенційну, етико-антропологічну
проблематику. Оригінального екзистенційного смислу філософські
ідеї набули у творах "Похорон", "Мойсей", "Веснянки" та ряді інших.
Тут соціально-філософські проблеми осмислюються в моральноетичному, глибоко особистісному плані, невіддільному від
естетичного переживання життєвих ситуацій.
І.Я.Франко глибоко вірив у реалізацію національної ідеї, бачив для
свого народу ясну мету: незалежність і свобода. Геніальність
І.Я.Франка саме і проявилася в тому, що в складних умовах, коли
український народ перебував у лабетах імперій і імперські держави
намагалися розірвати (розшматувати) українські землі, він
обґрунтував теоретичний і практичний вихід, щоб створити
Українську державу. Він показав, що національна ідея має об'єднати
український народ у його титанічній роботі з примноження власної
культури, з створення і розвитку Української держави.
Але при ствердженні ідеалу національної самостійності
українського народу він ніколи в жоднім творі не говорить про якусь
його винятковість. Не протиставляє український народ іншим. За ним,
народи рівні і всі мають право на свободу, на вільний розвиток.
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І.Я.Франко один з перших у вітчизняній і зарубіжній філософії
системно розробляє проблематику праці. У нього однією з основних
ідей є та, що найбільшою цінністю на землі є людина як носій духу. А
дух є вічний революціонер. Духовний світ людини є найдорожчим
надбанням. А праця – єдине, що здатне творити і вдосконалювати
душу людини, вселяти в неї найкращі почуття. У духовну силу
перетворюється та праця, в якій живе громадянська свідомість.
Головний закон людяності він формулює таким чином: праця – добро,
неробство – зло. Він наголошує, що, на жаль, сама людина підламує
собі крила духовності, втрачає потяг до ідеалу, стає жертвою
ледарства, песимізму, байдужості.
Проводячи багатогранні дослідження та аналізуючи праці естетиків
і психологів, І.Я.Франко зробив суттєві узагальнення щодо
естетичного процесу, ролі інтуїції у творчості і загалом психічної
діяльності людини. Його узагальнення в естетиці стали теоретичною
основою творчості. Він вперше впровадив розроблену ним концепцію
двох взаємозв'язаних і взаємообумовлених рівнів психіки людини:
свідомого і позасвідомого ("верхня" і "нижня" свідомості).
У "глибокій криниці нашої душі" ("нижній" свідомості)
нагромаджуються і зберігаються здобутки культури людського роду та
індивідуального досвіду. Діалектика свідомого і позасвідомого
суперечлива. Здобутки культури і досвіду самими різноманітними
шляхами впливають як на поведінку, так і на життєдіяльність людини.
Вивчаючи дані проблеми, він намітив підходи щодо подальших
філософсько-антропологічних
та
філософсько-культурологічних
досліджень.
Необхідно наголосити і на наступному. Франківська філософія
породила надзвичайно актуальну і важливу ідею людського буття. За
нею, у своїх думках, уяві, ілюзіях, почуттях, у муках свого сумління,
творчості і самотворчості людина є носієм вічності.
Звідси у духовній сфері існує людська різноманітність до
безкінечності. Це робить людей несхожими, самобутніми.
Самобутність людського буття є найдорожчим суспільним багатством.
Саме це є основою для єдності людей, для віри, надії, любові, краси і
свободи.
Випливає і наступне питання. І.Я.Франко – атеїст? При цьому
часто цитуються уривки з окремих творів, наприклад, "Товаришам з
тюрми":
Ми ступаєм до бою нового
Не за царство тиранів, царів,
Не за церков, попів ані бога,
Ні за панство неситих панів.
У праці "Мислі о еволюції в історії людськості" він аналізує
розвиток всесвітньої історії, становлення світоглядних ідей. У
дев'ятому розділі даної роботи наголошується на тому, що чим на
нижчім щаблі розвитку стоять люди, тим упертіше думка їх йде в
позаприродний, позасмисловий світ. Живучи під досить важким гнітом
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матеріальних умов, людина створює самі різноманітні ілюзії (міфи).
"Живучи під найтяжчим гнітом матеріальних условин, вони творять
тисячі казок про душі і духів, про почвар і богів. Ціле їх життя земне
починає бути залежне від істот неземних, т.є. прямо від витворів їх
власної фантазії. Увільнення людськості від тої самими людьми
сотвореної власті – се процес дуже довгий і тяжкий, він триває до
наших днів, і ми не діждемося його остаточного і безповоротного
рішення"1.
Логіка міркувань щодо атеїстичних поглядів І.Я.Франка була
поширена, виходячи з осмислення і реальності, і подібних висновків
мисленника за "єдино правильною" філософією. Але ж кожне слово,
кожне речення сприймається кожною людиною по-своєму. Кожна
людина в кожне слово вкладає свій зміст. Знову ж таки стверджую, що
його погляди носять раціоналістичний характер. І у творчості, і в
особистому житті можна досить добре прослідкувати толерантне
відношення І.Я.Франка до релігії, важливість для людини мати в серці
Бога. Бог є віра, надія, любов, краса, свобода. Це ж і є філософія серця,
рідна наша українська філософія!
Становлення філософії І.Я.Франка проходило суперечливо. Проте в
усі періоди його творчості спостерігається такий підхід. Так, взяти у
ранньому періоді (середини 1870-х рр.) твори "Коляда" і "Хрест
чигиринський". Тут він намагається збагнути дійсність, виходячи з
високодуховних народних колядок і під символом хреста. Під кінець
ХІХ ст. його кредо стало "царство боже" на землі, а людські щастя і
свобода, виборені, а не вимолені. На початку XX ст. він зробив
висновки про пріоритетність духу над матеріальним та про те, що
цінності духу примножуються рухом до окресленої високої мети. Його
герой Мойсей кличе насамперед український народ стати "кормильцем
духа", цим злитися з Богом та досягнути вічності, як реальності. Так
має підходити і кожен народ.
У роботі "Радикали і релігія" І.Я.Франко роз'яснює, з точки зору
раціоналістів, розуміння сутності релігії і відношення до неї. Він
вважає, що релігія є віра в "обдаровані вищі сили", віра в наявність
вищої сили в людині, що людина має наближатися до вищої сили, до
досконалості. До релігії належить чуття, любов до вищої сили і до
інших людей, любов до добра і справедливості. До релігії відноситься
за ним і добра воля, постанова жити й самому так, щоб наближувати
себе й інших до тієї вищої сили.
"Ми, радикали, заявляємо явно і одверто: так, ми раціоналісти, ми
хочемо у всіх справах, отже і в справах релігії, поступати розумно, як
личить розумним і просвіченим людям. ...ми твердо переконані, що розум
і просвіта не суперечні релігії і правдивій релігійності, але противно,
мусять бути їх головною основою. Темний, дурний і тупий чоловік не
може бути правдиво релігійним"2.
1
2

Там само. – С. 124.
Там само. – С. 271.
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Постає питання про те, чи був І.Я.Франко релігійною людиною.
Виходячи з аналізу спогадів його знайомих, випливає позитивна відповідь.
Представник "гуцульської школи" в польській літературі Станіслав
Вінценз у власній садибі на Коломийщині встановив перший у світі
пам'ятник І.Я.Франку, на якому було зроблено напис словами з "Мойсея":
«Вірую в силу духа...» За свідченням знайомих, очевидців Іван Якович не
тільки приятелював із священниками, а й ходив до церкви, приймав святе
причастя, співав на крилосі до служби божої. Він вважав, що релігія
сприяє розвитку культури, що вірне й безкорисливе служіння народові є
різновидом служіння Богові1. Марксизм же вважає, що релігія є опіум
народу.
Таким чином, І.Я.Франко зробив вагомий внесок у скарбницю
вітчизняної і зарубіжної філософської думки. Франківська філософія є
філософією раціоналізму. Вона є сьогодні методологічною основою для
трансформації суспільних відносин, удосконалення суспільно-економічної
практики в Україні, розвитку взаємовідносин з іншими народами і
державами.

Герасимова Е.М. (Чернігів)
СТИЛЬОВА ПОЛІФОНІЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
ПРОЯВУ ЕКОНОМІЧНОГО БУТТЯ
В УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ
ДИСКУРСІ
З’ясовується, що єдиним методологічним підходом у розмислах
українських мислителів різних історичних епох є філософське
«схоплення» всієї множини економічних явищ в їх реальної цілісності,
організації та системності, тому стиль мислення у національному
інтелектуальному дискурсі стає універсальним зв’язком економічного
знання зі світоглядом в цілому, що створює теоретичні умови
дослідження існування і прояву економічного буття того чи іншого
народу. Стильова поліфонія інтерпретації прояву економічного
буття в українському інтелектуальному дискурсі та аналіз його
аксіологічних трансформацій в системі сучасних матеріальновиробничих відносинах стає детермінантою ідеї економічного
поступу України та оформлюється у русі поглибленого осмислення її
гуманістичної парадигми та фундаментальних духовних засад.
Філософсько-теоретичне осмислення такого складного та
багатовимірного феномену, яким є сучасне економічне буття, ініціює
створення нових творчих методик та моделей його пізнання. Більшість
концепцій класичної економічної науки, котрі історично базувалися на
конкретних типах раціональності, оберталися навколо абстракції
1

С. 12.

Франко І. Сотворення світу / Передм. В.Ф. Погребенника. – К.: Обереги, 2004. –
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«чистої гносеологічної свідомості», головним змістом якої було
принципове пізнання світу та адекватність істинності її теоретичних
моделей об’єктивної дійсності. Такий гносеологічний підхід формував
не тільки основні параметри проблемного поля класичної економічної
парадигми, а й відповідний комплекс методів, принципів та категорій.
Поступове вдосконалення інструментально-методологічних схем
економічного знання призвело до безапеляційного втручання наукової
свідомості в різноманітні форми соціальної діяльності та культури,
стало одним із факторів радикального розриву з національними
господарськими традиціями в економічному поступі певного народу,
охоплювало та негативно впливало на ті сфери діяльності, які
іманентно включають у себе здатність до перетворення, безперервне
продукування нової інформації та відкидання стереотипів у процесі
мислення.
Вирішення такої глибинної теоретико-методологічної суперечності
економічного знання відбувається в ситуації сучасних модифікацій як
економіко-господарського, так і соціокультурного середовища, в
рамках якого з’ясовується неспроможність технократичної стратегії
соціально-економічного розвитку та пріоритету утилітарнопрагматичної цінності прогресу компенсувати зростаючі втрати в
дискурсі смислу і цілей новітніх трансформацій, їх людинознавчого та
аксіологічного виміру. Актуальним стає процес формування нових
вимог до наукових інновацій соціально-економічних наук, їх широкого
впровадження в структуру економіко-господарських відносин,
матеріального та духовного виробництва, відповідно, змінюється
характер історичної динаміки філософсько-методологічних концепцій
пізнання економічного буття, у яких простежується тенденція
формування своєрідного інтелектуального стилю та способів його
прояву, у структуру яких обов’язково включаються світоглядні
ціннісні компоненти.
Активне використання в сучасних наукових дослідженнях
культурологічних та герменевтичних методик як соціокогнітивного
феномену, стимулювало процес пошуку та обґрунтування таких
понятійних структур, які б давали змогу зафіксувати реальну
багатовимірність соціально-економічних наук, їх заглиблення у
конкретні соціальні та історичні контексти. Одними з таких
понятійних структур стають «стиль», «стильові особливості», «наукові
образи», «світоглядні детермінанти» тощо. Незважаючи на певну
метафоричність, суб’єктивність та полісемантичність даних понять,
вони дають можливість достатньо адекватно визначати як предметні,
методологічні,
так
і
соціально-ціннісні
характеристики
складноорганізованих об’єктів теоретико-філософського аналізу.
Отже, поділ економічного буття на матеріальну або ідеальну сферу
зі всіма відповідними складовими не створює умови для цілісного
дослідження як сучасного стану суспільної економіко-господарської
практики, так і для з’ясування її історичної матричної структури, тому
соціально-виробнича
взаємодія
людей
вимагає
додаткових
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характеристик: «кожна епоха є цілістю, системою рухів та змін, які
мають якийсь спільний напрям; кожна епоха має своє обличчя, свій
власний характер, свій «стиль»1 – як бачимо, мозаїка економікогосподарських відносин, що складаються між людьми певних
історичних епох, їх діалог у системі різних економічних культур,
релігійних та духовних сферах, створює таке полотно мережива, яке у
філософській методології можна визначити терміном «стиль». У
традиційному філософському підході поняття стилю дійсно
перегукується з поняттям «духу епохи», але в сучасній системі
руйнування абсолюту універсального мислення, появі нових
комунікативних практик, ситуація поліваріативності методологічних
засобів – концепт «стилю» набуває нової категоріальної визначеності,
стає одним із методологічних способів пізнання особливостей і
характерних рис національного економічного знання та господарської
діяльності людей.
Дослідження ефективності прояву економічного буття за
допомогою статистичних та інших кількісно-якісних показників
економічної сфери діяльності обмежує не тільки його соціокультурний
сенс, що включає в себе систему професійних знань і навичок,
економіко-господарські норми, цінності і символи, які є необхідними
для виконання економічних ролей, а порушуються основні засади
самореалізації та трудової мотивації індивіда: зникає взаєморозуміння
між діючими суб’єктами у сфері економічної культури та психології,
тобто відбувається процес деформації структур життєдіяльності
людини. Зазначене методологічне положення безпосередньо
стосується сучасного рівня дослідницької бази економічних наук та їх
системи інформованості, але враховуючи, що практично до кінця
ХVІІІ ст. засоби економічного аналізу та наукові системи кількісних
характеристик були практично відсутніми, то виникає проблема
дослідження життєвих економічних структур за допомогою іншого
методологічного інструментарію. Таку реальну можливість створює
дослідження процесу формування національного стилю економічного
мислення, що фіксує та враховує багатоваріантні інтерпретації прояву
економічного буття, як способу його наукового відновлення та аналізу
цілісної моделі в українському інтелектуальному дискурсі, бо саме
така поліфонія стилю створює можливість оригінального прочитання
економіко-господарського життя нашого народу та врахування
специфічних національних рис поступу та перетворень у сучасному
глобалізованому світі економіки.
Українська соціально-філософська думка приділяла достатньо
уваги формулюванню та вирішенню актуальних питань проблемного
поля економічного буття на засадах функціонування національного
економічного стилю мислення: проблемі еволюції та надання
категоріального
характеру
структурному
поняттю
«стиль»
1

Чижевський Д. Культурно-історичні епохи. – Augsburg; Montreal, 1978. – С. 7.
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присвячують свої роботи таки відомі українські автори як
Огородник І.В., Парахонський Б.А., Литвинов О.М., Чечель Н.П.,
Ушкалов Л. тощо; питання загальної теорії стилів розглядаються у
творах багатьох зарубіжних авторів Винкельмана І., Гегеля Г.,
Шпенглера О., Ротшильда Л., Аверинцева С.С., Лихачова Д.С.,
Лосєва А. та інших вчених; актуальні проблеми історії розвитку
національної економічної думки України вирішуються у працях таких
вчених-економістів як Злупко С.М., Леоненко П.М., Коропецький І.С.
тощо; питанням сучасної методології соціально-економічного пізнання
присвячені монографії Мочерного С.В., Арутюнова В.Л.,
Мазаракі А.А.
Базовими для даного дослідження стали праці теоретикометодологічного рівня таких відомих українських філософів як
Горський В.С., Попович М. В., Кримський С.Б., Бичко І.В.,
Нічик В.М., Шевченко В.І., Андрущенко В. П., Михальченко М.І.
тощо. Безпосередніми першоджерелами при вирішенні зазначених в
публікації
проблем
є
твори
Оріховського-Роксолана
С.,
Вишенського І., Прокоповича Ф., Могили П., Барановича Л.,
Галятовського І., Сковороди Г., Подолинського С., Пулюя І., ТуганБарановського М., Зібера М., Вернадського І., Грушевського С.М.,
Куліша П., Франка І., Драгоманова М., Чижевського Д. та інші роботи
відомих українських мислителів різних історичних епох.
Водночас на сьогодні немає ґрунтовних соціально-філософських
досліджень, у яких би з урахуванням національної специфіки та
наукової оригінальності інтелектуальних доробок українських
мислителів різних економічних епох аналізувалися соціокультурна та
духовна сфери економіко-господарських відносин та способи їх
прояву в системі наукових знань. Вважають, що теоретична система
економічного знання формується в період розвитку капіталізму на
Заході, але коріння специфічності економічного буття на нашій
території дотепер має своє невивчене походження, тому метою даної
статті є дослідження стильової поліфонії інтерпретації прояву
економічного буття в українському інтелектуальному дискурсі, де
головною методологічною умовою є необхідність урахування
оригінальних
світоглядних,
дослідницьких,
соціальних
та
психологічних аспектів дослідження українського соціокультурного,
ціннісного та наукового контексту економічного буття.
Економічне буття – це така сфера буття людини, що акумулює в
собі основні форми власної життєдіяльності, зокрема економічногосподарську. Саме вона є сукупним носієм загальної економічної та
соціальної системи, відтворювачем господарського життя. Загалом уся
економічна наука ставить завданням створити таку теорію, у якій
визначальні структури економічного буття витлумачувалися б як
форми діяльності, спілкування і самореалізації людей, наприклад, у
книзі «Розколота цивілізація» В. Іноземцев пропонує класифікувати
тип суспільного устрою, у тому числі й економічного, за таким
критерієм як характер життєдіяльності людей на різних історичних
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етапах. Він обґрунтовує наявність принаймні трьох великих
цивілізаційних епох: перша – доекономічна, коли головною виступала
трудова активність, яка давала змогу індивіду протистояти світу у
боротьбі за виживання, другою була економічна, котра базується на
праці, як осмислених діях задля забезпечення комфортного і
безпечного середовища проживання і третя, постекономічна, епоха
почала проявлятися в останні десятиліття через зміну спрямування
життєдіяльності людства, яка витлумачується автором як творчість.
Спираючись на зазначені підходи, ми знову повертаємося до положень
діалектико-матеріалістичної теорії пізнання про те, що основи
життєдіяльності нації як людської спільноти базуються на об’єктивних
законах розвитку економіки, соціокультурні і філософсько-світоглядні
фактори динаміки теоретичних знань розглядаються в контексті логіки
наукового прогресу, які визначаються не тільки соціальними
причинами, а й онтологічно значущими законами існування об’єкта.
Якщо повернутися до марксистської концепції науки як специфічної
галузі духовного виробництва та об’єктивно-істинної системи знання,
то вона також включала і пропонувала системні дослідження сфери
економічного
буття
у
поєднанні
предметно-онтологічних,
методологічних та соціально-світоглядних аспектів. Одним із
можливих направлень реалізації такої системної інтенції діалектикоматеріалістичної
методології
науково-економічного
пізнання
пов’язувалося з поняттям «образу науки». За допомогою даного
поняття фіксувалися основні характеристики конкретно-історичного
типу наукової свідомості, тобто методологічні, об’єктивно-предметні,
соціально-ціннісні особливості формуються у деякий аксіологічний
контекст, на формування якого впливають не тільки індивідуальноособистісні уподобання автора або тієї чи іншої філософськосвітоглядної концепції, а й загальні об’єктивно значущі параметри
соціально-наукового буття того чи іншого історичного періоду.
Якщо звернутися до світоглядної детермінації динаміки сучасного
наукового економічного
пізнання, пропонується
аналітичне
розмежування не тільки теоретичного знання, а й сфери його
метатеоретичних умов та засад. Значення і продуктивність такої
аналітичної орієнтації необхідно підкреслити ще й тому, що широкий
сегмент прояву економічного буття протягом свого історичного
існування був пов’язаний не тільки з матеріально-кількісними
показниками ефективності, а й із специфічним образно-асоціативним
стилем інтерпретації форм його прояву, тому «стиль» на відміну
«образу науки» включає в себе предметну специфіку і характеристики
конкретної сфери пізнання, традиційні особливості об’єкта
дослідження, різноманітні способи та форми прояву визначеної сфери
буття на заданій історичній території. Аналізуючи категорію «стиль» у
філософсько-методологічному аспекті і досліджуючи різні форми
практичного мислення у сфері пізнання, мови і культури,
Б. Парахонський зазначає: «У своєму категоріальному, філософськотеоретичному статусі стиль можна розглядати як особливий ракурс
432

Україна – філософія

бачення, спосіб фіксації і членування практичної реальності мови,
культури, пізнання… До кола проблем, які потребують вивчення,
належать питання співвідношення стилю і світогляду в їхній
історичній взаємодії, стилю мислення і наукової картини світу,
питання організації знання у концептуально-теоретичну цілісність і
т.д.»1 – тому, проводячи соціально-філософський аналіз сфери
економічного буття доіндустріальної епохи з’ясовується, що дослідник
досить часто вимушений звертатися до джерел, які носять
специфічний некласичний науковий характер викладу. По-перше,
економічні знання починають оформлюватися за науковими
правилами Нового часу лише у ХVІІІ ст., до цього історичного періоду
вони мали поліваріантні прояви свого існування. По-друге, базове
поняття «вчений-економіст», який починає розглядати економічні
засади суспільства як однорідну реальність, з’являється лише у ХІХ ст.
і взагалі не передає тих смислових навантажень, властивих
мислителям попередньої доби. Наступною додатковою складністю у
розумінні безпосередньо українського економіко-господарського буття
була як семантична оригінальність та мовний виклад текстів
вітчизняних мислителів того чи іншого історичного періоду, так і
самого стилю мислення, який функціонально пов’язаний із суспільною
діяльністю індивіда, у якому виражаються світоглядні настанови і
переконання, відбиваються культурно-історичні засади та уявлення
певної епохи. «Саме стиль періоду найкраще відображає мистецьку і
соціально-політичну історію епохи, особливості національного стилю
– характер нації, неповторність індивідуального стилю – унікальність
особистості та її приналежність часу і місцю. Стиль виступає як
естетична домінанта, своєрідний метаобраз, із семіотичної «матриці»
якого «зчитується» соціокультурний «текст» за допомогою
віднайденої нами семіотичної мови стильоцентризму»2 – тому
результатами прояву економічного буття є не тільки матеріальновиробничі показники ефективності виробничої життєдіяльності людей
того чи іншого історичного періоду, а й ті знаки або символи, що
мають різний характер прояву в інтелектуальному дискурсі
суспільства. Одним із таких варіантів прояву постають тексти
мислителів відповідної доби, саме в них фіксуються інтелектуальні
здобутки у сфері економічного знання та створюється можливість
уречевлення енергії людей в результатах трудової діяльності.
Безпосередній образ мислителя, його індивідуальне світосприйняття
концентрує у вигляді особистого інтелектуального дискурсу
взаємовідношення між матеріалізованими структурними елементами
функціонування економічного буття та багатоваріантністю способів
1
Парахонский Б. Стиль мышления: Философские аспекты анализа стиля в сфере
языка, культуры и познания. – К.: Наукова думка, 1982. – С. 3-4.
2
Чечель Н.П. Повертаючи стиль: філософсько-антропологічний дискурс української
видовищної і драматичної культури від початків до ХVІІ ст. – К.: Вид-во ПАРАПАН,
2004. – С. 6.
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його прояву та існування в реальному життєвому часопросторі того чи
іншого народу, тому такий дискурс набуває форми стилю і виступає у
філософсько-антропологічному значенні.
Зміст такого значення формується на принципах теоретиконаціонального характеру таких як антропоцентризм, де в центрі
розмислів філософії економіки знаходиться людина зі своїм особистим
ставленням до світу матеріальних речей та економіко-господарських
відносин у суспільстві; етноцентризм, який формалізує свiтогляд i
культуру даного народу, дає можливість зрозуміти особливості
економічної культури і психології інших народів, запозичити у них те,
що є важливим i необхідним для розвитку власної національної
економіки; екзистенцiйно-плюралістичне бачення світу уособлює
собою зверненість до індивідуально-неповторного сприйняття людини
та множинність світобачення, дає розуміння змістовності економікогосподарської діяльності, надає можливість з’ясувати джерела різних
економічних поглядів, прослідкувати зміни, що відбуваються у
господарському житті людини, дослідити ту культурно-національну
основу, яка надає своєрідність матеріально-виробничим відносинам;
автохтоннiсть, як спосіб існування ідей філософії економіки в
етногенезі, тобто в процесі безперервного, постійного проживання
певного народу на даній території формується відповідна система
архетипів життєдіяльності, яка слугує «каркасом» для будівництва
всього національного господарства країни; «філософія життя» стає
теоретичною гармонією між свободою вибору особи та необхідності
взаємодії в системі виробничо-господарських зв’язків, а також процесу
синтетичного поєднання економічних світоглядних засад, заснованих
внаслідок «зустрічі» в Україні економічних культур Сходу i Заходу;
т.зв. «антеїзм», як зв’язок історичної території, пам’яті i міфології,
причому зв’язок не як суто географічне уявлення про українську
землю, а як духовне поняття; відомий принцип «кордоцентризму», як
ідея домінування глибинної людської духовності над формальним
логіко-раціональним мисленням, орієнтує на те, що всяке суще i весь
матеріальний світ мають серце «бездонно» духовний центр та творчу
засаду, яку люди позначають різними символами, щоб розрізняти
видиме i невидиме.
Отже, на відміну від розробок літературно-філологічного
характеру, поняття «стиль» у соціально-філософському аналізі набуває
нового змісту. Стиль економічного знання в системі української
соціальної філософії аналізується як властивий теорії інтелектуального
дискурсу просторової і часової форми руху її змісту, основним
виміром цінності якого є смисл. Категорія смислу конституюється
думкою і сприймається завдяки часопросторовій характеристиці, котра
виражається коливаннями функціонування самої теорії. Останнім
елементом ритму виступає своєрідне «атомарне висловлювання»,
тобто найелементарнішою одиницею викладу теорії є «частина
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періоду» формування думки або «найкоротша частина мови, яка має
якийсь смисл»1. Теоретичне знання, з погляду Ф. Прокоповича, має
обґрунтований стиль викладу і цінність для людей тоді, коли містить
якийсь потрібний їм смисл. Таке буває тільки тоді, коли всі думки
узгоджуються між собою із змістом пізнавальних процедур та зі
змістом предмета дослідження. «Стиль, – підкреслював Прокопович, –
повинен служити справі і бути таким, якого вимагає ця справа»,2 –
тобто стиль теорії залежить не від предмета, а від дослідника, його
вміння логічно мислити, «схоплювати» суть дійсності та текстологічно
структурувати свої думки.
Загальні особливості стилю інтерпретації економічного буття у
формі знань на території України починають формуватися в епоху
Середньовіччя та на початку Нового часу. Специфіка даного
історичного періоду залишає відбиток на всі форми прояву
економічної думки, котра полягала у переплетенні та поєднанні
раціонально-понятійних і символіко-художніх форм. Репрезентували
економічну думку цього часу, як правило, у своїх творах церковні
діячі. До таких особистостей у період формування просвітницької
економічної думки в Україні наприкінці ХVІ – середини ХVІІІ ст.
належать С. Оріховський-Роксолан, І. Вишенський, К. ТранквіліонСтавровецький, П. Могила, Л. Баранович, І. Гізель та багато інших,
саме їхня духовна спадщина створює теоретичну основу формування
парадигми власного національно-смислового поля економічного
поступу. З точки зору культурологічних засад у цей період формується
стиль українського бароко, де перевага надається образносимволічним формам, властивим як християнству, так і язичництву:
«Поєднання символів української міфології, християнства, положень
філософії античності, ідей києво-руської доби, західноєвропейського
Ренесансу, Реформації та Просвітництва, – таке складне «мереживо
думок» було формою осягнення світових і місцевих проблем, історії і
безпосереднього людського буття, пізнавання речей та обґрунтування
цінностей»3.
Україна у той час славилася високим інтелектуальним рівнем
насамперед своїх духовних представників, але, ясна річ, що вони не
мали можливості створювати економічні твори у вигляді сучасних
наукових розвідок, оскільки економіка тоді не була окремою сферою
досліджень. Але роздумуючи над темою суспільних господарських
порядків, над справами людського побутування, вони не могли
обминути економічних процесів і явищ, не висловити їх розуміння.
Саме тому йдеться про їхні наукові розвідки, які треба оцінювати не
лише через призму використання сучасних економічних понять і
1
Прокопович Ф. Філософські твори: У 3-х т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 1. –
С. 252.
2
Там само. – С. 266.
3
Шевченко В.І. Нарис філософської думки Чернігово-Сіверщини (ХІ – початок
ХVІІ). – К.: Стилос, 1999. – С. 61.
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категорій, що починають набувати свого змісту саме в цей історичний
період, а й сукупності тих чинників і відносин, які створювали
економічне буття і матеріальний добробут людей, наприклад, категорії
«ціна», «власність», «праця», «позика» тощо. Економічні роздуми
мислителів цієї доби вирізняються оригінальним стилем інтерпретації
економічного буття у вигляді богословської полемічної літератури, яка
переплітається зі схоластичним тлумаченням догматів віри, але в той
же час мають характер вільних роздумів проповідницького характеру
та специфічні форми викладу, такі як трактати, діалогічні тексти,
художні твори, вірші, панегірики, драматичні твори, також політикоділове листування, звернення до світських і духовних правителів тощо.
Символіко-художня форма уособлення прояву економічного буття
набувала способів реалізації вже освоєних під час навчання методів
осягнення дійсності, що будувалися за законами і правилами
складання тексту, таких його різноманітних форм як граматика,
риторика і поетика, з одного боку, та законами логіки, як діалектика,
що спирається на метафізичні принципи і категорії мислення, – з
іншого. Окремою сферою прояву економічного буття в
інтелектуальному дискурсі українських мислителів було створення
досвідно-практичних схем господарських знань, а суттєве значення
мало те, що раціональні філософсько-економічні погляди досить часто
створювали контекст політичних рішень та їх аргументацій, причому
ми маємо враховувати вплив багатьох тих історичних і політичних
подій на нашій території, що суттєво уповільнювали процес виділення
економічного знання в окрему науку порівняно з країнами Західної
Європи.
Максимальне піднесення стилю та мови шляхом скорочення
висвітлення історичних, побутових, військових умов тощо, а також
самої економічної термінології у повному обсязі віддзеркалювало
прагнення українських мислителів знайти загальне і вічне в
конкретному і плинному, нематеріальне в матеріальному, такі
прийоми доведення християнських істин у всіх явищах життя давали
змогу руйнувати матеріальність світу, підняти події життя діючих осіб
над буденністю, розглянути їх під знаком вічності. Отже, створення
емоційного настрою самим текстом, його ускладнення підвищує його
вищу «істинність», де плинність усього матеріального й тілесного при
повторності та вічності всіх духовних явищ стає не тільки
світоглядним принципом, а водночас і принципом певного
стилістичного способу прояву та формування знань. Зазначимо, що
складається парадоксальна ситуація: змістовними передумовами
такого стилю стає нове ставлення до людини, визнання її цінності та
індивідуальних переживань; статичність опису зазнає динамічних
зрушень, але певний час характер самого стилю залишається
абстрагуючим, тобто більшість уваги прикута до «абстрактного
психологізму»,
що
пов’язано
насамперед
з
релігійним
світосприйняттям, тому однозначно окреслити сферу економічного
знання неможливо, оскільки аналітичні категорії, що входять до його
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складу – свобода вибору, уподобання, обмеженість ресурсів тощо – є
за значенням свого застосування універсальними.
Для сучасного стилю економічного знання характерна подальша
математизація наукового пізнання, зростання евристичної ролі
принципу симетрії, принципів інваріантності, комп’ютеризації
простоти, посилення аналізу суб’єктних станів об’єктів, застосування
методів моделювання, конструктивно-технологічних та системноструктурних підходів, перехід від вивчення наявної форми речей до
відкриття можливих їх станів, від механістичного однолінійного
розуміння причинно-наслідкових відношень до ймовірно-гіпотетичних
тенденцій дійсності тощо, але стиль певної епохи виражається не
тільки через зазначені вище методи та алгоритми, а й через таке
поняття як парадигма, що з грецької дослівно означає «приклад, зразок
для словозмінювання», за допомогою якого можна отримувати новий
вислів, а отже, і новий сенс.
Отже, стрімкість трансформації економічних знань, самої
економіки як сфери діяльності людини, явно відчувається при
порівнянні
та
аналізі
праць
С.
Оріховського-Роксолана,
І. Вишенського, К. Транквіліона-Ставровецького, П. Могили,
Л. Барановича, І. Гізеля, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди та наукових
досліджень С. Подолинського, І. Пулюя, М. Туган-Барановського,
М. Зібера, Вернадського І. та багатьох інших українських вченихекономістів сучасного періоду, причому з’ясовується той факт, що
єдиним у дослідженні економічного буття є філософське «схоплення»
всієї множини економічних явищ у їх реальній цілісності, організації
та системності, стиль мислення в національному інтелектуальному
дискурсі стає універсальним зв’язком економічного знання зі
світоглядом загалом, що створює теоретичні умови дослідження
специфіки економічного буття того чи іншого народу.
Суспільство звертається до філософсько-методологічного аналізу
сфери економічного буття, коли для нього неясні перспективи
суспільного поступу, коли воно має потребу в реформації існуючої
системи соціально-економічних зв’язків, коли йому потрібні новітні
засоби активізації людських ресурсів, які включають у себе
використання позаекономічних стимулів. Багатоваріантність стилю
прояву економічного буття випливає з необмеженого простору
смислів, відповідно, і соціокультурних засад, а тому втрата орієнтації у
смислоутвореннях завжди призводить до деформації традиційної
системи цілей і цінностей економічного буття, притаманних
українській спільноті, підвищує вірогідність прояву в суспільних
відношеннях помилок та утопій. Саме тому стає необхідним пошук
особистих, своєрідних форм організації економіко-господарської
діяльності у самому широкому значенні цієї категорії, для кожної
національної соціально-економічної системи, з урахуванням
історичних, часових, просторових та інших внутрішніх та зовнішніх
факторів.
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Питання перспективи національного економічного розвитку
України – це філософсько-теоретична проблема розробки економічногосподарського світогляду, аналіз багатосторонніх зв’язків, що
виникають між різноманітними умовами і формами людської
життєдіяльності. Це такий стиль мислення, що присутній там, де, на
перший погляд, все підпорядковано лише матеріально-виробничим,
соціальним і політичним факторам, але він має пронизувати всі
сторони суспільного життя, це невелика кількість варіантів суспільної
поведінки, а внутрішній принцип господарської поведінки народу,
який інтегрує всю множинність різнорідних форм людської поведінки,
тому ідея економічного поступу оформлюється в напрямі поглиблення
осмислення її гуманістичної парадигми, фундаментальних духовних
основ, однією з детермінант якої є подальше дослідження стильової
поліфонії інтерпретації прояву економічного буття в українському
інтелектуальному
дискурсі
та
аналізі
його
аксіологічних
трансформацій у системі сучасних матеріально-виробничих
відносинах.
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УКРАЇНА – ПРАВО

Спінулова В.В. (Кременчук)
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБ’ЄКТНОГО
ТА СУБ’ЄКТНОГО СКЛАДУ ЦИВІЛЬНИХ
ПРАВОВІДНОСИН ЗА «ПРАВАМИ, ЗА
ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ
НАРОД» ТА СУЧАСНИМ ЦИВІЛЬНИМ
КОДЕКСОМ УКРАЇНИ
У статті досліджується Кодекс 1743 р. «Права, за якими судиться
малоросійський народ» як пам’ятка правової культури українського
народу. Аналізуються правові норми Кодексу та сучасне цивільне
законодавство України в порівняльному аспекті. Акцентується увага на
спільних та відмінних рисах в українському законодавстві XVIII ст. та
чинному цивільному законодавстві України.
Наявність власної держави – це домінуюча риса історії більшості
народів, на жаль, таке правило не можна застосувати до українців. Наші
невдачі у спробах здобути незалежність і самостійність складають один з
аспектів національного досвіду. Тому українське минуле має бути
предметом постійного глибокого вивчення й аналізу, не пропускаючи
жодного факту, жодного документа, жодної сторінки. А досвід, отриманий
під час вивчення, має бути обов’язково використаний.
Право – це важлива суспільно-історична цінність. Воно є невід’ємним
атрибутом національної культури. Правові цінності – це органічна частина
культурної спадщини українського народу. Вони втілені в письмових
документах, що дійшли до нас із минулого, виступають як важливе
історико-правове надбання, є правовими пам’ятками. Ці пам’ятки дають
змогу простежити витоки національного права, його зв'язок з історією
суспільства і культури.
Правова культура здавна цілком справедливо вважається важливою
складовою загальної культури суспільства, ознакою його цивілізованості
та гуманності, мірилом гармонії між особою і державою. Про рівень
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правової культури українського народу промовисто свідчать створені
впродовж його багатовікової історії правові пам’ятки, багато з яких
сьогодні широко відомі в усьому світі.
Ці документи створювалися в різні історичні епохи і з різними
політичними намірами, їх життєспроможність і вплив на українське життя
суттєво відрізнялися, але за всіх обставин кожний із них посідає своє,
лише йому притаманне місце в історії українського права, є невіддільною
частиною правової спадщини.
Особливо важливими як за значенням, так і для вивчення в Україні
сьогодні є «Права, за якими судиться малоросійський народ», Кодекс,
створення якого завершилося 254 роки тому, в 1743 р., а робота по
складанню проекту тривала 15 років. «Права, за якими судиться
малоросійський народ» цікаві для нас не тільки як юридичний документ, а
й як важливе джерело для вивчення суспільного життя українського
народу часів Гетьманщини. Неможливо вивчати Україну-Гетьманщину,
зрозуміти всю велич і трагедію подій XVIII ст. в Україні відособлено від
знаменитого Кодексу 1743 р. Не можна не брати до уваги й те, як зростає
інтерес людей до своєї історико-правової спадщини в умовах
національного і духовного відродження. Це перше, що визначило
актуальність обраної нами теми. Україна розбудовується як правова
держава, відбувається кодифікація найважливіших нормативно-правових
актів, будь-який досвід має бути використаний, це наступний важливий
момент. «Права» – це етапна подія у становленні української правової
системи. Як уже було зазначено, Кодекс став результатом майже 15-річної
праці кращих правознавців Гетьманщини і відображає здобутки
вітчизняної правової думки. По-третє, так сталося, що «Права, за якими
судиться малоросійський народ» мало вивчені істориками і правознавцями
як минулих XIX ст. і XX ст., так і сучасного ХXI ст., на відміну,
наприклад, від Конституції Пилипа Орлика, Литовських статутів та інших
пам’яток правової культури.
У XIX ст. тільки О.Ф. Кістяківський у 1874 р. під час Археологічного
з’їзду натрапив на один із списків «Прав». Це стало поштовхом до видання
тексту цієї пам’ятки окремою книгою. Сам же текст Кодексу 1743 р. після
видання О.Ф. Кістяківським жодного разу не перевидавався і зараз ця
збірка відома тільки вузькому колу фахівців. Кодекс після
О.Ф. Кістяківського
досліджували
українські
вчені
І. Теличко,
М. Слабченко, М. Василенко, М. Чубатий, А. Яковлєв, В. Месяц, А. Ткач
та інші. Ним займалися польські вчені Ю. Бардах, Л. Паулі, литовський
правознавець В. Рауделюнас. У І пол. ХX ст. український громадський і
політичний діяч, історик і правознавець, основоположник української
історико-юридичної науки М. Василенко, розглядав у своїй збірці
«Матеріали до історії українського права» 1929 р. судову систему, сімейне
та земельне право у «Правах, за якими судиться малоросійський народ».
Можна з упевненістю сказати, що після М. Василенка, до 1997 р.
(появи розвідки К.А. Вислобокова «Права, за якими судиться
малоросійський народ». 1743: Пам’ятки політико-правової культури
України»), 50 років цей документ ні українськими, ні радянськими
правознавцями та істориками глибоко не досліджувався, якщо не
враховувати невелику за обсягом роботу литовського джерелознавця
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В. Рауделюнаса, який аналізує Кодекс 1743 р. Праця вийшла у 1974 р. До
цього у 1940 р. в Московському юридичному інституті, молодий
російський вчений В. Месяц підготував і захистив дисертацію, присвячену
Кодексові, під назвою «История кодификации права на Украине в XVIII
веке» (автор загинув під час Другої світової війни, але праця його була
видана Інститутом держави і права АН УРСР ).
Протягом 1939-1949 рр. у Празі та Мюнхені побачили світ ще кілька
розвідок. Це праці А. Яковлєва «До історії кодифікації українського права
18 століття (чому проект Кодексу «Прав» не дістав затвердження?)», «Нові
джерела Кодексу «Прав, по котрим судиться малоросійський народ»,
монографія «Das deutshe Recht in der Ukraine» та «Український Кодекс
1743 р.».
При розгляді теми ми якнайповніше використали розвідку
К.А. Вислобокова «Права, за якими судиться малоросійський народ. 1743:
Пам’ятки політико-правової культури України», текст Кодексу
віднайдений і опублікований О. Ф. Кістяківським, роботу І. Й. Бойка
«Зобов’язальне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться
малоросійський народ» 1743 р.», М. Василенка «Матеріли до історії
українського права» та багато інших джерел. Указані дослідження для нас
були цікаві тим, що вищезазначені автори робіт розглядають історію
створення кодифікаційної комісії, цивільне, сімейне, кримінальне,
адміністративне, державне право. Було проаналізовано статті, надруковані
в журналі «Право України», зокрема, А. Макаренка «Причини створення
Кодексу Гетьманщини 1743 р.» («Право України, 1997 р., № 12),
В. Кульчицького «Кодекс Українського права 1742 р.» («Право України»,
1994 р., № 9), І. Бойка «Договірне право Гетьманщини за «Правами, за
якими судиться малоросійський народ» 1743 року» («Право України»,
1998 р., 35), а також навчальні посібники (М. Полонської-Василенко
«Історія України» та інші).
Отже, об’єктом нашого дослідження є Кодекс 1743 р. «Права, за якими
судиться малоросійський народ» як пам’ятка правової культури
українського народу. Предметом – аналіз правових норм Кодексу 1743 р.
«Права, за якими судиться малоросійський народ» та сучасне цивільне
законодавство України в порівняльному аспекті. Наукова новизна полягає
в тому, що вперше ми започаткували спробу порівняльного аналізу з
метою доведення наступності у праві як закономірного зв’язку між
ступенями розвитку національного права, як соціального явища, що
виражається у збереженні і сьогоденному використанні елементів
минулого.
Актуальність теми визначили її мету:
вивчити Кодекс 1743 р. як пам’ятку правової культури;
дослідити документ, виділити спільні та відмінні риси в українському
законодавстві XVIII ст. та чинному цивільному законодавстві України;
вивчити досвід та традиції правотворення українського народу та
можливість його застосування сьогодні.
Для дослідження ми поставили наступний комплекс завдань:
проаналізувати та співставити найуживаніші правові норми цивільного
права Гетьманщини та чинного цивільного законодавства незалежної
України;
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розглянути та вивчити за Кодексом 1743 р. інститут спадкового права
та Книгу шосту у Цивільному Кодексі 2004 р.
У сучасних умовах переходу до ринкової економіки в Україні
відчувається підвищений інтерес суспільства до вивчення історії
цивільного права і цивільного законодавства. Це пояснюється насамперед
тим, що всі суспільні відносини, пов’язані з володінням і розпорядженням
майна, ґрунтуються на цивільно-правових засадах. Тому перед
науковцями-правознавцями своєчасно стала проблема об’єктивного
дослідження цивільного права Гетьманщини, що матиме не лише велике
наукове значення, а й практичний сенс у сучасних умовах удосконалення
чинного законодавства України.
У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» надзвичайно
розвинений характер мало зобов’язальне право. Зобов’язальне право було
основним правовим інститутом цивільного права. У житті феодального
суспільства зобов’язання мали важливе значення. По-перше, вони
служили специфічними юридичними формами майнових відносин, подруге, за їх допомогою забезпечувалося здійснення особистих і майнових
відносин. З розвитком економіки, товарно-грошових відносин зростали
роль і значення зобов’язань (це обов’язок однієї особи, вчинити певні дії
майнового чи немайнового характеру на користь другої особи). Особливо
це спостерігалося в І пол. ХVІІІ ст.
На підставі багатьох джерел права, які діяли в Гетьманщині, укладачі
«Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р. розробили
високорозвинуте цивільне право, ряд елементів і положень якого
застосовуються і тепер, зокрема, зазначені у Цивільному Кодексі України.
Наприклад, суб’єктами цивільного права за Кодексом 1743 р. могла бути:
1) держава;
2) фізична особа вільного стану з моменту народження «живою і в
людській подобі», до фізичної або політичної смерті (включаючи перехід у
чернецтво. Чорне духовенство вважалося як «померлі для зовнішнього
світу», у той же час, як біле духовенство користувалося повнотою прав
вищого стану)1.
Суб’єктами цивільного права у Цивільному Кодексі України є:
1) фізичні;
2) юридичні особи;
3) держава Україна;
4) Автономна Республіка Крим;
5) територіальні громади;
6) іноземні держави та інші суб’єкти публічного права (книга1, ст.2).
Об’єктами цивільного права у «Правах» були:
1) люди («невільники»);
2) речі (рухоме та нерухоме майно);
3) майнові права (наприклад, перевідступлення прав на закладений
спадковий маєток третій особі у разі неспроможності його викупу)2.

1
Вислобоков К.А. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743: пам’ятки
політико-правової культури України. – К., 1997. – С. 40.
2
Там само.
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Артикул 1 розділу 14 у «Правах» розподіляє об’єкти майнового права на
дві категорії (Див. рис. 1.1)
Рис. 1.1
Об’єкти майнового права

рухомі речі

спадкові

первісні

нерухомі речі

набуті

спадкові

вивідні

первісні

набуті

вивідні

До первісних належить різного роду займанщина або окупація, тобто
зайняття порожніх земель (розділ 14, арт. 1; розділ 4, арт. 3), збільшення
берегової смуги за рахунок намулювання річкового піску (розділ 18, арт.
2), також за певних умов – знайдення чужої речі або скарбу (розділ 17, арт.
3-6). Вивідними способами набуття є державні, судові та приватно-правові
акти (розділ 4, арт. 3). Кожній категорії притаманний особливий режим
правового регулювання1. «Маєтки бувають рухомими та нерухомими;
нерухома власність – це села, фільварки, хутори, ниви, ліси, поля, луки,
кам’яні споруди, будинки та інші; а рухомими називаються золото, срібло,
гроші, худоба, одяг та інші…»2
А об’єктами у цивільному законодавстві нашої держави є:
1) речі (рухоме й нерухоме майно, у тому числі гроші й цінні папери);
2) майнові права;
3) послуги;
4) результати інтелектуальної та творчої діяльності;
5) інформація;
6) матеріальні та нематеріальні блага (книга 1, розділ 3, ст. 177).
Об’єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватись або переходити від
однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або
іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не
обмежені в обороті, або не є від’ємними від фізичної чи юридичної особи.
У «Правах» подається поняття правоздатності та дієздатності. На
правоздатність і дієздатність мали вплив такі чинники:
1) вік;
2) стать;
3) фізичні недоліки;
4) законність народження;
5) стан;
1

Василенко М. Матеріали до історії українського права. – К., 1929. – С. 19.
Чайковський А.С. Хрестоматія з історії держави і права України. – К.: Юрінком
Інтер, 2003. – С. 203.
2

443

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

6) віра й національна належність;
7) честь (належність до певного стану (статус), відсутність судимості,
високоморальна поведінка) (4 розділ)1.
У сучасній правовій термінології зустрічаємо таке тлумачення поняття
честі – зовнішнє суспільне визнання вчинків людини, її заслуг, які
проявляються у вшануванні, авторитеті, славі.
У Цивільному праві України на правоздатність і дієздатність, на
відміну від Кодексу 1743 р., впливають лише:
1) вік;
2) стан здоров’я (психічні розлади) (книга 1, розділ 2, ст. 25, 36).
Згідно з Кодексом 1743 р., повнолітніми вважалися чоловіки з 18 років,
а жінки – з 13 років. 18-ліття для чоловіка було віком набуття повної
дієздатності, правом повного розпорядження майном включно з правом
заповіту й обов’язком нести військову службу. У той же час жінки були
значно обмежені у правах з чоловіками, перебуваючи у становій
залежності від них2.
Що стосується Цивільного Кодексу 2004 р., то тут чітко
розмежовується поняття правоздатності і дієздатності: 1) правоздатність
виникає з моменту народження і до самої смерті; 2) дієздатність виникає з
моменту набуття особою 18 років (книга 1, розділ 2, ст. 34). Причому
виділяють часткову (з 10 до 14 років), повну (з 18 років і до самої смерті)
та неповну (з 14 до 18 років) дієздатність, вона може бути обмежена за
рішенням суду. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній
особі, яка досягла 18 років (книга 1, розділ 2, ст. 31, 32, 34).
Отже, якщо у цивільному законодавстві незалежної України всі фізичні
особи є рівними в здатності мати цивільні права та обов’язки, то в
цивільному праві Лівобережної України за Кодексом 1743 р. була
закріплена ієрархія станових групових та індивідуальних соціальноправових статусів.
Цивільне право Гетьманщини регулювало майнові відносини
тогочасного феодального суспільства у сфері виробництва і цивільного
обороту, визначало поведінку зацікавлених осіб, їх правові дії або
утримання від них. Наприкінці XVII – І пол. XVIII ст. інтенсивно
розвивалося сільське господарство. Протягом цілої доби Гетьманщини,
сільське господарство залишалося головною галуззю господарства
України, тому договори, а саме: купівлі-продажу, оренди, найму,
сервітуту, – були основною формою, за допомогою якої здійснювались
обширний товарооборот і господарське життя феодальної країни.
У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» не визначалося у
межах однієї дефініції право власності, володіння та сервітуту (право
володіння землею), однак розрізнялися ці поняття в окремих розділах.
Право власності складалося з володіння, користування та розпорядження

1
Вислобоков К.А. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743: пам’ятки
політико-правової культури України. – К., 1997. – С. 41.
2
Полонська-Василенко Н.Д. Історія України. – К., 1992. – Т. 2. – С. 169.
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(17-й, арт. 6, 7, 14). Поряд з цим існує цілий ряд об’єктивних та
суб’єктивних обмежень права власності1.
Розділ 17-й присвячений земельному праву, 18-й – водному, 19-й
містить норми, що торкаються лісів, лісних промислів та угідь, а також
міських сервітутів. Розділ 17-й складений практично цілком на підставі
Литовського статуту, регламентує справи про землю, межі, порушення
володіння, регулює питання знайдення загублених речей та скарбів. Арт.1
у Кодексі подає загальні дефініції. Арт.2-16 подають процесуальні правила
вирішення земельних спорів межовими комісарами. Арт. 15 присвячено
сябринному землеволодінню (тобто нерозділеним ґрунтам, що знаходяться
у спільній власності). Арт. 16, 17 містять норми відшкодування за
виорання чужої земельної ділянки, арт. 19 – про знайдення скарбів речей
та корисних копалин2. Оскільки Кодекс 1743 р. приділяє значну увагу
праву власності на землю, бо земельна власність служила для правлячих
верств економічною основою їх панування, гарантом незалежності,
умовою надання привілеїв, нормативно-правовий акт розрізняє
володіння землею у двох формах (див. рис. 1.2).
Рис. 1.2.
Форми володіння землею

приватно-спадкова

тимчасово-умовна

Приватно-спадкове володіння – це «вічне» або «спокійне» володіння.
Воно виникало в процесі купівлі-продажу, обміну, дарування, застави, при
торгових операціях. Тимчасово-умовне володіння – це «рангове»
володіння (землі видавалися за службу на певний строк або ж до
«смерті»). Формально рангові землі перебували у володінні Генеральної
військової канцелярії3.
Цивільне законодавство сучасної України під правом власності розуміє
право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за
своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Власникові належить право
володіння, користування та розпоряджання. Особливим видом права
власності є право довірчої власності (книга 3, розділ 1, ст. 316, 317).
Цивільний Кодекс України зазначає такі форми володіння землею
(Книга третя, розділ 1):
1) державна власність;
2) комунальна власність;
3) приватна власність;
4) право власності народу України;
5) колективна власність.

1
Чубатий М. До історії кодифікації українського права 18 ст. // Праці Українського
історично-філологічного товариства в Празі. – Прага, 1937. – С. 54.
2
Кістяківський А.Ф. Права, за якими судиться малоросійський народ. – К., 1879. –
С. 501.
3
Василенко М. Матеріали до історії українського права. – К., 1929. – С. 19.

445

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

є:

Підставами набуття права власності на землю (Книга третя, розділ 1)

1) за договором купівлі-продажу, дарування, міни та за іншими
цивільно-правовими угодами (ст. 334);
2) у разі приватизації земельних ділянок, що були раніше надані у
користування (ст. 345);
3) прийняття спадщини;
4) виділення в натурі належної земельної частки (паю);
5) безоплатної передачі із земель державної та комунальної власності;
6) за набувальною давністю (ст. 344).
Проводячи аналіз норм зобов’язального права у «Правах, за якими
судиться малоросійський народ» і чинного Цивільного Кодексу України,
прослідковуємо майже ідентичні визначення поняття правочинів,
зокрема: договір, за Кодексом 1743 р. – це угода двох або більше осіб, при
здійсненні будь-якої правової дії або утримання від її здійснення1. У
цивільному законодавстві сучасної України поняття договору тлумачиться
так: це угода двох або більше осіб, яка спрямована на зміну або
припинення цивільних прав та обов’язків. Як бачимо, перша частина
понять в обох нормативно-правових актах абсолютно однакова.
У «Правах» угода набирала законної сили лише за умов:
1) вільного волевиявлення;
2) наявності правоздатності та дієздатності (здатність до
волевиявлення). Волевиявлення було привілеєм «вільних людей».
Обмежувались у цій здатності «невільні» (тимчасові, прямі або дійсні
особи, народжені від невільників), неповнолітні, психічно хворі,
недорозвинуті, особи із значними фізичними вадами та «невірні» (цигани ,
татари , євреї та інші «невірні»);
3) обопільної згоди обох сторін;
4) відсутності суперечностей із законом;
5) дотримання відповідної форми договору (письмова форма
передбачалася для договорів дарування, купівлі-продажу, боргових
зобов’язань, а також, якщо предметом договору є нерухоме майно);
6) визначення мети (предмета) договору і можливість його виконання;
7) обов’язковою була явка та реєстрація запису до урядових (судових)
книг письмових договорів2.
У Цивільному Кодексі України (2004 р.), Книзі п’ятій, розділі 2, ст. 626
– 654, правочин може бути одно-, дво- чи багатосторонній, публічний,
попередній, договір-приєднання та договір на користь третьої особи.
Умовами укладення договору є:
1) не повинен суперечити Кодексу;
2) актам цивільного законодавства;
3) моральним засадам суспільства;
4) має містити підписи суб’єктів договору із зазначенням місця
укладення;

1
Бойко І.Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться
малоросійський народ» 1743. – Львів, 1998. – С. 31.
2
Там само. – С. 31-37.
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5) для укладення договору його суб’єкти повинні мати необхідний
обсяг цивільної дієздатності;
6) вимагає письмової форми для правочинів, що укладаються на суму,
що перевищує 20 і більше неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
7) також нотаріальне посвідчення і державну реєстрацію.
Відповідно до Кодексу 1743 р., договір вважався недійсним, якщо він:
1) укладався в усній формі (обов’язок щось вчинити зроблений на
словах, жартома, у п’яному стані, обіцянка батьків подарувати щось
дітям);
2) суперечив праву і справедливості;
3) мав на меті непристойні умови або укладений під примусом1.
У часи Гетьманщини більшість договорів були односторонніми,
багатосторонні укладалися дуже рідко. До змісту будь-якого договору
належали елементи, які можна було поділити на необхідні (елементи, без
яких договір не міг виникнути: згода, предмет договору, правова
основа…), звичайні (елементи, без яких договір не втрачав юридичної
сили) та випадкові (умови, які не були необхідними, але на вимогу сторін
могли передбачатися в договорі)2.
У Цивільному Кодексі України договори вважаються недійсними
(Книга п’ята, розділ 2), якщо:
1) недодержано вимог укладення договору;
2) недійсність, установлена законом;
3) порушує публічний порядок;
4) укладений під впливом помилки;
5) укладений під впливом обману;
6) укладений під впливом насильства;
7) укладений під впливом тяжкої обставини;
8) укладений у результаті зловмисної домовленості.
У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» не
передбачається укладення недоговірних зобов’язань, а Цивільним
Кодексом України передбачені такі недоговірні зобов’язання (Книга п’ята,
розділ 3, ст.1144 – 1215):
1) публічна обіцянка винагороди;
2) вчинення дій в майнових інтересах особи без її доручення;
3) рятування здоров’я, життя фізичної особи або майна юридичної
особи;
4) створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної чи юридичної
особи;
5) відшкодування шкоди.
Договір тлумачиться відповідно до загальноприйнятих у відповідній
сфері значень термінів.
У 1743 р. в Україні згідно з «Правами» договори тлумачилися на
користь боржника, якщо їх умови були незрозумілі або сумнівні. Також
існували такі види правочинів:
1) договір позики;
1

Там само. – С. 35.
Бойко І.Й. Про цивільне право Гетьманщини за Кодексом 1743 р. // Право України.
– 2002. – № 3. – С. 40.
2
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2) договір депозиту;
3) договір купівлі-продажу;
4) майновий найм (оренда);
5) договір дарування;
6) договори, що мають на меті забезпечення інших договорів (застава,
порука, завдаток)1.
Договір особистого найму віднесено до трудового права2.
Зобов’язання виникали на підставі угод. Критерієм розмежування
двосторонніх договорів був розподіл прав і обов’язків та кількість сторін,
що виражають свою волю на їх виникнення. Серед підстав виникнення
зобов’язань, «Права» 1743 р. називали також зобов’язання, які
накладалися у випадку заподіяння комусь шкоди. Заподіяння шкоди
поділяли на ті, що наносили шкоду особі, і ті, що наносили шкоду общині.
В обох випадках нанесена шкода мала відшкодовуватися майном або
відробітком. Мета зобов’язань, які виникали у зв’язку з заподіянням
шкоди, полягала у відновленні порушеного майнового стану. Це
попереджувало кожного, хто посягав на порушення чужих прав, про те,
що йому доведеться нести майнову відповідальність. Такі зобов’язання
активно впливали на поведінку суб’єктів права Гетьманщини, виховуючи
повагу до майнових інтересів3. Саме цей принцип закріплюється у
Цивільному Кодексі України, зокрема у Книзі п’ятій, розділі 1, статті 611,
зазначені такі наслідки порушення зобов’язань: 1) припинення
зобов’язань; 2) зміна умов зобов’язань; 3) сплата неустойки;
4) відшкодування збитків та моральної шкоди.
Основним способом припинення зобов’язань у Кодексі 1743 р. було
його виконання або випадкова неможливість виконання. Вона могла бути
фізичною або юридичною. Фізична наставала тоді, коли предмет
зобов’язання випадково загинув, а юридична – коли предмет зобов’язання
вилучався з обігу. Наприклад, укладався договір про купівлю-продаж
«невільника», проте після його укладення договору, «невільника»
викупляли на волю. Наставала юридична неможливість виконання
договору, оскільки проданий «невільник» став вільним, а «вільна людина»
в Гетьманщині не могла бути предметом обігу4. Підставами виникнення
зобов’язань у цивільному законодавстві 2004 р. є договори та інші
правочини, створення літературних творів, винаходів та інших результатів
творчої діяльності, завдання майнової та моральної шкоди іншій особі,
обов’язок вчинити на користь другої особи певну дію або утриматись від її
вчинення (Книга перша, розділ 1, ст. 11; Книга п’ята, розділ 1, ст. 509). У
Цивільному Кодексі зобов’язання припиняється:
1) за домовленістю сторін;
2) прощенням боргу;
3) поєднанням боржника і кредитора в одній особі;
1
Бойко І.Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться
малоросійський народ» 1743. – Львів, 1998. – С. 34.
2
Вислобоков К.А. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743: пам’ятки
політико-правової культури України. – К., 1997. – С. 43.
3
Бойко І.Й. Зобов’язальне право Гетьманщини за «Правами, за якими судиться
малоросійський народ» 1743. – Львів, 1998. – С. 33.
4
Там само. – С. 34.
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4) неможливістю виконання зобов’язань;
5)смертю або ліквідацією юридичної чи фізичної особи;
6) виконанням зобов’язання;
7) передання відступного;
8) зарахування (книга 5, розділ 1, ст. 596 – 609).
Зобов’язальне право Гетьманщини, як і все цивільне право, яке було
детально врегульовано в «Правах», має незаперечну історичну цінність,
оскільки є виразником рівня розвитку соціально-економічних відносин та
правової культури українського народу. Це було високорозвинуте право,
яке регламентувало зобов’язально-правові відносини між учасниками
цивільного обороту та господарського життя Гетьманщини. Слід
зазначити, що цивільне право Гетьманщини вирізняється досконалою
юридичною технікою.
Здійснений нами аналіз та порівняння обох нормативно-правових актів
– «Прав, за якими судиться малоросійський народ» та Цивільного Кодексу
2004 р., доводять наявність наступності у праві – універсального
закономірного зв’язку між ступенями розвитку національного права як
соціального явища, що виражається у збереженні і сьогоденному
використанні елементів минулого. Наприклад, умови дійсності
правочинів, що є ідентичним в обох кодексах (до речі, це може бути
свідченням абсолютної правильності, логічності та справедливості
визначених умов, якщо вони залишилися незмінними через 250 років),
абсолютно схожими є самі поняття правочинів: за Кодексом 1743 р. – це
угода двох або більше осіб при здійсненні будь-якої правової дії або
утримання від її здійснення. У цивільному законодавстві сучасної України
поняття договору тлумачиться так: це угода двох або більше осіб, яка
спрямована на зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Умови
недійсності правочинів, як у «Правах, за якими судиться малоросійський
народ», так і в Цивільному Кодексі України 2004 р., також багато в чому
співпадають.
Отже, здійснений порівняльний аналіз законодавства України XVIII ст.
та сучасного цивільного законодавства свідчить про:
досконалість юридичної техніки Кодексу 1743 р.;
безперервність та наступність у національній правовій системі;
високий рівень правової культури українського народу;
необхідність вивчення та використання досвіду правотворення
українського народу.
Варто нагадати, що, наприклад, про високі стандарти рівня правового
розвитку культури свідчать правові норми Кодексу 1743 р., які захищають
не тільки права кредитора, а й права боржника, вимагаючи зрозумілих і
чітких умов договору позики.
На основі аналізу цивільних норм «Прав» ми охарактеризували
підстави виникнення і припинення зобов’язань, виконання і забезпечення
зобов’язань, подали перелік видів договірних зобов’язань, які були
найбільш розвинутими в Гетьманщині. Вивчення зобов’язального права
Гетьманщини, яке діяло в ІІ пол. XVII – І пол. XVIII ст., сприяє розумінню
України.
Книга шоста «Спадкове право» у Цивільному Кодексі України
охоплює 7 глав, у яких висвітлено питання про загальні положення про
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спадкування; спадкування за заповітом, спадкування за законом,
спадковий договір, здійснення прав спадкування, виконання заповіту,
оформлення права на спадщину.
Розділи 12-й і 13-й у «Правах, за якими судиться малоросійський
народ» присвячені спадковому праву: 12-й – успадкуванню за заповітом,
13-й- успадкуванню на підставі кровної спорідненості. Кодекс чітко
регламентує відчуження майна за заповітом. Цим майном можуть бути
рухомі речі або маєтки, набуті за життя заповідачем, але в жодному
випадку не успадковані родинні. Основним принципом є збереження
отчини у володінні роду. Зазначені категорії майна згідно з артикулом 6,
які могли бути відписані на церкви, монастирі, шпиталі, школи тощо або
будь-яким фізичним особам незалежно від стану, крім категорій, прямо
заборонених законом: невірним, віровідступникам і недієздатним (арт. 6,
пункт 2). Артикул 2 визначає категорії осіб, які не мали права заповідати.
Ця заборона спричинена частковою або повною недієздатністю, або
частковим чи умовним (обмеженим) правом власності. Решта
нормативного матеріалу трактує процесуальні засади складання заповіту,
тобто порядок засвідчення, оголошення перед урядом, зміни волі
заповідача, укладення в умовах військового походу, виконання. Арт. 12
встановлену систему відчуження дітей від спадкування за «кровним
правом». Батьки мають таке право всупереч прав майбутнього спадкоємця
на охорону свого права на спадок, переважно через скоєні кримінальні
злочини, скоєні дітьми проти батьків1.
Книга шоста Цивільного Кодексу України передбачає спадкування за
заповітом або за законом (ст. 1217). Право на спадкування мають усі
особи, зазначені у заповіті. Не мають права на спадкування особи, які:
1) умисно позбавили життя спадкодавця;
2) умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт;
3) батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських
прав;
4) одна після одної особи, шлюб між якими є недійсним;
5) за рішенням суду усунені від права на спадкування за законом (ст.
1224).
У книзі 6 також передбачено здійснення права на спадкування (глава
87) й умови виконання заповіту (глава 88).
Розділ 13-й у «Правах» присвячено успадкуванню з «кровним правом»
або «по праву». Основними категоріями спадкового права «по крові» є
отчизна (дідизна) та рід, основним завданням якого було збереження землі
у руках нащадка, здатного носити зброю. Тому традиційно ближчою до
спадкування залишається чоловіча батьківська лінія. Обов’язковою
умовою спадкування є законність народження та станова належність (арт.
21). Також розрізняється чоловіча та жіноча долі спадкової маси. Взагалі
майно в шлюбі було спільним на час чинності самого шлюбу, за винятком
нажитого подружжям разом2. Далі Кодекс 1743 р. розрізняє три лінії, або
«трояку» близькість до спадку:
1
Вислобоков К.А. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743: пам’ятки
політико-правової культури України. – К., 1997. – С. 50.
2
Там само. – С. 52.
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1) перша і найближча – нисхідна, тобто сини, дочки та їхні прямі
нащадки;
2) друга – висхідна: батько, мати, баба, дід, прабаба, прадід;
3) третя – бічна: брати, сестри, брати та сестри батьків, дідів і прадідів,
бабів і прабабів, двоюрідні брати та сестри, племінники та племінниці1.
Рис. 1.3.
У межах останньої лінії існує розподіл
за ступенем споріднення на:

рівну
природне
(тобто за народженням)

нерівну
за сватівством

за кумівством

При цьому успадкування є прерогативою лише споріднених за першою
категорією, за винятком окремих випадків успадкування подружжям
одним після одного (арт. 2, 7). Окремо регламентується близькість по
батькові та по матері (арт. 7) в такому порядку: брат, племінник, онучатий
племінник, далі – дядько по батьку, двоюрідний брат, двоюрідний
племінник (усі в родстві до небіжчика)2.
Що стосується цивільного законодавства нашої держави, то стаття
1258 Книги шостої передбачає черговість спадкування за законом:
1) перша черга: діти спадкодавця, той з подружжя, який його пережив;
2) друга черга: рідні брати та сестри спадкодавця, його баба та дід з
боку матері і батька;
3) третя черга: рідні дядько і тітка спадкодавця;
4) четверта черга: особи, які прожили із спадкодавцем однією сім’єю
не менш як 5 років до часу відкриття спадщини;
5) п’ята черга: інші родичі до шостого ступеня споріднення включно
(ст. 1216).
Розміри частки у спадщині кожного із спадкоємців є рівними.
У Кодексі 1743 р. усувалися від спадкування каліки, німі, глухі, сліпі
та решта категорій осіб, нездатних до служби. Але якщо спадок було
отримано перед тим, як особа була скалічена, вона його не втрачає.
Цивільне законодавство України не передбачає таких обмежень у
спадкуванні як за законом, так і за заповітом. У статті 1241 розділу 6
передбачено право на обов’язкову частку в спадщині:
1) малолітніх дітей спадкодавця;
2) неповнолітніх дітей спадкодавця;
3 ) повнолітніх непрацездатних дітей спадкодавця;
4) непрацездатної вдови (вдівця) спадкодавця;
1
Кістяківський А.Ф. Права, за якими судиться малоросійський народ. – К., 1879. –
С. 365.
2
Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в
системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 6. – С. 118.
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5) непрацездатних батьків спадкодавця.
У «Правах, за якими судиться малоросійський народ» розрізняється
отчизна та материзна, які переходять у спадок по батьківській та
материній лініях. Отчизну у першу чергу успадковують сини небіжчика, з
обов’язковою виправою приданого своїм сестрам на четвертій частині
маєтності. На випадок смерті одного з синів успадковують його сини,
тобто онуки спадкодавця, причому лише долю свого батька на всіх. І
тільки у випадку вигасання прямого роду одного з синів спадкодавця,
повна його частина переходить на ближчих, які залишились. Материзна
може бути успадкована в рівних долях синами та дочками або їхніми
прямими нащадками незалежно від того, виділені вони чи ні (арт. 16 та 27
розділу10-го, арт. 1 розділу 13-го)1.
У законодавстві нашої держави чітко зазначено про те, що в разі
відсутності першої та (або) другої черги, спадкоємці наступних черг
спадкують ту частку спадщини, яка б належала попереднім чергам за
законом (книга 6, ст. 1266).
У Кодексі 1743 р. передбачено право викупу нащадками маєтностей
спадкодавця у випадку порушення останнім обмежень у розпорядженні
майном (арт. 1, розділ 13). Артикул 27, розділу 13-го присвячено порядку
викупу нащадками заставленого спадкодавцем майна2.
Незважаючи на те, що нормативний матеріал Кодексу 1743 р.
схиляється більш до демократизму, він усе ж зберігає засади феодального
спадкового права. Серед них:
1) пріоритет чоловічої лінії перед жіночою;
2) автоматичне усунення від спадкування родичами ближнього ступеня
родства родичів всіх подальших ступенів;
3) обмеження права відчуження спадкодавцем майна без згоди
спадкоємця;
4) застосований принцип розподілу спадку між спадкоємцями:
«старший наділяє, молодший вибирає».
Створення в Україні високорозвиненого громадянського суспільства й
розбудова на основі Конституції суверенної та незалежної України,
демократичної
правової
держави
потребують
докорінного
концептуального переосмислення процесу розвитку держави і права
України, що тривалий час перебувала в складі Російської та АвстроУгорської імперії, а згодом Радянського Союзу. Принцип історизму
зобов’язує об’єктивно розглядати й аналізувати явища державноправового життя як у минулому, так і сьогодні.
Після приєднання Лівобережної України до складу Росії у 1654 р.
українське право продовжувало розвиватись. У І пол. XVIII ст. у
Гетьманщині була проведена кодифікація чинного законодавства,
результатом якої став кодекс під назвою «Права, за якими судиться
малоросійський народ» 1743 р. Це, безперечно, визначна пам’ятка
українського права. «Права, за якими судиться малоросійський народ» є
1
Вислобоков К.А. Права, за якими судиться малоросійський народ 1743: пам’ятки
політико-правової культури України. – К., 1997. – С. 57.
2
Кістяківський А.Ф. Права, за якими судиться малоросійський народ. – К., 1879. –
С. 349.
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феодальним
збірником
норм
адміністративного,
цивільного,
кримінального, процесуального, сімейного, державного права. Хоч Кодекс
1743 р. і не став офіційним джерелом права, проте значення їх в
українській юриспруденції велике.
Зобов’язальне право Гетьманщини, яке було детально регламентоване
в «Правах, за якими судиться малоросійський народ», має незаперечну
історичну цінність, оскільки є виразником рівня розвитку соціальноекономічних відносин та правової культури українського народу. Це було
високорозвинуте право, яке регламентувало зобов’язально-правові
відносини між учасниками цивільного обороту та господарського життя
Гетьманщини. У житті феодального суспільства зобов’язання мали
важливе значення. По-перше, вони служили специфічними юридичними
формами майнових відносин, по-друге, за їх допомогою забезпечувалося
здійснення особистих і майнових відносин. Тому головний інтерес
правників тогочасного суспільства був спрямований на розвиток
договірних відносин. Українська цивільно-правова термінологія в
багатьох випадках зберігала своє значення в Гетьманщині. Такі правові
Категорії як «договір», «контракт», «зобов’язання», «застава», «завдаток»
та інші, що були розвинуті зобов’язальним правом Гетьманщини,
використовуються і сьогодні в практичному та науковому житті. Не слід
забувати, що ця пам’ятка закріплювала соціальну нерівність, у ній
відображено інтереси та привілеї панівного стану – «вільних людей», а
нижчий стан – «невільні» були обмежені в правах, а іноді – повністю
безправними. Привілейоване становище чоловіка (особливо військового
чи шляхетського стану) було відображене не лише в цивільних, а й у
сімейних правовідносинах. Серед них:
1) пріоритет у спадкуванні чоловічої лінії перед жіночою;
2) опіка чоловіка над жінкою;
3) 18-ліття для чоловіка було віком набуття повної дієздатності, правом
повного розпорядження майном включно з правом заповіту й обов’язком
нести військову службу, у чому були обмежені жінки;
4) відсутність у трьох лініях спадкоємців за законом (або «по праву»)
жіночої та покладення на синів обов’язку піклуватися про матір.
Але все ж права жінок були захищені як з боку чоловіка, так і з боку
держави.
Необхідно відзначити, що деякі елементи об’єктного та суб’єктного
складу цивільних правовідносин співпадають з чинним законодавством,
зокрема:
1) об’єкти майнового права;
2) елементи, які впливають на правоздатність та дієздатність;
3) поняття честі, власності, володіння, сервітуту, правочину;
4) ідентичні підстави укладення та набуття угодами законної сили,
недійсності правочинів;
5) перші три лінії спадкоємців;
6) вільний вибір подружжя;
7) заборона шлюбу між близькими родичами;
8) передбачена можливість укладення шлюбного договору;
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9) захист прав жінок у Кодексі 1743 р. попереджує насильство в сім'ї,
що знайшло своє відображення в Законі України «Про попередження
насильства в сім'ї».
Ідентичність багатьох базових елементів цивільного права підтверджує
наступність у праві, є свідченням абсолютної правильності, логічності та
справедливості визначених умов, якщо вони залишилися незмінними
через 254 роки. Проте були і певні розбіжності, суперечності і
недоречності. Ознайомлення з цією технікою дуже повчальне і має
практичне значення. Володіння юридичною технікою необхідне для
правильного регулювання правових категорій і проблем, законодавчої
роботи, правильного розуміння і застосування законів. Це один із
аргументів на користь вивчення історії права. По-друге дослідження
зобов’язального права Гетьманщини зумовлено тим, що важливою є
необхідність виявити на підставі історичного досвіду суть та призначення
зобов’язального права в системі цивільного законодавства і тих завдань,
які воно має виконувати.
Цінність «Прав, за якими судиться малоросійський народ» 1743 р.
полягає в тому, що їх норми реально діяли в житті, ними на практиці
керувалися судові установи. «Права» також ураховували національні
особливості в регулюванні суспільних відносин у Гетьманщині, мали
великий вплив на розвиток української правової думки, законодавства.
Але основний наш висновок полягає в тому, що в сучасних умовах
розбудови Української правової держави велике значення має дослідження
багатовікової історії національного державотворення і правотворення для
тих, хто цікавиться історичним минулим українського народу.
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УКРАЇНА – ПРИРОДА, ЕКОЛОГІЯ,
ВАЛЕОЛОГІЯ

Присяжна Т.М. (Київ)
ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ
СТОСУНКІВ ЛЮДИНИ І ПРИРОДНОГО
ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНОЗНАВЧОМУ
АСПЕКТІ
У статті здійснена спроба осмислення проблематики “Людина –
природне довкілля” засобами українознавства як інтегративної галузі
знань.
З огляду на те, що проблема стосунків у системі “Людина –
Природа” мало висвітлена в українознавстві, наше дослідження прагне
долучитися до вивчення цієї проблематики. Загалом же, проблема
осмислення існування людини в природному довкіллі є актуальною ще
з часів виникнення людського суспільства. На початковому етапі
розвитку людства це знайшло відображення у міфологічних
світоглядних уявленнях, символіці та релігійних віруваннях. Вже в
античній філософії (Сократ, Платон, Демокрит, Арістотель) ми
знаходимо спроби осмислити ставлення людини до Природи загалом
та конкретного природного довкілля зокрема. У Середні віки, а
особливо в епоху Відродження погляди на Природу стали набувати
гуманістичних∗ обрисів, хоча і не виходячи за рамки практичного
використання подарованих Природою благ, проте все впевненіше
∗
Гуманістичний (від лат human – людина) – ставлення до чогось з позицій
людяності, найрозумніше, найдбайливіше ставлення, а людина розуміється як найвища
цінність.
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надаючи першості людині, як взірцеві божого творіння. Принципово
нові підходи знаходимо в працях І.Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Л.Фейєрбаха,
К.Маркса, Ф.Енгельса та ін.
Великий внесок у наукове розуміння цілісності і взаємозалежності
людини і Природи зробив німецький вчений Е.Геккель, який
запропонував термін “екологія”. Згодом відбувається формування і
розширення наукового розуміння і філософського осмислення екології
як відносин між людиною і довкіллям, включення до предмета
дослідження комплексу екологічних процесів у взаємозалежності
“суспільство – Природа”. Врахувавши бурхливий розвиток економіки,
швидку заміну природних ландшафтів техногенними й усвідомивши
негативні наслідки експансії людини в природне довкілля, вже у
ХІХ ст. з’являється перша програма охорони Природи, викладена
американським вченим Д.П.Маршем.
Нові погляди на біосферу, її формування, структуру, значимість та
майбутню ідею перетворення її в ноосферу, висловлені
В.І.Вернадським, у подальші роки набули практичного звучання в
аналітичних дослідженнях П.Тейяра де Шардена та М.Г.Холодного.
Обґрунтування необхідності етичного ставлення до природи
знаходимо в концепції глобального моделювання, яку розробили під
егідою Римського клубу Б.Гаврилишин, Е.Ласло, Д.Медоус та ін.
Українські вчені у своїх роботах також шукали оптимальних
шляхів взаємодії людини і Природи (М.В.Попович, В.І.Шинкарук,
І.Р.Юхновський, В.С.Крисаченко та ін.).
Сьогодні значну увагу питанням екологічної освіти приділяють як
у філософському (О.Галєєва, Е.Гірусов, В.Липицький, М.Кисельов,
В.Крисаченко, М.Курок, Г.Платонов, О.Салтовський та ін.), так і в
педагогічному аспектах (А.Захлібний, І.Звєрєв, О.Плахотнік,
Є.Сластеліна, І.Суравегіна й ін.). З метою вдосконалення екологічної
освіти ми нерідко звертаємося до концепцій “виховання на природі”
видатних філософів та діячів мистецтв (Піфагор, Демокрит,
Арістотель, А.Дюрер, Л.Альберті, А.Баумгартен, Й.Вінкельман,
Й.Герде, Т.Шевченко), до педагогічних шкіл “натуралістичного
виховання” (Я.Коменського, Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці, А.Дістервега,
К.Ушинського, В.Сухомлинського). Але питання становлення
українознавчих аспектів у ставленні людини до природи в літературі і
в дидактиці розроблене недостатньо. Це обумовило вибір теми даної
статті.
Метою дослідження у даній статті виступає вивчення та
філософське осмислення раціональних форм природокористування в
українознавчому аспекті; осмислення можливостей вдосконалення
форм і методів екологічної освіти та виховання підростаючого
покоління в українському соціумі. Об’єктом дослідження виступає
природне та соціоприродне довкілля українського соціуму, предметом
– традиційні і сучасні форми природокористування українського
етносу. Відповідно до мети у статті буде розв’язано наступні
завдання:
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осмислити причини сучасного кризового стану екології України;
проаналізувати
традиційні
форми
природокористування
українського етносу;
сформулювати поради щодо створення ефективних форм і методів
екологічної освіти та виховання української молоді, застосовуючи
цілісний інтегративний підхід до розв’язання поставлених завдань.
На думку відомого вченого-українознавця П.П.Кононенка “роль
рідної природи в ... бутті, і світосприйнятті та світорозумінні,
характері і долі українців є першорядною”1. Естетичне та гармонійне
природне довкілля українського терену формувало певний психотип
людини, в свою чергу автохтонне населення цієї території ставилося
до Природи з великою лагідністю та пошаною й обирало екологічнообачливі форми її використання. Як зазначає дослідник психоетнічної
екології України В.В.Сніжко: “Психоетнічною особливістю,
засвідченою в українському фольклорі, є певна лагідність у ставленні
до Природи. Лад і Лада у давніх українців були божествами кохання і
злагоди. І разом з тим, Ладо – божество весни, як стану народженняоновлення. Отже, рослини в українському національному світогляді
втілювали в собі одвічну гармонію Всесвіту, а Ладо в найширшому
розумінні – любов всесвітню, гуманізовану ментальність суспільства.
Узагальнений (і Лад і Лада) образ – духово-містичний символ
природного довкілля, заплідненого Всевишньою Ідеєю, у загальній
моделі
світобудови
давніх
українців”2.
Завдяки
такому
світосприйманню українці брутально не нав’язували свою волю
Природі, а були з нею в цілком інших, емоційно-шанобливих
відносинах, як із рівною собі.
Іноземці, що відвідували Україну в давнину, відзначали досить
високий агротехнічний рівень, культуру побуту, бережливе ставлення
до довкілля, властиві українцям3, і в цьому контексті Україна для них
видавалася невід’ємною складовою Європи – на відміну від тодішньої
Московії, яка формувалася психоетнічно, загарбуючи і беззастережно
експлуатуючи природні багатства безмежних територій Східної
Європи та Азії. І проявлялося це не лише у вигляді споживацького
використання надр, а й у постійному прагненні «приборкати»,
«вдосконалити», «підкорити» природне довкілля4. Згодом до цього
долучився й український етнос як складова Російської імперії.
Відповідно руйнувалися системи традиційного господарювання,
виховання й освіти, поступово “витравлювалися” зі свідомості людей
ознаки, притаманні національному психотипу та “заміщувались”
1
Кононенко П.П. Українознавство: Підруч. для вищ. навч. закл. – К.: Міленіум,
2006. – С. 137.
2
Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. – 334 с.
3
Січинський В.Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 255 с.
4
Чешков О.А., Сніжко В.В. Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней
у контексті українознавчої концепції довкілля // Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІІ. – С. 446.
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елементами російської ментальності, що пропагувала споживацьке
ставлення до Природи.
Наукові дослідження в царині “Природа і люди”1 підтверджують,
що стан природного довкілля тієї чи іншої території великою мірою
залежав від способу життя й господарювання його етносів. Як свідчить
історія, корінні етноси, які віками мешкали на своїй території,
розуміли й любили її національне природне довкілля, дбайливо
ставилися до нього, користуючись його ресурсами з урахуванням
багаторічного досвіду й традицій своїх дідів-прадідів, завжди дбали
про те, щоб природа могла самовідновлюватися, розвиватися, щоб
могла годувати онуків і правнуків. “Етноси шляхом «спроб і помилок»
відшукують оптимальні варіанти природокористування, завдяки чому
аборигенні етноси на своїй автохтонній території знаходяться, як
правило, у стійких відносинах із довкіллям. У минулі часи було
вироблено блискучі зразки гармонійного природокористування та
закріплено їх у структурі ментальності, обрядовості, навіть
релігійності українців”2. Прийшлі етноси, не знаючи й не розуміючи
природного ландшафту чужого краю, ставилися жорстоко не тільки до
людей поневоленого краю, а й до його природного довкілля. Вони,
будучи непристосованими до чужого природного ландшафту,
виявляли зневагу, переробляючи на свій смак природне довкілля й
культуру, деформуючи й нищачи загалом певні екосистеми.
Етногенез українців відбувався на території, яка споконвічно була
контактною зоною етносів з різним модусом поведінки відносно
навколишнього ландшафту. Саме тому, на нашу думку, територія
України була ареною різного роду етноекологічних колізій, які
негативно позначалися на сучасному екологічному стані її території,
природних ресурсах та соціоприродному довкіллі, а відповідно, і на
психічному та фізичному здоров’ї українців.
Як відомо з джерел, після входження українських земель до складу
Великого
князівства
Литовського
починається
інтенсивне
використання природних багатств України, особливо лісів, які почали
нещадно вирубувати, вивозячи деревину в Західну Європу3. Наслідком
такого господарства стало винищення великих лісових пущ у верхів’ях
Південного Бугу, басейні Дністра, Росі, рік Волині так, що вже в
ХVІ ст. в цих районах зникли значні лісові масиви.
Нещадна експлуатація українських чорноземів польськими
магнатами, що супроводжувалася жорстокою експлуатацією місцевого
населення, розгорнулася після підписання Люблінської унії 1569 р. Все
це, а також різниця у традиціях, культурі, релігії призвело до розвитку
антагонізму й виникнення жорстоких конфліктів між етносами.
Подібна ситуація мала місце й під час контактів з кримськими

1
2
3

Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 472.
Там само. – С. 472.
Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підруч. – К.: Либідь, 1995.
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татарами, з турками, які протягом кількох століть здійснювали
регулярні спустошливі набіги на південні українські землі.
Традиційними формами господарювання, природокористування з
давніх-давен до середини ХVІІІ ст. в Україні були землеробство,
мисливство, рибальство, бджільництво, тваринництво, садівництво. Їх
роль у житті українців з часом змінювалася, але провідною ідеологією
українського суспільства була землеробська свідомість, а тому
головним завжди залишалось орне землеробство. Воно, як вважають
археологи, історики та етнографи, виникло на терені України за часів
трипільської культури – 6000 років тому, поширившись загалом на
весь регіон Центральної та південь Східної Європи. Основними
системами землеробства були парове і перелогове, землекористування
було у вигляді відкритих полів, а землеволодіння – приватне,
громадське, державне, церковне1. Розвиток сільського господарства і
промисловості був врівноваженим, органічним. У ХVІІІ ст. з початком
активного розвитку промисловості, відкриттям і розробкою родовищ
заліза, вугілля, нафти в Україні все більшого значення набувають
форми природокористування, пов’язані з екстенсивним використанням
мінеральної сировини, енергоносіїв, промисловою забудовою
територій. Це були форми господарювання, все небезпечніші для
довкілля.
Дослідники в царині українознавства стверджують, що “екологічна
культура українського етносу розвивалась у напрямі від землеробської
культури до техногенної. Її розвиток ішов від природоцентричних
поглядів язичників через теоцентричні засади християнства й
антропоцентричне ставлення до природи в період існування України в
складі тоталітарної держави до виникнення нової природоцентричної
екологічної етики”2 сучасного соціуму. “За увесь історичний час,
відколи людність мешкає в Україні, тобто принаймні кілька тисяч
років, десь аж до XVIII ст., ми практично не знаємо випадків значних
екологічних катастроф, якими так рясніє історія багатьох інших
етносів”3.
До середини ХVІІІ ст., як вище згадувалось, був характерний
органічний розвиток сільського господарства й промисловості. При
цьому в організаційній структурі господарства в Україні завжди
переважали тенденції до індивідуального ведення господарства
незалежно від власності на землю на відміну від країн Центральної
Європи та Росії, де переважали великі феодальні господарства.
У ХХ ст. форми природокористування в Україні набувають чітко
виражених споживацьких природозгубних тенденцій, а саме –
ресурсовикористання стає суперекстенсивним і природним чином
1

Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 473.
Тагліна Ю.С. Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та
техногенні перспективи: Автореф. дис. ... канд. філос. наук / 09.00.12 – українознавство
(філософські науки). – Харків, 2005. – С. 13.
3
Крисаченко В.С., Мостяєв І.О. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 472.
2
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невідновлювальним. Жовтнева революція, громадянська війна,
голодомор 30-х років, страшні за своїм обсягом політичні репресії 40-х
років, Друга світова війна, Чорнобильська трагедія – ці величезні
соціальні потрясіння разом із централізацією промисловості,
перехімізацією сільськогосподарських угідь, перевиснаженням
ресурсів за кілька десятиліть призвели до формування економіки
України без урахування об’єктивних потреб та інтересів її народу,
можливостей її Природи. Внаслідок чого склалася одна з екологічно
«найбрудніших» економік – перенасичена хімічними, металургійними,
гірничорудними, нафтопереробними, військовими виробництвами,
більшість з яких мали застарілі технології та обладнання. Періодом
відносного згасання еколого-негативного впливу на природне довкілля
в Україні вважають 90-ті роки ХХ ст. – період спаду економіки та
існування за рахунок попередньо нагромадженого ресурсу. Але на
початку 90-х рр. стала відчутною не лише екологічна криза, а й
демографічна, коли смертність людей стабільно перевищувала
народжуваність.
Сучасні дослідники відзначають, що причиною кризового стану
території України є наслідки сумісної дії таких факторів, як
виснаження природних ресурсів і активне зростання забруднень
повітря, води й ґрунтів, які Природа сама вже не в змозі знешкодити –
значно порушено екологічний баланс біосистем території1. Але якщо
проаналізувати питання глибше, то виявляється, що існує інша,
серйозніша причина екологічної кризи: це занепад духовності,
надзвичайно низький рівень національної культури, у тому числі й
екологічної, у нашого народу, втрата надбань традиційних форм
господарювання, низький рівень освіти, загальний спад морального
рівня не лише пересічних громадян України, а й керівників найвищих
щаблів влади.
Швидко «вичавити з себе раба» не вдавалося жодному народові:
недаремно ж Мойсей після звільнення юдеїв з єгипетського рабства 40
років водив їх пустелею. Лише зміна поколінь приносить остаточне
духовне визволення, розкриття природних якостей та рис характеру і
психоетнічних ознак традиційного світогляду разом із екологічно
обачливим господарюванням. Проте лише духовне визволення не
вирішить втраченої культури природокористування, яка потребує
відновлення через певні світоглядові зміни та запозичення
позитивного досвіду економічно та політично стабільних країн. Цей
процес має супроводжуватися сучасною природознавчою та
екологічною освітою, поступовим виправленням шкоди, заподіяної
українському довкіллю та свідомою відмовою від невиправданих
втручань у його розвиток, навіть тих, що є «економічною
необхідністю».
1
Толстоухов А.В., Хилько М.І. Екобезпечний розвиток: пошук стратегем. – К.:
Знання України, 2001. – С. 169.
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Про необхідність переходу до стійкого розвитку гармонійних
взаємовідносин у площині „Людина–Природа” наголошують у своїх
працях багато дослідників, вони мають на меті вдосконалення
технологій виробництва у промисловості, реорганізацію освітньовиховного компоненту з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.
Тож українознавчий підхід до розв’язання цього питання в
українському соціумі має бути скеровуючим через те, що
українознавство як інтегративна наука послуговується широким
методологічним апаратом та, розглядаючи проблему всебічно,
виходить на вищий рівень її розв’язання порівняно з профільними
дисциплінами. Українознавство несе в собі потужний духовний
потенціал для відродження не лише нації, а й національного
природного довкілля.
У нашому дослідженні ми вважаємо, що варто звернути увагу на
соціально-психічне підґрунтя формування екологічної культури
українського етносу. В системі особливостей характеру українців
виділяють
такі
риси,
як
індивідуалізм,
екзекутивність,
інтровертивність, толерантність та емоційно-естетична домінанта. І
кожна з цих рис має свій вплив:
індивідуалізм, а разом з ним і рефлексія виявили себе в екологічній
культурі українців через систему обрядів, пов’язаних із
сільськогосподарською діяльністю й аграрним календарем. До нас
дійшло у тій чи іншій формі чітке регламентування послідовності
сільськогосподарських дій;
екзекутивність, на думку вчених, сприяла збереженню вироблених
екологічних норм та правил (певна консервативність і традиційність).
За світоглядними уявленнями українського етносу саме земля
вважалася джерелом матеріального багатства, духовної рівноваги і
здоров’я1. Можливо, саме таке ставлення до землі, а отже, і до
природного довкілля робило український етнос більш стійким;
інтровертивність, як риса українського характеру, виявила себе у
вигляді певної пасивності під час вирішування екологічних проблем,
тобто українець не намагається розв’язати проблеми негайно чи
змінити обставини або самому змінитися в нових умовах. З іншого
боку, така риса як інтровертивність сприяла збереженню екологічно
грамотних традицій в екологічній культурі;
ще одна риса характеру – толерантність – у сполученні з
інтровертивністю призвела до зміни пріоритетів: на перше місце
постають економічні проблеми, а до затримки у вирішенні екологічних
проблем український народ ставиться доволі терпимо;
емоційно-естетична домінанта надала українській екологічній
культурі більш поетичної форми, ніж наукової. Заклики до розв’язання
екологічних проблем мало дієві, бо сприймаються не як раціональні, а
як ті, що ґрунтуються більше на емоціях. Тож властиве українському
1

Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. – 334 с.
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народу прагнення до гармонії між людиною і природним ландшафтом
є естетичною цінністю, а не практичною. Разом з тим, бажання
подібної гармонії відіграє значну роль у формуванні екологічного
імперативу.
Слід зазначити, що особливості національної освітньо-виховної
системи є безпосередньо залежними від психоетнічних рис характеру,
тому сучасна національна система освіти і виховання має, на нашу
думку, стати пріоритетним напрямом розвитку в Україні, а
українознавство – його духовним стрижнем. Основними принципами і
провідними напрямами просвітництва в галузі національної
екологічної освіти і виховання, на нашу думку, мають стати:
1) розгляд природного довкілля комплексно, у всій його повноті
(природне і соціоприродне, техногенне і соціально-екологічне,
геополітичне й культурно-історичне, моральне, естетичне тощо);
2) процес національного екологічного виховання має будуватися з
урахуванням місцевих, національних, регіональних і міжнародних
умов та з висвітленням історичних і сучасних екологічних парадигм;
3) освітньо-виховний процес має бути тривалим, тобто починатися
в дошкільному віці і тривати на всіх стадіях формальної і
неформальної освіти (особлива увага майбутнім батькам ще
ненароджених українців);
4) екологічна освіта на українознавчому ґрунті має стати
міждисциплінарною за своєю суттю, включати спеціальний зміст у
кожний навчальний предмет, створюючи можливість формування
цілісної збалансованої перспективи.
У висновку слід зазначити, що розглянуті нами аспекти складають
актуальну в наш час проблему стосунків “Людина – Природа”.
Українознавчий підхід завдяки своїй інтегративності надає можливість
розглянути дану проблематику якомога повніше і цілісніше стосовно
конкретного національного терену.
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Жовніренко Л.П. (Горлівка)
РЕЛІГІЯ, ОСВІТА, МЕДИЦИНА (ВАЛЕОЛОГІЯ):
НЕОБХІДНІСТЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ
У статті розглядаються аргументи щодо відсутності підґрунтя
для суперечностей між поглядами на валеологію як науку та
дисципліну філософів, релігійних діячів, істориків, психологів та інших
учасників дискусії. Доведені причини непорозуміння щодо нової науки
серед зазначених фахівців. Запропонована диференціація в межах
дисципліни православної/християнської валеології. Автор закликає всіх
зацікавлених спеціалістів до консолідації для відродження духовності
як основної складової здоров’я та можливої національної ідеї.
Традиційно здоров’я душі та тіла вивчають медики різних
спеціальностей і переважно тоді, коли життя та здоров’я людини буває
під загрозою. Лікарі гігієнічного профілю мали б оточити увагою поки
що здорову популяцію, але поступово гігієністи відійшли від людини,
зосередившись на вивченні навколишнього середовища. В останні
десятиріччя душевний стан індивідуума вивчають ще й психологи, до
яких у нашому суспільстві частіше звертається людина, яка перебуває,
в т.зв. „третьому”, або „прикордонному” стані. Духовним здоров’ям
має опікуватися „хтось інший”, мабуть, священик, – вважає шановний
професор Апанасенко Г.Л. на тій основі, що „проблема ця складна і не
піддається науковому аналізу”1.
Це цілком логічно. Та й насправді духовним станом споконвіку
опікувалося духовенство. Аналогічної думки про „розподіл
повноважень” між лікарем і священиком дотримувався і славетний
хірург, професор, святитель, архієпископ Лука (Войно-Ясенецький),
який 10 років тому був зарахований до лику святих. Але сьогодні, як і
майже все останнє століття, церква відповідним законом відокремлена
від держави. Та й відвідують її далеко не всі громадяни, особливо
молодого та підліткового віку, а на шляху до храму існує безліч
перешкод, про деякі з них ми згодом нагадаємо.
Проте відокремлення однієї складової здоров’я від інших і
проголошення при цьому необхідності в цілісному підході до нього
зводить цю справедливу, аксіоматичну тезу до декларативної.
Спроби внести духовний елемент у систему „Здоров’я – через
освіту” мають місце, але часто обмежуються лише деклараціями чи
пропагандою далеких від духовних або навіть суперечливих ідей, або
викладанням вказівок знахарів, прозорливців, екстрасенсів та інших
„лікарів” без будь-якого наукового обґрунтування. Внаслідок цього, а
1
Апанасенко Г.Л. Автобиографические заметки о здоровье. – Николаев: Планета
здоровье, 2001. – 139 с.
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також багаторічного витравлювання віри тоталітарним режимом у
недалекому минулому, ми виявилися відкритими до сприйняття різних
ідей релігійного, частіше білярелігійного толку, як правило, чужих
нашому менталітету, чим негайно скористалися численні „цілителі
душ”. Засоби масової інформації активно сприяли цьому процесу,
фактично рекламуючи сумнівних лікарів, пропагуючи насилля,
аморальність та інші пороки. Ця тенденція зберігається і сьогодні.
Між іншим, державні, регіональні та програми ВНЗ „Здоров’я – через
освіту” – це не вигадка Міністерства освіти та науки України, як
інколи думають, а загальна стратегія розвитку європейської освіти,
прийнятої
Євросоюзом,
–
на
шляху
до
трансформації
загальноосвітньої школи в таку, що сприяє зміцненню здоров’я.
Можливо, ми схильні до перебільшень та слід спокійно очікувати
більш переконливих показників економічного зросту, і на цій основі
духовне відродження відбудеться саме по собі? Вважаємо доречним
навести відповідь директора Інституту світової економіки та
міжнародних відносин Ю.М.Пахомова на аналогічне запитання
журналіста „МК” в № 5, 2002 р.: „Саме духовно-моральний занепад
лежить в основі не тільки згасання енергії, яка необхідна суспільству
для проведення ринково-демократичних реформ, але й згасання
життєвого потенціалу нації як такої”. Далі після ілюстрації сказаного
відповідними демографічними показниками Ю.М.Пахомов констатує
відсутність опору в суспільстві, „хоча всі знають, що духовність в
країні пригноблена й знаходиться в занепаді, а катастрофа моралі
стала тотальною”. До речі, події 11 вересня 2001 р. в Америці
продемонстрували, що високий рівень економіки і технічної
оснащеності – ще не гарантія безпеки. А здавалося б, абсолютно
нематеріальні духовно-моральні та релігійно-ідеологічні проблеми,
наприклад, етнічної, конфесійної чи цивілізаційної несумісності,
будучи невирішеними, стають грізним дестабілізуючим фактором.
У науковій літературі ми не зустріли досліджень, присвячених
цілісному підходу до здоров’я: духовного, душевного та фізичного.
Окремі фрагментарні роботи стосовно тієї чи іншої складової
з’явилися в останнє десятиріччя у зв’язку з намаганням відродження
втраченої духовності та впровадженням у загальноосвітні школи та
вищі навчальні заклади Росії, а згодом і України дисципліни
„Валеології”. В тому, що явище духовного виховання викликало
шквал публікацій і розбіжностей, немає нічого дивного, адже термін
„духовність” вперше з’явився в словниках зовсім недавно (1993 р.), та
й зміст у нього вкладався досить обмежений – віра, релігія. Тож ще й
сьогодні кожен викладач школи (середньої або вищої) чи то науковець
розуміє цей термін по-різному.
Тоді ж (1993 р.) автор цього дослідження вперше почув і про
холістичний підхід до здоров’я на Першому Всесвітньому Конгресі
нетрадиційної медицини в Криму (м. Гурзуф), який повинен був мати
валеологічне спрямування, але несподівано для деяких учасників
набув дивовижного характеру, далекого від заявленого. Проте ця подія
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спонукала вперше і глибоко замислитися над змістом духовності як
категорії взагалі та як одного з аспектів науки про здоров’я зокрема. З
того часу валеологія як наука і дисципліна набувала офіційного
статусу (раніше в Росії, а потім і в Україні) спочатку в вищій, а згодом
і в середній загальноосвітній школі.
Майже одночасно з формуванням стереотипів духовності та
становленням валеології спочатку в засобах масової інформації, потім
у православній літературі Росії1, яка останнім часом частково
передруковується в Україні2, а нині і в науковій освітянській пресі
Росії, спостерігається нищівна критика валеології3. Треба віддати
належне представникам духовенства (класичного), які досить
стримано виявляють своє ставлення до науки. Можливо, тому, що
започаткована ця критика особами, далекими як від науки валеології,
так і викладання її, чи то неофітами, яких багато з’явилося в період
неминучого релігійного ренесансу після беззастережної перемоги
атеїзму в окремо взятій країні, та які прагнуть негайно донести до
своїх співвітчизників, а то і всіх землян, істину, котру нещодавно
відкрили, – критика не викликає належної реакції, проте не тільки не
губиться, а й набирає розмаху.
Єдина фахова стаття З.Тюмасової з цього приводу порушила деякі
питання, у т.ч. пов’язані з навчально-методичним забезпеченням
дисципліни
(програмами,
підручниками
та
навчальними
посібниками)4.
Поміж тим, із урахуванням юнацького віку валеології, підліткового
– викладання дисципліни на фоні етнічного, конфесійного та іншого
розмаїття в Україні така (одностороння, деструктивна) полеміка
уявляється нам вкрай небажаною. А вже „користі” від неї, мабуть, не
більше, ніж свого часу для генетики, кібернетики та ін. Періодичні
заслання, вигнання зі школи дисципліни лише подовжує розвиток
науки, створює протиприродні перешкоди на її шляху та загострює і
1
Гамаюнов С.А. В здоровом теле – здоровый дух? // Валеология:
мировоззренческий, научный и религиозный аспекты. – М.: Русская православная
церковь, отдел религиозного образования и катехизации, 2000. – С. 9-10; Обухов М.
Заключение на некоторые программы и учебники по валеологии // Там само. – С. 6-8;
Кураев А. Мировоззренческий аспект валеологии. Религиеведческий анализ учебных
пособий и научных работ по валеологии. // Там само. – С. 11-15; Силуянова И.В.
Валеология: научно-мировоззренческая несостоятельность // Там само. – С. 16-19;
Щекочихина Н.К., Щетилова Н.Г. Разрушительное влияние валеологии на ребенка //
Там само. – С. 20-26; Силуянова И.В. Нравственная ценность болезни // Материалы ІХ
Рождественских чтений. Медицинская секция. – М.: Православный медикопросветительский центр «Жизнь», 2002. – С. 100-107.
2
Рыбаков С. Валеология: наука или проповедь сатанизма? // Как защитить Вашего
ребенка? Украинская православная церковь, Полтавская епархия, СпасоПреображенский Мгарский монастырь, 2003. – С. 97-104; Сандалов Ю. Вместо «старой
педагогики» – оккультизм? // Там само. – С. 88-96.
3
Медведева И., Шишова Т. Наше новое все // Народное образование. – 2002. – № 2. –
С. 223-231.
4
Тюмасова З. Невалеологические проблемы валеологии // Народное образование. –
2002. – № 7. – С. 73-79.
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без того катастрофічну демографічну ситуацію як в Україні, так і в
Росії, стабілізація якої й є кінцевою метою валеології.
Невирішених проблем молодої науки, як і дисципліни, достатньо, і
їх удається поступово усувати на спеціальних форумах фахівців, у
повсякденній роботі кожного з учасників науково-педагогічного
процесу різного рівня. При цьому варто усвідомлювати, що в умовах
чергової системної кризи людства (релігія, освіта, культура, екологія,
демографія та ін.) не всі валеологічні пориви можуть швидко,
безумовно та цілком успішно реалізуватися ізольовано від
загальнодержавних, а то й загальнолюдських проблем, чого, здається,
очікують від нас популяризатори своїх антивалеологічних ідей. Тому в
даний момент вважаємо актуальним і доцільним не тільки не залишати
поза увагою полеміку наших опонентів (не завжди безпідставну), а
знайти порозуміння з нашими громадянами та сусідами незалежно від
фахової, національної, етнічної чи конфесійної належності, адже, без
сумніву, всі прагнуть одного – формування духовно, душевно та
тілесно здорової нації. До речі, ще й визначення „здоров’я” викликає
незадоволення, хоча їх понад 100, а це свідчить, що жодне з них не
відображає всього, що ми пов’язуємо зі здоров’ям. Та й пріоритет
здоров’я деякі автори ставлять під сумнів, що виглядає зовсім уже
несподіваним1.
Вважаємо доцільним викласти своє бачення валеології, дати оцінку
„невалеологічним проблемам валеології”, запросити до співпраці всіх
зацікавлених у здоров’ї співвітчизників сьогоднішніх та вчорашніх,
незалежно від фахової, етнічної, національної, конфесійної,
цивілізаційної належності, закликати до толерантності, терпимості в
валеологічному вихованні дітей та підлітків.
Оскільки ключова проблема валеології, в нашому розумінні,
пов’язана із духовною складовою здоров’я, і саме духовний аспект
найбільш хвилює багатьох авторів, у т.ч. й нас, то й приділяти увагу
цій категорії слід першочерговим завданням. Тим більше, що, мабуть,
немає навіть у педагогічній науці та практиці, вік яких обчислюється
більш як двома тисячоліттями, явища такого неоднозначного та яке
викликає сьогодні стільки суперечок і розбіжностей, як духовне
виховання. Якщо узагальнити численні дослідження щодо останнього,
то все розмаїття уявлень можна звести до чотирьох основних
стереотипів (використовуємо цей термін без негативного
забарвлення)2.
1. Духовне виховання – це, передусім, виховання моральне. Цей
стереотип є, мабуть, найбільш поширений і базується на уявленні про
те, що духовна сфера – це виключно сфера моральних почуттів

1
Медведева И., Шишова Т. Наше новое все // Народное образование. – 2002. – № 2. –
С. 223-231.
2
Соловцова И. Духовное воспитание: стереотипы, проблемы, парадоксы //
Воспитательная работа в школе. – 2006. – № 5. – С. 28-36.
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(альтруїзм, справедливість, чуйність, милосердя). Інколи за основу
духовності беруть біблійні заповіти.
2. Духовне виховання – це залучення дитини до духовної культури
– глибокі пізнання в галузі мистецтва (образотворчого, музичного та
ін.), міфології, вітчизняної та світової літератури. Рідше – враховується
інтерес, прихильність до філософських та релігійних учень. Окремо
виділяють при цьому інтерес до національної культури, особливо до її
релігійної складової (іконопис, храмова архітектура, духовна музика).
3. Духовне виховання – це, в першу чергу, виховання патріотизму
та громадянськості (знання історії та традицій свого народу, почуття
гордості за його історичні досягнення, глибокий інтерес до
національної історії, у т.ч. до свого родоводу, знання про історичну
роль релігії в становленні держави та духовності як частини
національного менталітету). Цей стереотип все більше декларується,
але поки ще недостатньо прищеплюється.
4. Духовне виховання – це дещо із галузі релігійного виховання.
Виникнення цього стереотипу пов’язане з ототожненням понять
„духовна освіта” (як процес підготовки священиків) та „духовне
виховання”. Окрім того, духовне становлення та вдосконалення
людини потім стало частиною „світської” педагогіки. Але й тоді
духовне виховання передбачало релігійний компонент. Розуміння
духовного виховання як виховання релігійного викликає у деяких
педагогів насторожене сприйняття словосполучення „духовне
виховання”, прагнення замінити його іншим, більш „світським” та
„зрозумілим”, хоча й не зовсім органічним (наприклад, „духовноморальне виховання”), а організацію духовного виховання віднесли до
компетенції церкви та закладів додаткової освіти дітей, що неминуче
збіднює зміст, форми та методи виховної роботи в загальноосвітній
школі.
Все викладене віддзеркалює й уявлення про духовне виховання у
вищій школі. Складається враження, що одна частина протестного у
відношенні до валеології електорату („протестантів”) займає релігійні
позиції в класичному їх розумінні, інша (таких більше) – представляє,
як ми кваліфікуємо православну валеологію, а автор цього
дослідження (таких, можливо, не одиниці серед діючих валеологів)
намагається сумістити моральне виховання з духовним у
загальноприйнятому розумінні як першого, так і другого, наскільки це
можливо в державному ВНЗ і посильно для світського педагога,
вихованого на православних сімейних традиціях (де відношення до
Священного Писання було вельми шанобливим, і навіть
церковнослов’янська мова не стала перешкодою для його ретельного
вивчення) і в звичайній школі (загальноосвітній середній та медичній
вищій). Тому навіть при самокритичному та прискіпливому підході до
особистого викладання змісту валеології, форм та методів не
знаходимо причини для муки сумління з приводу обвинувачень майже
в усіх смертних гріхах, які пред’являють валеологу опоненти.
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Не витримують критики й звинувачення в тому, що деякі
валеологи дійсно прагнуть виховувати дітей в духовному відношенні
правильно, на погляд „альтернативних спеціалістів” у галузі
валеології, але їх нібито використовують сектанти в своїх брудних
задумах1. Справді, є дуже завзяті секти, представники яких занадто
енергійно й надокучливо намагаються нав’язати свої погляди,
використовуючи вулицю, громадський транспорт, телефонний і
поштовий зв’язки, і навіть інколи віроломно намагаються проникати в
помешкання потенційних жертв. Але цього насилля зазнають усі
мешканці незалежно від професії і, на жаль, віку, що ми розцінюємо як
духовний тероризм, порушення прав громадян на відпочинок.
Свободу віросповідання ми уявляємо собі інакше. Між іншим, якщо
православна церква відомий закон про відокремлення її від держави
добре знає і сумлінно його виконує, то сектанти, вирвавшись із
підпілля, нехтують його. Отже, і у зазначеному ставленні до
сектантства ми також – однодумці, а не супротивники.
Хто залучився в школі на перших порах до викладання нової, для
багатьох загадкової (на категорії здоров’я як медичній нічиї
професійні інтереси до цього часу ніколи не пересікалися),
інтегративної, а ще й тому не такої вже простої, як комусь здавалося та
ще й сьогодні декому здається, дисципліни валеології при відсутності
підготовлених кадрів? В одному із ста випадків це – медичний
працівник (як правило, середньої ланки), в інших – учитель праці,
фізичного виховання, географії, іноземної мови та ін., у кращому –
біолог. Звідки черпали новоявлені «фахівці»-бідолахи інформацію про
валеологічні, на їх погляд, знання? Звісна річ, із джерел, які лежать на
поверхні: періодична друкарська продукція відомої якості, радіо,
телебачення, а потім і системи Інтернет. То, можливо, й добре, що
студенти-першокурсники не могли пригадати, про що йшла мова на
уроках валеології (всього рік, а то й 2 місяці тому), а якщо деякі й
пригадували, то це – єдиний засіб зупинки кровотечі (той, що
використовується в крайньому випадку, бо саме про нього, очевидно,
не тільки говорили, а й прищеплювали практичні навички), а
найчастіше – те, що ніякого відношення до валеології немає. То ж,
слава Богу, що інстинкт самозбереження від інформації побутового
рівня, а то й дезінформації, спрацював. Останнє можна ілюструвати
найпоширенішими студентськими запитаннями того часу: до якого
екстрасенса Ви рекомендуєте звернутися (боронь Боже, ні до якого);
як треба харчуватися, щоб вижити (вживати корисні натуральні
продукти), а згодом, – щоб схуднути (непоганий рецепт Майї
Плісецької, але ні в якому разі не система голодування Поля Брегга, бо
вона не для нас); чому при достатньо високому рівні цивілізації, в т.ч. і
в медичній галузі, при достатньому забезпеченні кваліфікованими
1
Сандалов Ю. Вместо «старой педагогики» – оккультизм? // Как защитить Вашего
ребенка? Украинская православная церковь, Полтавская епархия, СпасоПреображенский Мгарский монастырь, 2003. – С. 88-96.
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кадрами й доступності медичної допомоги демографічні показники
невпинно погіршуються, а здорових майже немає (тому що діє
лікувальна медицина, спрямована на хворих, а профілактична, на жаль,
обмежилася первинною профілактикою частини інфекційних
захворювань і вивченням навколишнього середовища, а здоровими чи
такими, яких вважають практично здоровими, ніхто не цікавиться, та й
самолікування, яке так настирливо рекламують ЗМІ, ускладнює
ситуацію).
На цілком природні запитання одних студентів (до якого фахівця
звернутися за консультацією або як відреагує лікар медикопрофілактичного закладу на звернення з приводу попередження
хвороб взагалі, або зміцнення імунітету чи збереження здоров’я хоча
б на даному рівні), відповідають інші: такого спеціаліста немає, а
лікар, швидше за все, направить такого допитливого пацієнта до
психіатра (хіба не так?). То ж вважаємо не вартим аргументувати
доцільність існування валеології, яке під сумнів ставлять чергові наші
опоненти. Так довго жили безтурботно, не вірячи в загрозливі
прогнози (у зв’язку з Чорнобильською подією через 50 років населення
України скоротиться вдвічі), бо розцінювали їх як песимістичні ворожі
дії Заходу.
Ситуація стала дещо виправлятися, коли в Україні негайно була
впроваджена підготовка вчителів в інститутах післядипломної освіти,
але вкрай обмежені, як правило, курси на фоні незадовільного
навчально-методичного забезпечення не могли радикально вплинути
на ситуацію, а вже про формування відповідного світогляду й
говорити не варто. То ж дисципліна в школі була дискредитована,
будучи переведеною з рангу нормативної до факультативу, а згодом
трансформована в уроки здоров’я. Тобто ми синхронно повторювали
російський досвід (в Москві на перших порах навіть підвищували
кваліфікацію деякі вузівські викладачі) з відставанням на 3-4 роки, але,
на відміну від Росії, процес відбувався не революційним (без
залучення до радикальних дій багатьох верств громадян), а
еволюційним
шляхом,
поступово
забезпечуючи
підготовку
валеологічних кадрів на ліцензованих Міністерством освіти та науки
кафедрах чи факультетах університетів.
Питання, хто має викладати валеологію в школі чи в ВНЗ, існує,
але не загострюється, як у Росії, до протистояння. За нашими
переконаннями, зміст основних проблем валеології, який потребує
якщо не академічних медичних, то обов’язково медико-біологічних
знань, має визначатися медиками (профілактичного напрямку), а
кращого методичного та методологічного забезпечення досягне
фахівець із педагогічною освітою. Впровадити і забезпечити
валеологічну освіту в школі з урахуванням ще й великої кількісної
переваги посильно лише вчителям (бажано з біологічною освітою
„фізіологія людини”) або випускникам педвузів, у яких вивчали
медичні дисципліни в обсязі 360 годин і отримували відповідне
посвідчення (та й чи піде сьогодні наш лікар до школи?). Отже,
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підручники, навчальні посібники, програми інтегративної дисципліни
мають складатися за участю обох сторін. Саме такого співробітництва
ми не спостерігаємо ні в Україні, ні в наших сусідів. Тому ми змушені
констатувати, що на сьогодні немає підручника, який задовольняв би
як викладача, так і вихованця середньої чи то вищої школи. Та й хто їх
складає? В Росії, за нашими спостереженнями, – переважно лікарі1.
Але про здоров’я, на погляд д.м.н. Б.Н.Чумакова, – пишуть всі:
інженери, геологи, домогосподарки, а д.п.н. З.Тюмасова доповнює цей
список „журналістами-популяризаторами й віруючими-адептами,
офтальмологами та пульмонологами, лінгвістами та психологами,
пенсіонерами та військовими...” (перший автор впевнений, що
валеологію має читати в навчальних закладах всіх рівнів тільки
спеціаліст із вищою медичною освітою, другий – так категорично не
висловлюється, дотримуючись, можливо, якщо не протилежних
позицій, то, скоріше, близьких до нашої, бо з великою повагою
ставиться
до
основоположників
валеології
В.П.Казначеєва,
М.Я.Субботіна, А.І.Субетто, І.І.Брехмана та до їх попередників –
І.І.Мєчнікова, С.П.Боткіна, П.К.Анохіна, І.В.Давидовського (всі
лікарі). В Україні підручники та посібники зі словником з’явилися
дещо пізніше (в Росії – з 1992 р., в Україні – з 1997 р.), їх була лічена
кількість; авторами перших, як і в Росії, були лікарі (професори
Муравов І.В., Апанасенко Г.Л.)2, потім – педагоги3, а останнім часом,
як у Росії, так і в Україні, – укладачі, про фаховість яких можна лише
здогадуватися за курйозами типу („профілактика здоров’я”, „простудні
та інфекційні захворювання”, „шунти в серці” і та ін.)4.
Треба віддати належне українським учителям, бо від них вийшла
ініціатива впровадження валеології в Україні, перше зібрання яких
відбулося в 1992 р. під девізом „Здоров’я – через освіту”, у якому
взяли участь лише 3-4 лікарі, одним із яких був автор цієї роботи.
Деяке затримання із впровадженням валеології в навчальний процес із
урахуванням досвіду Росії чи більш стійкі духовно-моральні традиції
нашого народу, чи наш національний менталітет або традиційна вдала
координація наших дій однією із провідних кафедр спочатку
1
Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л.: Наука, 1987. –
125 с.; Основы валеологии // Под. ред. В.П.Петленко – К.: Олимпийская литература,
1999. – Т. 3. – 447 с.; Колбанов В.В. Валеология. – 3 изд. – СПб., 2001. – 255 с.;
Колбанов В.В., Зайцев Г.К. Валеология в школе. – СПб, 1992. – 51 с.; Куинджи Н.Н.
Валеология: пути формирования здоровья школьников. Метод. пособ. – М.: Аспект
Пресс, 2000. – 139 с.; Чумаков В.В. Валеология. Курс лекций. – М., 2002. – 406 с.
2
Буліч Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. Навч. посіб. – К.:
ІЗМН, 1997. – 224 с.; Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – Ростов
на Дону: Фенікс, 2000. – 248 с.
3
Бобрицька В.І., Гриньова М.В. та ін. Валеологія: Навч. посіб. В 2 ч. – Полтава:
Скайтек, 2000. – 306 с.; Грибан В.Г. Валеологія. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної
літератури, 2005. – 256 с.
4
Вайнер Э.Н. Валеология. Учебник. – М.: Флинта, 2001. – 414 с.; Петрушин В.И.,
Петрушина Н.В. Валеология. Учеб. пособ. – М.: Гардарики, 2002. – 422 с.; Белик Э.В.
Валеология: Справочник школьника. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 512 с.
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Київського педінституту іноземних мов, а потім Національного
педуніверситету ім. М.Драгоманова і Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти, або всі перелічені чинники разом сприяли
тому, що ми уникли багатьох недоліків, за які докоряють російських
валеологів, а точніше – авторів підручників, програм та викладачів.
Було лише одне видання сумнівної якості обмеженого тиражу, яке
після своєчасної нищівної критики відразу ж відійшло у небуття.
Більш виправданим, на наш погляд, був би авторський колектив із
медичних та педагогічних фахівців, як скажімо, змішані колективи, які
здійснюють підготовку або перепідготовку валеологічних кадрів
(кафедри валеології Таврійського університету ім. Вернадського –
завідувач, к.п.н., доц. Єфімова В.М., Дніпропетровського інституту
післядипломної освіти вчителів – завідувач, к.м.н., проф.
Морозова В.В.), чи майбутніх педагогів (НДУ ім. Драгоманова – к.б.н.,
доц. Страшко С.В.) та ін.
Але й такий підхід, виявляється, також не гарантує від недоліків.
Маємо можливість навести лише один приклад такої співдружності.
Серед авторів третьої книги „Основ валеології” видавництва
„Олімпійська література” (К., 1999) за редакцією академіка
В.П.Петленка обсягом 446 с., яка дійсно справляє враження
теоретичного, а більше практичного порадника сексолога чи то
сексопатолога (287 с.) із використанням термінології, прийнятної для
вузького кола спеціалістів або веселого застілля за участю останніх, за
іронією долі, є митрополит Іоанн (І.М.Сничов). Виходячи з того, що
духовної участі священика в цьому фоліанті ми не помітили, а навіть
один заголовок частини 9 за § 8 (вважаємо за непристойність його
цитувати) не міг дати шансу авторам на отримання благословіння його
Високопреосвященства (та й чи був такий на російській землі?),
припускаємо використання імені релігійного діяча спекулятивним,
неприпустимим. Це не робить честі ні видавництву, ні рецензенту
всього видання професору Національного університету фізичного
виховання та спорту О.Радзієвському. Втішає лише те, що серед
авторів, очевидно, немає жодного нашого співвітчизника, але вони є
там, де розглядаються проблеми, у яких авторитет українських
валеологів беззаперечний (Г.Л.Апанасенко, І.В.Муравов). До речі, з 33
авторів цього тому в численній бібліографії (понад 300 покажчиків)
для 22 не знайшлося місця (тих, хто започаткував наукову діяльність
складанням такого поважного навчального посібника, призначеного
для всіх – від викладачів ВНЗ до школярів?), а дехто із числа
„народних цілителів” чи то їх популяризаторів кочує із книги в книгу
цього видання.
Інший приклад. У 2005 р. у Києві видана “Універсальна десяткова
класифікація”, де укладачами чи то перекладачами (важко зрозуміти) є
декілька авторів, у т.ч. канд. мед. наук. Перше, до пошуку чого
звернувся автор цієї статті, була рубрика “Гендер”, яка виявилася
відсутньою; “валеологія” знайшла місце, але автори відсилають читача
до “особистого здоров’я” (613), де йдеться лише про гігієну, а про
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валеологію і гадки немає (отже, для деяких спеціалістів “валеологія” та
“гігієна” – ще й сьогодні синоніми). Тож кого перекладали автори та за
яких часів? А якщо вони ще й укладачі, то мають нести
відповідальність за відсутність чи то спотвореність рубрик, які вже
набили оскомину зазначеним раніше спеціалістам, уводячи читача в
оману.
Отже, і щодо валеологічних кадрів та навчально-методичного
забезпечення у нас немає розбіжностей із шановними опонентами.
Свою точку зору з цих питань ми неодноразово висловлювали на
різних форумах, починаючи з 1995 р.1
Щодо „науковості” валеології – не бачимо потреби полемізувати з
критиками, далекими від неї, дозволимо собі лише адресувати останніх
до першопрохідників у науці, зазначених вище та про яких нагадаємо в
опису витоків валеології.
У назві нової науки серед учених також суперечностей не існує, а
іншим радимо сумлінно перекладати латинське valeo та грецьке logos,
бо іншого перекладу, окрім науки про здоров’я, просто не може бути, а
здоровий спосіб життя – це лише одна з найважливіших категорій
валеології як чинника, що складає найбільшу питому вагу серед інших
факторів впливу на здоров’я людини, та й не тільки в Україні, Росії, а й
у всьому цивілізованому світі. Аргументів, які наводить З.Тюмасова на
користь „валеології”2, цілком достатньо, а можливі „компромісні”
варіанти автора у вигляді „вітології” (дуже аморфне формулювання)
чи „педагогічної антропології” (замикає науку про здоров’я в межах
педагогіки), а інші спонукатимуть до продовження схоластичних
дискусій та відведуть нагальні проблеми валеології від вирішення.
Критики не задоволені визначенням категорії „здоров’я”,
посилаючись лише на єдине, найбільш поширене (із преамбули
Статуту ВООЗ), де йдеться про фізичне, душевне та соціальне
благополуччя, хоча вже на 1997 рік їх існувало понад 100, у т.ч. у семи
з них мова йде про духовну складову здоров’я3. Втім, вважаємо, що в
усіх визначеннях, де йдеться про душевне здоров’я, мається на увазі й
духовне. Більше того, навіть у богослов’ї є прихильники як дихотомії,
так і трихотомії (перших, можливо, більше). То й ця критика
уявляється нам безпідставною. Інша справа, хто та який зміст закладає
в термін „духовне здоров’я”, та як він його реалізує в повсякденній
педагогічній роботі. Звичайно, у медичній практиці, та ще й у
недержавних інституціях, труднощів у цьому сенсі менше на відміну

1
Жовниренко Л.П. Организационные аспекты валеологического образования //
Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: Мат-ли 2-ї Міждисциплінарної
науково-практ. конф. – Харків, 2001. – С. 171-172.
2
Тюмасова З. Невалеологические проблемы валеологии // Народное образование. –
2002. – № 7. – С. 73-79.
3
Буліч Е.Г., Муравов І.В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. Навч. посіб. – К.:
ІЗМН, 1997. – 224 с.
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від вчительської аудиторії. Ще й тому критика, як правило, лунає з
боку лікарів (православних).
Останнім часом нерідко доводиться зустрічатися з висловом „у
здоровому тілі – здоровий дух” у різних контекстах:
1) як номінацію якогось спортивно-розважального заходу (мається
на увазі звичне, нібито аксіоматичне – якщо тіло здорове, то має бути і
дух здоровий);
2) як прислів’я, за яким криється щось сумнівне, але без
коментарів;
3) ледь не як символ язичницького світу, де нібито „здоров’я
головною цінністю не було” і в той же час „хороше здоров’я віталося”,
використовується у зв’язку з бажанням у черговий раз кинути тінь на
віросповідання своїх пращурів1.
Оскільки ні історії постання, ні тлумачення цього вислову в
доступній літературі немає, а з ним пов’язані й наші міркування про
духовну складову системи освіти та виховання епохи античності і
сьогодення, дозволимо собі нагадати й про це наше дослідження.
Саме з середини ІІ ст. нової ери дійшов до нас вислів стародавнього
римського поета, сатирика Ювенала „Oranduum est, ut sit mens sana in
corpore sano”. Цей вираз у результаті курйозного перекладу,
спотвореного помилково чи ідеологічно, набув форми та змісту, прямо
протилежного первісному: „У здоровому тілі – здоровий дух” замість
„Треба молити, щоб розум був здоровим у тілі здоровому”. Між
іншим, як німецькі, французькі, так і російські дослідники
дореволюційного періоду перекладали цей текст саме так. Більше того,
ми схильні припускати, що Ювенал мав на увазі навіть не розум, а
душу чи дух, бо згадана фраза була пов’язана зі святилищем,
жертвуванням. „Якщо просиш чого і святилищам жертву приносиш, ти
– потрохи, що з білої свині приготував, – треба молити, щоб розум був
здоровий в тілі здоровому”2. Вірш спрямований проти однобічного
захоплення тілесними вправами і по суті закликає до відповідних дій.
А віросповідання тут ні до чого.
Не претендуючи на оригінальність інтерпретації стародавнього
вислову, нагадаємо особливості історичної епохи, у яку творив гнівний
Ювенал. Загальновідомо, що період правління Нерона, а потім і
Доміціана (81-96 рр. н.е.) (а тематика Ювеналових сатир стосується,
головним чином, цього часу) характеризувався мерзотними вадами:
розпутством,
розбещеністю,
аморальністю,
лицемірством,
жорстокістю, неодмінною цензурою, тяжким станом інтелігенції тощо.
І на відміну від своїх попередників (Горація, Персія), Ювенал досяг
найвищої сили обурення та викриття морального розкладу римських
можновладців, за що поплатився вимушеною еміграцією. Але й на
1
Медведева И., Шишова Т. Наше новое все // Народное образование. – 2002. – № 2. –
С. 223-231.
2
Ювенал. Римская сатира / Пер. с лат. – М.: Гос. изд-во худож. лит-ры, 1957. –
С. 174-280.
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чужині не зрадив своїх принципів: з нагоди випадку людоїдства
рішуче засудив спотвореність релігійних вірувань єгиптян.
Чому Ювенал так бурхливо реагував на сучасність? Вважаємо
доречним зіставити античну грецьку та римську системи освіти й
виховання. Педагогічна думка та система виховних інститутів вперше
досягла зрілих форм у Греції та Римі відповідно на початку ІV і на
кінець І століття до н.е. Уявлення про ідеальний зразок поведінки в
Греції існував уже у героїв поем Гомера, якого Платон називав
першим вихователем еллінів (вплив останніх, як відомо, поширився на
Рим ще в ІІІ ст. до н.е., який, будучи могутнім у військовому
відношенні, знаходився на низькій стадії культурного виховання).
Незважаючи на обмежену матеріальну і соціальну базу античної
культури, саме в античності склалися педагогічні ідеали, які слугували
зразком для наступних епох. Звідти та із міфів відомо, що хлопчиків
навчали метання списів, бігу, верхової їзди, гри на лірі; гідно тримати
себе не тільки на раді і в бою, а й під час спортивних змагань і на
банкеті (“Завжди бути кращим і перевершувати інших”). Цього
потребує гідність героя, а його доблесть дає змогу підтримувати
останню.
Головним напрямком т.зв. спартанської системи було моральне
виховання, метою якого вважалося повне підпорядкування особистості
інтересам соціальної групи. Найважливішою визначальною рисою
була жорстка регламентація державою різних сторін життя, у т.ч.
виховання та освіти дітей. Фізичні вправи передбачали розвиток сили,
спритності, витривалості, нечутливості до болю, спеки, холоду в
юнаків та дорослих чоловіків, а не тілесної краси. Гімнастика,
змагання з бігу, суворий устрій життя дівчат фізично зміцнювали їх і
мали служити поліпшенню спартанської породи. Висловлюючись
сучасною мовою, антична Греція піклувалася про здоровий генофонд
нації як у фізичному, так і в моральному відношенні, наївно
покладаючись на спадковість чи то природженість цих рис. Розумове
виховання спартанців зводилося спочатку до мінімуму і надавалося
приватним учителем. У музиці цінували здібність організувати та
мобілізувати воїнів. Пісні закликали нехтувати будь-якою славою, у
т.ч. і спортивною. Популярність загальногрецьких та місцевих змагань
свідчила про надзвичайний розвиток у греків агонального духу, який
проявився також в інтелектуальній сфері. Поступово греки стали
культивувати інтелектуальні достоїнства, хоча фізичні якості
продовжували домінувати.
Демократизація й інтелектуалізація життя позначилися на грецькій
культурі та освіті не найкращим чином. Інтелектуалізація морального
та громадянського ідеалу розхитувала традиційне переконання в
природженості доброчесності.
Софісти намагалися сформулювати основні ідеї еллінської
педагогічної думки. Вони встановили набір наук і мистецтв, які мали
забезпечити вільним юнакам успіх на громадянській ниві. Відтоді
починається становлення вищої освіти. Релятивізм порушував
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підвалини традиційної доброчесності та побудованого на ньому
вихованні. Відносність моральних норм, яку проповідували софісти,
викликала заперечення Сократа. Згодом ця система вступила в занепад
і знову на перше місце вийшло моральне виховання.
Система афінської школи передбачала поєднання інтелектуального
та фізичного виховання. Ця система досягла найвищого рівня в епоху
еллінізму (ІІІ ст. до н.е.).
У римлян, які опинилися під впливом елліністів, не прищепились
основні складові частини грецького виховання: гімнастика, навчання
музики, співу, танцю. Соромлячись голого тіла, римляни відхиляли
палестру та спорт, надавали перевагу над змаганнями цирку з кінними
ристаніями та амфітеатру з боями гладіаторів. Звідси пізніше й
Ювеналове panem et circenses (“Хліба та видовищ”).
Отже, ні за яких часів означеного періоду фізичні вправи,
спортивні змагання не були спрямовані на формування тілесної вроди,
а, навпаки, були підпорядковані моральним якостям людини.
Зважаючи на згадані обставини, слід відзначити, що для класика
“різкої”, “суворої” сатири, поета-мораліста було протиприродно
висловлювати такі гасла, які йому приписують сучасники.
Таким чином, ще в сиву давнину склалася певна гармонія в системі
освіти та виховання: держава забезпечувала повноцінну фізичну
культуру, високий рівень інтелектуальної освіти, віддаючи перевагу
моральному вихованню переважно шляхом гідних прикладів та
наставляння, бо моральності, доброчесності не можна навчити,
вважали стародавні вчителі, як навчають майстерності лічби чи
дискусії. На останній тезі згодом наголошував і Ювенал (14-та сатира
про величезний вплив на дітей способу життя їхніх батьків).
Із погляду на формування культури здоров’я людини таке
співвідношення в педагогічній системі далекого минулого ми
вважаємо оптимальним, адже духовний стан, за нашим глибоким
переконанням, є невід’ємною і найважливішою складовою її здоров’я,
бо навіть оптимальне фізичне здоров’я нездатне компенсувати
душевний або духовний дискомфорт.
Ці дослідження свідчать, що якби первісний зміст знаменитого
вислову стародавнього мудреця дійшов до сучасного читача, то його
автор (язичник), як і наші критики (православні християни), та ми
(валеологи) опинилися б в одному таборі опозиціонерів до Тиберія,
Нерона, Доміціана та ін.
Нарешті, щодо несподіваного повороту до міркувань про „культ”,
„манію здоров’я” (лише тілесного – за рахунок фізичної культури та
спорту, масажу та ін.), „валеологію як релігію ХХІ століття”, „моду”,
які нібито охопили суспільство в поточне 50-річчя, а в останні роки все
впевненіше здоров’я претендує на місце основної цінності („головного
божества”). І якщо всі вади сьогодення повністю збігаються з такими
ж епохи античності (язичництва), то лише відношення до здоров’я, на
погляд дитячих психологів, не вписується в цю логіку (спочатку цього
„зчеплення” зовсім не помітили, а згодом на тім же аркуші за
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допомогою журналістських засобів (не аргументів) „довели” майже
протилежне)1. Але по-перше, таке враження формується при
поверховому, безсистемному розгляді цієї теми, бо різні періоди епохи
античності не були однорідними, тому беззастережну екстраполяцію
часів правління Тиберія на всю епоху вважаємо некоректною, як і
ототожнювання змісту та методів викладання валеології окремими
викладачами чи навіть погляди деяких науковців із всією
валеологічною освітою та наукою. По-друге, саме з моменту
зародження педагогічної думки в Давній Греції система виховання
була такою, якою і нам не варто було б нехтувати (не пов’язуючи з
віросповіданням, на якому постійно наголошують супротивники, не
враховуючи, що ми всі звідти), бо пріоритетне місце посідало саме
моральне виховання, а не фізичне; останнє вже давно поступилося
інтелектуальній складовій і, на превеликий жаль, ще й сьогодні
недооцінюється. По-третє, проблема здоров’я, мабуть, була
актуальною з моменту появи людини на землі, в усякому разі після її
гріхопадіння, бо „...якби не було хвороб, хто б взагалі згадував про
здоров’я” (М.М.Амосов). Тому цілком закономірно, що, до якого б
джерела ми не звернулися, всюди ми наштовхуємося на твердження,
що немає у людини цінності більшої за здоров’я, яке сприймається
всіма поколіннями як аксіома. З приводу зазначеного змушені
повернутися до деяких подій з історії медицини.
З титанічною особою Гіппократа пов’язують витоки всіх медичних
знань (460-377 рр. до н.е.): „...слід вивчити все, що корисно на основі
способу життя людей, ще здорових”. В медичній енциклопедії того
часу „Corpus Hippokraticum” він наводить багато відомостей про
збереження здоров’я та стимуляцію захисних сил організму за
допомогою сил природи й ліків (сучасні критики увагу до ще не
хворих і використання імуностимуляторів також уявляють
нововведенням
валеології).
Досвід
застосування
природних
стимуляторів з оздоровчими цілями продовжив у Давньому Римі Целій
Аврелій і Корнелій Уельс (І ст. до н.е. – І ст. н.е.). Подальший розвиток
валеологічні ідеї дістали в діяльності видатного лікаря і мислителя
античності Клавдія Галена (131 – 200 рр. н.е.). Гален виділив
проміжний „третій стан” між здоров’ям і хворобою („ані здоров’я, ані
хвороба”), який став об’єктом пильної уваги (з боку валеологів) лише в
наш час. Його праці містять прогресивні ідеї того часу щодо
застосування гімнастики, дієти й масажу в лікуванні та профілактиці
захворювань. Великий внесок у розвиток валеологічних знань зробив
середньоазіатський лікар і мислитель Абу Алі Ібн Сіна (в Європі
відомий як Авіценна) – 980-1037 рр. н.е., праці якого свідчать, що в
медицині того часу пріоритети віддавалися не стільки хворобам,
скільки збереженню здоров’я. Харчові продукти вчений розглядав не
1
Медведева И., Шишова Т. Наше новое все // Народное образование. – 2002. – № 2. –
С. 226.
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тільки як поповнювача ресурсів організму, а й як джерело
стимулюючих впливів на організм – „харчові ліки”, здатні вилікувати
ряд захворювань і попереджувати їх розвиток. Погляди видатного
вченого майже на тисячоліття випередили дослідження професора
медицини І.І.Брехмана, який лише у ІІ пол. ХХ ст. виділив біологічно
активні речовини і показав їх оздоровчий ефект1. Видатний лікар
середньовіччя Парацельс (1493-1541 рр.), розглядаючи хворобу як
ворожу істоту, вважав, що людина наділена засобами боротьби з
хворобами і завдання лікаря – допомогти у цій боротьбі. Наступні
знахідки імунологів підтвердили провидіння Парацельса.
Природно, що недоліки в теоретичних підвалинах медицини
найкраще помічали вчені з філософським складом розуму. Таким був
відомий англієць Френсіс Бекон (1561-1626 рр.): „Перший обов’язок
медицини – збереження здоров’я, другий – лікування захворювань”.
Так він підкреслював, що “лікування захворювань складає ту частину
медицини, на яку було витрачено особливо багато праці, хоча
результати виявилися вельми убогими”. (Навіть у цивілізованих
країнах Заходу з оптимальним медичним забезпеченням сьогодні
вплив медицини на здоров’я складає лише 10-15%). Ф.Бекон не
обмежився лише критикою традиційної медицини з тієї позиції, яку ми
сьогодні називаємо валеологічною. Йому належать практичні
рекомендації, які повністю зберігають своє значення і нині (щодо
режиму життя, харчування, сну, відпочинку, фізичних вправ,
психоемоційного стану та ін.): „Не залишай без уваги жодної пригоди
з твоїм тілом і з’ясовуй думку про нього”, „Коли хворієш, звертай
увагу на здоров’я, коли здоровий – на свою активність”, „Вивчи свої
звички відносно дієти, сну, занять, одягу і намагайся скорочувати те,
що вважаєш за шкідливе”. Наші сучасні критики розцінюють таку
увагу до себе як ідолопоклонство.
Однак ні в ХVІІ, ні в ХVІІІ ст. не відбувся рішучий поворот
медицини до пріоритетів здоров’я. Дещо завадив цьому винахід
мікроскопа та бурхливий розвиток мікробіології, яка спонукала до
розробки системи заходів, спрямованих на знезараження спочатку
навколишнього середовища (антисептика й асептика), потім і
внутрішнього (за допомогою антибіотиків). Відкриття Рудольфа
Вірхова (1821-1902 рр.) дали змогу зрозуміти механізм патологічних
процесів на клітинному та органному рівнях. Проте це неминуче стало
вести до „розчленування” уявлень про хвору людину, кожний із
органів опинився в компетенції одного спеціаліста, який, прагнучи
якомога швидше розібратися у порушеннях цього органу, ігнорував
знаннями про решту органів. (Аж сьогодні ми намагаємося виправити
ситуацію введенням спеціальності сімейного лікаря). Бачачи значні
вади у такому розвитку знань, Р.Вірхов наполягав на необхідності
“реформації медицини”.
1

Брехман И.И. Введение в валеологию – науку о здоровье. – Л.: Наука, 1987. – 125 с.
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Ідея реактивності організму як вирішального фактора, від якого
залежить можливість захворіти чи залишитися здоровим, як і прості
методи стимуляції здоров’я, були на порозі свідомості лікарів. Але
геніальні відкриття Едварда Дженнера (1749-1823 рр.) і Роберта Коха
(1843-1910) викликали дещо перебільшений оптимізм, бо ідеї
специфічної профілактики захворювань за допомогою вакцин як
радикальний метод попередження хвороб (але не всіх) виявилися,
звичайно, ближчими і зрозумілішими медикам, ніж далеко не
настільки ретельно розроблені методи немедикаментозної стимуляції
здоров’я (на той час, окрім згаданих, були вже відомості про
стимуляцію природних захисних сил методами гідротерапії, фізичних
вправ – „фізичні вправи за своєю дією можуть замінити будь-які ліки,
але всі ліки світу не можуть замінити дії фізичних вправ”). Тому
медицина не змінила попередньої спрямованості і валеологічні
принципи в медицині того часу не були утверджені.
У подальшому вчення про фактори ризику захворювання (середина
ХХ століття) вселило настільки великі надії на позбавлення від хвороб,
що ВООЗ у 1981 р. на 34-й сесії після обговорення в 1977 р. на 30-й
сесії, а потім на Міжнародній конференції у 1978 р. в Алма-Аті
прийняла глобальну стратегію досягнення здоров’я для всіх до 2000 р.
(„революція у галузі здоров’я”). Можливості для цього, здавалося,
були. Але надії за рахунок усунення факторів ризику забезпечити
здоров’я всьому населенню не здійснилися, і це примусило ще раз
переглянути традиційну стратегію західної медицини і звернути увагу
на ті факти, які, здавалося б, лежать осторонь від основного напрямку
розвитку медичної науки і практики охорони здоров’я. А далі
починається новітня історія валеології.
Як бачимо, у розвитку медицини, як і в системі освіти та виховання
(та і в суспільно-політичному устрої), спостерігалися неоднозначні
періоди, але загалом здійснювався поступальний рух вперед, проте не
строго по прямій лінії, а, як висловлюються філософи, по спіралі: два
кроки вперед, один якщо не назад, то на місці, і знову все
повторюється, але на іншому рівні. Були можливості інших шляхів,
але з якихось причин, здебільшого суб’єктивних, вони не були
використані, тому з новою стратегією (із включенням валеології) ми
занадто запізнилися, коли можливості вибору на теперішньому етапі
науково-технічного та соціально-економічного розвитку вичерпані. А
хто і як впроваджує нову стратегію збереження здоров’я – це вже
питання інше. І здійснювати останню без залучення всіх сфер
забезпечення життя і діяльності людини, у т.ч. і релігії, неможливо.
Тому особливо прикро, що деякі автори за відсутністю або
слабкістю аргументів намагаються пристосувати навіть Священне
Писання до теми, що розглядається. Наприклад, посилаючись на
сумнівний факт, нібито іменник „здоров’я” в ньому вживається лише
двічі (чому тільки іменник, а не, скажімо, дієслово?), плутаючи в
наведених біблійних цитатах іменник із прикметником (а саме він
нерідко трапляється), члени спілки письменників І.Медвєдєва і
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Т.Шишова тлумачать своє „відкриття” як „рецепт здоров’я, яке дає
нам Біблія”. Хіба це не блюзнірство! Один із читачів Священного
Писання сумлінно підрахував, що серце в ньому згадується 690 разів, а
мозок (та ще й кістковий, а не головний) – лише 6. То й що?
Безперечно, корисні поради щодо здоров’я в Біблії є, але доцільно
було б їх виокремити, систематизувати та викласти, скажімо, у
православній
валеології
(за
аналогією
з
православною/християнською педагогікою чи етикою). Отакі поради
були б вельми корисними і для діючої валеології (світської). В такому
разі не було б суперечок щодо терміна „шкідливі звички”, бо він
цілком прийнятний в одному випадку і як „пристрасть”, „гріх” – в
іншому.
А чого коштує прагнення все тих же заповзятих псевдозахисників
біоетики та православ’я виступати в інших невластивих іпостасях,
наприклад, публічно кваліфікуючи стан здоров’я жінок, які зазнали
лиха і довірилися своїми, можливо, найпотаємнішими переживаннями
журналу „Здоров’я від природи”, як „зсув за фазою” чи „не зовсім
здоровий стан психіки”! Такі дії суперечать як біблійним заповітам,
так і медичній деонтології.
Твердження, що валеологію не викладають в жодній країні світу1,
як і майже протилежне, нібито Америка її нам нав’язала2, не
відповідають дійсності, бо близькі дисципліни викладаються в США і
Японії („Навчання здорового способу життя”), Фінляндії та Австрії
(відповідно, „Формування навичок здорового способу життя” і
„Навчання раціонального використання вільного часу”) та в інших
країнах. А в США насправді була опублікована одна з перших
наукових праць з валеології І.І.Брехмана, яка на той час не привернула
до себе належної уваги співвітчизників, що нерідко траплялося в
історії нашої науки взагалі.
Не є несподіванкою участь сучасних філософів у обговоренні
проблем валеології. Проте якщо одні з них сприяли поступальному її
розвитку, зробивши ще в 90-ті роки минулого століття певний внесок у
методологію чи то валеотехнологію3, то вкрай запізнілі твердження
інших (у 2002 р.) із приводу “появи першої інформації про нову науку
про здоров’я, датовану 1997 р.” (через 10 років після публікації
загальновідомої монографії І.І. Брехмана з новітньої валеології), та
риторичні запитання, на які давно відповіла історія медицини і на яку
ми змушені були послатися в цій статті, викликає щирий подив. За
браком медичних і валеологічних знань і через некоректні зіставлення
1
Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – Ростов на Дону: Фенікс,
2000. – 248 с.
2
Бобрицька В.І., Гриньова М.В. та ін. Валеологія: Навч. посіб. В 2 ч. – Полтава:
Скайтек, 2000. – 306 с.
3
Гоч В.П. Введение в причинность // Наука здоровья. Этюды валеологии: Сборник
научных трудов. – Севастополь: Лаукар, 2000. – С. 257-299; Хруцкий К.С.
Аксиологический подход в современной валеологии: Автореф. дисс. … канд. философ.
наук. – Новгород, 2000. – 16 с.
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проф. Сілуянова І.В. “доводить” наявність суперечностей у розумінні
цінності здоров’я та хвороби між валеологією та християнською
антропологією1. Схоже, відсутність або слабкість аргументів чи то
невпевненість у своїй вірі, спонукали сьогоднішніх критиків валеології
до засудження та переслідування, замість дискусії та обговорення, як
справедливо відзначає проф. З.Тюмасова.
Отже, ми не знайшли підґрунтя для суперечностей між поглядами
на валеологію як науку та дисципліну як фахівців (українських і
російських), так і інших небайдужих до неї учасників дискусії, як і ми
не виявили його й між офіційною медициною та християнством у
попередніх дослідженнях2. Така впевненість дає змогу нам
висловлювати відсутність суперечностей між наукою та релігією
взагалі, що переконливо довів наш співвітчизник, славетний учений,
хірург від Бога, архієпископ Лука (Войно-Ясенецький) в
оригінальному дослідженні „Наука і релігія”, яке має бути настільною
книгою для лікаря, педагога, вченого, християнина.
Непорозуміння ж, як правило, стосується невалеологічних питань
або проблем, які, як завжди, супроводжують формування та розвиток
нової науки або є спільними для стану освіти, моралі та ін. Нам
уявляється, що багато питань було б знято з обговорення при
диференціації в межах цієї науки православної валеології, яка,
можливо, колись також знайде місце в навчальному процесі, як,
наприклад, християнська (в Україні) чи то православна (в Росії) етика.
Неважко передбачити, що, враховуючи багатоетнічність, –
конфесійність нашого суспільства, і ці потрібні дисципліни спіткає не
менш складна доля, як і валеологію. Тому вважаємо за доцільне вже
сьогодні консолідувати зусилля всіх зацікавлених осіб із метою
відродження духовності в усіх сферах життя та збереження здоров’я
нації. Можливо, й не варто винаходити іншу національну ідею, бо при
відсутності здоров’я і, як наслідок, – повноцінного життя, все інше
втрачає сенс, адже останній “синергійний поняттю сенсу життя”, а
головний принцип здоров’я не в тому, щоб лише мати міцне здоров’я,
а в тому, щоб реалізувати з допомогою свого здоров’я свою місію,
досягти високого ступеня самореалізації.

1
Силуянова И.В. Нравственная ценность болезни // Материалы ІХ Рождественских
чтений. Медицинская секция. – М.: Православный медико-просветительский центр
«Жизнь», 2002. – С. 100-107.
2
Жовниренко Л.П. Организационные аспекты валеологического образования //
Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління: Мат-ли 2-ї Міждисциплінарної
науково-практ. конф. – Харків, 2001. – С. 171-172; Її ж. Деякі духовні джерела
формування культури здоров’я особистості //Духовність особистості: Методологія.
Теорія і практика: Збірник наукових праць. – Луганськ, 2005. – Вип. 2 (8). – С. 62-71.
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УКРАЇНА – МЕНТАЛЬНІСТЬ,
ДОЛЯ, ІСТОРИЧНА МІСІЯ

Фігурний Ю.С. (Київ)
ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
НА СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ ЕТНІЧНІ,
СОЦІОКУЛЬТУРНІ, ОСВІТНІ ТА
ДЕРЖАВОТВОРЧІ ПРОЦЕСИ
У статті досліджується вплив творчості Тараса Шевченка на
сучасні українські етнічні, соціокультурні, освітні та державотворчі
процеси. Автор переконаний, що на початку ХXI ст. творчість Тараса
Шевченка разом з його феноменальною особистістю позитивно
впливає на сучасні українські етнічні, соціокультурні, освітні та
державотворчі процеси.
У житті кожного народу, у важкі для нього часи, обов’язково
з’являються непересічні особистості, які, акумулюючи в собі всю
внутрішню і зовнішню сили, стають виразником незламного духу і
непереможності свого етносу, на шляху до свободи, волі і
незалежності. В Україні, безумовно, ним був, є і буде Тарас
Григорович Шевченко. Він народився на світ, коли наша Батьківщина
остаточно втратила залишки своєї державності у складі могутньої на
той час Російської імперії. Гетьманщина, залишивши по собі лише
залишки минулої величі, пісні, колекції зброї на стінах палаців і
спогади про героїчну звитягу і мужність українського козацтва: «Було
колись – в Україні ревіли гармати; Було колись – запорожці вміли
панувати. Пановали, добували і славу, і волю; Минулося – осталися
могили на полі»1. Так про це написав у своєму вірші «Іван Підкова»
Тарас Шевченко.
1

Шевченко Т.Г. Кобзар. – К., 2003. – С. 37.
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Українська провідна верства – козацька старшина, як і майже 200
років тому її попередниця українська шляхта, програвши боротьбу за
самостійність, зрадила свій народ і перейшла на службу до
переможців, отримавши від них взамін дворянські титули,
привілейоване становище в суспільстві й підтвердження права
власності на маєтки, землі і людей. Переважна більшість українців
була закріпачена й попала у повну залежність від російських,
польських і українських панів, меншість українців зберегла залишки
своїх прав, отримавши статус козаків, державних, селян, міщан тощо.
В XIX ст. усі етнічні українські землі були остаточно поділені поміж
двома могутніми світовими імперіями того часу – Російською на Сході
Європи та Австро-Угорською в центрі. Здавалося, Україна навіки
втратила шанс відновити свою національну державу, а українці
приречені бути попихачами і наймитами в іноземних панів, і з часом
будуть повністю денаціоналізовані (зросійщені, спольщені, зугорщені,
понімечені тощо) і втратять свою етнічну ідентичність (тотожність).
Проте український народ зумів вистояти, не розчинитися в
плавильних імперських казанах і вже в XX ст. відновити свою
незалежність, яка була остаточно закріплена в Акті про державний
суверенітет України від 24 серпня 1991 р. На нашу думку, творчість і
життєвий шлях Тараса Шевченка стали одним із вагомих чинників
вітчизняного етнонацієдержавотворчого процесу в XX – на початку
ХXI ст. і допомогли зберегти українську душу в українцях.
Ми хочемо надати слово одному з видатних українців Івану
Франку, який так образно охарактеризував Тараса Шевченка: «Він був
сином мужика, і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком, і
став велетнем у царстві людської культури. Доля переслідувала його в
житті, скільки, лиш могла, та вона не зуміла перетворити золото його
душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри… у
зневіру і песимізм. Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому
лише по смерті – невмирущу славу і все розквітну радість, які в
мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори»1.
У свою чергу, директор Науково-дослідного інституту
українознавства МОН України, доктор філологічних наук, професор
Петро Кононенко так оцінює роль Тараса Шевченка в українському
етнонаціональному державотворчому процесі: «Геніальний Кобзар
скристалізував націю як самоусвідомлюючий свою сутність та
історичну місію планетарно-космічний феномен. Позбавлений змоги
дістати загальну академічну освіту, Великий Реформатор інтуїтивно
проникав навіть у потаємну сутність речей, носив вічний, безмежний,
незнищений світ у собі і сам був Розумом, Совістю, Чесністю світу…
Нація, Вселюдство, Дух і Характер нації (бо нація без свого характеру
– кисіль і дуже несмачний); своєрідність і універсальність, філософія
1
Цит за: Луців Л.Т. Т.Шевченко – співець української слави і волі. – Нью-Йорк,
1964. – С. 10.
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серця і гранична напруга волі, логіка і любомудріє (бо розум повинен
бути добрим, а серце – розумним); закон і демократія; етика і краса; а
як підсумок – універсальна єдність джерел людини, державо- і
життєтворення – ось синтезований зміст національної ідеї для Тараса
Шевченка. Тому він аналітик і пророк, його ідеал – індивідуальна,
соціальна, національна, духовна свобода, а шлях досягнення його
відродження і зміцнення своєї Держави. Шевченко розбудив
знищувану рабством націю, повернув їй кращі інтелектуальні сили,
дав віру, перспективу, гідність і честь. Нація стала на шлях історичної
самореалізації, отже певної самореалізації і вселюдства»1.
З цією думкою важко не погодитися. Безперечно, Тарас Шевченко і
своєю непересічною особистістю, і своєю геніальною творчістю
позитивно впливав на українські етнічні, національні і державотворчі
процеси в XIX, XX і на початку ХIX ст. Зауважимо лише, що після
ліквідації російським царатом Гетьманщини, остаточного знищення
Запорозької Січі на Дніпрі, переформатування козацьких полків
Слобідської України, на землях нашої Батьківщини поступово зникав
свободолюбивий і звитяжно-козацький дух. Проте він ще залишався в
усній українській народно-поетичній творчості, а саме в історичних
піснях і думах, які зберігали і передавали від покоління до покоління
професійні сліпці-бандуристи. Саме сліпі бандуристи в XIX ст. зіграли
надзвичайно важливу роль у збереженні козацько-лицарських традицій
в Україні, не тільки прийнявши зі слабнучих рук останніх козаківкобзарів їхні бандури, а й не давши загинути козацькому слову і
лицарській пісні. Їхній тужливий спів збудив душі багатьох українців,
у тому числі – Тараса Шевченка, котрий з великою повагою ставився
до кобзарів-бандуристів, неодноразово підкреслюючи, що він
виховувався на патріотичних, високохудожніх думах і кобзарських
піснях. Саме тому він і свою першу збірку поезій назвав «Кобзар», тож
можна вважати, що кобзарський епос становив фундамент усієї
геніальної творчості Т.Г.Шевченка2.
Міркуючи на цю тему, відомий український поет, письменник і
суспільно-політичний діяч Павло Мовчан наголошує: «Здавалося б,
тим паче потрібно було найменувати свою книгу думами. Так ні,
Кобзар. Бо це і не книга, а Кобзар. Це щось значніше, аніж книга
поезій Тараса Шевченка… Кобзар стає центральною постаттю у
словесності нашій. Він урівнюється у своїй значимості з самими
полководцями. І не дивно, що кобзарів карали, страчували, що нищили
братства кобзарські. …Кобзар був живим носієм того слова, кобзар
був усною книгою, яку на прохання слухачів можна було легко
розгортати на будь-якій сторінці. Він був і співаком, і поетом, і
істориком і трибуном, і любомудром, і музикою, і воїном. … Кобзар –
1

Кононенко П. «Свою Україну любіть». – К., 1996. – С. 30-31.
Див.: Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства: Нариси про
зародження і розвиток козацької традиційної культури та національне військове
мистецтво в українському вимірі. – К., 2004. – С. 81.
2
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це вже ціле збірне поняття. Він – скарбівничий духу народного. Кобзар
і є кобзар. Він не ступенюється, не членується, він одне ціле: кобзар.
Народний статут… неписаний народний літопис, народний закон,
народна слава… Коротше, кобзар – великий анонім, для якого власне
ім’я нічого не значить у порівнянні з великим іменем світу, Словом.
Чи не тому Тарас Шевченко називав свою книгу «Кобзар»? Автор цією
назвою ніби самоусувався. Слово важливіше за ім’я. Слово
упосліджене, слово споневажене, слово-гой, але… Слово Великого
народу, що не виборов собі права на свою державність, Слово Давнє,
Слово Невмируще…»1
Так проминули роки, змінилися епохи, зникла Російська імперія,
Україна врешті-решт відновила свою державність, пройшовши через
немилосердні страждання комуно-більшовицької доби, проте весь цей
час «Кобзар» Тараса Шевченка був майже у кожній українській
родині, допомагаючи їй не тільки виживати, а й жити в цих
нелюдських умовах.
Багато монографічних праць, наукових досліджень, статей і
розробок вчені присвятили впливу особистості Тараса Шевченка та
його творчості на розвиток і становлення сучасної української
культури взагалі, української мови, літератури, поезії зокрема.
Безсумнівно, це так, але не тільки вітчизняна культура наснажується
безсмертним Шевченковим словом. Ми переконані, що всі злободенні
українські реалії, у тому числі й етнічні, державотворчі,
соціокультурні та освітні процеси віддзеркалюються у світогляднопарадигмальній глибині Тарасової творчості. І вони не тільки
відображаються, а допомагають нам, українцям, у ХXI ст. шукати і
знаходити в творах Тараса Шевченка підтримку і наснагу в щоденній
розбудові Української Самостійної Соборної Держави.
«В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля»2 – безперечно, ці слова
Великого Кобзаря стали девізом як для багатьох українців, які зі
зброєю в руках вибороли в ХX ст. українську державність, так і для
мільйонів громадян України, які на початку третього тисячоліття
активно сприяють перетворенню власної країни в потужну
європейську державу з розвиненою економікою, інфраструктурою,
культурою, освітою, наукою тощо. Україна як ніколи потребує творчої
наснаги, працьовитого завзяття своїх синів і дочок, щоб стати в один
ряд із розвиненими світовими країнами. Для цього у нас є всі
можливості – працьовиті люди, сприятливе природне середовище,
безліч корисних копалин, вигідне геополітичне становище, не вистачає
лише, на нашу думку, згуртованості, цілеспрямованості української
нації та мудрого і виваженого керівництва, яке дбає не про свої власні
інтереси, а переймається загальноукраїнськими справами.

1
2

Мовчан П. До Кобзаря-прямолиць // Шевченко Т.Г. Кобзар. – К., 2003. – С. 6-7.
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Ще в 1845 р. Т. Шевченко написав: «Нема на світі України, Немає
другого Дніпра, А Ви претеся на чужину Шукати доброго добра,
Добра святого»1. В його добу таких шукачів було ще мало, зате з часом
за кордон почали виїжджати не тільки заможні українці та їхні діти,
які прагнули здобути кращу освіту, а й незаможні селяни, які в
пошуках кращої долі покинули батьківську землю назавжди. З кінця
ХІX ст. і включно з початком ХXI ст. ця вітчизняна еміграція
(заробітчанська, політична) породила такий феномен як світове
українство. І якщо в часи, коли українські землі перебували у складі
інших державних утворень, цей еміграційний рух ще можна було
якось пояснити, то тепер, коли де-юре і де-факто існує Українська
держава, від’їзд мільйонів українців за межі власної країни викликає
риторичне питання – за що боролися наші предки, діди, батьки і ми,
врешті-решт? Щоб Україна стала постачальницею дешевої робітничої
й інтелектуальної сили? Щоб українські жінки бавили італійських,
іспанських, португальських діточок? Щоб наші дівчата торгували
собою на теренах Західної, Центральної та Східної Європи? Ні! Не для
того мільйони українців протягом багатьох століть виборювали право
жити у своїй хаті і будувати свою державу, щоб егоїзм, зажерливість,
недолугість і жадібність сучасних вітчизняних можновладців знову
перетворили Україну в чиюсь колонію, провінцію чи губернію.
Пророче звучать такі Шевченкові слова: «Доборолась Україна До
самого краю. Гірше ляха свої діти ЇЇ розпинають. Замість пива
праведную Кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть Материні
очі Современними огнями»2. Здавалося, середина ХІX ст. – час, коли
жив і творив Великий Кобзар, і початок ХXI ст. – наша доба, між ними
прірва віків, епох і людських доль. Тарас Шевченко народився
кріпаком і все своє свідоме життя присвятив боротьбі з цим ганебним
явищем, і ледь-ледь не дожив до його скасування в Російській імперії.
Ми переконані, що в тій антикріпосницькій реформі був і його, поетаборця і подвижника вагомий внесок. Зараз нема в Україні ні рабства, ні
кріпосного права, офіційно ми живемо в демократичній європейській
державі, керівництво якої вже шістнадцятий рік постійно декларує
рівняння на загальноцивілізаційні політичні, економічні і культурні
стандарти. Проте чомусь ні рівень життя, ні загальний добробут, ні
верховенство права не відповідає європейським нормам. Натомість –
правове безмежжя, корупція, перманентна боротьба за владу як між
олігархічними кланами так і поміж політичними угрупованнями. На
превеликий жаль, вся ця підкилимна сварка ведеться не в ім’я України
й українців, а з метою збагачення, отримання надприбутків і
неконтрольованої влади. А до чого все це може призвести? Знову
надамо слово Т. Шевченкові, який у своєму програмноконцептуальному творі «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам
1
2

Там само.
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моїм в Україні і не в Україні моє дружнє посланіє» написаному ще у
1845 р. попереджав своїх співвітчизників: «Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде. Розкуються незабаром Заковані люде, Настане суд,
заговорять і Дніпро, і гори! І потече сторінками Кров у синє море
Дітей ваших… і не буде Кому помагати. Одцурається брат брата і
дитина мати. І дим хмарою заступить Сонце перед вами, і навіки
прокленетесь Своїми синами! Умийтеся! Образ Божий багном не
скверніте. Не дуріте дітей ваших, Що вони на світі на не тілько, щоб
панувать… – Бо невчене око Загляне їм в саму душу Глибоко!
Глибоко! Дознаються небожата, Чия на вас шкура, та й засядуть, і
премудрих Немудрі одурять!»1 Всі ці його слова справдилися в 19171921 рр., коли привілейовані стани на теренах колишньої Російської
імперії втрачали не тільки своє багатство, статки і становище в
суспільстві, а і навіть своє життя. Все це може повторитися і тепер, на
початку ХXI ст. В листопаді-грудні 2004 року, коли влада знехтувала і
зневажила народне волевиявлення у відповідь постав мирний Майдан
у Києві, та в багатьох інших містах і селах України. На жаль, нове
керівництво виявилося не на висоті свого положення і за рік не тільки
втратило довіру переважної більшості українського соціуму, а й
передало владу в руки своїх колишніх опонентів.
Чому українці повторюють власні помилки, чому їхня еліта така
непрофесійна, зрадлива і продажна? Чому народні обранці у Верховній
Раді дозволяють собі міняти фракції як рукавички? Чому наше владне
панство відстоює на всіх рівнях свої вузько особисті, приватні справи,
а не національні інтереси України? Цих «Чому?» може бути десятки і
сотні, і відповіді на них можуть бути різні. Хоча одну з них Т.
Шевченко озвучив ще в ХІX ст.: «То й побачите, що ось що Ваші
славні Брути: Раби, підніжки, грязь Москви, Варшавське сміття – ваші
пани Ясновельможні гетьмани. Чого ж ви чванитися, ви! Сини
сердешної Украйни! Що добре ходите в ярмі, Ще лучше, як батьки
ходили. Не чваньтесь, з вас деруть ремінь, А з їх бувало, й лій топили.
…А чванитесь, що ми Польщу Колись завалили!... Правда ваша:
Польща впала, Та й вас роздавила!»2
Проте не варто весь час плакати і посипати голову попелом, треба
працювати фізично, інтелектуально, підіймаючи рівень національної
свідомості як пересічного українця, так і представників політичної і
бізнесової еліти, і в Центрі, і на Півдні, і на Півночі, і на Сході, і на
Заході Української держави. Ми переконані, що саме освіта є одним із
небагатьох чинників, які реально, а не віртуально можуть вплинути на
формування у нашій Батьківщині європейської української політичної
нації й становлення в Україні цивілізованого громадянського
суспільства, у якому будуть панувати не на папері, а у свідомості й у
вчинках українців – верховенство права, повага до законів, свободи
1
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слова, економічний добробут, повага до культурних традицій своїх
предків, прозорість влади, повна підзвітність владних культур перед
пересічними громадянами на всіх рівнях і вертикалях державних
органів влади як законодавчої, виконавчої і судової, і соціальне
партнерство поміж найманими робітниками і роботодавцями,
лібералізація економіки тощо.
Сподівання аналітиків, що покоління, яке підростає в незалежній
Україні,
вже
апріорі
буде
національно
заангажованим,
високопатріотичним, професійним і культурним чомусь не
справджується. Фаховий молодий спеціаліст – технократ – це добре,
але, окрім того, він має бути національно-свідомим громадянином
Української держави. Він не тільки має мати гарні фахові знання зі
своєї спеціальності, а й перейматися долею, життям і буттям рідної
Батьківщини та своєї української нації.
Саме тому кожна розумна людина, кожен цивілізований народ і
кожна розвинена країна в достатню міру своїх сил і можливостей дбає
й оберігає як своє сьогодення, так і власне майбуття. Ми переконані,
що одним з вагомих чинників і рушіїв упевненого і поступального
цивілізаційного розвитку є освіта. Освіта – це не тільки проста
механічна процедура передачі знань та інформації від учителя до учня,
від досвідченого до новачка, від батька до сина, від матері до дочки, а
насамперед – це освячене багатотисячолітньою історією землян
дійство як кількісного, так і якісного осягнення, збереження і
примноження того величезного масивного досвіду, накопиченого
людським співтовариством у процесі свого існування та розвитку.
Еволюційний розвиток на планеті Земля постійно підтверджує просту
й разом з тим переконливу істину, що тільки ті живі істоти мають
перевагу у безкомпромісній боротьбі за виживання, які вміють не
тільки накопичувати корисну для свого виду інформацію, а, передусім,
передавати її з покоління в покоління, спочатку на генному, а з часом і
на міжособистому рівнях1.
Проте ця передача знань, а саме – освіта, навчання конче потребує
не тільки кількісних, а й якісних чинників. Недаремно Тарас Шевченко
звертався як до своїх сучасників, так і до майбутніх поколінь з такими
словами: «Якби ви вчились так, як треба, То й мудрість би була своя. А
то залізите на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,
Нема ні пекла, ані раю, Нема й Бога, тілько я!»2
Тільки адекватне розуміння своїх здібностей і власних
можливостей давало змогу первісним людським етнічним спільнотам
активно використовуючи тогочасні примітивні освітні й навчальні
технології, щоб накопичувати і передавати здобуті важкою працею і
досвідом знання від покоління до покоління. Людина розумна,
1
Див.: Фігурний Ю. Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення курсів
підвищення вітчизняних педагогічних кадрів з українознавства в контексті
етнонаціонального державотворчого процесу // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 74.
2
Шевченко Т.Г. Кобзар… – С. 145.
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змагаючись не на життя, а на смерть з оточуючими її хижими істотами
й важкими природними умовами, зуміла, врешті-решт, протиставити
цим жорстоким викликам власну колективну згуртованість,
організованість і цілеспрямованість. Тому ми переконані, що саме
освіта стала одним із головних наріжних каменів, на якому через
деякий, досить суттєвий історичний проміжок часу постала людська
цивілізація. Розпочинаючи з тих давніх часів, близько 5 тис. років
тому, всебічний розвиток як окремої людини, так і переконливий
поступ кожного етносу, а з часом і нації та загалом усієї людської
цивілізації, комплексно і нерозривно, на віки й тисячоліття поєдналися
з освітою1.
У часи панування в Україні радянської тоталітарної виховної
системи, українцям з Москви насаджували ті знання, ту освіту, які
були вигідні комуністичній метрополії. Тому всі наші патріоти і борці
за визволення перетворилися на зрадників і українців, а українці разом
з білорусами стали чомусь молодшими братами росіян. Поки Україна
не мала власної держави і мала статус колонії, яка з часом почала
прикриватися фіговим листком-статусом радянської республіки в
«братньому» СРСР, кожен зверхник – окупант насаджував свою
ідеологію і своє бачення освіти. Недаремно Тарас Шевченко писав:
«Німець скаже: «Ви моголи». «Моголи! Моголи!» Золотого Тамерлана
Онучата голі. Німець каже: «Ви слав’яне». «Слав’яне! Слав’яне!»
Славних прадідів великих Правнуки погані!»2
Тільки зі здобуттям Україною власної державності, український
етнос отримав реальний історичний шанс зберегти свою
етнонаціональну ідентичність і з часом перетворитися на європейську
політичну націю. Проте для того, щоб впевнено здолати цей нелегкий і
тернистий цивілізаційний шлях, українцям, окрім модернізації
вітчизняної політики, економіки, культури, науки, освіти, соціуму
тощо, треба вміти задіяти свій багатовіковий спадок. Насамперед це
власний історичний досвід. Звертаємося знову до Т. Шевченка:
«Подивіться лишень добре, Прочитайте знову Тую славу. Та читайте
Од слова до слова, Не минайте ані титли, Ніже тії коми, Все
розберіть… та й спитайте Тойді себе: що ми?.. Чиї сини?.. яких
батьків? Ким? за що закуті?..»3 Геніальний Тарас уже тоді розумів, що
твереза і прагматична оцінка власного минулого з усіма його і
позитивними, і негативними рисами загалом лише допоможе
українцям усвідомити себе історичним народом, підштовхне до
рішучих дій і спрямує вітчизняний державотворчий потенціал у
потрібне русло: «Отака-то наша слава, Слава України. Отак і ви
прочитай[те], Щоб не сонним снились Всі неправди, щоб розкрились

1
Див.: Фігурний Ю. Теоретичні та практичні засади підготовки та проведення
курсів… – С. 74.
2
Шевченко Т.Г. Кобзар… – С. 145.
3
Там само. – С. 145-146.
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Високі могили Перед вашими очима, щоб ви розпитали Мучеників,
кого, коли, За що розпинали!»1
Одна з «вічних» українських соціокультурних проблем, яка
супроводжує українців майже протягом усього їхнього багатовікового
етнонаціонального розвитку – це питання збереження української
мови. На превеликий жаль, навіть на початку третього тисячоліття,
коли український народ відновив свою державність, ця нагальна
проблема не зникла автоматично сама по собі. Навпаки, вона ще
більше загострилася й оголилася. На нашу думку, дається взнаки як
близько 350-річне панування на переважній більшості українських
етнічних землях російської мови, так і непатріотичність, і
непрофесіоналізм, і неукраїнськість самої української влади,
політичної і бізнесової еліти. З цього приводу можна писати не те що
статті, а монографічні дослідження, проте ми обмежимося лише тим,
що знову надамо слово Тарасові Шевченкові: «І всі мови
Слав’янського люду – Всі знаєте. А своєї Дас[т]ьбі… Колись будем і
по-своєму глаголать, Як німець покаже Та до того й історію Нашу нам
розкаже, – Отоді й ми заходимось!..»2
Саме в тому і полягає феномен Т.Шевченка в контексті сучасних
етнонаціональних державотворчих, соціокультурних і освітніх
процесів, що і все його подвижницьке життя, і вся його багатогранна
творчість має слугувати для модерних українців не іконою, не
ідеологічними штампами і трафаретами, а, передусім, зразком для
наслідування і дорожною картою на шляху розбудови Української
Самостійної Соборної Держави. Ми переконані, що ці слова великого
Кобзаря мають стати засадничими для кожного українця: «Не дуріте
самі себе, Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не
цурайтесь. Бо хто матір забуває, Того Бог карає, Того діти цураться, В
хату не пускають. Чужі люди прогонять, І нема злому на всій землі
безконечній Веселого дому»3. Ми теж вважаємо, що треба переймати і
використовувати у вітчизняній практиці передовий європейський і
світовий досвід, проте неможливо ні в якому разі відкидати власне
вагоме національне надбання.
Також ми хочемо наголосити, що не тільки ми потребуємо
Тарасового Слова, а й сам Шевченко чекає від нас захисту від
недолугих спроб як комуно-радянських партократів та ідеологів, так і
сучасних можновладців, котрі намагалися і намагаються канонізувати
Великого Кобзаря, перетворивши його у зручний інструмент реалізації
своїх кон’юктурних задумів. З цього приводу ми зацитуємо слова
Павла Мовчана: «…З часом із Кобзаря поволі почав вилучатися
кобзарський дух. Замість окремих віршів посіялися маком крапки,
пропуски, адаптації, вульгаризаторсько спрощені коментарі.
Одночасно з таким собі непомітним вилученням у сталінську добу від
1
2
3

Там само. – С. 146.
Там само. – С. 145.
Там само. – С. 146.
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«Кобзаря» почалося бронзування імені поета. Тиражування
пам’ятників, назви вулиць, навіть міст, розмноження портрета і т.п. –
увесь цей декор почав заступати його Слово. Постать возвеличувалась,
а Слово применшувалося… та так змаліло з часом, що ми вже не
відчуваємо його матеріальності, його значимості, його променевості.
Чим більша шана воздавалась імені, тим менший був пошановок до
його духу. Емблема заступила саму сутність, святкова ритуалізація
замінила його насущність. Тріщина, намічена в тридцяті роки,
перетворилася на провалля: він по той бік від нас із усією нашою
історією, з усіма нашими віковими болестями, з гаслами, інвективами,
засторогами… А ми – по цей бік безпам’ятства, власної самозневаги,
безкореневості, шлункової корисливості. Та хто ж ми?»1
Насамперед ми соціобіологічні істоти – представники Homo
Sapiens, земної людської цивілізації зі своїми перевагами і недоліками,
а вже потім ми українці, українська нація, громадяни Української
держави. Але щоб стати справжньою європейською і світовою нацією
нам, українцям, треба щодня вичавлювати, як справедливо писав
російський письменник і драматург Антон Чехов, по краплині з себе
раба, меншовартісного малороса, обмеженого хохла. Бо в нас (автор
теж не виняток) так ще багато рабства і холопства…
Цей процес важкий і довготривалий, але реально здійсненний,
історія, минуле мають нас вчити враховувати помилки і поразки
наших попередників.
Разом з тим їхні героїчні справи, культурні надбання і звитяжні
перемоги допоможуть нам жити краще і впевненіше. На цьому
тернистому шляху нам стануть у пригоді як творчість Тараса
Шевченка, так і його яскраве подвижницьке життя. Головне – не
забалакати Кобзаря, не звести його національну-патріотичну,
державницько-світоглядну концепцію до примітивного ідеологічного
штампу.
У чому полягає феномен Т.Шевченка і сила його Слова?
Насамперед – у його актуальності, сучасності, цивілізованості й
щирості! А в чому Тарас найбільш вразливий? В тому, що він фізично
не може сам за себе постояти, відстояти свої переконання і позиції від
тих, хто безсоромно використовує творчу спадщину і саму особистість
Великого Кобзаря для власних потреб (ідеологічних, партійних,
бізнесових, наукових, рекламних тощо). Нагадаємо читачам історію
90-х рр. XX ст., коли невідомий до того журналіст Олесь Бузина
надрукував в одній із київських газет цикл епатажних статей про
Т. Шевченка (потім він їх видав окремою книгою), які за деякий час
зробили його відомим на всю Україну. Як на автора, це є яскравим
прикладом паразитування і творення скандального піару на феномені
Тараса Шевченка. Проте в цій ситуації найгірше те, що люди, які
завдяки Т. Шевченкові мали солідне положення і статус у суспільстві
1

Мовчан П. До Кобзаря – прямолиць… – С. 8.
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(захистили кандидатські і докторські дисертації, видали монографії,
отримали квартири, Національні і Державні премії імені
Т.Г.Шевченка), у своїй переважній більшості обмежилися чомусь
лише риторичними виступами на загальну тематику. Треба зауважити,
що знайшлися найбільш принципові і послідовні опоненти О.Бузини,
які нам’яли йому боки. Проте ми переконані, що пересічний українець
чекав від фахових шевченкознавців не загальних фраз про геніальність
і велич Великого Кобзаря, і не крові скандально-епатажного
журналіста, а, передусім, відповіді на ті запитання, факти, чутки і
домисли, які поставив і озвучив у своїх статтях О.Бузина. Ми впевнені,
що дискусія з цього приводу має відбуватися не у форматі «ти дурний
– сам дурний», а у формі цивілізованого діалогу, під час якого
опонентами виважено розглядаються всі принципові питання і не
залишаються осторонь найбільш гострі та контраверсійні.
Таким чином, головне завдання науковців не тільки вишукати нову
інформацію про Тараса Шевченка, а й ознайомити з нею все
українське суспільство, і особливо – вчителів-освітян, які мають
донести її до учнів, показавши тим самим на уроках Шевченка не
кам’яно-бронзовим ідолом, а живою людиною, зі своїми радощами,
переживаннями, втратами і здобутками. Тільки тоді діти, а вони –
наше майбутнє, всім серцем полюблять Тараса Шевченка. Ця велика
любов відізветься не тільки в їхніх душах, передусім, вона допоможе
Україні, українцям і всьому світовому українстві впевнено долати всі
перешкоди на шляху цивілізаційного поступу й розвитку українського
народу.
Отже, на початку ХXI ст. творчість Тараса Шевченка разом з його
феноменальною особистістю позитивно впливає на сучасні українські
етнічні, соціокультурні, освітні та державотворчі процеси. І наостанок
ми знову хочемо надати слово Тарасові Шевченкові: «Обніміте ж,
брати мої, Найменшого брата – Нехай мати усміхнеться, Заплакана
мати. Благословить дітей своїх Твердими руками І діточок поцілує
Вольними устами І забудеться срамотня Давняя година, І оживе добра
слава, Слава України, І світ, ясний, невечірній Тихо засіяє…
Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю!»1

1

Шевченко Т.Г. Кобзар… – С. 146-147.
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Макушинська Г.П. (Запоріжжя)
МУДРІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
ЯК ДЖЕРЕЛО ЙОГО САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ
І ПІДҐРУНТЯ ДУХОВНОЇ ЦІЛІСНОСТІ
У статті аналізуються проблеми самоідентифікації й єдності
українського народу, виходячи з особливостей об’єктивного духу
історичної мудрості пращурів. Автор вбачає вирішення проблеми
консолідації – духовної єдності – українського народу у проведенні
державної політики, яка б сприяла його самопізнанню, неможливому
без того, щоб дати йому знання його власної історії, власного духу,
власної мудрості, оскільки вона презентує цілісність народу і його
духовності, є його суспільним буттям, яке має визначати
індивідуальну свідомість нащадків.
Для того, щоб увійти в загальноцивілізаційне русло розвитку
людства, кожен народ зобов’язаний пройти шлях духовної
самоідентифікаційної соціалізації: тільки знаючи себе, можна жити в
мирі і злагоді як із собою, так і з іншими. Зростання бездуховності на
тлі супертехнологізованого глобального інформаційного суспільства
актуалізує проблему дослідження справжніх душевних бажань народу,
а не тих, що лежать на поверхні винятково абстрактного мислення,
відчуженого від них. Причина цього в тому, що таке мислення ігнорує
особливості народної свідомості, на яких постійно наголошує
філософська думка українських мислителів і яких також постійно
звинувачували (або підозрювали) у націоналізмі або ж ідеалізмі.
Сучасні дослідження на перший план висувають загальнолюдські
(християнські) духовні цінності людського буття, адже, як
стверджують В.П.Андрущенко та М.І. Михальченко: “Істинно людська
життєдіяльність здійснюється лише на засадах глибокої духовності,
головними домінантами якої є віра, надія, та любов”1. Разом з цим
зростає також переконаність у тому, що кожна людина свідомо чи
несвідомо виступає суб’єктом і об’єктом етнонаціональних відносин,
ідентифікує себе з певною спільнотою, засвоює норми та стереотипи
останньої чи, навпаки, позбувається. Ця тенденція відповідає доктрині,
що утвердилася у світовій етнополітичній літературі ще в 70-ті роки
ХХ століття (ми відкрили її для себе лише на початку 90-х). Згідно з її
положеннями, досягнення свободи і самореалізації людини можливе за
умови її самоідентифікації з етнічною спільнотою, іншими словами –
долучення до засад народної мудрості цієї етнічної спільноти.

1
Андрущенко В.П., Михальченко М. І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій: В 2
т. – 2-е вид. випр. і доп. – К.: Ґенеза, 1996. – Т. 1. – С. 181.

492

Україна – ментальність, доля, історична місія

Феномену етнічності, концепціям етнічної та національної
ідентичності, процесам етнонаціонального ренесансу та духовності,
мудрості життя присвячені дослідження таких сучасних закордонних
вчених, як Н. Аббаньяно, Дж.А.Армстронг, Т. Ерлетон, Ф. Джемсон,
Е. Сейд, В. Вільсон, Б. Кравченко, Е.Сміт, У.Хетчер тощо.
На сьогодні найбільш помітними у теоретичних розробках
закономірностей етнокультурного розвитку, проблем етнопсихології
та мудрості є такі російські дослідники: С. Арутюнов, Л. Дробижева,
Е. Мамедова, Е. Маркарян, С. Нікітін, А.Соктоев, Г. Солдатова,
В.Тишков, О. Чанишев тощо.
Специфічні особливості народної мудрості на ґрунті власне
української ментальності виявляються в концепціях Г.Сковороди,
Ф.Прокоповича, П.Юркевича, О.Потебні, П.Куліша, М.Драгоманова,
Д.Донцова, І.Огієнка; у мислителів із числа представників української
діаспори, серед яких О. Кульчицький, Ю.Липа, В. Липинський,
Є.Маланюк, І. Мірчук, Є.Онацький, М.Шлемкевич, Р.Шпорлюк, а
також у сучасних вітчизняних науковців, а саме: С.Андрусіва,
А.Бичко, І.Бичка, Г.Горак, В.Горського, Р.Додонова, О.Донченко,
О.Забужко, В.Жадька, Ю.Канигіна, П.Кононенка, В.Крисаченка,
І.Лисого, В. Скуратівського, В. Табачковського тощо.
У нашому дослідженні як вихідне у методологічному і
світоглядному аспектах взяте положення В.Жадька: “Духовна природа
світу в її людському сприйнятті проявляється саме в мові та системі
(системах) народного мовлення. … Не можна вважати випадковим, що
лише дві науки містять у своїх назвах компонент “філо” – це філологія
і філософія. Отже, любов до слова народжує любов до мудрості; сама
мудрість неможлива без її позначення словом, без її висловлення й
вимовлення. Не можна також сподіватись на “помудрішання” народу
без того, щоб від самого початку цілеспрямованого впливу засобами
системи навчання й виховання на свідомість все нових і нових його
поколінь не формувати її духовну цілісність в органічному поєднанні
філологічних і філософських знань, мудрості слова і мудрого слова”1.
Безумовно, мова в усіх своїх проявах є символом народного духу,
його специфічної спрямованості, яка є сутністю самої мудрості. Мова
індивідуалізує не лише народ, а і його субетнічні складові, включно до
окремого індивіда. Звідси й націленість українця на самопізнання, яке
часто ототожнюється зі схильністю до індивідуалізму. Звідси й те
значення, якого українські дослідники надають, по-перше, мові, подруге, духовній соціалізації індивіда, по-третє, його становленню як
особистості на шляху від самопізнання до організації суспільства на
такій основі. Якщо цього немає, світ не “зловить” українця або ж
“зловить”, але це буде світ, далекий від ідеалів гуманізму. Такою слід
бачити глибинну сутність мудрості, репрезентованої як історією
1
Жадько Ю., Жадько В. Мова як поліфункціональне духовне явище. – Запоріжжя:
ЗЮІ МВС України, 1998. – С. 3-4.
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українського народу, так і історією власне української філософії,
мудрості, втіленої у різноманітні жанрові форми.
Отже, розглядаючи сучасний стан дослідження проблеми народної
мудрості як сукупності духовно-історичного досвіду українського
народу та її підґрунтя – ментальних особливостей національного
характеру, слід зазначити, що теперішні соціально-філософські,
етнополітичні, етнопсихологічні дослідження сходяться на одному –
необхідності реформування та зміцненні духовної сили та єдності
суспільства, особливо його провідної верстви (еліти), першочерговою
якістю якої є самопізнання (світопізнання = богопізнання) як спосіб
життя, що, врешті-решт, визначається як мудрий та органічна
національна ідентифікація. Цьому процесу сприятиме відродження
специфічних проявів народної мудрості, закарбованих як у
ментальності українців, так і в різноманітних жанрових формах.
Народна мудрість безпосередньо пов’язана з визначальними
рисами народного характеру, особливості якого вона відтворює у
невичерпній сукупності формулювань. Діалектику становлення
типових рис національного характеру як підґрунтя народної мудрості
слід окреслювати, на нашу думку, із урахуванням двох факторів: поперше, кількісний вимір духовної енергетики, що її містить постійна
величина, представлена ентелехією біогеоценозу; по-друге, якісний
вимір, яким є об’єктивна енергетика історичного духу народу,
акумульована в надбаннях духовної культури. Це динамічна складова,
що є похідною від двох головних чинників. Перший залежить від
зовнішніх соціокультурних впливів, яких зазнавав і засвоював (або ж
відкидав, але не безслідно) той чи інший народ; другий – від того,
якою мірою він в особі своїх репрезентативних виразників насичував
сучасне духовне життя духом своїх пращурів.
Наш аналітичний вибір зроблений на таких визначальних рисах
характеру українців (за атрибутами Е.Д.Сміта)1, які найбільшою мірою
відповідають стану його мудрості, його історико-культурній рефлексії:
1. Суперечливе, амбівалентне ставлення до власної групової назви;
2. Слаборозвинуте почуття етнічної єдності породжує потужне
індивідуалістичне начало в сфері мотиваційної свідомості українців. У
цьому можна вбачати сутність феномена бездержавності, оскільки
держава як політичний інститут, передбачаючи плюралізм думок, не
може існувати без духовно-культурної самоідентичності, джерелом
якої і має бути аксіоматично й акіологічно сприйнята групова назва; 3.
Об’єднавчу функцію духовної спорідненості українців виконує дух
велично-романтичного міфо-поетичного обожнення Матері-землі, але
вона парадоксальним чином сприяє утвердженню стійкої риси
характеру – почуття меншовартісності порівняно з іншими народами,
яке, начебто, свідчить про об’єктивність само оцінок; 4. Визначальним
диференційним елементом спільної культури українського народу
1
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вважаємо мову. Вона не просто творить людину з немовляти, а
намагається її засобами створити єдину і цілісну духовну картину
світу. Звідси одвічна любов до мови як джерела та носія мудрості;
5. Обожнення "рідного краю", у якому є місце і на небі, і під сонцем
для всіх народів, зумовлене відсутністю суто етнічного підсвідомого
поділу народів на “своїх” і “чужих”, що зумовлює розвинене почуття
земляцтва і побратимства на його основі; 6. Почуття солідарності на
позаетнічній духовній основі випереджає реальні можливості для
побудови єдиного суспільства, оскільки, по-перше, у народів-сусідів
воно розвинене досить потужно, по-друге, воно має властивість
підсилюватися на багато порядків (це властиво й українцям) на
“чужих” землях, по-третє, викликає певні підозри щодо “удаваної”
позаетнічної щирості автохтонного народу.
Узагальнюючою визначальною рисою характеру українського
народу є динамічна суперечливість, яка свідчить про його
невичерпний, незаперечний духовно-діяльний життєстверджувальний
потенціал і постійне бажання самовдосконалення на засадах
самокритичного ставлення до себе і надмірної любові й довіри до всіх
інших народів.
Адекватне пояснення людської поведінки можна знайти не так у
науковій дисципліні, як у соціальному організмі, яким є історичний
дух народу, людства загалом. Народна мудрість якраз і є об’єктивним
духом історії. Видатний киянин Г.Г.Шпет чимало зробив для того, щоб
обґрунтувати це. “Соціальні явища, мова, міф, нрави, наука, релігія,
просто історичний момент викликають в людині відповідні
переживання. Як би не були люди різні індивідуально є типово спільне
в їх переживаннях як “відгуках” на те, що відбувається перед їх
очима, розумом і серцем1.
Це означає, що не можна стати народом, якщо дивитися на світ
тільки психофізіологічними очима. Вони в такому разі не мають
розуму і серця. “Народ є завжди створюване історичне ціле. … Народ є
насамперед історична категорія, його виникнення, як і все його життя,
визначаються конкретно в історичних термінах; свідомість народу, що
він є цей народ, є об’єкт етнічної психології як особливе
переживання… Аналіз цього переживання показує, що увесь його
зміст складається із присвоєння собі відомих історичних і соціальних
взаємовідносин і в протиставленні їх іншим народам. “Духовний
уклад” народу є величина мінлива, але неодмінно присутня при
всякому повному соціальному переживанні. Духовне багатство
індивіда є минуле народу, до якого він саме себе зараховує. Проте не
довільно, не тільки “суб’єктивно”.., але можна і “з боку”, “об’єктивно”
визначити, під яким укладом розкривається його власний душевний
зміст. “Суб’єктивне визначення самого індивіда так само не можна
вважати довільним. Людина, справді, сама духовно визначає себе,
1
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відносить себе до певного народу, вона може навіть “перемінити”
народ, увійти до складу і духу іншого народу, проте знову – не
“довільно”, а шляхом тривалої і постійної праці перетворення
детермінуючого його духовного укладу. Духовний уклад індивіда і є
дух його народу”1.
Для української свідомості це очевидні речі. Живучи впродовж
понад тисячоліття серед інших народів і маючи гостинну вдачу, вона
на рівні народної свідомості досить невпевнено ставить проблему
“свої-інші”, тим більше “чужі”. Коли ж духовна еліта ставить питання
об’єктивно, вона не знаходить підтримки не те що в “інших чужих”, а
й серед “своїх”, які виявляються не те що “своїми іншими”, а й, що
гірко і сумно для “кращих”, “своїми чужими”. Звідси Шевченкове:
“Гірше ляха свої люди тебе розпинають”.
Мудрість є пророцтвом про вічне як абсолютне і закономірне,
постійне, субстанційне, відокремлене від мінливого як просторовочасового, матеріально-тілесного, акцидентального. Це спосіб бачення
загального як субстратно-субстанційного, світотворчого, постійного як
закону вічності і самої вічності. На рівні чуттєво-інтуїтивного
світосприйняття якихось сумнівів у саме такій духовно-діяльній
сутності світу у людей, які ведуть споріднений історичною традицією
суспільний, культурний і природно-географічно визначений спосіб
життя, не виникає.
Перших мудреців не випадково називали пророками: вони
говорили про долю як про закон світобудови. І хоч це було диво, але
нічого дивного в цьому ані вони, ані люди, які сприймали їх
пророцтва, не вбачали. Диво в тому, що вони говорили наперед, хоча
безпосередньо-чуттєво не могли його сприймати, бути сучасними
йому. Але якщо власний індивідуальний розум, мислення, пізнавально
спрямована свідомість зорієнтовані на адекватну їм розумну (логічну –
logos) сутність світу, виявляється, що в мудрих максимах, мудрих
висловлюваннях справді нічого дивного немає. Розум, духовна основа
світу, загальне як суще, любов як загальносуще тяжіння-притяжіння не
мають часових відмінностей – у їх вимірах все одне й єдине.
Тому мудрість як прояв вічності, прояв невичерпності енергії
духовної основи світу формулюється певними мудрецями як аксіома і
сприймається всіма іншими не скільки як їх власне духовне надбання,
стільки як звична і традиційна констатація безпосередньої чуттєвоемпіричної достовірної очевидності. Так формується народна
мудрість, яка є сукупністю концентровано-лаконічних думок
(максим), що завдяки стислості та влучності, поцілюють у саме
осереддя природного середовища, визначає спосіб, рівень життя
народу і є умовою збереження його цілісності та духовної єдності
суспільства.

1
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К.Ясперс виділив поняття вісьового часу, який охоплює період з
800 до 200 р. до н.е. В цей час, на його думку, сформувалися духовні
основи народної мудрості й оформилася філософія як духовна основа
всієї подальшої історії людства. Основа – це також і початок. Серед
них: “Виникнення народів, що усвідомлюють свою єдність, зі
спільною мовою, спільною культурою і спільними міфами”1.
Народ в усіх зазначених властивостях якраз і виступає як носій
специфічних особливостей духу, що репрезентують також їх (духу і
народу) загальну сутність. Так з’являється діалектика взаємозв’язку
особливостей прояву загального в певному народові як суб’єктові,
носієві духу і загального в його особливих специфічних народних
характеристиках. Тобто загальне як якісно невизначена духовна
енергія отримує особливе народне оформлення у вигляді певної мови і
культури, у вигляді мовно-культурних визначень, які мають загальне
значення, але про яке без порівняння з іншими значеннями, які йому
надають інші мовно-культурні утворення, не можна сказати зі всією
переконаністю. Тому народна мудрість із самого початку її
оформлення як мудрості утверджує свою народну особливість як
загальносвітову. Мудреці говорять народу про те, що є для нього
органічним і цілісним у духовно-культурних мовних визначеннях його
мови, у зв’язку з чим він і являє собою гармонійну духовно-практичну
історичну цілісність.
Проте тут приховані й подальші тенденції розвитку і мудрості, і
мудреців, і народу. Оскільки мудрість українського народу оформлена
у вигляді влучних, стислих, субстайційно значимих максим, має
численні форми (дума, балада, легенда, поговірка, прислів’я, пісня,
плач, загадка, переказ, казка, сповідь тощо) і засоби детермінації, вона
має постійну відмінність, хоча й досить незначну, але достатню для
майбутніх трансформацій, від безпосереднього способу життя і самих
мудреців, і народу, і об’єкта, сутність якого вона відображає. Цього
виявляється достатньо для того, щоб розпочався процес внутрішньої
духовної диференціації народу за ознаками рівня володіння кожним
його представником загальносущої світової мудрості.
Звичайно, жити мудро й розумно в сучасності досить складно,
майже неможливо, тому мудрість оформлюється як спогади про наше
славне минуле, мудре вже хоча б тому, що воно щось залишило після
себе і це “щось” сучасники оцінюють як краще з того, що було,
оскільки воно не зникло разом із минулим. До того ж усе минуле має
тенденцію до поетизації й до осмислення, адже воно не дається в
безпосередньо-чуттєвому досвіді, а опосередковується спогадами і
роздумами про нього, а це вже метафізичний або трансцендентний
досвід, пов’язаний із аналізом мовної і мовленнєвої спадщини; це –
філософський
досвід,
причому,
дуже
демократичний,
загальнонародний. Саме через нього народ може безпосередньо і
1
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зайнятись вправами філософування як любові до мудрості. Минуле не
дає відповідей, тому його події обростають легендами; воно не може
заперечити, тому до нього ставлення благоговійне, священне. Саме
таке ставлення і відображає відома максима: “Про мертвих або нічого,
або ж тільки добре”.
Але минуле і без легенд об’єктивно заслуговує на пізнавальну
увагу і пошану. Без пам’яті про нього люди взагалі б не відкрили в собі
головної властивості, якою є розум. Справа в тому, що розум, поперше, презентує щось незмінне і вічне, по-друге, духовне, по-третє,
аналітико-пізнавальне. В сучасності, навпаки, звичайна людина має
справу з мінливим, тобто тимчасовим, матеріально-предметним і
споглядально-безпосереднім. Це зараз сучасність занадто мінлива. В
часи, коли формувалася народна мудрість, сучасність була мінливою
лише на рівні чуттєвих вражень, що знайшло своє закріплення у
відомому вислові про нове як забуте старе. Тому лише збереження в
пам’яті значних за часом відтинків історії давало можливість
порівняти сучасність із давно проминулим і зробити висновок, що
вона вже не є його простим повторенням. Порівняння започатковує
аналітичне мислення зі всіма його ознаками: абстрагуванням,
формалізацією, ідеалізацією; але це вже порівняння духовноісторичне, а не безпосередньо-чуттєве, а тому його результатом є
синтез мінливих подій, який і виявляє розумну домінанту суспільноісторичного розвитку окремого народу, багатьох народів, людства
загалом.
Розум не заперечує мінливості природних і суспільних явищ; але
він вчить бачити в них постійне, ґрунтовне, одвічне і незмінне, таке,
що дається тільки порівняльно-аналітичному мисленню, яке здобуває
загальне як узагальнене від окремих явищ, процесів, речей. Звідси його
опертя – на синтетику інтуїтивного світовідчуття і світосприйняття, на
одкровення почуттів та їх інструментарію – любові як онтологічно
чистій сутності, що не вирізняє за зовнішніми ознаками, а прозріває за
мінливою
різноманітністю
органічну
єдність
і
цілісність
загальносущого. Саме це, очевидно, мали на увазі багато мислителів,
коли говорили, що любов до мудрості важливіша самої мудрості, серд
яких Піфагор, Августин та ін.
Український народ не визнавався як автономний суб’єкт
філософської мудрості ані за царських, ані за радянських часів. Але ж
якщо сутність української філософської рефлексії – антеїзм,
кордоцентризм і космізм, якщо цей народ справді мудрий своєю
поетично-пісенною,
парадоксально-афористичною
драматичною
духовністю, якщо змістом його історичних вікових пошуків є віра і
надія в святу любов як прояв душевної простоти і сердечної чистоти,
то чому його не можна вважати носієм антропного принципу побудови
Всесвіту? Як і те, що Україні й українцям не випадково німецькі
мислителі віддавали належне (Гердер, Маркс), вірили в її щасливе
майбуття, а це неможливо без того, щоб вони не бачили в українській
духовності адекватне втілення своїх філософських ідей, оскільки
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духовності їхнього власного народу не вистачало достоїнств,
зумовлених природою чуттєвості.
Не можна вважати випадковим і те, що в духовній історії українців
завжди домінувала народна, а не авторська мудрість. Мудреців було
багато, але вони ніколи не будували розлогих філософських систем;
будучи мудрими, вони, не жалкуючи, віддавали свої мудрі відкриття і
своєму народові, і всім іншим народам; будучи національно
визначеними, вони постійно продукували об’єктивні загальнокосмічні
основи світобуття і загальнолюдські щиросердні моральні постулати;
будучи постійно переслідуваними і з боку іновірців, і з боку
єдиновірців, вони завжди залишалися релігійними, бачили життєву
опору не в догматах церкви, а в святості віри, надії, любові, довіряли
їм більше, ніж будь-яким раціонально обґрунтованим ідеологіям.
Мабуть, цим і можна пояснити, що, будучи хронічно хворим на
бездержавність та індивідуалізм, український народ протягом
тисячоліття свого існування витворив непересічну культуру, щиро
віддаючи її зміст і дух усім бажаючим, не особливо переймаючись не
лише відсутністю вдячності з їх боку, а й відвертими образами та
приниженнями на свою адресу.
На наше переконання, українська народна мудрість якраз і являє
собою адекватний сутнісним глибинам народної душі і народного духу
спосіб функціонування істини в її конкретності і цілісності. В ній –
мудрості – органічно поєднані особливості індивідуального, видового і
народного, родового, а це дає підстави стверджувати, що за змістом її
одкровень вона досягає
і загально-теоретичних
пояснень
субстанційних основ світобуття й світобудови і тому може
претендувати на статус загальнолюдського духовно-культурного
феномена. Про це свідчать відомі поетичні рядки Т.Г.Шевченка,
запропоновані йому іншим “індивідуально-родовим українцем”
П.Кулішем: “Наша дума, наша пісня Не вмре, не загине Ось де, люде,
наша слава, Слава України”.
Отже, українська народна мудрість може претендувати на те, що
вона є саме тим духовним соціумом, який єднає індивідів у єдиний
народ і може виконати важливу роль в утворенні суспільства не лише
на народній основі, а й на міжнародній, космічній чи навіть
мультинаціональній. Вона справді володіє такою духовною потугою,
інакше й її, разом із народом, не забороняли б, а вона, незважаючи на
ці заборони, збереглася, спричинивши, врешті-решт, чудо створення
власної держави. Феномен цього чуда, ще раз наголосимо, в тому, що
це чисте джерело народного духу, яке б’є з чистоти сердечних
помислів, яке не розрізняє тілесного, душевного й духовного, а
об’єднує всі ці іпостасі як у тілі окремої людини, так і в тілі народу
засобами мови, але не в її, як тепер говорять, комунікативноінформаційній, а людино- і народотворчій суспільно-соціальній
функції.

Складність сучасного духовного стану українського суспільства, крім
інших причин, у надмірній еклектичності громадської думки. Їй (і йому)
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не вистачає міцного і непорушного моністичного світоглядного начала. На
тлі духовно-світоглядної невизначеності висновки, ґрунтовані на
підвалинах історичної свідомості, історичного досвіду людства, могли б
позитивно вплинути на еклектичну суміш народної свідомості. Ось чому,
визнаючи народний дух джерелом і арсеналом мудрості, потрібно в
суспільній думці утверджувати пошанування мудрості і мудро-освічених
людей, пошанування не багатознайства як основи плюралістичного
еклектизму і фактичної псевдомудрості, а моністично-світоглядних знань,
які лише в такому вигляді дають життєву духовну наснагу і гуманістичне
цілеспрямування майбутнього.
Тож давно на часі потреба відходу від псевдомудрості “чухраїнця”
(О.Вишня), до об’єктивної мудрості народу, презентованої духом його
власної історії. Тому слід визначити просвітництво як державну політику і
головний напрям дій суб’єктів політичних і громадських процесів.
Просвітництво – це шлях знання, на якому завжди йдеться про світ
людини, народу, суспільства, людства загалом. Таке знання – сила, тому
що воно супроводжує об’єктивний дух історії; якщо цього немає,
з’являються абстраговані від нього знання, які досить часто хворіють на
бездуховність, душевну байдужість і псевдомудрість.

Каріх І.В. (Київ)
НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
ЯК ЧИННИК ГУМАНІТАРНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
У статті аналізується сутність національної ідентичності,
особливості її формування, збереження та розвитку, значення для
розбудови незалежної Української держави.
Для розуміння особливостей сучасного світового розвитку, системи
міжнародного устрою та міжнародних відносин, розвитку окремих
регіонів світу чи держав, зокрема України, особливої ваги набуває
категорія «національна ідентичність». Ця категорія дає змогу осягнути
багатоманіття в єдиному, унікально-спільному, екзистенційне в
необхідному, самодостатнє в універсальному тощо. Інакше кажучи,
категорія «національна ідентичність» змушує звернути увагу на
розуміння особливостей траєкторії кожного з тих об’єктів і водночас
суб’єктів розвитку, котрі не є тотожними між собою, але тотожними
всередині самих себе і композиція яких складає цей сукупний світовий
розвиток.
Особливого значення категорія «національна ідентичність» має для
тих суспільств (держав), які знаходяться в трансформаційному
перехідному періоді, а ІІ пол. ХХ ст. і початок ХХІ ст. має чимало
прикладів таких перехідних суспільств, поява яких була викликана, як
відомо, потужними децентралізуючими процесами, зокрема розпадом
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останньої імперії ХХ ст. – Радянського Союзу, а також
Чехословаччини та Югославської Федерації.
Україна знаходиться серед тих держав, які переживають
перехідний період і пробують трансформувати нав’язану їй радянську
ідентичність у нову ідентичність, що відповідає сучасним
демократичним вимогам і водночас не лише зберегти, а й відродити та
розвинути далі власну традиційну, етнонаціональну ідентичність. Це
процеси складні, вони відбуваються інколи досить драматично, часто у
видимому, а ще частіше у невидимому протистоянні цих двох базових
ідентичностей, нав’язаної і питомої, і достеменно результату поки що
не існує. Власне кажучи, мова йде про те, хто є ким і ким він стає або
може стати і що це може означати як для нього самого, так і для
міжнародного та світового співтовариства.
Згідно з сучасною політологічною думкою, під національною
ідентичністю розуміють «ототожнення людини самої себе з певною
спільнотою, її символами, цінностями, історією, територією,
культурою, державними та правовими інституціями, політичними й
економічними інтересами»1. Прикметно, що в даному визначенні
ідентифікаційні ознаки і сам процес ідентифікації, тобто застосування
критеріїв визначення власного «Я» здійснює сам суб’єкт – людина, а
це передбачає свідому процедуру, усвідомлену акцію співвіднесення
себе з тими реальностями, про які йшла мова у визначенні.
Відомо втім, що дуже часто національну ідентичність людина
здобуває незалежно від власного бажання, від власного хотіння чи
власного вибору. Особливо це відбувається в традиційних
суспільствах, у суспільствах з табулюванням певних норм поведінки і
навіть думання, коли людина просто не має можливості вибору. Але в
даному випадку, очевидно, що мова йде про досить зріле
демократичне суспільство, де людина користується певними
основними правами і може цілеспрямовано усвідомлювати й
усвідомлено здійснювати свій вибір, зокрема, і в плані власної
національної ідентифікації. Інакше кажучи, то є не одномірний, не
лінійний процес, у якому для того, щоб кожен член суспільства міг
зробити усвідомлений і повноцінний, повноправний вибір, необхідна
сукупна дія багатьох інших чинників.
До таких чинників, згідно з запропонованою дефініцією
національної ідентичності, фахівці пропонують розробити Концепцію
формування національної ідентичності громадян України, яка, на їхню
думку, має бути орієнтована на:
системи та узгоджені дії органів державної влади та місцевого
самоврядування, спрямовані на формування національної ідентичності
громадян України, становлення української політичної нації;

1
Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2006 році: експертна доповідь. –
К.: НІСД, 2007. – С. 19.
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утвердження в суспільстві демократичних європейських цінностей,
об’єднання навколо них всіх громадян України;
посилення культурної єдності суспільства, формування цілісного і
гармонійного
національного
мовно-культурного
простору,
відродження історичної пам’яті українського народу;
досягнення громадянського миру та злагоди, сприятливого
морального клімату в суспільстві, посилення суспільної солідарності і
толерантності, поваги до прав меншин;
соціальна
мобілізація
суспільства,
досягнення
загальногромадянського консенсусу навколо ключових національних
завдань, посилення спроможності протистояти зовнішнім загрозам та
викликам;
подолання відчуженості громадян від держави, підвищення рівня
їхньої довіри і поваги до державних символів та інститутів,
становлення спільної політичної культури, розвиток інститутів
громадянського суспільства1.
З контексту даної Концепції та визначених стратегічних
пріоритетів її втілення, зрозуміло, що мова йде якраз про державну
політику щодо формування та визначення національної ідентичності
громадян України, яка ще лише має бути розроблена і легітимізована
на рівні законодавчому і впроваджена на рівні практичному. Але
насправді, як це добре відомо, процес ідентифікації і самоідентифікації
особистості відбувався і відбувається зараз, і він буде відбуватися і в
майбутньому, незалежно від того, існуватиме Концепція чи не
існуватиме. При наявності Концепції, процес може бути лише
оптимізованим у тому вимірі, що суспільство створюватиме
повноцінні умови не лише для життя та реалізації всіх потенцій
особистості, а й для того, щоб вона спиралася на всі, не лише
необхідні, а й потрібні підстави для визначення власної ідентичності. І
в цьому розумінні якраз і полягає потреба у політико-правовому
забезпеченні збереження й утвердження національної ідентичності
громадян України.
Особливо це важливо у тому розрізі, що національна ідентичність
не є лише процесом самоідентифікації за суто етнічними критеріями,
тобто генетичними (походженням), традиціями, вірою, обрядами,
мовою, звичаєвим правом тощо. Національна ідентифікація є набагато
ширшим поняттям, оскільки вона включає в себе і визначення
життєвої позиції людини, її професійної орієнтації, її світоглядних
орієнтирів, її ставлення до родини, до носіїв інших етнічних цінностей
тощо. Це широке поняття, яке дійсно уможливлює усвідомлений і
цільовий вибір людини практично лише в розвиненому
демократичному суспільстві, коли людина володіє всією повнотою
можливостей і потенцій для того, щоб повноцінно і повністю
реалізувати своє власне «Я», яке, в свою чергу, формується в умовах
1

Там само. – С. 26.
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відсутності олігархічного, монархічного, тоталітарного та будь-якого
іншого обмежуючого права людини державного тиску на неї.
Тому цілком логічним сприймається висновок відомих сучасних
політологів Джона Гантінґтона та Ентоні де Смітта, що «в міру нашого
заглиблення в предмет дослідження, ми починаємо помічати багато
борозен в етносі та накладань в етнічній ідентифікації; в літературі
знаходимо численні приклади «множинної ідентифікації; в літературі
знаходимо численні приклади «множинної ідентичності», яка включає
не тільки визнання індивідом своєї належності до таких груп як стать,
регіон, клас, релігія і т.п., але і також багато накладених ідентифікацій
з різними етносами або етнічними категоріями»1. Очевидно, що
наголос на тій чи іншій стороні ідентичності, на її іпостасях залежить
від того, який концентр ідентичності в об’єкті уваги, що ми
досліджуємо, що ставимо в центр уваги. У даному випадку, коли мова
йде про досягнення і забезпечення гуманітарної безпеки, йдеться саме
про національну ідентичність.
Національна ідентичність в українському суспільстві постає й існує
в трьох головних вимірах:
по-перше, це особистісна ідентичність;
по-друге, етнічна ідентичність;
по-третє, власне національна ідентичність.
У першому випадку мова йде про окремого індивіда (громадянина)
України, у другому випадку – про етнічні спільноти різного рівня
чисельності та поселення (але не лише про окремого громадянина),
тобто про спільноти, які відповідають критеріям етнічності і в
третьому випадку мова йде про сукупність усіх громадян України,
тобто своєрідну загальнонаціональну, загальноукраїнську ідентичність
незалежно від етнічного походження носіїв цієї ідентичності.
Особистісна національна ідентичність постає як сукупність
сутнісних сил, що характеризують людину саме як належну до певної
етнокультурної спільноти, цінностями якої вона керується і визнає їх
смисложиттєвими. Очевидно, не буде перебільшенням звернути увагу
на ту обставину, що саме на цей вимір національної ідентичності чи не
вперше у всій повноті звернув увагу відомий німецький філософ
Йоганн Ґердер. Філософ, зокрема, наголошував: «Кожен індивід є
людиною, а тому він подумки оглядає свій пройдений шлях у житті,
кожний індивід є сином або дочкою, кожен навчався, щоб здобути
освіту, а тому завжди зараннє отримував частку зі скарбниці думок
своїх предків і по-своєму передавав їх далі – отже, з певного погляду,
не має жодної думки, жодного винаходу, жодного вдосконалення,
якого б не передавали далі, майже до нескінченності»2.

1
Гантінґтон Д., Смітт Е. Що таке етнічність? // Націоналізм: антологія / Упоряд.
О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 468-476.
2
Ґердер Й. Мова і національна індивідуальність // Націоналізм: антологія. – К.:
Смолоскип, 2000. – С. 37-45.
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Серед ідентифікаційних критеріїв особистості, Ґердер на передній
план висуває мову, але не просто мову, а національну мову. Саме мова,
як про це писав пізніше й український мовознавець О.Потебня «є
синтезом мислення і буття, метафізичним, тобто знаково-смисловим
відображенням всього світу, існуючого в тому, що він існує,
неіснуючого, тобто такого, якого придумала людина в будь-якому
вигляді, чи абстрактних символів, чи абсолютної істоти, чи омріяного
бажаного світу, і мова фіксує все багатство і матеріального, і
духовного життя людини, і навколо мови обертається вся людська
даність і як засіб самопізнання, саморозуміння, як засіб спілкування,
як засіб комунікативний, як засіб реалізації своїх власних намірів,
потенцій тощо». І на що особливо наголошує Ґердер, – особистісний
мовний простір повністю не співпадає з етнічним мовним простором, а
саме: «кожен рід додаватиме до своєї мови домашнє і родинне
звучання: це будуть за своєю вимовою різні говірки»1.
Це зрозуміло, оскільки родинні цінності є суто екзистенційними:
саме ця дитина, саме цей день народження, саме ця мама, саме цей
батько, саме це житло, ця садиба, цей дім; кожен конкретний індивід
має власну мовно-семантичну виразність, яка може бути незрозумілою
і невідомою іншим членам даної етнічної спільноти й абсолютно
повністю зрозумілою саме у цьому світі родинного буття, саме у світі
цінностей конкретного індивіда. Отже, особистісна національна
ідентичність є унікальною і тому потужним джерелом для розвитку
етнічної ідентичності загалом.
Національна ідентичність особистості постає як результат взаємодії
чинників двоякого роду, з одного боку, це вплив родини насамперед
виховний, з іншого – це ті пропозиції, можливості і завдання, які
пропонує йому суспільство. У родині відтворюються традиційні,
етнічні і культурні цінності, моральні принципи співжиття людей,
усвідомлення себе самого як носія певних родових рис та чеснот.
Фактично, саме в родині відбувається первинна соціалізація людини і
соціалізація на основі цінностей саме цієї родини. Зрозуміло, що
цінності саме цієї родини в свою чергу визначаються набутими
ознаками власних предків і сприйняттям тих засад від суспільства, у
якому родина постала й існує, і реалізує себе саму. І, зрозуміло, якщо
родина
в
свій
час
зазнала
впливу
маргіналізуючого,
денаціоналізуючого, здеморалізуючого тощо, то говорити про
повноцінне відтворення питомих етнічних рис спільноти, до якої за
походженням належали члени цієї родини, доводиться не завжди. В
таких випадках мова має йти про стимуляцію, не лише про
відтворення, а й відновлення питомих етнічних рис як родини, так і
окремого індивіда, представника, спадкоємця цієї родини. В
останньому випадку дуже показовим є українська реальність, де
тривалі процеси пригноблення етнічної ідентичності українського
1

Там само. – С. 37.
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народу не дають змоги завжди адекватно й автентично відтворити в
низці поколінь у родинні, питомі, власне українські, етнічні цінності.
У цьому відношенні не можна не переоцінити значення самого
соціуму, котрий має, з одного боку, створити умови для того, щоб у
родині була змога відтворити питомі етнічні цінності, а з іншого боку,
забезпечити релаксацію, повернення тих цінностей, котрі не з власного
примусу були етносом втрачені. Блискучим прикладом такого
ставлення до громадян, до представників певної спільноти, є держава
Ізраїль, яка за досить короткий історичний проміжок часу, практично
за одне століття, зуміла повернути свою питому національну мову –
«іврит» – практично зі стану мертвих до стану повсякденного вжитку,
до стану державної мови. Подібний приклад не може не слугувати для
України своєрідним прецедентом: так можна робити і, власне кажучи,
так треба робити. А отже, цьому має слугувати система освіти,
культури, масмедіа, інформаційного простору, що існують в
Українській державі, з тим, щоб представники певного етносу і не
лише українського, мали змогу відтворювати етнічні цінності в ряду
поколінь.
Національна ідентичність постає також як ідентичність певного
етносу, тобто множини певних індивідів, які співвідносять себе один з
одним як подібні за певними критеріями. Зрозуміло, що для кожного
етносу конкретний, ціннісно-смисловий смисл таких критеріїв різний,
але, очевидно, можна вести мову про певну множину таких критеріїв,
які дають підстави говорити про певну спільноту саме як про етнос,
тобто певну реальність, котра не є тотожною іншим типологічно
подібним реальностям. Зрозуміло, що в даному випадку на передній
план виступають ті критерії, за якими виділяють людські спільноти як
етноси і справа вже кожного конкретного індивіда ототожнювати себе
з цінностями цього етносу чи не ототожнювати, вважати себе
складником певного етносу чи не вважати і т.д. Інакше кажучи,
повинна мати місце суб’єктивна ідентифікація індивідів з певною
спільнотою, що передбачає усвідомлення – свідоме чи на рівні
родинних переказів – історичної пам’яті, міфів, переказів тощо, саме з
цією конкретною спільнотою.
Серед існуючих критеріїв виділення етносів як таких, на нашу
думку, на досить повну вичерпність претендує підхід вже згадуваних
етнополітологів Гантінґтон та Е. де Смітта. На їхню думку, для етносів
властиві, хоча й різною мірою, шість найважливіших ознак:
«1. Власне ім’я, аби мати змогу ідентифікувати себе та говорити
про суть спільноти;
2. Міф та спільне походження: скоріше міф ніж факт, міф, який
містить ідею спільного витоку у часі та просторі, який дає етносові
відчуття уявної спорідненості…;
3. Спільну історичну пам'ять чи краще пам'ять про минуле або
минулі часи, включаючи спогади про героїв і події та їхнє увічнення;
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4. Один чи кілька елементів спільної культури, які тут навряд чи
треба конкретизувати, які, як правило, включають релігію, звичаї і
мову;
5. Прив’язаність до батьківщини, як землі, на якій етнос
необов’язково проживає фізично, важлива споріднена прив’язаність до
землі предків, як маємо у випадку діаспорних народів;
6. Усвідомлення своєї єдності, принаймні у якоїсь частини
населення»1.
Помітно, що в даній класифікації мова не йде про чисельність
етносу, тобто від кількісного параметру певна спільнота набуває ознак
етносу зовсім не завдяки своїй чисельності чи відсутності такої, а
набуває у випадку, коли є усвідомлення своєї окремішності від інших
етносів і водночас єдності з представниками, які ототожнюють себе
саме з названими вище ознаками. Тому певний етнос може
нараховувати десятки і сотні мільйонів осіб (китайці, німці, французи,
японці, араби і т.д.) і включати до свого складу декілька тисяч або
навіть декілька сотень осіб (народи Крайньої Півночі і Сибіру в РФ,
численні архаїчні племена на островах Тихого океану та в Амазонії, в
Україні – караїми і кримчаки).
Попри те, що етноси складаються з індивідів, котрі мають
особистісну національну ідентичність, зрозуміло, що етнічна палітра й
етнічний ресурс етносу набагато більший від тих ознак, якими володіє
сам індивід На цю аксіоматичну обставину звертав увагу Гердер, який
зауважував: «Хоч кожна людина має всі ті здібності, що й цілий рід, а
кожна нація ті, що всі нації, все ж таки правда й те, що громада
винаходить більше ніж одна людина, а цілий рід людський більше ніж
окремий народ»2.
Спільнота акумулює всі ті надбання, які у загальноетнічний спадок
вносить кожен індивід і які етнос загалом запозичує, трансформує,
сприймає від інших етносів, обмінюючись власними здобутками в
свою чергу з ними. Історія людства знає, що ізольовані етноси дуже
часто втрачають можливості для саморозвитку, оскільки не завжди
мають стимули для цього в силу самоізоляції а також, вичерпавши
власні потенції у сфері господарювання, освоєння довкілля загалом,
технологічного прогресу тощо. Саме в обміні здобутками один з одним
і постає можливість для дальшого розвитку етносу включно з
трансформацією його в націю, тобто у випадку, коли етнос доводить
реалізацію власних цінностей до створення власної держави, тобто
самовизначенням і, таким чином, утвердження себе у світі не лише як
етнокультурної спільноти, а й певної політичної реальності, тобто
держави.

1
Гантінґтон Д., Смітт Е. Що таке етнічність? // Націоналізм: антологія / Упоряд.
О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 471.
2
Ґердер Й. Мова і національна індивідуальність // Націоналізм: антологія. – К.:
Смолоскип, 2000. – С. 43.

506

Україна – ментальність, доля, історична місія

Розвиток українського етносу засвідчує ту безперечну обставину,
що цементуючим, засадничим критерієм ідентифікації етносу є мова.
На жаль, тривала практика русифікації і втрата частини представників
українського етносу предківської мови та перехід її на інші знакові
смислові системи, нерідко призводить до того, що індивіди, які стають
носіями інших, неукраїнських мов, нерідко, а, на жаль, частіше всього
вже не ідентифікують себе українцями, а представниками інших
етносів.
Зрозуміло, за походженням вони залишаються українцями, але з
точки зору самосвідомості й ототожнення себе з певною спільнотою,
вони перестають бути такими, і ті проблеми, що спостерігаються
останніми роками в українському суспільстві, зокрема, відомі дискусії
щодо державної мови та інших мов в Україні, щодо надання статусу
державної чи офіційної мови російській мові тощо, засвідчують,
наскільки серйозною є дана обставина, коли наявні всі інші критерії, за
якими ідентифікується етнос, але через відсутність мовного критерію,
інші не спрацьовують або спрацьовують не повною мірою.
Втрата рідної мови для деякої частини представників українського
етносу була недобровільною. Вона спричинена низками історичних,
зовнішніх обставин, тому зростає функція держави не лише у
збереженні української мови, а й у створенні тих можливостей, щоб усі
представники українського етносу за походженням мали принаймні
можливість, гарантовану державою, для повноцінного освоєння
предківської мови, звичайно, за власним бажанням і власними
стараннями, але при безперечній підтримці державних інституцій у
всіх необхідних сферах, на всіх рівнях і ланках освіти, у сфері
культури, діловодства, технічної документації тощо.
То є не лише справа задоволення особистих інтересів чи інтересів
певного етносу, то є відновлення історичної справедливості, тобто
справа налагодження спільної для всього українського суспільства
системи комунікативного інформаційного розуміння, справа
повернення у фонд світової культури втрачених чи забутих лексикосемантичних і лексико-синтаксичних набутків української мови.
Як слушно зазначив М. Розумний: «Ототожнення з певною
спільнотою є імперативом соціальної поведінки людини, але її
належність до якоїсь конкретної спільноти на певному
(цивілізаційному) етапі розвитку її родової сутності стає проблемою, а
відтак, і предметом рефлексії»1.
Водночас не лише теоретичні рефлексії та практичне
самовизначення і самоідентифікація, а й досягнення злагоди,
порозуміння і толерантності в суспільстві.
Те ж саме, що мовлено відносно українського етносу, можна
вважати чинним і щодо національних меншин, які існують в Україні.
Для них, так само як і для українців, постає проблема збереження
1

Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації. – К.: Либідь, 2001. – С. 34.
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власної ідентичності і на рівні всієї спільноти, і на рівні індивідів,
котрі відносять себе до представників цієї спільноти. Відомо, що
Україна має одну з найкращих законодавчих основ у Європі для
задоволення етнокультурних прав національних меншин, і одну з
оптимальних моделей її втілення в життя на рівні освіти, національних
видань, етнокультурних товариств, об’єднань, громад тощо. У цьому
відношенні, зберігаючи етнокультурну даність і ідентичність різних
етнічних груп і спільнот, Україна тим самим збагачує суспільство
загалом, оскільки, як уже зазначалось, у взаєминах, взаємообміні
культурними та іншими цінностями, приростає культура кожного
конкретного етносу, який існує на даний час в Україні.
Нарешті, універсалізуючою формою національної ідентичності
постає, власне, національна ідентичність на рівні всієї спільноти
України як держави, тобто мова йде про загальнонаціональну
ідентичність. У даному випадку, базовим організуючим критерієм
постає сам факт громадянства України, тобто спільнота об’єднується
(чи не об’єднується) з числа осіб, котрі легітимізовані як українські
громадяни незалежно від їхнього етнічного походження, стáті, віри,
статку, світоглядних орієнтацій, професії, місця проживання тощо. У
цьому контексті на передній план поступає пошук і віднайдення тих
базових засадничих цінностей, котрі об’єднали б громадян України на
певній спільній основі. Мова йде насамперед про національну ідею,
стратегічні орієнтири, національні інтереси, національну безпеку,
людський розвиток, проголошення та реалізація основних прав
людини і громадянина.
У річищі формування і збереження загальнонаціональної
ідентичності на передній план проступають два головних виміри: поперше, це набуття громадянської ідентичності, а по-друге, формування
української політичної нації.
З визначенням громадянської ідентичності Україна зіткнулася з
чималими проблемами вже з перших років свого незалежного
існування. Ці тенденції, на жаль, продовжують зберігатися, хоча вже й
не такими кількісними показниками. Так, згідно з соціологічними
опитуваннями середини 90-х рр. ХХ ст. (1996 р.) громадянами України
вважали себе представники різних етносів наступним чином: українці
– повністю (80%), значною мірою (11%), незначною мірою (5%), не
вважає (1%); росіяни – повністю (42%), значною мірою (28%),
незначною мірою (16%), не вважаю (5%). При цьому, на питання про
бажане громадянство за можливістю отримати подвійне громадянство,
дві третини росіян вибрали подвійне громадянство, п’ята частина –
громадянство України і лише менше десятої частини – громадянство
Росії; серед українців дві третини віддали перевагу громадянству
України, понад чверті – подвійному, громадянству Росії – менше
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однієї сотої українців; не мали певної відповіді 5% росіян і 4%
українців1.
На жаль, не можна вважати, що ця проблема є проблемою лише
історичною. Так, за даними соціологічних досліджень, проведеними в
грудні 2005 р., на питання: «Чи прагнете ви відновлення Радянського
Союзу та соціалістичної системи» «Так», – відповіли 20,04% опитаних.
«Так, але я розумію, що за сучасних умов це не реально – 28,3%», «Ні»
– 51,3%2. Таким чином, на рівні громадянської ідентифікації і до цих
пір в українському суспільстві існують чималі проблеми, котрі
виступають своєрідними підводними рифами для консолідації самого
суспільства й є дуже часто поживним ґрунтом для політичних
спекуляцій різних партій, організацій, окремих політичних діячів,
котрі борються за власний електорат і за утвердження пропагованих
ними політичних цінностей.
Не менш складне коло проблем постає і у випадку з формуванням
української політичної нації як вищої форми загальнонаціональної
ідентичності. Як відомо, українська політична нація можлива за умови,
коли певний етнос творить власну незалежну державу і коли в цій
державі утверджуються демократичні принципи життя3. На рівні
президентської влади, а також законодавчої та виконавчої, ця
обставина почала повною мірою усвідомлюватися з початку ХХІ ст.,
після першого десятиліття розв’язання складних проблем переходу від
СРСР до нової України, що було пов’язано зі зміною багатьох
стереотипів, законів, норм, методів управління, господарювання тощо.
Чи не вперше чітко ця ідея була сформульована у Президентському
Посланні за 2002 р., що мова має йти насамперед про «реалізацію ідеї
творення української політичної нації, де мають знайти відображення
органічно вписані в європейський консолідаційний процес природні
права як українського етносу, так і національних менших.
Економічною основою української політичної нації мають стати
єдиний національний ринок і спільні національні інтереси у сфері
економіки, політичною – демократична організація суспільства,
соціальною – консолідованою з іншими верствами населення середній
клас, духовною – національна ідея пропущення крізь призму інтересів
особистості та національної традиції»4.
Зрозуміло, що в цій тезі окреслено не всі необхідні риси
української політичної нації, але зрозуміло, що зародок української
нової політичної нації в Україні є, що блискуче продемонстрували
1
Савоскул С.С. Этнополитичские ориентации и гражданская идентичность
населения Украины // Евразия. – 2002. – № 2 (17). – С. 46-74.
2
Українське суспільство в 1994-2005 рр. Динаміки соціальних змін. – К.: НДІ
соціології НАН України, 2005. – 653 с.
3
Українська політична нація: ґенеза, стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченка. –
К.: НІСД, 2004. – 648 с.
4
Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє і
зовнішнє становище України у 2002 році». – К.: Інформаційно-видавничий центр
Держкомстату України, 2003. – С. 14-15.
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події на майдані у 2004 р., а також парламентські вибори 2006 р. Ці
загальноукраїнські події підтвердили, що об’єднання людей у
політичну націю передбачає свідоме, суб’єктивне ототожнення тим чи
іншим індивідом з певними, у даному випадку, демократичними
політичними цінностями. Саме на основі прийняття (чи неприйняття)
таких цінностей відбувається самоідентифікація, легітимізація такої
форми національної ідентичності як загальнонаціональна політична
ідентичність. Зроблений вибір відбувається у напрямку тих
стратегічних пріоритетів, які відкривають Україні, з одного боку, шлях
до людиновимірної внутрішньої політики, тобто розбудови
громадянського суспільства, підняття рівня людського розвитку,
зокрема, рівня життя, рівня забезпечення основних прав, гарантій
втілення цих прав у людському житті, а також, з іншого відповідно – у
зовнішній політиці, інтеграції в міжнародні, політичні, гуманітарні,
безпечні та інші структури, достойній участі України у сучасному
світовому розвитку.
На жаль, і в цьому випадку, як і у випадку з громадянською
ідентичністю, нерідко деяка частина населення ідентифікує себе як
частина не модерної української політичної нації, а, скажімо, як
частина реліктової політичної нації, яка у свій час носила назву
«радянський народ» з усіма наслідками, що звідси випливають. Тому
для реалізації вимог гуманітарної безпеки, очевидно, що держава має
продовжувати нарощувати зусилля з всебічної підтримки тих
тенденцій, що сприяють формуванню, утвердженню модерної
української політичної нації і відповідним чином розширюють коло
тих громадян України, які ототожнюють себе з цим суспільнополітичним феноменом і ідентифікують себе саме як члени такої
спільноти.
Отже, національна ідентичність постає як багатовекторна і
багаторівнева суспільна реальність, котра уможливлює реалізацію
прав і свобод кожного громадянина України, етнічних спільнот, які
існують на її теренах і українського суспільства загалом. На кожному з
рівнів прояву національної ідентичності існують свої критерії
ідентифікації і самоідентифікації, але у своїй сукупності вони творять
(чи принаймні мають творити) суспільство консолідоване, об’єднане
як увагою до прав і потреб кожного з громадян країни та окремих
спільнот, які ідентифікують себе як певні етнічні етноси (групи), так і
реалізацією національних інтересів України на міжнародній арені. В
цьому контексті порушення національної ідентичності на всіх трьох
рівнях постає як дійсна загроза національній безпеці України і,
навзаєм, їхній всебічний розвиток і підтримка суспільством та
державою є своєрідним гарантом повноти й повноцінності
гуманітарного простору України.
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Федоренко О.А. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВСТВО І ГЕОПОЛІТИКА
У статті відзначено особливості розвитку геополітичних досліджень
в українознавстві та окреслено основні напрями української геополітичної
думки. Розкрито зміст і сутність основних понять геополітичної
проблематики.

Українська нація в геополітичному аспекті має давні історичні
традиції. Унікальна історія нашої країни втілює всі особливості її
географічного розташування і пов’язана передусім з багатолітньою
боротьбою автохтонного населення за незалежність з іноземними
державними формаціями.
Відродження наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. української
геополітики, як наукової сфери, яка здатна дати відповіді на ключові
питання щодо подальшого розвитку України як незалежної держави,
обумовлює
потребу
поглибленого
дослідження
української
геополітичної думки, її філософсько-світоглядних основ та
характерних особливостей.
Дослідження геополітичних процесів у внутрішній політиці та
міжнародних відносинах, проводять в Україні такі провідні установи
як Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові
України і Національний інститут проблем міжнародної безпеки Ради
національної безпеки та оборони України. Науковці цих установ
беруть безпосередню участь у розробці засад внутрішньої та
зовнішньої політики української держави. Вони обґрунтовують свої
геополітичні ідеї на таких принципах міжнародного права, як
суверенітет націй, рівноправність держав і невтручання в їхні
внутрішні справи.
Розробка геополітичних проблем здійснюється на підставі таких
засадничих завдань:
аналіз умов для забезпечення національної безпеки України, її
територіальної цілісності і недоторканності кордонів;
визначення принципів міжнародних відносин, зокрема у питаннях
територіальних кордонів і внутрішніх справ у міждержавних зв’язках;
характеристика участі державних структур України у вирішенні
проблем регіонального і міжнародного значення насамперед у сферах
екології, захисту прав людини, боротьби з організованою злочинністю,
обміну товарами, сировиною, технологіями.
Сучасні науковці у своїх спостереженнях застосовують переважно
географічно-культурний підхід (визначення специфіки України як
культурно-цивілізаційної єдності певною територією), розглядаючи
Україну як своєрідну геополітичну та геокультурну реальність у
просторі і часі. Виконання такого завдання має набути статусу
важливого
складника
у
формуванні
сучасної
стратегії
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державотворення, яка враховувала соціально-політичні реалії
позаблокового статусу України та стратегічні перспективи її
багатовекторного міжнародного співробітництва.
Становлення та розвиток української нації та держави є глобальним
у часі і просторі процесом. Географічне розташування країни,
особливості ландшафту і клімату, природні ресурси (корисні
копалини, земельні простори) і гідрографічні об’єкти ( річки й озера,
узбережжя Чорного моря) від стародавніх часів були важливими
чинниками формування традиції українського державотворення.
Закономірним підсумком боротьби українців за відновлення й
утвердження державності був референдум 1 грудня 1991 р., результати
якого підтвердили Акт проголошення державної незалежності
України, ухвалений Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 р.
Унікальність цієї події визначали два правові аспекти: 1) відновлення
Української держави; 2) припинення існування радянської форми
державності, яка була структурною формою використання території
України як об’єкта політичних та економічних інтересів керівництвом
СРСР.
Україна з початку 90-х р. ХХ ст. відіграє ключову роль у
загальноєвропейських і світових історичних процесах.
Основними характеристиками цих процесів є глобалізація,
посилення впливу в світовому просторі одних держав чи формацій
(Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Російська
Федерація), зростання наукового і військово-технічного потенціалу
інших (Китайська Народна Республіка, Японія, Іран, Пакистан та інші
країни і мусульманські організації арабського світу).
Збереження та зміцнення державного суверенітету згідно з
Конституцією
України
є
головним
завданням
її
внутрішньополітичного та зовнішньополітичного курсу, заснованого
на національних інтересах і пріоритетах, сутнісні засади яких
обґрунтовуються на основі результатів фундаментальних та
прикладних розробок української науки. Після проголошення
незалежності у розвитку української державності постали три важливі
суспільні проблеми: відтворення власної національної ідентичності
українців; формування культурних, соціальних і політичних традицій
громадянського
суспільства;
визначення
базових
аспектів
взаємовідносин Української держави з іншими країнами та
міждержавними організаціями. Ідеологічною основою відтворення
причинно-наслідкового зв’язку між індивідуальним, національним і
загальнолюдським вимірами життя суспільства стала українознавча
наука.
Відновлення Української держави в 1991 р. є найважливішою для
світового українства подією у ХХ ст. Здобуття незалежності було
проявом двох концептуальних тенденцій: вихід УРСР із складу
Радянського Союзу, як її у минулому складової частини, яка мала
територію з адміністративними кордонами і символічне членство в
Організації Об’єднаних Націй; реалізація прагнення значної частини
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жителів України до припинення колоніального існування українського
народу, який охоплював вісімнадцяте, дев’ятнадцяте і двадцяте
століття.
Виходячи з цих тенденцій можна зазначити такі важливі для
національно-державного відродження українського етносу соціальні та
геополітичні обставини: складні обставини національного та мовного
складу населення і певні психологічно-політичні стереотипи окремої
його частини, які сповільнюють процес суспільної консолідації у
творенні нації та реалізацію її консолідаційних прагнень у діяльності
державної влади; проблема відтворення української національнодержавної ідентичності, зокрема проблемні питання щодо
співвідношення духовних цінностей корінного українського етносу,
політичних цінностей усього населення країни, прав і обов’язків
людини в громадянському суспільстві, які відповідають нормам
міжнародного законодавства; визначення внутрішніх і зовнішніх
інтересів, важливих для становлення України як незалежної та
суверенної держави.
Займаючи важливе геополітичне положення Україна опинилася
перед дилемою вибору стосовно формування національних інтересів
та їх втілення в державній політиці. Визначення національних
інтересів – це насамперед забезпечення оптимальних умов існування
держави, до яких належать: внутрішня стабільність державних
структур; проведення широкомасштабних програм захисту природного
середовища і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
соціальний захист і задоволення матеріальних потреб населення;
створення сприятливої геополітичної ситуації навколо України
шляхом пошуку і реалізації оптимальних форм співробітництва з
державами Європи і світу.
В умовах здобуття державної незалежності перед її владою постали
такі складні завдання геополітичного та соціально-економічного
характеру: захист національно-державного суверенітету в питаннях
внутрішньої соціально-політичної організації суспільства та
зовнішньополітичне співробітництво; формування національної
свідомості та патріотичних поглядів громадян; вироблення ідейнотеоретичних засад політичної і культурно-мовної консолідації
українського суспільства; формування морально-етичної культури
міжнаціонального спілкування.
Формування сучасної суспільної свідомості й основ нового
політичного мислення громадян України має бути спрямовано на
глибоке розуміння своєрідності геополітичного положення власної
держави та інших країн світу.
Основними рисами сучасного геополітичного положення України є
такі:
Україна межує з країнами, що відносяться до Співдружності
Незалежних Держав (СНД) – Росією, Молдовою, Білоруссю та
країнами Східної Європи – Польщею, Словаччиною, Угорщиною,
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Румунією, які є членами Організації Північно-Атлантичного Договору
(НАТО) і Європейського Союзу;
Україна має визначені державні кордони з Польщею, Угорщиною,
Словаччиною, Румунією, а кордони з Росією, Білоруссю, Молдовою є
в стані делімітації і демаркації;
Україна займає транзитне положення між азіатськими та
європейськими країнами, внаслідок чого через її територію проходять
транзитні шляхи транспорту і зв’язку;
Україна має обширний вихід до Чорного й Азовського морів, що
сприяє встановленню зв’язків із країнами Закавказзя (Грузія, Вірменія,
Азербайджан), Південної Європи(Болгарія, Греція, Сербія, Хорватія,
Чорногорія), Близького Сходу (Туреччина та інші країни).
Необхідно звернути увагу і на окремі негативні особливості
геополітичного положення України:
Україна знаходиться між країнами НАТО й Європейського Союзу
на заході і Російською Федерацією на сході та північному сході;
Україна розміщена поблизу центрів політичної і військової
напруженості (Балкани, Північний Кавказ, Близький і Середній Схід);
на території України розміщені військові формування Російської
Федерації.
Проблема утвердження Української держави була тісно пов’язана з
рівнем політичної і морально-етичної культури суспільства, що
виявлялося в розумінні громадянами проблем забезпечення
державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності
кордонів, створення самодостатньої соціально орієнтованої ринкової
економіки, налагодження рівноправних та взаємовигідних відносин з
усіма іноземними державами.
Еволюційний перехід українського суспільства від комуністичного
тоталітаризму радянського зразка до національної демократії виявився
складним і непослідовним. Це було обумовлено насамперед тим, що
реформування
всіх
сфер
життя
українського
суспільства
започатковано не на українознавчих засадах, як цього вимагає
об’єктивна
логіка
історичного
розвитку,
де
суб’єктом
державотворення має виступати українська нація1.
До розуміння українознавства як консолідуючого чинника
суспільства покликаного мобілізувати всі його громадські та політичні
структури, а також окремих громадян до активної діяльності щодо
розбудови Української держави, утвердження її авторитету в світі
схиляються дедалі більше представників різних сфер суспільства.
Українознавство є невід’ємною складовою триєдності: Україна –
українство – українознавство, що розвивається разом з її складовими в
різноманітних формах, відповідних тому чи іншому періоду, і
водночас обумовлює їх розвиток. Цей розгляд українознавства в
1
Степико М.Т. Українська нація в умовах суспільно-політичних трансформацій //
Українська політична нація. – К.: НІСД, 2004. – С. 195-201.
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історико-гносеологічному аспекті дає змогу виявити таку
закономірність: розквіт українознавства, починаючи з найдавніших
часів, обумовлює становлення української нації та держави, а в
періоди відсутності держави і колоніального становища народу воно
занепадає.
Відновлення незалежності України в новітні часи об’єктивно
обумовило висування українознавства на чільне місце в суспільнополітичному житті країни у зв’язку з нагальною необхідністю
постановки націєтворення та державотворення на українознавчу
основу.
Українознавство, будучи синтетичною наукою, не може не
спиратися на потенціал такої науки як геополітика. Для досягнення
необхідної якості геополітичних досліджень в українознавстві є
інструментарій наукового пошуку і достатня емпірична база, яку з
історико-філософського та методологічного поглядів належить
розглядати, як закономірний результат розвитку традиції українського
філософсько-політичного мислення.
Геополітика в нинішній час є міждисциплінарною науковою
галуззю, що охоплює проблемні питання, пов’язані з різними
предметними сферами, а також відображає об’єктивні зв’язки і
закономірності реального життя, що дає їй можливості виконувати
відповідні функції:
пізнавальну – вивчати геополітичні тенденції розвитку країн і
народів, зміни різноманітних явищ, процесів, подій;
прогностичну – визначати вірогідний прогноз розвитку процесів
внутрішньої та зовнішньої політики держави;
управлінську – збирати й аналізувати емпіричну інформацію,
виробляти конкретні управлінські рішення і рекомендації;
ідеологічну – теоретично осмислювати географічну стратегію
держави і переконувати суспільство країни в її дієвості і правильності.
Геополітика, як і будь-яка інша наука, використовує три групи
методів:
загальнонаукові
–
системний,
соціально-психологічний,
порівняльний, історичний, функціональний, інституціональний;
логічні – аналіз і синтез, індукція і дедукція, моделювання;
методи емпіричних досліджень – аналіз документів, опитування,
безпосередні спостереження.
Методологія геополітики передбачає залучення для дослідження
знання з інших суміжних наук, зокрема, фізичної і політичної
географії, антропогеографії, політології, народознавства, філософії
природи, філософії політики, філософії історії, військової стратегії.
Геополітична наука сформувалася як складна і багатогранна
система знань, як цілісність, що включає дві підсистеми: наукові
знання, що стосуються всього людства, так і окремих континентів,
регіонів, країн, націй.
На початку ХХІ ст. динаміку тенденцій розвитку людства на
глобальному і локальному рівнях значною мірою обумовлює суцільна
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інформатизація всіх соціокультурних сфер життя, внаслідок широкого
застосування електронно-обчислювальних машин, комп’ютерів і
методів кібернетики в усіх сферах суспільного життя.
Індустрія інформатизації, телекомунікації та мобільного зв’язку
стала сферою світової геополітики поряд з паливно-енергетичним
комплексом та виробництвом промислової і сільськогосподарської
продукції.
Однією з головних обставин актуальності геополітичних
досліджень є глобалізація (формування регіональних і світових
інтеграційних взаємозв’язків між державами і територіями). Загальною
передумовою глобалізації є рівень використання комп’ютерних і
комунікаційних технологій, що дають можливість розширювати обмін
ідеями та інформацією між різними країнами, збільшувати знання
споживачів про іноземні товари та послуги зв’язку.
Сутність глобалізації полягає у формуванні планетарного
інформаційного простору, світового ринку капіталів, товарів і робочої
сили, у вирішенні проблем міждержавного значення (зростання
чисельності населення Землі, посилення техногенного навантаження
на природу, поширення зброї масового знищення).
На межі ХХ-ХХІ ст. глобалізація відкрила для людства не лише
нові можливості розвитку, а й певні загрози та конфлікти. Досвід
розгортання світових процесів у ІІ пол. ХХ ст. показав, що ніякі
специфічні умови країн не можуть впливати на відміну чи відкладення
дії об’єктивних особливостей глобалізації.
Людство послідовно відходить від моделі світу, у якій національна
економіка певної країни була ізольованою від решти світу природними
і митними кордонами, особливостями законодавства, культури і
побуту населення.
Процес глобалізації є суперечливим, на його шляху виникла низка
проблем, що потребують негайного вирішення, головною з яких є
визначення стану культури та духовності як на глобальному рівні, так
і стосовно окремих спільнот та особистостей. Проблеми глобалізації
проявляються у межах певних регіонів, суспільств, проте вони різні, бо
пов’язані з наявністю різних світоглядних, соціальних і релігійних
позицій, а також у деяких країнах з низьким рівнем культури та
системи освіти.
Сучасний процес глобалізації виявляє надзвичайно глибинні і
складні цивілізаційні проблеми. Серед них одне з головних питань – це
суперечності між інтересами економічного розвитку і захистом
навколишнього природного середовища. Також актуальними є загрози
глобальної ядерної катастрофи, настання парникового ефекту,
втручання в природу людини шляхом генної інженерії.
З огляду на прояви глобалізації в різних сферах суспільства,
глобальні процеси розширюють можливості окремих країн щодо
використання різноманітних ресурсів, а з іншого боку, – спричиняють
маніпулювання цими державами величезних фінансових і
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інвестиційних ресурсів, що становить реальну загрозу для країн із
низьким чи середнім рівнем соціально-економічного розвитку.
Сучасна геополітична наука дедалі частіше звертається до проблем
ролі глобалізації та інформатизації в розвитку людства. Тому виникає
потреба аналізу таких феноменів, як глобальні проблеми сучасності і
динаміка загальносвітового культурно-історичного процесу.
Питання, пов’язані з глобалізацією, посідають чільне місце серед
пріоритетів Української держави, оскільки окреслюють для провідних
верств суспільства розуміння і формування національних інтересів
країни.
Глобалізація є масштабним явищем, яке несе в собі значну
кількість негативних наслідків, насамперед руйнування економічного,
політичного і соціокультурного буття національних держав, часткову
або ж і повну втрату духовних основ їхнього суспільного життя.
Важливою умовою становлення розвитку громадянського
суспільства в Україні є соціально-політична активність громадян, які
виступають одночасно як самостійні суб’єкти суспільно-політичного
життя, і як такі, що перебувають у складі колективних чи
організованих суб’єктів суспільно-політичного життя (груп, спільнот,
партій,
рухів,
організацій).Тому
суспільна
й
політична
самоідентифікація громадян України може відбуватися через їхнє
ототожнення себе як представників нації та держави, яка має унікальні
природні і культурні символи.
Зміцнення державності, захист національних інтересів держави в
умовах глобалізації залежить від свідомості і патріотизму кожного
громадянина України. Важливою передумовою формування
патріотизму особистості є пізнання геополітичних аспектів історії та
культури України.
Найважливішою категорією геополітики у прикладній сфері
реалізації інтересів держави є географічна стратегія ( діяльність
державної влади у міжнародних відносинах). Основними на початку
ХХІ ст. є дві геостратегічні тенденції: глобалізація економічного і
суспільного життя та зміцнення суверенітету національних держав.
Змістовність цих протилежних процесів визначають такі
універсальні особливості: формування в різних країнах загальних рис у
сферах економіки, політики, культури; збереження господарських і
соціальних
традицій
автохтонного
населення;
відтворення
специфічних ознак життєдіяльності суспільства у своєрідних
(природних) умовах існування.
Ці дві діалектично протилежні тенденції виступають як одна з
основних характеристик сучасних світових процесів: тенденція до
самовираження етносів та націй, що виражається у прагненні
збереження суверенності у прийнятті рішень на національному рівні
(тобто на рівні окремої держави); інтеграційні процеси між державами,
що виявляються на регіональному і світовому рівнях в утворенні
наддержавних структур та міжнародних фінансових і економічних
об’єднань.
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У процесі розвитку глобалізації виокремлюються два протилежні
методологічні підходи до аналізу проблем, пов’язаних з геополітикою
та геостратегією.
Вчені-геополітики Сполучених Штатів Америки, Російської
Федерації,
держав
Європейського
Союзу
обґрунтовують
гегемоністські інтереси своїх державних формацій у торговельній,
валютній і промислово-ресурсній сферах, а також цілі
транснаціональних фінансово-промислових корпорацій у питаннях
нівеляції кордонів держав для пересування інформаційних технологій,
капіталів, робочих ресурсів, інтелектуальних і культурних цінностей.
Науковці інших країн, зокрема України, обґрунтовують
самодостатні позиції розвитку своїх національних держав на основі
історичних традицій державності, духовних і ментальних орієнтацій
населення. Важливу роль у науковій думці України відіграє
україноцентричний геополітичний підхід до вивчення історичних
передумов, розвитку й сучасного стану проблеми державотворення в
контексті утвердження нації, відтворення ознак її цивілізаційної
(культурної, мовної, соціально-політичної, релігійної) належності.
Тому в ХХІ ст. роль геополітики у світовій системі взаємовідносин
зростає: як науки на основі універсальних загальнолюдських
принципів і цінностей; прикладної галузі знань (вивчення
географічних і соціальних чинників становлення націй та держав);
системи геостратегічних дій держав у регіональних та міжнародних
організаціях (ООН, НАТО, Європейський Союз, Рада Європи,
Організація Безпеки і Співробітництва в Європі) і в двосторонніх
відносинах.
Отже, в нинішній час відбувається трансформація геополітики з
наукової галузі знань, яка обґрунтовує реалізацію інтересів нації та
держави на локальному просторі, у багаторівневу та багатовимірну й
фундаментальну науку про сукупність фізичних і соціальних,
матеріальних і моральних ресурсів, що складають потенціал держави,
використання чи наявність якого дає змогу їй досягнути своїх цілей у
сучасній системі глобальної політики. В нинішній час «геополітика» –
це міжнародно визнаний термін, яким означують комплекс теоретикопрактичних вчень, що виражають розуміння різними суб’єктами
внутрішньополітичних та міжнародних відносин розвитку людства в
усіх сферах і вимірах.
Головними геополітичними тенденціями сучасного світового
простору є : глобальне потепління клімату; вичерпність природних
ресурсів; міграційні, екологічні та соціально-економічні проблеми;
формування регіональних політичних і економічних систем
(Європейський Союз, СНД); локальні війни провідних державних
центрів світу, терористичні акти, спрямовані проти них.
Геополітика як галузь знань розвивається в контексті різних
наукових сфер. У структурі українознавчих знань геополітичний
компонент є визначальним у дослідженні просторових чинників, які
прискорюють або гальмують поступ соціально-політичних процесів.
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До невеликого кола науковців, які вивчають геополітичну
проблематику в Україні, можна зарахувати А. Гальчинського,
Л. Шкляра, Ф. Рудича, О. Дергачова, М. Степико, М. Михальченка,
М. Хилька, Ф. Медвідя.
Актуальними в розробці проблем стратегічного характеру на
глобальному і на локальному рівнях є праці Леоніда Шкляра і доктора
філософських наук Михайла Степико, які стосуються визначення
геополітичних пріоритетів, ідеологічних цінностей і наукового аналізу
розвитку людства в усіх багатогранних вимірах.
Наукові роботи М.Степико, зокрема статті «Феномен політичної
нації», «Соціокультурні механізми націєтворення: минуле, сучасне,
майбутнє», «Стратегічний прогноз як об’єкт наукового аналізу»
присвячені аналізу явищ і прогнозуванню подій соціального розвитку
людства.
Актуальність
геополітичного
прогнозування
полягає
в
максимальному органічному поєднанні всіх прогностичних чинників,
які розкривають сутнісні аспекти політико-економічних змін
стратегічного характеру. Геополітичне прогнозування поєднує два
складники: синтез соціально-політичних, соціокультурних і
екологічних принципів у процесі визначення варіантів розвитку подій
чи трансформації певних явищ; різноманітність комбінацій різних
географічних, політико-правових, екологічних, демографічних,
культурно-етнічних, економічних, військових параметрів соціальнополітичних відносин, які впливають на розвиток людства на
державному, регіональному і глобальному рівнях.1
Для геополітичного прогнозування характерні чотири суттєві
ознаки: неможливість у процесі системного прогнозу виділити з
економічних, військових, екологічних, релігійних та інших чинників,
окремо певну пріоритетну сферу дослідної роботи; синтез як сумісних,
так і несумісних військових, економічних, політичних і культурноетичних цінностей; формування з результатів прогнозування
емпіричної наукової бази для подальшої дослідної роботи;
використання результатів прогнозування в різних теоретичних
концепціях, які характеризують політичну, економічну, військову й
екологічну ситуацію.
Л.Шкляр у статті «Ідеологічні цінності та геополітичні пріоритети в
сучасній Україні» стверджує, що для будь-якої держави геополітичні
пріоритети значною мірою є наслідком впливу ідеологічних цінностей,
що панують у суспільстві.
Вчений зазначає три важливі передумови формування моделі
геополітичної поведінки, яка б відповідала національним інтересам
України: розвиток соціальних і правових відносин зі структурами
Європейського Союзу; двосторонні і багатосторонні економічні
1
Степико М.Т. Барков В.Ю. Стратегічний прогноз як об’єкт наукового аналізу //
Стратегії розвитку України. – К.: НІСД., 2002. – С. 752-757.
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зв’язки з Росією та іншими країнами СНД; з урахуванням
позаблокового статусу розвиток багатовекторного регіонального та
глобального
партнерства
у
військово-стратегічній
сфері
(співробітництво по стратегічних лініях Україна – США, Україна –
НАТО, Україна – Росія)1.
Українознавство в нинішній час є не лише важливим політикофілософським, а й геополітичним чинником формування та
осмислення знань про Україну й українство з позицій об’єктивного
історизму і перспектив розвитку нашої держави.
Провідними вченими, які аналізують геополітичні тенденції і
проблеми в українознавчій науці є професор, доктор філологічних
наук Петро Кононенко, кандидат філософських наук Тарас Кононенко,
професор, доктор географічних наук Петро Масляк, кандидат
біологічних наук Валерій Сніжко, професор, доктор філософських
наук Валентин Крисаченко.
Аналізуючи вплив географічних факторів на становлення
державних структур і суспільних відносин, дослідники застосовують
такі підходи: антропологічний (причинний аналіз зв’язку між
фізичними та психічними особливостями людей та їх географічним
середовищем); суспільний (обґрунтування діяльності політичних і
державних структур на основі врахування географічного й
геополітичного положення території, економічного і демографічного
потенціалу); етнокультурний (вивчення співвідношення людини,
суспільства і держави в географічному середовищі). Здійснювані ними
дослідження охоплюють три основні проблеми: значення ролі, внеску
та історичної місії українства у світовій історії; вплив природних і
соціальних факторів на розвиток державної традиції української нації;
вплив географічних і суспільно-політичних чинників на розвиток
сучасної Української держави та її відносини з іншими державами чи
міждержавними об’єднаннями.
Провідні вчені-українознавці здійснюють наукові дослідження з
метою утвердження українознавства як найголовнішого чинника
розбудови національно-державного і громадянського життя,
орієнтуючись на осмислення сутності України як геокультурного
феномену і розкриття України й українства як єдиного, неподільного
об’єкта дослідження від найдавніших часів до початку ХХІ ст.
Знання українознавчої науки містять у собі певний всезагальний
зміст, вкорінений у традиції і самій специфіці україноцентричного
типу мислення, але ця всезагальність виступає у конкретній сфері
авторської концепції і доктрини.
Українознавчі дослідження спрямовані на подолання стереотипів,
сформованих за часів СРСР, згідно з якими України розглядалася як
адміністративна частина союзної держави. При цьому ігнорувалося,
1
Шкляр Л.Є. Ідеологічні цінності та геополітичні пріоритети в сучасній Україні //
Украина в современном геополитическом пространстве: Сб. науч. трудов. – К., 2000. –
Приложение № 5 (10) к науч. журн.«Персонал» № 2 (56).
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що Україна – це геополітична, етнонаціональна і мовно-культурна
цілісність, що має віковічні традиції.
На сьогоднішньому етапі українського державотворення
геополітичні концепції вчених-українознавців відіграють істотну роль
в утвердженні української державності, зокрема в сферах освіти,
науки, внутрішньої та зовнішньої політики. Потребує уваги науковців,
громадських і державних діячів і проблема співвідношення
українознавства з геополітикою, а також з філософією, політологією,
соціологією, історією України, історією культури, етнографією,
націологією та іншими науками.
Українознавство в широкому розумінні цього поняття, це –
філософія суспільного розвитку, державотворення системи освіти,
виховання українського народу. Воно як вчення про українство,
усвідомлено пов’язує українську науку із світовою.
Українознавство інтегрує знання з різних сфер існування й
виокремлення у світі української спільноти. Знання з інших наук,
зокрема геополітики по відношенню до українознавства постають як
автономні аспекти наповнення й оновлення його змісту.
Для вчених-українознавців є очевидною необхідність постійного
розширення, систематизації та поглиблення знань основних положень
і методів теорії українознавчого пізнання, а також методологій,
методик і методів, що використовуються на конкретних рівнях
дослідження проблем українознавства.
Проблемні особливості визначення ознак та властивостей
українознавчого дослідження аналізуються в статті кандидата
філософських наук Тараса Кононенка «Диспозиція начал
українознавчого дослідження». Вчений зазначає, що феномен
«Україна» в українознавчому дослідженні представляється у сув’язі
вражень інтелектуального, моральнісно-звичаєвого, почуттєвого та
осязанного характеру.
На його думку унікальність українознавства полягає в тому, що
воно є не наукою «про Україну», не однією з наук «про Україну», а
наукою України – українознавчої України. Тому спроможність
українознавчого сприйняття України людиною вважається наслідком
етнозосередженої освіченості та культурності1.
Цей погляд зумовлює визнання трьох концептуальних
особливостей, що є характерними для вивчення вченимиукраїнознавцями України і українського світу як об’єкта
геополітичного дослідження.
Перша особливість полягає в тому, що дослідження здійснюється
на основі автентичного наукового матеріалу у співставленні з
іноземними науковими здобутками.

1
Кононенко Т.П. Диспозиція начал українознавчого дослідження // Українознавство.
– 2005. – Число 4. – С. 235-236.
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Друга особливість визначається процесом дослідження, вихідною
концептуальною позицією якого є історична наступність етапів
українського державотворення.
Третя особливість полягає в тому, що геополітичні явища і процеси
розглядаються на основі україноцентричних ідейних уявлень, що
відрізняються від уявлень представників інших методологічних
підходів та науковців інших держав.
Закономірно, що розбудова України як суверенної держави
висунула перед науковими колами суспільства завдання відродження
українознавства як наукової системи, що розкриває Україну як
геополітичну реальність, самобутню культуру її народу. Вченіукраїнознавці розробляють концептуальні підходи до вирішення
нагальних проблем державотворення й докладають необхідних зусиль
для їх впровадження у сферах науки, освіти, культури, державного
управління.
На відміну від політології, міжнародних відносин, політичної
географії, геополітичні дослідження в українознавстві мають три
специфічні особливості: виявлення цілісного геополітичного образу
України внаслідок застосування системного підходу, що синтезує в
собі територіальні, етнічні, географічні, культурні, національні, мовні,
політичні та інші чинники цього феномену; поєднання гуманітарних і
природничих знань про Україну та світове українство як цілісність, як
феноменальні явища світової цивілізації; формування світоглядних та
ідеологічних засад розвитку українського суспільства, діяльності
структур державної влади.
Розкриття образу України як геополітичної реальності, його
динаміки у просторі й часі є найголовнішим завданням
українознавства як комплексної й синтетичної науки. Вченіукраїнознавці розробляють методологічні засади дослідження
геополітичного образу України, проводять аналіз різнорідних уявлень
про Україну представників місцевого населення та іноземних спільнот.
Поряд із теоретичними дослідженнями у сфері українознавства
вітчизняними вченими розроблені методологічні моделі вивчення
впливу особливостей географічного середовища на виникнення і
діяльність соціально-політичних об’єднань. Наукові здобутки вченихукраїнознавців
засвідчують їхній вагомий внесок у вивчення
загальних і специфічних закономірностей та осмислення становлення
України як геополітичної реальності, локалізованої у відповідних
природних кордонах.
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Краснодемська І.Й. (Київ)
ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ
МЕНТАЛЬНОСТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ
ВЧЕНИХ ДІАСПОРИ (20–60-ті рр. ХХ ст.)
У статті розглядаються проблеми української ментальності, які
досліджували в своїх працях видатні вчені-українознавці, перебуваючи
в 20–60-х рр. в еміграції: Д.Чижевський, І.Мірчук, О.Кульчицький,
В.Янів та ін.
Поразка Української революції 1917-1920 рр. спричинила широкий
еміграційний рух цвіту української науки, освіти, культури на захід – в
Австрію, Чехословаччину, Польщу, Німеччину, інші країни.
Цілком логічно, що всі деструктивні дії революційної доби і,
зокрема, поразка української національно-демократичної революції не
могли не позначитися на усталених формах духовного життя, у т.ч.
наукових дослідженнях. Та в кожному явищі, як і завжди, діалектично
поєднано негативне з позитивним. Будучи вимушеними покинути межі
України такі видатні діячі української науки і культури, як
М.Грушевський,
В.Липинський,
Д.Антонович,
Д.Дорошенко,
В.Винниченко, М.Шаповал, Д.Чижевський, Н.Григоріїв, І.Мірчук,
В.Янів не припиняють свою діяльність і в еміграції. Тут вони ведуть
активну роботу по створенню українських вищих навчальних закладів
і наукових інституцій, що розгорнули культурно-освітню та наукову
роботу серед українства і громадського загалу країн поселення.
В усіх цих закладах, крім історичних, філологічних, правничих
факультетів та відділів були і філософські, де викладали і писали свої
ґрунтовні розвідки з різних філософсько-світоглядних проблем
визначні вчені. Так, в Українському соціологічному інституті у Відні
працювали соціологи М.Шаповал і Н.Григоріїв, в Українському
вільному університеті Д.Чижевський, в Науковому інституті в Берліні
І.Мірчук тощо.
Саме поняття "ментальність" походить від латинського слова, як
mens (розум, мислення, думка, душевний склад) та прикметника
mentalis (розумовий), запровадженого в ХІV ст. у середньовічній
схоластиці.
Термін "менталітет" вперше ввели у науковий обіг представники
французької школи "Анналів" Л.Февр і М.Блок. Найбільшого
поширення він набув у 60-х рр. XX ст. Французьке слово "тепіаіке" –
це й "умонастрій", і "склад мислення", й "колективне уявлення", і
"мислительна настанова". Проте, на нашу думку, найближче передає
зміст цього поняття розуміння його як "бачення світу", "спосіб
мислення". Відомий українознавець, акад. П.Кононенко в підручнику
«Українознавство» (К., 2006) визначає ментальність як «глибинний
рівень колективної та індивідуальної свідомості, усталена й водночас
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динамічна сукупність настанов особистості, демографічної групи у
сприйманні залежно від етногенетичної пам’яті, культури тощо»1. А
досліджувати менталітет українців – «аналізувати їхні помисли й
ідеали, їхній світогляд, індивідуальні риси характеру й
життєдіяльності, основи та своєрідність духовності»2.
В Україні аж до 90-х рр. ХХ ст. це явище практично не
досліджувалося. І тим значиміші постають дослідження в цій сфері
вчених діаспори, таких, як: Д.Чижевський, І.Мірчук, Н.Григоріїв,
О.Кульчицький, В.Янів, М.Шлемкевич та ін. Після проголошення
незалежності України 1991 р. інтерес до вивчення української
національної вдачі, характеру, ментальності, світогляду значно зріс.
Так з 1992 р. з ініціативи Інституту археографії АН України і Асоціації
українознавців виходить спеціальний журнал "Меаіаеуаііа uсrаіnіса:
ментальність та історія ідей". П.Кононенко зупиняється на впливі
природи, клімату, геоцентричного розташування, внутрішніх і
зовнішніх чинників історичного розвитку України на формування
таких рис характеру українців, як витривалість, суворість, внутрішня
зосередженість, мужність3. Проблем ментальності в загальній системі
пізнання торкаються в своїх наукових розробках Буяшенко В.В.4,
Гетало Т.Є.5, Колісник О.В.6, Храмова В.7, Патлах І.М.8 Серед
досліджень творчої спадщини українських філософів західної діаспори
відзначимо розвідки Бойко В.Б.9, Валявко І.В.10, Кіцак Н.М.11,
Бевз Т.А.12 та Погорілого А.О.13
1
Кононенко П.П. Українознавство: Підруч. для вищих навч. закладів. – К.:
Міленіум, 2006. – С. 851.
2
Там само. – С. 837.
3
Кононенко П.П. Україна – ментальність, доля // Українознавство. Підруч. для
вищих навч. закладів. – К.: Міленіум, 2006. – С. 836-852.
4
Буяшенко В.В. Ментальність як парадигма співбуття: Дис. ... канд. філос. наук. – К.,
1997. – 170 с.
5
Гетало Т.Є. Онтологія ментальності: філософсько-культурологічний аналіз:
Автореф. дис. ... канд. дис. філос. наук. – Х., 1999. – 19 с.
6
Колісник О.В. Категорія ментальності та її прояви в українській культурі:
культурологічний аспект: Дис. ... канд. філос. наук. – К., 1997. – 186 с.
7
Храмова В. До проблем української ментальності // Українська душа. – К.: Фенікс,
1996. – С. 3-36.
8
Патлах І.М. Національний менталітет: теоретико-концептуальна парадигма //
Держава і право. Зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України; Спілка юристів України, 2001. – Вип. 9. – С. 528-538.
9
Бойко В.Б. Творча спадщина Олександра Кульчицького в українській філософській
думці: Дис. ... канд. філос. наук. – К., 1998. – 196 с.
10
Валявко І.В. Дмитро Чижевський як дослідник української філософської думки:
Дис. … канд. філос. наук. – К., 1997. – 219 с.
11
Кіцак Н.М. Розвиток української етнопсихології в західній діаспорі ХХ ст.:
Автореф. дис. ... канд. псих. наук. – К., 2000. – 19 с.
12
Бевз Т.А. Українська національна вдача (менталітет) у контексті досліджень
українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту
українознавства. – К., 2006. – Т. ХІ. – С. 449-463.
13
Погорілий А.О. Дмитро Чижевський як історик філософії: Дис. ... канд. філос.
наук. – К., 1999. – 155 с.
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Видатний український філософ Д. Чижевський у праці "Нариси з
історії філософії на Україні" дає визначення народного світогляду, яке
фактично збігається з визначенням ментальності. Так, за
Д.Чижевським, народний світогляд є національно зумовленим
ставленням даного народу до світу та життя. Він виявляється в тому,
що цей народ любить, чого в житті уникає, що в людині найвище
цінує, до чого ставиться негативно. Національний світогляд –
сполучення певних надісторичних та історичних елементів. Він не є
сталою, закостенілою структурою, адже "і впливи чужих культур і
великі зміни у власнім житті – все це накладає свій відбиток на психіку
народню"1. Водночас дослідник звертає увагу на те, що не можна
цілковито ототожнювати народний характер і світогляд, бо кожна
нація має різні психологічні типи людей, соціальні, місцеві та інші
відміни, які значно ускладнюють національне обличчя народу2.
В українській традиції, що складалася у діаспорних історикофілософських школах, поняття «ментальність» трактується як
«національна вдача» «чи вдача народу». Саме вона, як стверджує
дослідник Н. Григоріїв, «є тим спільним, що є у всіх народів, що їх
об'єднує в один людський тип, а у відношенні до других народів, до
всього людства є тим, чим народи відрізняються один від другого»3.
Досить часто у науковій літературі трапляються такі визначення, як
"дух народу", "духовний склад нації, "національний характер", що за
своїм змістом практично є нічим іншим як історичними
попередниками сучасного поняття ментальності.
Ніхто не може заперечити, що категорії "менталітет", "світогляд"
належать до глобальних психологічних універсалій, які завжди
вбирають як обов'язковий компонент залишки досвіду попередніх
генерацій певної нації. Про це писав уже згадуваний Д. Чижевський,
на цьому наполягав і відомий діаспорний історик В. Липинський у
своїх "Листах до братів-хліборобів". Так, останній зазначав:
"Світогляд наш – це не механічний зліпок цитат з недочитаних
книжок, а виростає він з нашої минувшини, з цілого нашого життя"4.
За переконанням більшості філософів уже на перших етапах
формування етносу виникають певні психоповедінкові архетипи. В
подальшому, в ході історичного процесу, вони, безсумнівно,
модифікуються. Проте через зв'язок часів зберігається певний
психоповедінковий інваріант, що реалізується на спільній мовній,
культурній та морально-етичній основі. Він дає змогу народові
зберегти свою тотожність у всіх історичних перипетіях, пронести
через усі "малі апокаліпсиси" історії етнічну самосвідомість як,
мабуть, єдину обов'язкову ознаку етносу. Цей інваріант і є ті важко
вловимі особливості національного характеру, фінансовані на рівні
1

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні. – Нью-Йорк, 1991. – С. 16.
Там само.
Григоріїв Н. Українська національна вдача. – Вінніпег, 1941. – С. 18.
4
Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Нью-Йорк: Булава, 1954. – С. 41.
2
3
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найдавніших архетипів світосприйняття та поведінки, що в
метафізичній площині звуться "духом нації", "душею народу".
Українські філософи по-різному підходили до вивчення проблеми
національної ментальності. Одним із перших діаспорних вчених, хто
розглядав питання про ментальні прикмети спільноти, критерії
віднесення тих чи інших культурних форм (у т.ч. філософії) до певної
національної культури, був видатний український філософ, історик,
літературознавець Дмитро Іванович Чижевський (1891–1977). У
1921 р. він емігрував до Німеччини, а в 1924 р. переїхав до Праги.
Працював з 1925 р. доцентом, а з 1926 р. – професором УВПІ. У
1932 р. переїхав до Галле (Німеччина).
За свою багаторічну творчу діяльність Д.Чижевський збагатив
науку фундаментальними працями з теорії й філософії України, етики,
логіки, філософії мови. З-під його пера вийшло понад 1000 наукових
праць різними мовами. Серед них такі фундаментальні праці, як
“Логіка” (1924); “Філософія на Україні (спроба історіографії питання)”
(1926); «Нарис з історії філософії на Україні» (1931), «Логика и этика»
(1931); «Філософія Г.Сковороди» (1934), «Нація і людство» та ін.
Вчений розпочинає свої "Нариси з історії філософії на Україні" із
накреслення трьох основних шляхів визначення психологічного типу
народу. Перший шлях – це дослідження народної творчості, другий –
характеристика найяскравіших, найвиразніших історичних епох, які
пережив окремий народ, третій – характеристика найвидатніших
представників даного народу1. Тут зауважимо, що із трьох
вищенаведених шляхів вчений не надавав помітного пріоритету
жодному, а працював із ними комплексно, намагаючись досягти
якомога об'єктивнішої наукової оцінки.
У даній розвідці дослідженню конкретних явищ української
філософської
культури
передують
два
вступні
розділи
загальнотеоретичного характеру, присвячені різним аспектам
національного чинника у духовній сфері, який учений вважав
вирішальним. Увага дослідника скерована на пошук глибинних
підвалин національного духу, на яких ця філософія виростає –
особливостях українського національного характеру і світогляду. Риси
національного характеру відобразились в історії української
філософської думки, зумовили її специфіку. Д.Чижевський доводив,
що існує національна специфіка філософії, а отже й інших сфер
духовної діяльності.
Сам учений вивчення процесу формування українського
національного характеру здійснює на основі аналізу народного
світогляду і виділяє такі риси психічного укладу українців як
емоційність і сентиментальність, високу чуттєвість та ліризм. На
його думку, найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі
українського народного життя й обрядовості. Одним із показників
1
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емоційності є своєрідний український гумор, як вияв глибокого
"артистизму" української вдачі.
Поряд з цими рисами видатний філософ визначає в українському
характері певний "індивідуалізм та стремління до "свободи" в різних
розуміннях цього слова". Індивідуалізм може вести до
самоізолювання, до конфлікту з усім та усіма, до "розкладу усякої
життєвої форми". Разом з тим, індивідуалізм може вести і веде в
певних випадках до глибокопозитивних форм творчості й активності.
Емоційність і сентименталізм, чутливість та ліризм, індивідуалізм і
прагнення до свободи доповнюються і такими характерними рисами
українського характеру як неспокій і рухливість.
Виокремлюючи ці константи української ментальності, він
особливу увагу приділяє найважливішим моментам історичного
розвитку українського народу, що мали величезне значення для
формування рис його психічного складу. Такі психічні особливості
українського народу склалися під впливом певних історикокультурних і політичних умов. Народ відібрав для себе з історичних
подій якраз те, що найбільше відповідало його вдачі, його характерові.
На думку Д.Чижевського, на формуванні характеру української
нації позначились: а) степовий ландшафт, що породжував, як море, ліс
і гори, величність, а заодно і неспокій (степ як джерело вічної загрози
кочівників); б) християнство з його еллінізмом; в) відродження і
бароко, що на українському ґрунті породили розквіт пластичного
мистецтва, літератури, "декоративність", яка "цінить більше широкий
жест, ніж глибокий зміст, – більше розмах і кількість, ніж внутрішню
якість, більше вираз, форми вияву змісту, ніж зміст самий, одним
словом – цінить більше "здаватися", ніж "бути"1.
Видно саме цим пояснюється та ейфорія, яка так швидко опановує
українців з приводу всього лиш добрих намірів, та широта жесту у
гостинності, те намагання бажане видавати за дійсне, яке часто
трапляється в Україні.
Отже, український національний характер, почавши своє
формування від часів слов’янських племен і до наших часів, має, на
думку Д.Чижевського, такі характерні риси, як емоційність,
сентиментальність, чутливість, ліризм, прагнення до свободи,
неспокій, рухливість, завдяки яким українці здатні до прийняття
нового і, таким чином, мають тенденцію до зміни своєї психології.
У 40-ві рр. ХХ ст. відомий український вчений – етнопсихолог,
соціолог, педагог, громадський діяч Никифор Якович Григоріїв
(1883–1953), проаналізувавши багато праць з питань національної
вдачі, розвив вчення Д.Чижевського і створив її авторську концепцію.
Вчений з 1921 р. проживав у Чехословаччині і був одним із
співзасновників УСІ у Празі. У 1938 р. переїхав до США, де і помер у
1953 р.
1
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Позитивним у його концепції є, перш за все, її цілісність. Він
неупереджено відзначав позитивні і негативні риси української
національної вдачі та її специфічні особливості. У своїй головній
етнопсихологічній праці “Українська національна вдача”, перше
видання якої з’явилося у 1935 р. у Празі, а в 1941 р. здійснено
передрук у Канаді, вчений намагався створити цілісний тип
української ментальності, аналізував вдачу українського народу:
“властивости, які є коли не у всіх окремих його членів, то принаймні у
більшості. Це те, що спільне у всіх осіб одного народу” (Н.Григоріїв).
Тут мова йде про ментальнісні наскрізні риси, котрі визначають
стереотипи поведінки і мислення українців. Для позначення
менталітету Н.Григоріїв оперував поняттями “вдача народу”, “вдача
окремої людини” (які є тільки у неї). Розвиваючи думку
Д.Чижевського про вплив на характер людини кліматичних,
природних умов, у яких вона проживає, вчений говорить також про
суттєвий вплив на неї її оточення (родина, сусіди, знайомі), різних
суспільних об’єднань, з якими вона стикається (школа, віра,
громадські організації).
Вдача окремої людини залежить від: 1) конституції і властивостей
її організму як спадкових, так і особистих; 2) можливостей чинності
організму, залежно від умов природного й суспільного оточення;
3) природного й суспільного (родинного, товариського, шкільного,
громадського та іншого) виховання, тобто: сформованої поведінки у
певних умовах існування. Можна стверджувати, що вдача людини
визначається властивостями організму та умовами природного й
суспільного оточення1.
Н.Григоріїв описує різні властивості українського характеру, такі,
як м’якість, покірність, розумність, ліричність, мрійність, чутливість,
музичність, естетичність, релігійність, людяність, моральність,
працьовитість, щирість, відвертість. Вчений вивчав вплив території на
національну вдачу і констатував, що українська національна вдача
неоднорідна на всіх просторах українського населення. Українська
нація расово (біологічно) не чиста. Говорити чітко про єдину виразну
вдачу всього українського народу неможливо. Водночас відзначалося,
що існує основна сума властивостей української вдачі на всіх
просторах українського розселення, а також локальні її особливості.
Серед антропологічних властивостей українців Н.Григоріїв відзначає
високий зріст, довгі ноги, меншу порівняно з росіянами, окружність
голови. Автор називає і їхні негативні риси, які треба поборювати
різними способами. Це мала рухливість, недостатня інтелектуальність
(тут можна посперечатися), м’якість, слабка ініціативність2.

1
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Вплив на формування національного характеру українців різних
етносоціальних, геопсихічних, соціопсихічних, історичних, расових,
культуроморфних і глибинно-психічних (несвідомих) чинників
досліджував Олександр Юрійович Кульчицький (1895–1980) –
український філософ, соціолог, психолог, професор УВУ в Мюнхені.
Цим проблемам присвячена низка його праць: “Сharakterologia
F.Kunkla”, “Egocentryczme typy” – «Риси характерології українського
народу» (1953), “Геополітичний аспект в характерології української
людини” (1956), “Основи філософії і філософічних наук” (Львів, 1995),
“Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синтеза”
(Мюнхен-Париж, 1983), а також психосоціологічні досліди над
українською еміграцією у Франції.
З багатьма його висновками можна погодитися, деякі викликають
заперечення, а щодо інших потрібно врахувати ті зміни, які відбулися
в XX ст. Наприклад, говорячи про геопсихічний фактор у формуванні
національного характеру, вчений зазначає, що родючість землі,
"всування в хвилясту м'якість" лісостепу не розбуджує активність, не
сприяє розвиткові "активно-агресивних настанов на боротьбу з
природою". Але ж сьогодні через економічну кризу ситуація
змінюється, проблема виживання формує активні настанови щодо
створення гармонійніших відносин між природою і людиною
(особливо після Чорнобильської трагедії). Серед соціопсихічних
чинників О. Кульчицький виділяє насамперед недостатню
диференціацію суспільної структури, що вирізнялася перевагою
селянської верстви в ній, схильністю українців до створення малих
груп типу "спільнот". Селянський побут робив людину більш
залежною від природи, звідси й спрямованість психіки на надмірне
самозаглиблення, смиренність, недовіра до авторитету і влади. Тобто
формувався стиль т. зв. прихованого життя ("vita minima"). На жаль, в
історії України такий тип життя домінував над іншим – "vita maxima et
heroika", виразом якого був лицарсько-козацький ідеал людини,
підпорядкований ідеї оборони, честі і волі. Щодо глибинно-психічних
чинників, то вчений наголошує на "комплексі меншовартості",
притаманному психіці кожного поневоленого народу (в тому числі й
українського). Поряд з цим він говорить про те, що для українського
колективного несвідомого найбільш характерним є архетип "Магна
Мате" – тип "доброї", "ласкавої", "плодючої" землі. Розглядаючи
культуроморфний та історичний аспекти формування української
психіки, філософ наголошує, що "вирішальне значення мала тут
периферичність геополітичного межового положення України як
перехідної смуги між Заходом і Сходом".
У 40–60-ті рр. дослідження з української ментальності були
продовжені діаспорними вченими М.Шлемкевичем, В.Яновим та
І.Мірчуком. У їхніх працях індивідуалізм українського менталітету
отримав найрізноманітніші епітети: "вибулий" (В.Янів), "безмежний"
(І.Мірчук),
"самоізолюючий"
(Д.Чижевський),
"анархійний"
(В.Липинский) тощо.
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Про індивідуалізм, як основну рису психічної вдачі, писали і
наступні дослідники. Зокрема, у своїх "Листах до братів-хліборобів"
В.Липинський наголошує на браку українського підпорядкування,
підкреслює "стихійний нахил до всякого індивідуалістичного
анархізму і різної отаманщини"1. Д.Чижевський у характеристиці
українця веде мову про те, що індивідуалізм може вести до
самоізоляції, конфлікту і разом з тим до активної творчості. І.Мірчук
проводить паралелі між українським і західним світоглядом. Стосовно
українців він пише: "Хоч вони не мають власних філософських систем,
у яких "я" мало б свою констатуючу засаду або слугувало підставою
для подальшої спекуляції, все таки їх ціле духовне життя, їх
філософське мислення, їх розуміння моралі створення правових норм,
а передовсім практична діяльність випливають з поняття
особистості"2.
Оформившись у XIV ст. з соціально-психологічного почуття "ми –
українці", українська самосвідомість об'єднувалась навколо ідеї
національного
самовизначення.
Протистояння
владарюванню
литовських князів, Польщі та Росії, а на західних землях і АвстроУгорщини, породжувало в характерах людей свободолюбиві ідеї,
протест, активність дій, а з іншого боку – пасивно-утриманський
характер, очікування "правди" ззовні. Таке очікування у стані власної
безпорадності, неспроможності активно діяти в боротьбі за свободу,
стимулює фантазію, посилену діяльність уяви, емоційність. Внутрішня
емоційна енергія і загальмованість зовнішніх дій формують
інтровертний індивідуалізм як особливу рису характеру, що
відзначається духовним пошуком, роздумами, заглибленням у свій
внутрішній світ.
Інтровертизм українського характеру, його делікатність і
вразливість, швидкі перебіги у настроях під впливом певних
подразників, підкреслював і доктор Іван Мірчук (1891–1961),
визначний філософ, історик української культури, який у своїх працях
висвітлював український світогляд і духовність, досліджував
окремішність української духовності від російської, впливи західної,
зокрема, німецької філософії в Україні (“Історико-ідеологічні основи
теорії ІІІ Риму”, 1954). З цією проблематикою пов’язані його праці про
історію української культури, зокрема в редагованому ним посібнику
“Handbuch der Ukraine” (1941) та в його синтетичному творі
“Geschichte der ukrainischen Кultur” (1957).
Як дослідник слов’янської філософії, українського світогляду,
української духовності, він пов’язував філософію і національну
культуру з народною психікою, – вдачею українського народу із його
світоглядом. При аналізі філософських тенденцій І. Мірчук розглядає
українську духовність на широкому тлі слов’янської спільноти, а при
1
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аналізі літературних творів він пішов далі М. Костомарова. Одну з
найбільш поважних своїх праць він присвятив світогляду Лесі
Українки.
Вчений також твердив, що українцям властива "...перевага
почувань, приступність найглибшим відрухам любови, що грає
провідну ролю в їх духовному життю, але дуже часто це почування з
якоїсь малоповажної причини перемінюється у свою протилежність, у
розумово незбагненну, але чуттєво зрозумілу ненависть"1.
З останнім твердженням автора про такі різні контрасти
українського характеру – від любові до ненависті – можна не
погодитись, бо й сам І.Мірчук трохи нижче визнає, що "... українці в
своїх переконаннях ніколи не засліплені".
В основі українського світогляду лежать ідеалістичні риси. Згідно з
спостереженнями І. Мірчука, "ідеалістичні наставлення українців
виявляються головним чином в тому, що всіма їхніми думками і
вчинками керують не загальні категорії розуму, а в першу чергу
суб'єктивні чинники, що мають своє джерело у почуванні та волі"2. Тут
ми бачимо безпосередній зв'язок з емоційністю. Для підкріплення
своїх тверджень філософ проводить як приклад М.Костомарова з його
вірою у месіанізм України, І. Франка з його переконаннями про
вроджену доброту людини, М. Грушевського та ін. Тенденція до
ідеалізації виявляється також у ставленні до жіноцтва, яке особливо
привабливо змальовується в українській ліриці3.
Історична боротьба проти насильства над собою, над нацією,
намаганням до рівності з іншими народами породили і закріпили
індивідуалістичний код цінностей, характерний українському
народові. Він стимулює мотивацію досягнень, особисту незалежність,
впевненість, потребу опиратися лише на свої сили.
Про
український
“анархічний
індивідуалізм”
говорив
В.Липинський у “Листах”. І.Мірчук вживає термін “безмежний
індивідуалізм” і додає, що в українців “Я” творить своєрідний
переконливий принцип – що їхнє філософічне думання, їхнє розуміння
моралі, творення певних норм, а, передусім, практична діяльність
випливають з поняття особистості, що їх обмеження відчувається
завжди боляче, навіть і в інтересах загалу.
Висновки Володимира Яніва (1908–1991), Голови НТШ Європи,
члена Міжнародної вільної академії наук у Парижі, Німецького
психологічного товариства та ін., професора УВУ в Мюнхені з 1946 р.
про інтровертність вдачі українців ґрунтуються на аналізі
найвідоміших постатей українства – Г. Сковороди, М. Гоголя,
Т. Шевченка. Схильність до духовного усамітнення, визнання кожною
людиною права на власний етичний шлях були притаманні також
таким
видатним
представникам
українського
народу,
як
1
2
3

Там само. – С. 18.
Там само. – С. 27.
Там само.
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М. Максимович і П. Куліш. Інтровертивний характер українського
індивідуалізму, його спрямованість на відособлення індивіда від
суспільства і від інших людей, спрямовує зусилля особистості на
створення малого індивідуального світу, на ізоляцію в ньому і
збереження себе від впливу соціуму. В такому випадку спостерігається
тенденція до "втечі від життя, в душу і долю" (як це пише про т. зв.
"Сковородянську людину" М. Шлемкевич").
Аналізуючи етнопсихологічні погляди М.Костомарова, який
основною рисою українця називає перевагу особистого над загальним
(у росіян перевагу загального над особистим), В.Янів пише, що в
українців "виразна ворожість до всякого колективізму"1. В іншому
місці цієї ж книги В.Янів стверджує, що українець – це людина "малих
гуртів", в які він безпосередньо вростає"2. Він добре розуміє сім'ю,
братство, громаду і мало – "великі спільноти".
Говорячи
про
належність
українського
народу
до
"індивідуалістичного культурного циклу", В.Янів пише: "Українець
заглиблений у собі і, маючи відчуття гідності, він прямує до повалення
всяких обмежень особистої свободи, в тому числі до нівеляції
соціальних перегород. Неохота коритися волі іншого йде так далеко,
що комплементарне прямування до самовияву – нахил
підпорядкуватися – в українця з природи слабо розвинений". Тут же
автор пояснює основну причину цього анархізму, розкриває історичні
умови його формування: "Ця остання властивість характеру (неохота
коритися волі іншого) ще більше поглибилася у результаті століть
неволі, коли творчий спротив набирав прикмет чесноти"3.
Як підкреслює В.Янів, в українця сильно розвинута потреба нести
допомогу ближньому, пов'язана з глибоким співчуттям до чужої
недолі4. Отже, можна зробити висновок, що український інтровертизм
не є замкнутістю в собі, а лише спрямуванням на себе.
Працюючи над проблемою психологічного окциденталізму
України, вчений розвинув докази антрополога Ф.Вовка про те, що
українці антропологічно є інакші, ніж росіяни й поляки, вказує на
самостійність української мови, науково довів психологічну
належність України до Західної Європи.
В.Янів окреслив структуру української духовності. У статті
“Соціальні інстинкти українців” (1954) він у стислій формі подав
термінологічні й методологічні зауваження до прийнятого ним
індуктивного методу, дав пояснення, що під інстинктом треба розуміти
вроджені й здебільшого неусвідомлені звички живих істот, які
проявляються в їх поведінці. В людині, крім деяких подібних до
1

10.

Янів В. Нариси до історії української етнопсихології. – Мюнхен: УВУ, 1993. – С. 9-
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Там само. – С. 90.
Там само. – С. 203.
Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду // Релігія в житті
українського народу. – Мюнхен, 1966. – С. 49.
3
4
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інстинктів тварин, виступають інстинкти вищого ступеня, що в них
домінуючий чинник інтелектуальної надбудови. Інстинктами, що
ввійшли до робочої схеми В.Яніва в його етнопсихологічних
дослідженнях,
є
інстинкт
самопіднесення
(самовияву),
підпорядкування, ставлення до авторитету, традиціоналізм, інстинкт
боротьби, надання допомоги, інстинкт життя в суспільстві. Ніхто з
українських психологів до В. Яніва питання соціальних інстинктів так
ґрунтовно не досліджував. Він зробив першу спробу впорядкувати
проблематику й охопити матеріал системно, опублікував 7
етнопсихологічних праць на матеріалі Шевченкової поезії та 4 праці на
творах І.Франка, Г.Ващенка, І.Мірчука й М.Шлемкевича. Серед них:
“Соціопсихологічна аналіза “Москалевої криниці” (Зб. УВУ, Мюнхен,
1956, Т. VI, с. 307-322) та “Українська духовність у поетичній візії
Шевченка” (Записки НТШ, 1962, с. 506-537). Саме в ній автор зробив
спробу подати загальну схему, що служила б як порівнювальний засіб
етнопсихологічних гіпотез і була основою для структури української
духовності.
Одночасно ті ж історико-культурні та геополітичні умови
формували в характері українців і такі риси, як дух бунтарства проти
несправедливості, який "скріплюється ще й тенденцією до анархізму,
помсти, але який є. ушляхетнений ідеалом визвольної боротьби"1.
Важливою є його праця “Українська вдача й наш виховний ідеал”
(1969).
При розгляді питання висвітлення проблем національної
ментальності в дослідженнях українських філософів в еміграції 20–60х рр. ХХ ст. слід звернутись і до характеристики родинного життя,
оскільки воно, за Б.Цимбалістим, є "носієм традицій у способі
думання, настанов до зовнішніх і внутрішніх побудов, типових
відповідей на різні ситуації. Родина здійснює формуючий вплив на
душу народу, відповідно із панівної ролі жінки у сім'ї випливає
характер українського патріотизму як любові синів до матері (звідси
"Україна-мати", "Ненька-Україна"). У наших поетів Україна виступає
під символом жінки-матері (Т.Шевченко), а у релігійному житті панує
культ Богоматері. Навіть український "батько-отаман", як ідеал, це не
тип англійського чи німецького вояки, відважного, енергійного і дещо
аскетичного, а це отаман, що всіма опікується, дбає про громаду,
радиться з нею, тобто отаман з "материнськими рисами". Аналізуючи
українську родину (“Українська родина у поетичній творчості
Т.Шевченка”, 1962; “Українська родина у творчості В.Симоненка”,
1970; “Українська родина у ранніх повістях Івана Франка”, 1968 та ін)
В.Янів наголошує на її індивідуалізмі, бо саме у родині виявлявся
нахил українця до індивідуального землеволодіння і приватної
власності. Звідси – ідеал дбайливості, ощадності, власності, причому
1
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жінка виявляє більше схильності до приватної власності, оскільки вона
інстинктивно зв'язана з нащадками і дбає про їх майбутнє1.
Вчений пов’язував традиційні форми суспільного життя в родині у
суспільних прошарках із психічними властивостями української вдачі
(“Соціяльна проблематика у творах Папи Пія, 1956; “Просвіта” як вияв
соціальних спрямувань українського народу”, 1970).
Перевага почуття й панівна роль любові, як відзначає І. Мірчук,
творять перехід до наступного елементу українського світогляду –
глибокої релігійності, що в усіх слов'ян є визначальною складовою
частиною їхньої національно-психічиої структури2.
Найбільш вичерпну характеристику релігійності українців дав
В. Янів у дослідженні "Релігійність українця з етнопсихологічного
погляду" (1966). У ній автор звернувся до витоків цього явища і довів,
що селянською нацією ми були не тільки внаслідок історичного
процесу, а й психологічного (із вдачі), а "для психіки селянина,
зв'язаного з природою та землею, саме релігійність дуже своєрідна та
властива"3.
Українські науковці, які вже давно намагаються дати визначення
"української душі", одностайно підтверджують її емоційно-почуттєвий
характер, "кордоцентричність".
Кордоцентризм – підстава української духовності. Це порівняно
нове поняття, яке належить, передусім, до царини філософії й означає
те, що в житті людини, в її світогляді провідну роль, тобто
мотиваційну й рушійну, відіграють не розумово-радіональні сили
людини, а її емоції, почуття або, образно кажучи, потенції людського
серця ("кордо" взяте від латинського "сог", родовий відмінок – "со",
що перекладається як "серце"). Загалом це філософське поняття, та
коли його розглядати як підставу української духовності й філософії,
то треба визнати, що цей феномен є невідчутною частиною самої
істоти української людини. Іншими словами, кордоцентирзм українців
– це екзистенція, що виступає основою самого буття або й частиною
природи українського народу: українець живе, а все його світобачення,
поведінка і культурні надбання узгоджуються з притаманним йому
кордоцентризмом. Основою кордоцентризму вважають живе й чутливе
серце людини. Сам же кордоцентризм – це певна система, життєвий
струмінь, що заповнює всі прояви людського буття.
Філософія "серця" має глибокі витоки. Так, на "серці" зосереджувались
Антоній Печорський, Іларіон Русин, Григорій Цамблак, Іван Вишенський,
Таїсій Величковський. На культуру "серця", тобто відчуттів, звертали
основну увагу Г.Сковорода, М.Гоголь, П.Куліш, Т.Шевченко. Він перший
не тільки продовжив гуманістичні традиції української філософії, а й їх
1
Янів В. Релігійність українця з етнопсихологічного погляду // Релігія в житті
українського народу. – Мюнхен, 1966. – С. 50.
2
Мірчук І. Світогляд українського народу (спроба характеристики) // Науковий
збірник УВУ у Празі. – Прага, 1942. – Т. 3. – С. 30.
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розвинув, примножив, започаткувавши, зокрема, таке унікальне явище,
яке увійшло в історію під назвою "філософії серця". За ним, людина є
малий світ, "мікрокосмос", бо у "сердечній глибині", безодні криється все,
що є у цілому світі. Серце – "осердя" людини, воно виступає духовною
субстанцією, що є основою людського буття і джерелом життєдіяльності.
Оскільки духовну субстанцію утворює в людині Бог, Сковорода часто
ототожнює серце з Богом чи Словом Божим. Схожих думок
притримувались К. Тр. Ставровецький, М. Гоголь1.
Екзистенціально-кордоцентричним був і світогляд П. Куліша. У його
основі лежить погляд на подвійність людини, на двоякість її єства. Він
висував ряд постулатів-антитез, найсуттєвіший з них – "серце" людини і
"зовнішнє" у ній. За цим принципом П. Куліш послідовно сповідує свій
"україноцентричний світогляд"; "серце", "внутрішня людина" зв'язані з
Україною, а всі нещастя і руїни у суспільстві починаються, коли
"зовнішнє" у людині бере гору над "внутрішнім". Майже всі
протиставлення, що їх сповідує Куліш, базуються на цьому "наріжному
камені", тут знаходиться джерело його антитез: минуле і сучасне, Україна
і Європа, серце і голова, чоловік і жінка, хутір і місто тощо. "Серце"
"глибоке" "таємне" – один з найулюбленіших образів поезії П. Куліша.
"Серце в його поезії – це і "помисли", і "думка", і "туга"... Отже, можна
стверджувати, що під "серцем" Куліш розумів національну
самосвідомість, бо згідно з його вченням розумом людина звернена до
всього чужого, а серцем – до свого народу, культури.
Одна із заслуг Д.Чижевського як “історика духа” (так він називав себе)
– культурологічний підхід до історико-філософського процесу в Україні.
Ґрунтуючись на такому підході, він увів до українознавчих філософських
студій Т.Шевченка, М.Гоголя, П.Куліша, М.Костомарова поряд із такими
філософами, як П.Лодій, П.Юркевич, С.Гогоцький та ін. Адже їхні твори
справили вплив на розвиток філософського мислення в Україні.
Аналіз творчої спадщини Г.Сковороди, М.Гоголя, П.Куліша,
П.Юркевича, як типових представників національної традиції, приводить
Д.Чижевського до формулювання філософії серця, яка є “характерною для
української думки”. Він, розглядаючи чинники, пов’язані з виникненням
“філософії серця” на українському грунті, спираються на емоційність
(передусім, не побутову, а творчу), яка притаманна українській вдачі й
“виявляється у високій оцінці почуттєвого життя”, вона характеризується
такими особливостями, як своєрідне бачення природи (образ степу – образ
величності, буяння природи), гумор (в якому відбивається український
“артистизм”), естетизм народного життя та обрядовості. На цьому тлі
почуття й емоції трактуються навіть як шлях пізнання, а серце як центр
“мікрокосмосу” (людини), бо в “сердечній глибині” криється все, що є в
цілому світі.
Порушивши проблему “кордоцентризму” в українській культурі,
Д.Чижевський став і “хрещеним батьком” самого поняття “філософія
серця”. Далі це поняття переймають такі дослідники української духовної
історії, як С.Ярмусь, Є.Калюжний, В.Цимбалистий, О.Кульчицький,
І.Мірчук та ін.
1

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні. – Нью-Йорк, 1991. – С. 19.
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Що саме ми розуміємо під терміном українська “філософія серця”? Поперше, це психологічно-емоційний образ. Його можна простежити вже в
українців за часів Княжої доби – у прислів’ях, народних піснях, казках, в
гостинних звичаях народу. По-друге, він набуває значення релігійного
змісту, який репрезентує центр морального й духовного життя українців і
притаманний всій українській духовній культурі від давнини до
сучасності. І третій, найважливіший аспект, який відображає певну
українську специфіку: “філософія серця” постає як символікоантропоцентрична система, пов’язана з внутрішньою людиною серця.
Кордоцентрична традиція в українській духовній історії не
протиставляється раціоналістичній (вона має також глибоке коріння в
національній філософській культурі – твори І.Косинського, Й.КононовичаГорбацького, Ф.Прокоповича, В.Лесевича, О.Козлова та ін.), а скоріше
намагається гармонійно співіснувати з нею. Так, Д.Чижевський,
звертаючись до проблем національної філософії, зазначав, що розвиток
кожної філософії здійснюється між протилежними течіями: “ці полярні
протилежності мають між собою щось спільне, завдяки чому вони – не
кожна окремо, а обидві разом, – характеризують дану націю, епоху,
філософічний напрям тощо”.
Сьогодні, коли проблема ментальності національного характеру
знаходить все більше уваги в українському суспільстві і до дослідження
якої все більше долучаються молоді науковці в Україні, проблеми, які
досліджували українські вчені в діаспорі 20–60-х рр. набувають все
більшого значення. Спираючись на теоретичні засади світової філософії,
здобутки власної суспільно-історичної думки і, що найважливіше, на
власні спостереження і філософські узагальнення, цілий ряд дослідників
"української душі" 20–60-х рр. ХХ ст. наголошують на мінливості вдачі
українця, намагаються розкрити типові риси національного характеру,
простежити механізм їх передачі. Кожен з авторів по-своєму бачить
проблему і розв’язує її у лиш йому притаманній формі у вигляді вірша,
художнього твору, нарису, доповіді, невеличкої розвідки, статті і навіть
ґрунтовного монографічного дослідження. Незважаючи на деяку незначну
розбіжність поглядів, всі вони створюють певний узагальнений образ
українця з його підвищеною емоційністю і здатністю до духовного
усамітнення водночас з чітко визначеним індивідуалізмом і сильним
інстинктом "несення допомоги", з глибокою релігійністю і національною
толерантністю, з його інтроверсією і в той же час схильністю до
громадоцентризму і.т.д.
Нині ця проблема є спільною для науковців як в Україні, так і в
діаспорі. Для українознавства вона є синтезом, проявом світогляду
українського народу. І сьогодні, коли проблема етнонаціогенезу набуває
гостроти, існують намагання запровадити новації, дослідження наших
попередників є серйозним підґрунтям для уникнення помилок у цих
питаннях.
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УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ
ВІДНОСИНАХ

Ясько Р.О. (Київ)
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО У ВІДНОСИНАХ
З КРИМСЬКИМ ХАНСТВОМ ТА ОСМАНСЬКОЮ
ІМПЕРІЄЮ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI –
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОРІЧЧЯ
У статті подано матеріали про взаємовідносини українського
козацтва з Кримським ханством та Османською імперією. Значна
увага звертається на військові походи козаків на Кримське ханство
та Османську імперію.
Від появи і до кінця існування українського козацтва на його
становлення і розвиток впливало протистояння між християнською і
мусульманською цивілізаціями, але в політичній сфері, у конкретноісторичних обставинах, це відбивалося в міжнародних відносинах між
християнськими і мусульманськими країнами регіону. Наприкінці
XV ст. у Північному Причорномор'ї з'явився агресивний і потужний
сусід, який уособлював мусульманську цивілізацію, – Османська
імперія. На той час вона переживала період територіальної експансії, а
її основні зусилля були спрямовані на загарбання балканських земель.
Після довгої боротьби жертвою турків стало і невелике Молдавське
князівство, яке потрапило у васальну залежність від султана, а пониззя
Дністра і Дунаю увійшли безпосередньо до складу імперії. Стародавня
фортеця Білгород, яка замикала гирло Дністра, і нове місто-фортеця
Бендери (Тягин), збудоване турками як форпост просування на північ,
стали опорами турецького панування в регіоні1.
1

Новичев А.Д. История Турции. – М., 1980. – Т. 2. – С. 125.
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Іншим плацдармом поширення мусульманського впливу в Східній
Європі стало Кримське ханство, яке виникло в середині XV ст.
Особливо важливою була та обставина, що вже до кінця століття воно
теж потрапило у васальну залежність від Османської імперії.
Туреччина виступала черговим претендентом на світове панування і
тому вела безкінечні війни, а її відстала економіка потребувала
постійного притоку рабів. Турки стали активно залучати татар до
воєнних дій від Балкан до Закавказзя і заохочували поставку рабів з
Північного Причорномор'я. Внаслідок підпорядкування Криму
Туреччині Чорне море фактично перетворилося на внутрішнє море
Османської імперії. До складу останньої відійшло й узбережжя між
Дніпром і Дністром, хоча формально воно залишалося в складі Литви
до середини XVI ст. Для контролю над степовою зоною біля гирла
Дніпра було збудовано фортецю Очаків. Туреччина втягнула Крим в
орбіту своєї наступальної політики, залучаючи ханів до власних
збройних конфліктів і заохочуючи їх агресивність. Та найтрагічнішою
для українського народу стала та обставина, що татари почали
виконувати замовлення на постачання рабів до Туреччини. Османська
імперія була країною з традиційним східним типом економіки, де
широко використовувалася рабська праця. Рабів потребували домашнє
господарство і гареми султана, вельмож та інших заможних осіб,
будівництво, флот тощо. Наприклад, на морі турки використовували в
основному галери-катирги з великою кількістю гребців-чоловіків.
Оскільки за мусульманськими звичаями мусульман не можна було
перетворювати на рабів, то основним джерелом рабства для турків
були війни проти невірних – християн. І це була одна з причин, які
штовхали Туреччину на ескалацію безкінечних військових конфліктів.
Наприкінці XV ст. відбулися перші спустошливі напади татар на
українські землі. Польсько-Литовська держава не змогла організувати
належного захисту степового регіону, оскільки основні економічні та
політичні пріоритети польсько-литовської верхівки стосувалися
Прибалтики. Тому українські землі стали легкою здобиччю степових
грабіжників. Кримські татари ніколи не були завойовниками в
класичному смислі терміну. Їх не цікавило підкорення нових
територій, а займалися вони організованим на державному рівні
грабунком українських земель, їх основною здобиччю були люди.
Тому татарські напади, які тривали двісті років, аж до кінця XVII ст.
вели до трагічних демографічних і економічних втрат1.
Поступово Кримське ханство стало одним із основних
постачальників рабів на турецький ринок. Було налагоджено
відповідну систему збуту живого товару – від самих походів, що їх
часто фінансували турецькі купці, до продажу на ринках Туреччини.
При цьому турецькі міста Північного Причорномор'я і Криму
1
Панашенко В.В. Кримське ханство у XV–XVIII ст. // Український історичний
журнал. – 1989. – № 1. – С. 54-65.
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виконували роль проміжних оптових ринків і перевалочних пунктів
для транспортування невільників на південь. Грабіжницькі походи
збагачували турецьких купців і кримську верхівку, однак відіграли
негативну роль в історії самого ханства. Економіку країни було
спотворено работоргівлею, і правляча знать, маючи легкі доходи, не
була зацікавлена в її повноцінному розвитку. Поряд із тим, з
посиленням козацтва й ескалацією прикордонної боротьби, кримське
суспільство, як і українське, зазнавало великих людських і
економічних втрат.
Формуючи козацтво, український народ відповідав на виклик
об'єктивних обставин і творив власні недержавні збройні сили. З
моменту виникнення козацтво брало на себе одну з найважливіших
політичних функцій – захисту власних територій і населення від
зовнішнього втручання. Оскільки основна діяльність українського
козацтва була пов'язана з обороною південного кордону, то, з погляду
теорії держави, вона одразу потрапляла до сфери міжнародних
відносин, оскільки питання кордонів стосується саме цієї ділянки
політичного життя кожної країни. Водночас усі конфлікти на
південному кордоні були проявами боротьби між християнством і
мусульманством. Тобто з діяльністю козацтва був пов'язаний складний
комплекс політичного, військового і цивілізаційного протистояння та
контактів різних країн і народів.
Козацька проблема, як і саме козацтво, виникли майже відразу від
початку татарських нападів. До середини XVI ст. чисельність козацтва
була вкрай незначною, і воно не відігравало самостійної ролі у
прикордонних справах. Однак уже з 1540-х років ситуація змінюється.
У цей час відбулися перші походи козаків на татар. Хоча ці напади і
були рідкими, але їх масштаби всіляко роздувалися ханом і султаном.
Згодом татари нерідко стали заявляти, що їх походи провокують
козаки. Для сучасників принципова демагогічність цих заяв була
очевидною. Однак вже з ІІ пол. ХVІ ст. у словах хана і султана була і
значна доля істини в тому сенсі, що козацькі напади дійсно стали
дошкуляти їм і вели до значних збитків1. Десятиріччя з 1570 до 1580 р.
– це період, коли козацтво вперше показало себе реальною силою, з
якою мусульманський світ уже мусив рахуватися постійно.
Початок регулярним нападам козаків на татар було покладено
діяльністю Дмитра Вишневецького – легендарного засновника
Запорозької Січі. Маючи широке політичне мислення, князь першим
усвідомив стратегічну важливість діяльності козацтва і запорозького
регіону в боротьбі проти татар.
Розпочавши свою діяльність із дрібної прикордонної боротьби,
Вишневецький робив усе можливе для закріплення Запорожжя за
Литовською державою. Проте, оскільки уряд не переймався цією
1
Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561–1591). –
Чернігів, 1999. – С. 20-21.
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справою, то Вишневецький на свій власний ризик силами козакуючого
населення збудував замок на Хортиці, який став прообразом
Запорозької Січі. Логіка розвитку подій підштовхнула його і до
співробітництва з Москвою, яка завжди приділяла справі боротьби з
татарами велику увагу, а у 1550-х роках проводила активну
наступальну політику проти татарських орд. З цим був пов'язаний і
перехід Вишневецького на службу до царя Івана Грозного. Однак
потрапивши до Московії, він побачив її непривабливі сторони і тому
повернувся назад. Ще один напрям, який відкрив для козацтва
Вишневецький, – це Молдавія. Перебуваючи під владою турків, вона
виступала традиційним полем суперництва між Польщею і
Туреччиною. Між Молдавією і Польщею тривали безкінечні
прикордонні суперечки, дрібні й великі збройні конфлікти. В Молдавії
також практично безперервно боролися за владу різні боярські
угруповання, до яких активно долучалися представники знаті
навколишніх країн. Тобто в політичному сенсі тут була вкрай
неспокійна обстановка. Вишневецький, який доводився родичем
одному з попередніх молдавських господарів, вирішив втрутитись у
боротьбу за цей престол. Однак його похід, можливо, через хворобу,
закінчився невдало. Князь потрапив у полон і був страчений у
Стамбулі1. Значення Вишневецького для історії козацтва та й для
історії України загалом переоцінити неможливо, оскільки саме він
позначив майбутні напрями розгортання діяльності козацтва, зокрема,
в міжнародній сфері.
Восени 1570 р. кримський хан Девлет-Гірей надіслав султану
велику скаргу на козаків, яку той переповів у листі до короля. Хан
скаржився, що козаки "з року в рік взимку і влітку" (в іншому
перекладі – "вдень і вночі") нападають на татар, забирають їхніх жінок
і дітей, худобу і все добро. Останній напад мав місце у вересні 1570 р.,
коли козаки відігнали овець і велику рогату худобу. Вони також
підстерігають купців, які повертаються з Москви і розбивають їхні
валки. У трьох таких нападах козаки відбирали за кожним разом по
сімдесят тисяч червоних злотих як грошима, так і товарами (в іншому
варіанті перекладу – за два-три напади в кожному по сімдесятвісімдесят тисяч). Українські степи стали настільки небезпечними, що
через них було важко пробиратися навіть татарським гінцям до
Польщі. Кілька разів козаки нібито їх перехоплювали. Вони також
спіймали п'ятьох "знаменитих татар", які у своїх справах їхали до
Білгорода. А найгірше становище тих татар, які живуть з боку
Очакова, тобто на правому березі Дніпра, бо козаки нападають на них
щорічно по чотири-п'ять разів і відбирають у них все майно, коней,
худобу і овець. Щодо людей, то султану відомо, що в українських
замках – Черкасах, Каневі, Києві, Брацлаві, Переяславі перебуває
1
Денисенко А. Козацький гетьман Байда Вишневецький // Київська старовина. –
1992. – № 1. – С. 70-73.

540

Україна в міжнародних відносинах

більше тисячі мусульман – жінок і дітей. І всі ці лиходійства чиняться
за тих обставин, що за останній рік татари жодного разу не нападали
на українські землі. Зрозуміло, що султан вимагав від короля
повернення полонених, худоби і всього добра та покарання винних.
Він також нагадував про необхідність виплати хану звичних
"упоминок"1, які були своєрідною платою татарам за дотримання
миру.
У лютому-березні 1575 р. великий похід козаків організував
снятинський староста Микола Язловецький. За явно перебільшеними,
а все ж показовими свідченнями московського гінця, у ньому брало
участь до п'ятнадцяти тисяч чоловік. Вони рушили на Білгород, а
потім пройшли берегом Чорного моря до Очакова. Татарський мурза
Дербиш зробив спробу зупинити козаків, але був розбитий і втік в
Іслам-Керман (Аслан-Городок). Під час цього походу були забрані
сімнадцять тисяч коней. У квітні і травні 1575 р. козаки знову ходили
на Білгород і Очаків, а в червні – на Іслам-Керман. Татарські мурзи, які
хотіли відбити напад, знову зазнали невдачі – козаки напали на них на
переправі через Дніпро, триста татар вбили, а чотириста взяли в полон.
Того року становище татар ускладнювалося ще й тим, що в Криму був
великий падіж худоби й у хана Девлет-Гірея виникли проблеми з
організацією нового походу на українські землі, у який він виправився
за наказом султана. Козаки брали активну участь у заходах з оборони.
За польським хроністом Мартином Бєльським, козаки виявили татар у
степу, побачивши великий неспокій птахів і звірів. Київський воєвода
Костянтин Острозький, який організував оборону Київщини і Волині,
встиг зібрати ополчення, а козаків з Києва, Черкас і Канева виправив
на "чайках" Дніпром вниз. Ті знайшли татарську сторожу чисельністю
кілька сот чоловік і розбили її. Полонені повідомили, що їхнє військо
налічує до вісімдесяти тисяч чоловік. Після сутички з оборонцями
татари відійшли, але потім здійснили вдалий обхідний маневр,
дочекалися поки безпечна шляхта розійшлася по домівках, прорвалися
в Галичину до Тернополя і, вибравши великий полон, відійшли в
Молдавію. І вже у відповідь татарам, "впавши за Перекоп з вождем
своїм Богданком" (Ружинським), козаки починили там великі
спустошення2.
З початку 1576 р. напади козаків на татар і турків, Білгород, Очаків
і навіть Крим відбуваються майже безперервно. Тактика постійного
терору мала неабиякий успіх. Комендант найпівнічнішої татарськотурецької фортеці Іслам-Керману на Дніпрі повідомляв ханові, що всі
татари повтікали в Крим за Перекоп, і просив допомоги. Саме в цей
час у Польщі розпочалося правління Стефана Баторія і хан ДевлетГірей вираховував козацькі шкоди татарам уже в листі до нового
короля. Він писав, що "...козаки королівства Вашого, переїхавши
1
Апанович О. Запорозька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії. – К.,
1961. – С. 54-55.
2
Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К., 1991. – С. 37-39.
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Дніпро... у державі нашій у людей наших коні, бидло, маєтності,
женців і орачів, робітників у полон побрали". У землях султана козаки
також турків "немало побили і злого наробили". А коли царевич
Магмед-Гірей (майбутній хан) переправлявся через Дніпро, козаки "з
заду на нього вдарили і багато людей побили". Хан писав, що він
намагався стримати своїх людей від нападів на українські землі в
період безкоролів'я, але його син Адель-Гірей таки здійснив похід, "а
то все через козаків Ваших". Очевидно, хан мав на увазі походи татар
у 1575 р.
Згадував хан і про те, що сам готувався до нового походу, нібито на
Литву і нібито тому, що литовці хотіли вибрати королем московського
царя. А дізнавшись про вибори королем Стефана Баторія, він відмінив
задумане, бо знав, що Баторій ворог Москви. Однак московські
інформатори називали іншу причину повернення хана з походу. Коли
хан зібрав своїх людей, то виявився великий дефіцит коней. Водночас
татарські мурзи боялися, що коли вони покинуть Крим, то козаки
знову його спустошать, як було вже за півроку до того. Тому 27 травня
1576 р. татарська орда змушена була повернутися з Овечих Вод за
Перекоп. Цю подію до певної міри можна вважати знаменною.
Принаймні це перший відомий випадок, коли козацький фактор був
названий серед основних причин відміни татарського нападу на
українські землі.
Та не встигли татари повернутися до Криму, як трьохтисячне
козацьке військо на чолі з Богданом Ружинським напало на ІсламКерман. Можливо, козаки зібралися, щоб зустріти татарську орду на
переправі через Дніпро або знову йти в Крим за відсутності там
чоловіків під час виправи татар. І обережність татарських мурз
виявилася цілком обгрунтованою. А коли татари повернулися назад, то
козаки вирішили не розпускати військо, а лише скоригували свої
плани. Вони спустошили околиці Іслам-Кермана, у самому замку
підірвали вежу, і вночі шістсот козаків прорвалися до міста. Хан
надіслав допомогу і багато козаків загинуло. Але справу було
зроблено. Іслам-Керман лежав у руїнах, і татари покинули його через
загрозу нових нападів. Хан скаржився султану, що козаки взяли це
місто, а також спустошили околиці Очакова і Білгорода. А від Стефана
Баторія вимагав покарання "свавільних козаків" перед татарським
послом, ставлячи це головною умовою "згоди і приязні" між двома
країнами.
У 1585 р. козаки вперше спробували втрутитися в татарські справи.
Отаман Ян Оришовський запропонував кримському ханові СаадатГірею, який повстав проти турецького панування, військову допомогу.
Взаємини Кримського ханства й Османської імперії були аж ніяк не
безхмарними, і такі повстання відбувалися неодноразово. Однак того
разу козаки і татари не змогли порозумітися, оскільки турки встигли
посадити на престол більш прийнятного ставленика. Так справа
козаків зірвалась і тому вони знову розпочали свої напади. Отже, якщо
припущення, що пропозиція Оришовського припала саме на період
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протистояння Криму туркам правильне, то тут маємо справу з першою
спробою встановлення "стратегічного партнерства" між козаками і
татарами. Можливо, що козаки навіть якоюсь мірою встигли взяти
участь у кримському конфлікті, оскільки є згадка, що Саадат-Гірей мав
підтримку від донських козаків.
У травні 1586 р. татарська орда спішно, за наказом султана,
вибралася в новий похід. Козацька сторожа на чолі з Криштофом
Косинським, яка стояла на таванській переправі, уважно стежила за
противником. Вчасно попереджений Криштофом старший Богдан
Микошинський вже чекав ворога на іншій переправі –
Таволжанському острові. Тут татари зробили спробу форсувати
Дніпро, але козаки вступили в бій на воді. За словами Микошинського,
вони знищили близько трьох тисяч татар і захопили багато човнів із
сідлами і продовольством. Зустрівши опір, хан пішов далі вверх
Дніпром, а козаки йшли слідом за ним правим берегом. Богдан
Микошинський повідомляв про це іншого козацького старшину –
Каспара Підвисоцького, і просив передати попередження військовій
владі. Таким чином, якщо все описане Микошинським правда (а
перебільшення могли стосуватися кількості загиблих татар), то битву
на таволжанській переправі можна вписати в історію козацтва
червоним рядком. Адже це перший зафіксований у джерелах випадок,
коли запорожці зупинили напад великої орди, відвернувши неминучі
великі втрати серед населення України.
З 1587 р. розпочалася нова, і чимраз агресивніша, серія козацьких
нападів на турецькі й татарські володіння. Всі турецько-татарські
поселення і фортеці від Дніпра до Дністра та на узбережжі Чорного
моря зазнають неодноразових спустошень.
Османська імперія, досі непереможна морська держава, остаточно
втратила свою монополію на Чорне море після низки морських
походів козаків до берегів Оттоманської Порти на початку XVII ст.1
«Республіка в республіці», як називали Запорозьку Січ, довела
поневоленим народам, що і «непереможних» турків можна бити. Саме
після взяття Варни у Болгарії зародився партизанський рух, і в
тамтешніх загонах було до ста українців.
Туреччина і Кримське ханство не могли змиритися з падінням
свого впливу на країни Чорноморського басейну. Остаточно українці
розгнівили їх походом на Перекоп, підпалами і руйнацією Ізмаїла,
Килії, Акермана. Туреччина розробила план знищення Запорожжя як
свого основного ворога. Було посилено розвідку, задіяно підкуп,
дипломатичні хитрощі. До наших часів збереглася, зокрема, карта з
планом висадження турків на Дніпрових порогах і атаки їх флотом
Києва. Є в архівах і «Турецький трактат про османські фортеці
Північного Причорномор'я», чільне місце в якому відведено деталізації
поселень і фортець козаків, їхнього озброєння і звичок.
1

Сергійчук В.І. Морські походи запорожців. – К., 1992. – С. 28-30.

543

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

Доки турки планували, козаки дедалі «нахабніше» запливали в
Чорне море. У 1614 р. наші предки вперше на своїх чайках перетнули
Чорне море і напали на Трапезунд, спалили увесь турецький флот біля
Синопу і повезли додому всіх визволених бранців. Розлючений султан
відправив на шибеницю свого головного міністра Насуха-пашу. Ще
більше довелося йому напереживатися вже навесні наступного року,
коли козаки на 80 чайках з'явилися в порту Стамбула, де були не лише
флот і моряки, а й особиста гвардія султана – 30 тисяч яничарів і
сипахів. Доки турки не оговталися від несподіваних гостин, козаки
спалили порт і кілька кораблів, визволили бранців-українців і
заквапилися якомога хутчіше виплисти «з пащі» роздратованого
ворога. Турки кинулися навздогін. Неподалік Очакова відбувся бій.
Козацька флотилія розбила турецькі галери, і лише деяким із
переслідувачів вдалося втекти.
На той час ніхто, окрім запорожців, нарівні не воював з
Туреччиною. Султан хизувався, що «мене страшиться Персія, тремтять
венеціанці, у мене просять пощади іспанці, німці мусять давати усе,
що скажу... Увесь світ тремтить переді мною!» Тільки не козаки! У
1616 р. під проводом Петра Сагайдачного вони взяли штурмом із моря
Кафу (сучасна Феодосія) – найпотужніший у басейні Чорного моря
центр работоргівлі. Захопили турецькі галери, визволили багато
козаків і знову захопили Трапезунд, пройшлися мимо нажаханих
мешканців Стамбула і без проблем повернулися на дніпровські пороги.
Змусивши ворогів поважати українську присутність на Чорному
морі, козаки водночас дедалі настійніше відбивали у турків охоту до
загарбницьких наскоків на Європу. Важливою у цьому сенсі була
перемога над турками під Хотином у 1622 р. Тоді ж козаки зуміли
здолати Чорне море, спустошити Трапезунд і спалити весь турецький
флот. За два роки по тому 150 чайок під мурами Стамбула не
спасували перед відбудованим флотом із півтисячі суден. Турки
перепинили шлях козакам до відступу, навісивши над Босфором
ланцюг. Однак запорожці зуміли підпалити маяк і з настанням темряви
прорвалися у відкрите море, де ніхто не міг конкурувати з ними у
мистецтві бою. Крилатим став вислів султана після чергової поразки
турецького флоту в 1630 р.: «Коли на мене йдуть сусідні панства чи
держави, то я сплю на обидва вуха, коли ж козаки – мушу одним вухом
слухати». А як було не захоплюватися відвагою козаків під Стамбулом
у 1633 р., коли шість чайок потрапило в облогу п'ятнадцяти галер.
Триста козаків зачинилися в одному з монастирів Сизебола й
утримували облогу упродовж восьми діб. На дев'ятий яничари
побачили, що підпливло ще 80 козацьких чайок, і відступили до
Стамбула1. Монастир у Сизеболі – не єдиний на берегах Чорного і
Середземного морів, заснований і на той час контрольований
запорожцями (найвідоміші – Афонський, Сінайський). Це є одним з
1

Там само. – С. 52-54.
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підтверджень того факту, що першим утвердився на Чорному морі не
російський флот, а чайки українського козацтва.
Незмінні перемоги козаків змусили турків ще в 1649 р. укласти
«угоду визнання». У цій угоді, зокрема, козакам дозволено вільно
плавати в Чорному та Середземному морях, купців звільнено від мита і
податків, наміснику «Війська Запорозького і народу його» дозволено
перебувати у Стамбулі з відповідними почестями і в безпеці тощо.
Козацькі напади дуже сильно дошкуляли Туреччині, а становище
Кримського ханства було ще складнішим. Адже основні збитки від
козаків у Причорномор'ї несли татари. За 1570–1580-ті роки українські
козаки здійснили близько сорока нападів на Крим, татарські улуси, у
тому числі ті, які знаходилися поблизу турецьких фортець Білгорода й
Очакова. Якщо рахувати тільки згадані в джерелах цифри, то козаки
відібрали принаймні сто тисяч голів биків і овець, сімнадцять тисяч
коней, триста шістдесят тисяч злотих грошима, не менше тисячі
чоловік полону, не рахуючи всього іншого. Від кожного великого
татарського нападу українські землі несли значно більші втрати. Але
якщо накласти наведені цифри на економічне й демографічне
становище ханства, то масштаби понесених татарами втрат вже можна
вважати співмірними (у відсотках до загального потенціалу) з
українськими. Надалі масштаби козацьких спустошень ще більше
зростали. Однак якщо поглянути на ці трагічні події з історичної
перспективи, то, очевидно, що українці-козаки і татари взаємно
знесилювали один одного. Неспокій на прикордонні також не давав
можливості для економічного освоєння великих степових просторів –
головного резерву економічного розвитку обох народів. А користь від
цього мали тільки близькі і далекі сусіди. І зовсім не випадково через
двісті років, наприкінці ХVІІІ ст., слабкі Кримське ханство і
Запорозька Січ стали легкою здобиччю Російської імперії. Але
незважаючи на трагічне припинення існування Запорозької Січі, вона
відіграла дуже важливу роль в історії України, оскільки саме
запорозькі козаки першими дали потужну відсіч татарським набігам і
завдяки своїм нападам на Османські володіння і визволенню
українських невільників з Туреччини змусили іноземців поважати
Запорозьку Січ і рахуватися з нею.
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Ковальчук Н.В. (Київ)
ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ УКРАЇНІ
(1991-2004 рр.)
У статті порушено питання реалізації технічної допомоги ЄС в
Україні. Стверджується, що змінити незадовільні результати
технічної допомоги Україні можуть належне планування цієї
допомоги та наявність відповідної стратегії.
Україна здобула незалежність 1991 року й її оптимістичні
перспективи на майбутнє не викликали жодних сумнівів. Згідно з
відомим прогнозом Deutche Bank Україну чекало швидке економічне
зростання. Однак сьогодні не менш поважна інституція – Freedom
House – оцінює реформи в Україні та інших пострадянських країнах як
такі, що поступово сходять нанівець. Відповідальність за недостатній
рівень реформ покладають винятково на Україну, хоча діяльність
донорів є не менш важливим фактором, який суттєво впливає на
процес реформування, а отже, його слід враховувати при будь-якому
оцінюванні ефективності цього процесу.
Проблемі надання та реалізації технічної допомоги в науковій
літературі приділено незначну увагу. Форми та обсяги технічної
допомоги зі сторони ЄС висвітлює в своїй монографії «Стратегії
євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України»
О. Ковальова1. Порівнюючи результати надання технічної допомоги
Україні та країнам ЦСЄ, колишнім кандидатам на вступ до ЄС, вона
приходить до висновку, що технічна допомога Україні була
непослідовною та недостатньою. Проблемам реалізації технічної
допомоги у сфері місцевого самоврядування присвячено один з
номерів «Перспективних досліджень» – періодичного видання
Міжнародного центру політичних досліджень2. Колектив дослідників
робить аналіз на підставі порівняння результатів надання технічної
допомоги у сфері місцевого самоврядування в Польщі та Україні.
Автори приходять до висновку, що причиною невдалої реалізації
технічної допомоги є відсутність національної стратегії спрямування
технічної допомоги в Україні.
Автор даного дослідження, спираючись на джерела проаналізував
надання технічної допомоги ЄС Україні в контексті загальносвітового
досвіду надання технічної допомоги різнорідними донорами.

1
Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір
України. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 267275.
2
Технічна допомога: два підходи // Перспективні дослідження. – 2002. – № 17.
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Метою статті є аналіз змісту та проблем надання і реалізації
технічної допомоги ЄС Україні.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення наступних
завдань:
подати аналіз основ надання технічної допомоги країнамреципієнтам міжнародними донорами;
висвітлити форми, напрями надання та реалізації технічної
допомоги ЄС Україні.
дослідити роль технічної допомоги ЄС у процесі реалізації реформ
в Україні;
Надзавданням
дослідження
є
спроба
зрозуміти
стан
євроінтеграційного курсу України, роль і місце України у новій
Європі, пошук шляхів вирішення негативних чинників в інтеграції до
Європи.
Міжнародні донори задіяли значні інтелектуальні та фінансові
ресурси для визначення критеріїв, які б дали змогу оцінити
ефективність технічної допомоги. І не дарма: загалом високорозвинені
країни витрачають на технічну допомогу приблизно 15 млрд доларів
щороку, і кожна з них зацікавлена, щоб цю суму було витрачено
ефективно і з користю. Світовий банк оприлюднив і успішно
запровадив у дванадцяти пілотних проектах Концепцію комплексного
розвитку (ККР). Ця концепція була сприйнята дуже схвально. Країни
почали використовувати ККР як основу для вироблення власних
стратегій розвитку. Канадська концепція “Підвищення ефективності
допомоги: Нові підходи до програми міжнародної допомоги Канади” є
лише одним прикладом використання концепції Світового банку.
Для ефективної роботи ККР вимагає від країн-реципієнтів
виробити чітку національну стратегію розвитку, з якою мають
узгоджуватися проекти та діяльність донорів. З одного боку, це стане
запорукою того, що технічну допомогу буде спрямовано саме у ті
сфери, які найбільше її потребують, з іншого – дасть змогу уникнути
дублювання проектів та покращити рівень спілкування й співпраці
між усіма зацікавленими сторонами. Вироблення такого документа
ставить країни-реципієнти перед необхідністю серйозно замислитися
над:
послідовністю заходів політики, програм і проектів;
швидкістю проведення реформ;
збалансованістю реформ у різних сферах суспільного життя;
залученням усіх зацікавлених сторін;
ефективнішим використанням отримуваної ТД.
У цьому контексті ККР передбачає чотири принципи:
1. Довгострокове цілісне бачення, яке передбачає належне та
послідовне розв’язання пріоритетних завдань розвитку країни в
рамках єдиної стратегії.
2. Визначальна роль країни у виробленні стратегії, коли
країна-реципієнт сама розробляє програму свого розвитку і
безпосередньо керує нею, попередньо узгодивши інтереси уряду,
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громадянського суспільства і приватного сектора та подбавши про те,
щоб усі зацікавлені сторони мали право голосу у визначенні
подальшого плану дій.
3. Встановлення стійкого партнерства між урядом,
громадянським суспільством, приватним сектором, донорами,
міжнародними
організаціями
та
іншими
зацікавленими
сторонами, яке створить спільну основу, що узгоджуватиме їхні дії з
державною стратегією, а також забезпечить провідну роль країни у
координуванні ТД.
4. Отримання конкретних результатів, які узгоджуються з
загальними цілями задекларованої стратегії розвитку країни,
ключовою серед яких є зниження рівня бідності, а також інші,
зазначені в “Цілі міжнародного розвитку” – документі, який є
результатом низки угод ООН1.
Щоб працювати на основі системи принципів ККР, необхідно
унаочнити засади партнерства між донорами і країнами-реципієнтами
у конкретних, прозорих документах і діях. Самих лише декларацій
недостатньо; необхідно ділом переконливо засвідчити готовність
співпрацювати. ККР спонукає до діалогу зацікавлені сторони вже тоді,
коли, передусім, вимагає від країни-реципієнта визначити, у чому
полягають її першочергові потреби. Партнерство – процес
двосторонній, він полягає в співпраці й допомозі одне одному. Отже,
поставити інтереси реципієнта на перше місце – це вагомий крок, який
допоможе створити належні умови для майбутньої співпраці. Це, в
свою чергу, вимагатиме чіткого й недвозначного взаємозв’язку між
стратегією, задекларованою країною, і тими напрямками діяльності,
які обирають, підтримують і запроваджують міжнародні донори. Коли
донори узгоджуватимуть свою технічну допомогу зі стратегією
розвитку країни-реципієнта, тоді не забаряться і конкретні позитивні
результати.
Підтримка процесу демократичних і економічних перетворень в
Україні в рамках партнерських відносин України з ЄС протягом 1992–
2000-х рр. здійснювалась за допомогою таких інструментів
співробітництва:
субсидій (безвідплатного фінансування) в рамках національних,
цільових та міждержавних програм ТАСІС;
спеціальних програм під егідою ТАСІС, що координували
діяльність в Україні інших міжнародних інституцій, наприклад,
спільної програми ЄС і ЄБРР із залучення інвестицій Бангкок
(Bangkok) центру науки і технології, який надавав допомогу науковим
співробітникам оборонного сектору економіки;
макрофінансової допомоги Євросоюзу і його держав-членів у
вигляді позик для виконання стабілізаційних програм МВФ. Слід
1
Country
Assistance
Strategies
//
http://web.worldbank.org/
WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,contentMDK:20120746~menuPK:51551~page
PK:41367~piPK:51533~theSitePK:40941,00.html.
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зауважити, що, крім підтримки в рамках програми ТАСІС, Євросоюз
надав Україні також істотну макрофінансову допомогу.
Враховуючи залучення до організованих ЄС програм інших
міжнародних організацій, фінансових установ та держав-членів ЄС, а
також поширення допомоги на цілу низку суспільних інституцій і
господарських галузей, всебічний аналіз функціонування механізмів і
застосованих інструментів співробітництва є окремим завданням. В
рамках нашого дослідження уявляється доцільним більш детально
розглянути цілі і механізми ТАСІС як основного інструменту ЄС
сприяння реформам в Україні, оцінити ефективність заходів у
пріоритетних напрямках партнерства і співробітництва, в тому числі й
у поглибленні політичного діалогу сторін, порівняти досягнуті
результати періоду 1991-1998 рр. і за останні п’ять років, протягом
яких програма ТАСІС здійснювалась у рамках Спільної Стратегії ЄС
щодо України відповідно до затверджених у грудні 1999 р. Радою ЄС
регуляцій із надання допомоги державам-партнерам.
Концепцію технічного сприяння Співтовариств пострадянським
республікам у рамках програми ТАСІС було розроблено в грудні
1991 р. з метою впровадження „ноу-хау” у нових незалежних
державах1. Сферою дії програми були визначені експертна оцінка
потреб держав з перехідними економіками, надання консалтингових
послуг щодо актуальних питань реформування економічних секторів,
розробка галузевих стратегій реструктуризації, організація навчання
та перекваліфікація робітників, проведення семінарів, пошук
західноєвропейських партнерів у запропонованих до реалізації
довгострокових проектів тощо. Перші проекти надання допомоги з
реформування конкретних галузей були затвердженні у відповідь на
пропозиції українського уряду. Зазначений підхід призвів до того, що
в період 1991-1994 рр. посадові особи Єврокомісії, до компетенції
яких входило прийняття рішень, зіткнулись у своїй практичній
діяльності з такими проблемами, як невизначеність українських
політиків щодо цілей політичних і економічних перетворень,
відсутність цілісної концепції і стратегії реформ за умови
протистояння „гілок влади”, безсистемність пропозицій стосовно
сприяння, розпорошування коштів на незначні проекти у занадто
великій кількості секторів.
Спроби Єврокомісії надати сприянню більш системний характер
проявились у підвищенні її ролі у визначенні його пріоритетів.
Узгодження позицій щодо програм допомоги було предметом
політичного діалогу з українськими партнерами. В результаті вже в
1998 р. пріоритетні сфери співробітництва за сприяння ТАСІС на 50%
визначались Єврокомісією. На замовлення керівних органів ЄC
бельгійською консалтинговою фірмою А.Д.Є. було проведене
1
TACIS. Past Prezent and Future. Report to the European Parliament, March 1994. –
Brussels: TACIS, 1994. – P. 6.

549

Збірник наукових праць НДІУ, том ХVІІІ

дослідження ефективності проектів ТАСІС, що на той час
завершились. Експерти дійшли висновку про фрагментарний характер
реформ в Україні протягом 1994-1998 рр., їх повільні темпи,
невиконання наданого українською стороною плану стабілізації і
реструктуризації. Ефективність інструментів співробітництва у
більшості секторів оцінювалась як низька, оскільки пілотні проекти
впроваджувались у фактично не реформовані господарські галузі. В
Україні не був забезпечений взаємозв’язок технічного сприяння
реформам з боку ЄС і практичної діяльності владних структур на
основі спільно обговорюваних планів дій. Незмінюваними були
інституційні рамки і механізм прийняття рішень, регулятивна база
щодо здійснення проектів характеризувалась як недосконала. Отже, як
наслідок, досвід навіть найефективніших проектів не поширювався.
Прийнята на період 1996-1999 рр. Індикативна програма ТАСІС
для України скоротила кількість пріоритетних напрямків допомоги,
але залишила їх, за оцінкою експертів, надто широкими. Індикативна
програма була спрямована на роботу за трьома основними
напрямками: інституційна реформа і розвиток, економічні реформи і
розвиток приватного сектору, енергетика і навколишнє середовище.
Щорічні програми дій включали як спеціальні проекти (з
передбаченим бюджетом понад 1 млн євро), так і різні невеликі за
обсягом фінансування проекти1.
Незалежна оцінка Індикативної програми була завершена в липні
1998 р., в середині її реалізації. На її підставі був зроблений висновок
про неоднозначність результатів роботи ТАСІС в Україні.
Незважаючи на логічну обґрунтованість обраного підходу, що полягав
у проведенні роботи за трьома основними напрямками, зберігалася
тенденція до надто дрібного розподілу ресурсів усередині великих
сфер. Активна робота ТАСІС у фінансовому секторі і в сфері
енергозбереження призвела до реальних позитивних змін, проте в
інших галузях, особливо в сільському господарстві і в сфері
підприємництва, відсутність у створенні відповідної нормативноправової бази означала, що, незважаючи на певний успіх в реалізації
окремих проектів, загальний їх вплив був мінімальний. Було
рекомендовано приділяти більшу увагу систематичній оцінці ризиків у
виборі основних секторів, а також механізмів сприяння. Головною
рекомендацією координаторам програми ТАСІС була така –
ретельніше аналізувати ймовірність успіху реформ у конкретних
галузях і формувати свої програми виходячи з більш реалістичних
прогнозів.

1
Cameron F. Relations between the European Union and Ukraine // Ukraine and its
Western Neighbors / Ed. By J.Clem, N. Popson. – Woodrow Wilson International Center for
Scholars, 2000. – P. 84-85.
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Прийняття в грудні 1999 р. Радою ЄС нових регуляцій надання
допомоги державам – партнерам Східної Європи і Центральної Азії1
започаткувало й новий етап розвитку сприяння реформам в Україні.
Серед його основних ознак слід звернути увагу на такі:
1) з метою підвищення ефективності допомоги Єврокомісією було
застосовано так звану „стратегією відповіді”, яка передбачала аналіз
потреб України у реформуванні економіки та імплементації УПС, а
також оцінку виконання вимог ТАСІС українським урядом. У 2000 р.
пріоритети програми були обмежені інституційною, правовою й
адміністративною реформою, приватним сектором і сприянням
економічного розвитку, розв’язанням проблем, пов’язаних з
соціальними наслідками перехідного періоду;
2) Рада ЄС з огляду на стан української економіки дозволила
фінансування у розмірі 20% бюджету програми інвестиційних
проектів з прикордонного співробітництва, розвитку малого й
середнього бізнесу, модернізації екологічної інфраструктури та
транспорту. Зауважимо, що більшість з них мали важливе значення
для Євросоюзу в контексті мінімізації політичних ризиків
розширення;
3) участь у розробці програм уряду України, включаючи напрямки
реформ, суттєво активізували політичний діалог з Євросоюзом,
підвищили
ймовірність
ефективного
використання
досвіду
здійснюваних проектів у секторах економіки, покращили узгодженість
планів у визначених напрямках співробітництва. Крім того,
актуалізація завдань з виконання положень УПС, яка складала основу
взаємовідносин, надала змогу Кабінету Міністрів України поставити
перед Єврокомісією питання про надання коштів на підготовку до
виконання зобов’язань згідно з угодою, що сприяло кращій
координації спільних дій України й Євросоюзу.
Особливу роль у реалізації програми ТАСІС відіграв Комітет з
питань співробітництва, який щорічно визначав Програму спільної
діяльності і встановлював пріоритети в реалізації УПС. Шість його
підкомітетів обговорювали питання торгівлі та інвестицій, фінансів,
економіки і статистики, енергетики, у тому числі атомних
електростанцій, екології, а також митного регулювання і
прикордонного співробітництва. Сферами спільного інтересу були
також боротьба з незаконною імміграцією, відмиванням „брудних”
грошей і наркобізнесом. Проблеми вугільної і металургійної
промисловості, транспорту, телекомунікацій, розвиток науки,
технологій, професійної підготовки й освіти також були предметом
дискусій. У ході зустрічей у кожному підкомітеті формувалися
пропозиції щодо пріоритетних напрямків майбутньої роботи, що
враховувалися при розробці заходів.
1
Council Regulation (EC, Euroatom) No 99/2000 of December 1999 concerning the
provision of assistance to the partner States in Eastern Europe and Central Asia. – P. 1-9.
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Загалом за період 1991-2001 рр. розміщені ЄС в Україні через
національні програми дій зі сприяння реформам і цільові програми
допомоги фонду склали 1,072 млрд євро. За оцінкою Єврокомісії, доля
наданих Україні коштів, що відшкодовувалася з союзного бюджету на
фінансування програм допомоги новим незалежним державам,
дорівнювала 25%1.
Щорічні національні програми приймалися на основі індикативних
національних програм, виконання яких було розраховане на 3-4 роки.
Так, Індикативну програму ТАСІС для України було затверджено в
грудні 2000 р. на період 2000-2003 рр. Фінансування заходів з її
реалізації здійснювалося згідно з пріоритетами співробітництва і
характеризується такими цифрами:
інституційна, правова та адміністративна реформа (76 млн євро за
період 1991-2001 років);
підтримка приватного сектору та економічного розвитку (116 млн
євро за той же період);
пом’якшення соціальних наслідків перехідного періоду (42 млн
євро протягом 1993-2001 років);
розвиток інфраструктурних мереж, включаючи енергетику,
транспорт та телекомунікації (74 млн євро 1991-1999 рр.);
захист довкілля та управління природними ресурсами (15 млн євро
за 1991, 1994 рр. та з 1997 до 1999 рр.);
розвиток сільського господарства (48 млн євро за період 19911999 рр.);
консультації з питань стратегії, програма малих проектів „Бістро”
(метою програми „Бістро” (Bistro) є підтримка на додаток до
здійснюваної за основними програмами ТАСІС діяльності
маломасштабних проектів шляхом застосування оперативного та
гнучкого механізму надання допомоги, у тому числі органам влади,
інституціям громадянського суспільства, професійним спілкам,
неурядовим організаціям) (59 млн євро у 1993-2001 рр.);
Темпус (34 млн євро протягом 1994-2001 рр.)2.
До цільових програм і програм міждержавного співробітництва
ТАСІС були віднесені регіональні програми прикордонного
співробітництва, ТРАСЕКА, ІНОГЕЙТ та Європейська ініціатива
„Демократія та права людини” (Європейська ініціатива „Демократія та
права людини” (European Initiative for Democracy and Human Rights –
EIDHR) є одним з інструментів фінансової допомоги Євросоюзу
неурядовим організаціям, які активно працюють у сфері
демократичного розвитку, прав людини та громадянського
суспільства. Програма поширюється на 29 країн у таких регіонах, як
ЦСЄ, Африка, Близький Схід і Азія.
1
Annexes // Ukraine. National Indicative Programme 2002-2003. – Brussels: The
Commission of the European Communities, 2001. – P. 4.
2
Бойцун Н.Є., Дзяд О.В. Європейський Союз: Довідник. – Дніпропетровськ:
Інновація, 2004. – С. 138-139.
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У грудні 2001 р. зміст Індикативної програми ТАСІС на 20002003 рр. був доповнений у зв’язку з прийняттям Єврокомісією
Стратегічного звіту щодо України на 2002-2006 рр. З політичної точки
зору оновлення було обумовлене не лише декларованим наміром ЄС
вплинути на темпи реформ в Україні, а й змінами на Сході Європи
після завершення переговорів про вступ з державами ЦСЄ. Нова
версія Індикативної програми ТАСІС містить план дій на 20022003 рр., тобто її заходи не вийшли за хронологічні рамки чинної до
грудня 2003 р. Спільної Стратегії ЄС щодо України. Перш за все були
конкретизовані завдання зі сприяння Україні в трьох пріоритетних
напрямах програми ТАСІС (інституційна, правова й адміністративна
реформа; приватний сектор і сприяння економічному розвитку,
розв’язання проблем, пов’язаних з соціальними наслідками
перехідного періоду), а також більш чітко були сформульовані умови
надання допомоги та очікувані результати. Така політика ТАСІС
засвідчила, що Євросоюз надав можливість Україні продемонструвати
здатність до здійснення швидких реформ в узгоджених у ході
політичного діалогу сферах пріоритетних напрямів співробітництва і
тим самим підтвердити свою прихильність європейському вибору.
Виходячи з цього, є всі підстави стверджувати, що оцінка
політичними інститутами ЄС результатів співробітництва з Україною
в рамках програми ТАСІС суттєво вплине на визначення рамок
подальших взаємовідносин1.
На основі аналізу Індикативної програми на 2002-2003 рр. маємо
можливість зауважити, що сталася певна децентралізація сприяння
реформам. Підсилене фінансування приватного сектору, допомога
державним органам охопила, крім центральних, і регіональні
структури.
Загалом передбачені Індикативною програмою субсидії, крім
коштів, наданих у рамках цільових та регіональних програм,
складають 115 млн євро протягом 2002-2003 рр. Враховуючи
реалізацію національної програми на період 1991-2001 рр., з початку
фінансового сприяння з боку Євросоюзу Україні до кінця 2003 р.
загальний розмір допомоги становив 579 млн євро. Фінансування за
програмою ТАСІС порівняно з субсидіями ЄС на користь держав ЦСЄ
в рамках програми технічного сприяння реформам PHARE була
значно нижчою2.
Різниця в обсягах технічного сприяння пояснюється двома причинами.
З одного боку, вона є об’єктивним проявом диференційованого підходу з
боку Євросоюзу до третіх країн, з іншого ж – лише в Україні, здійснюючи
програму ТАСІС, Єврокомісія зіткнулася з проблемою необхідності
сприяння реформам за відсутності рішучих реформ.

1
Ковальова О.О. Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір
України. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – С. 267275.
2
Там само.
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На період 2002-2004 рр. Україну оголошено державою „спеціальної
уваги” щодо сприяння в рамках Європейської ініціативи. Протягом 19942001 рр. за програмою з ядерної безпеки було виділено 340 млн євро, а за
розпочатою після закриття Чорнобильської АЕС цільовою програмою
компенсації паливного дефіциту – 45 млн євро у 2000-2001 рр.
Єврокомісія передбачала також фінансування координаційних груп,
інформаційне забезпечення, моніторинг, оцінку, технічну підтримку,
управління. У 1991-2002 рр. на зазначені цілі було виділено 115 млн євро1.
На відповідні групи було покладено обов’язок здійснювати контроль за
виконанням сторонами умов співробітництва.
Такою координацією була охоплена діяльність усіх міжнародних
фінансових інституцій у сфері ядерної безпеки. ЄС фінансував також
підготовчу роботу, пов’язану з виділенням позик Євроатомом і ЄБРР для
великих проектів, наприклад, для створення компенсуючих енергетичних
потужностей (2-й блок Хмельницької і 4-й блок Рівненської АЕС – К2R4),
розробку плану виведення з експлуатації трьох блоків Чорнобильської
АЕС, будівництво заводу з переробки та ліквідації ядерних відходів. Після
закриття Чорнобильської АЕС Єврокомісія координувала виконання
міжнародних зобов’язань Співтовариства і держав-членів ЄС із надання
коштів для об’єкту „Укриття”, що здійснюється ЄБРР, яким було
укладено відповідні угоди з державами-донорами, у тому числі членами
ЄС, щодо їхньої участі у фінансуванні проекту. Держави-члени ЄС
відшкодували на зазначені цілі 203,3 млн євро, США – 154,4, Японія – 44
млн, Канада – 31,7 млн, Швейцарія – 8,4 млн, Норвегія – 7,1 млн, Кувейт –
5,7 млн, Польща – 2,5 млн, Словаччина – 2 млн, Словенія – 316 тис,
Ісландія – 24 тис. Внесок України у спорудження об’єкту склав 45 млн
євро2.
Високо оцінюючи виконання Україною зобов’язання щодо закриття
Чорнобильської АЕС, Єврокомісія пов’язувала підготовку всього
фінансового пакету, включаючи кошти інших донорів, а також позику
Євроатому в розмірі 585 млн євро на спорудження об’єкту „Укриття”, з
виконанням українським урядом вимог з боку ЄС щодо реформи
енергетичного сектору в Україні. В першу чергу, ці вимоги стосувалися
відповідності запропонованих проектів спорудження компенсуючих
атомних потужностей міжнародним стандартам безпеки. В прийнятій у
вересні 2001 р. самітом Україна–ЄС спільній заяві обидві сторони визнали
реформування енергетики пріоритетом співробітництва. Україна
зобов’язалася продовжити процеси приватизації та реструктуризації
галузі, а ЄС підтвердив свої зобов’язання щодо фінансування проектів з
ядерної безпеки та пом’якшення соціальних наслідків закриття ЧАЕС
через виконання програми компенсації паливного дефіциту. На
копенгагенському саміті Україна–ЄС у липні 2002 р. знову було
підкреслено, що співробітництво в енергетичному секторі залишається
ключовим питанням двосторонніх відносин. Євросоюз привітав намір
1
Annexes // Ukraine. National Indicative Programme 2002-2003. – Brussels: The
Commission of the European Communities, 2001. – P. 4.
2
ЄС і Україна: спільні заходи, спрямовані на закриття Чорнобильської АЕС. –
Брюссель: Європейська комісія, 2000. – С. 8.
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України досягти світових стандартів з безпеки реакторів на Хмельницькій
та Рівненській АЕС1.
Євросоюз ретельно контролював виконання урядом України умов
співробітництва щодо програми компенсації паливного дефіциту. У травні
1999 р. Єврокомісія взяла на себе зобов’язання частково покрити дефіцит
виробництва електроенергії в період між закриттям ЧАЕС у 2000 р. та
введенням в експлуатацію компенсуючих атомних потужностей нових
реакторів на Хмельницькій та Рівненський АЕС. Бюджет програми
компенсації паливного дефіциту для потреб постачання був найбільшим із
тих, що будь-коли виділяв ЄС країнам-партнерам за програмою ТАСІС.
Програма компенсації паливного дефіциту передбачала двоетапний
процес її реалізації. Перший етап – поставити органічне паливо на
декілька українських теплових електростанцій, а другий – використати
для проектів в енергетичному секторі кошти, отримані від продажу
електроенергії, виробленої з цього палива. В 2000-2001 рр. ЄС здійснив
два транші для закупівлі палива вартістю 25 та 20 млн євро. Перший
грант, який профінансував закупівлю 374 млн куб. метрів газу, надійшов у
період з лютого до квітня 2001 р. і негайно був використаний для
вироблення електроенергії на Запорізькій та Вуглегірській ТЕС. Протягом
грудня 2001 р. було закуплено і поставлено на ті ж електростанції 294,5
млн куб. метрів газу. Електроенергія, вироблена протягом 2001 р. з
палива, закупленого на кошти ЄС, становила 49% середнього річного
виробітку електроенергії на ЧАЕС. На другому етапі програми після
завершення кожного траншу Міністерство палива та енергетики України
має розмістити на спеціальному рахунку в Національному банку суму, що
відповідає вартості газу, поставленому на ТЕС. Ці кошти призначені для
подальшої підтримки проектів в українському енергетичному секторі.
Обіг фондів контролюється спільною робочою групою, яка складається з
представників Єврокомісії та Мінпаливенерго України.
У серпні 2001 р. Єврокомісія і Кабмін України підписали угоду,
спрямовану на ліквідацію заборгованості населення за електроенергію.
Кошти в рамках угоди склали значну частину бюджету програми
компенсації паливного дефіциту. До кінця 2001 р. із зустрічних фондів на
оплату боргів з електроенергії були вивільнені 99 млн грн. Оплату було
здійснено з метою погашення боргів за субсидіями та пільгами для
найбільш незахищених верств населення, а також державних бюджетних
установ, таких як лікарні, будинки пристарілих, дитячі будинки, навчальні
заклади, в’язниці тощо. Ще 13 млн грн. зустрічних фондів мали бути
використані для фінансування закупівлі та доставки обладнання,
необхідного для вимірювання обміну електроенергією між учасниками
енергетичного ринку. Баланс цих коштів, який збільшився від поставок за
першим траншем, призначений на фінансування проекту зближення

1
Спільна заява Президента України Л.Кучми та Президента Європейської Ради
А.Ф.Расмуссена з участю Генерального секретаря Ради ЄС / Верховного Представника з
питань спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС Х.Солани та Президента Комісії
Європейських
Співтовариств
Р.Проді
(Копенгаген,
4
липня,
2002)
//
www.europexxi.kiev.ua/ukrainian/ukraine_eu/014.htmlallowedtoconnect.
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українського законодавства в енергетичному секторі з відповідними
правовими нормами ЄС.
Таку зацікавленість ЄС у розвитку паливно-енергетичної галузі
України можна пояснити наступними чинниками. Стратегічною метою
ЄС є збалансований і стабільний соціально-економічний прогрес, якого
можна досягти через розширення і зміцнення економічної, політичної і
соціальної інтеграції. Елементом такої інтеграції є створення загального
економічного простору і невід'ємною частиною цього процесу є
формування загального енергетичного простору – внутрішнього
енергетичного ринку. У 1970-х рр. почалося формування загальної
енергетичної політики ЄС, що включає всі підсектори енергетики. У той
час загальна політика формувалася і діяла тільки у вугільній і ядерній
енергетиці і не поширювалася на нафтовий, електроенергетичний і
газовий підсектори; на енергетичному ринку діяли загальні правила і
норми, вироблені в межах спільного законодавства ЄС. Безпосереднім
поштовхом до формування, власне, енергетичної політики стала нафтова
криза 1973-1974 р., що показала уразливість енергетики країн ЄС через
високий рівень залежності від імпорту енергоносіїв1. Загалом діяльність
проектів та програм технічної допомоги в Україні протягом останніх
десяти років можна охарактеризувати як непослідовну та безсистемну
через брак чіткої, цілісної стратегії, й як таку, що є переважно:
нескоординованою;
неструктурованою;
нецільовою;
неконтрольованою;
неузгодженою із зацікавленими сторонами.
Однак незважаючи на зазначені недоліки, міжнародні донори надали
для реформ в Україні значну фінансову підтримку через програми
технічної допомоги. Допомогу було надано для сприяння розвитку й
усталенню демократії й ринкової економіки. Проте найчастіше діяльність
програм технічної допомоги спрямована на досягнення цілей, визначених
донорами, які до того ж зважали на наявні у них ресурси, а це
необов’язково узгоджувалося з тим, що справді необхідно для досягнення
задекларованих цілей в Україні. Ще більше загострювало проблему те, що
отримання допомоги Заходу було для України явищем новим; у країні ще
не існувало належних урядових і громадських інституцій, які б
забезпечили ефективність використання допомоги.
Як результат, допомога опинялася в непідготовленому, недіалогічному
середовищі, що негативно позначалося на кінцевих результатах. До
сьогодні уряд України не виробив всеосяжної державної стратегії або
програми координування технічної допомоги; але й не отримав ніякої
міжнародної підтримки, яка б допомогла створити такий документ. Крім
1
Причиною кризи було введення нафтового ембарго країнами ОПЄК під час арабоізраїльської війни 1973 р. Про гостроту кризи для країн ЄС говорить той факт, що саме
він визначив позицію ЄС у конфлікті. Практично вся зовнішня політика країн ЄС була
зведена до пошуку виходу з енергетичної кризи. В березні 1974 р. європейські міністри
зовнішніх справ прийняли рішення про проведення арабо-ізраїльського діалогу, що
призвело до загострення відносин ЄС з США.
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того, Україна ще й досі не має нормативно-правової бази діяльності
міжнародних програм ТД або дієвого моніторингу діяльності та
результатів таких програм.
Разом ці чинники створюють ситуацію, яка фактично унеможливлює
надання ТД Україні на такому рівні, який задовольнив би й українське
суспільство, і міжнародне співтовариство.
До зазначених проблем слід додати й те, що “Угода про партнерство та
співробітництво” (УПС), підписана між Україною і ЄС, зовсім не береться
до уваги під час реалізації програм технічної допомоги в Україні. Проте
послідовне запровадження цього документа є основною умовою
подальшого розвитку українсько-європейських відносин, а цілями реформ
в Україні, відповідно до УПС, є:
забезпечити умови для політичного діалогу (Розділ ІІ),
сприяти торговельним, інвестиційним, економічним відносинам і
розвитку (Розділи ІІІ-ІV),
створити основу для економічної, соціальної, фінансової, громадської,
наукової, технологічної та культурної співпраці (Розділи VІІ-ІХ);
підтримувати усталення демократії й розвиток економіки, завершити
перехід до ринкової економіки.
Актуалізація цих цілей не засвідчена жодним документом або
принципами планування допомоги чи програмою забезпечення її
ефективності. Більше того, ні в країни-реципієнта, ні в донорів немає
чіткого плану дій, який уможливив би досягнення цих вимог. Як
результат, підхід України до виконання вимог УПС можна
схарактеризувати як несистематичний і нецільовий, а отже, неефективний.
На даний момент УПС функціонує швидше як дипломатичний документ,
ніж як практичний план дій, що має сприяти демократичним
перетворенням держави.
Щоб досягнути цілей, визначених в УПС та “Спільній стратегії”,
Україні необхідно співпрацювати з ЄС, узгоджуючи свою політику й
діяльність, що сприятиме членству України у провідних світових
інституціях на кшталт Світової організації торгівлі. Незважаючи на
підготовку нових документів й укладання угод, наріжна проблема
відсутності єдиної стратегії залишається гострою й нерозв’язаною. Крім
того, за відсутності державної стратегії або безпосереднього застосування
УПС чи “Спільної стратегії” як основи для планування й координації
технічної допомоги в Україні, важко встановити ті критерії, за якими
можна було б оцінити якість реалізації проектів ТД, їх результатів і
продуктів. Брак цих критеріїв суттєво перешкоджає тому, щоб технічна
допомога країні давала сталі позитивні результати. Що більше, оскільки
відсутня процедура моніторингу, яка б давала можливість відстежувати
результати діяльності, надання технічної допомоги в Україні більше
нагадує благодійність. Усі ці вади породжують відчуття, буцімто технічна
допомога Україні не виправдала сподівань, і причиною цієї поразки,
зазвичай, схильні вважати брак політичної волі до реформ в Україні.
Проте саме відсутність належного планування технічної допомоги й брак
відповідної стратегії швидше є причинами таких незадовільних
результатів. А тому послідовне застосування принципів ККР,
запропонованих Світовим банком, має змінити цю ситуацію на краще.
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Донченко Є.В. (Київ)
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКОГО
ПОЛІТИЧНОГО ДІАЛОГУ
(1991-2005 рр.)
У статті досліджується еволюція українсько-французьких
міждержавних політичних відносин протягом 1991-2005 рр.
Стверджується, що розвиток міждержавного політичного діалогу
між Україною та Францією мав нестабільний, суперечливий
характер, зумовлений, головним чином, непослідовністю дій
української влади у процесі реалізації європейського вибору України,
декларованого як стратегічна мета програми внутрішніх
демократичних реформ і зовнішньополітичного курсу України.
Жорстка критика української влади на Заході і порушення принципів
демократії, верховенства закону і прав людини з початку 90-х років
призвела до серйозних ускладнень дипломатичних відносин України як
з Францією, так і з її іншими ключовими західними партнерами,
оскільки уряд цих країн загалом підтримували різкі критичні
зауваження на адресу владних структур України. Наслідком цих
суперечностей стала зміна акцентів «багатовекторної» зовнішньої
політики України з прозахідного напряму (1994-2000 рр.) на
проросійський (початок 2001-2004 рр.). Загалом позитивна динаміка
українсько-французьких дипломатичних відносин у 1991 – 2000 рр.
поступилася місцем періоду недовіри у двосторонніх стосунках. За
таких умов Україна не отримала від Франції послідовної підтримки її
стратегічної зовнішньополітичної мети – європейського вибору.
Результативність двосторонніх дипломатичних стосунків 19912004 рр., таким чином, була низькою. З початком 2005 р. політичні
відносини України і Франції почали поступово наповнюватися новим
позитивним змістом на фоні значного кредиту довіри демократичних
західних держав до нового політичного курсу президента України В.
Ющенка.
Сьогодні cвідомо і відповідально можна говорити про те, що
Україна і Франція ввійшли у XXI ст. як дружні країни, поєднані
спільними цілями та цінностями, спільним прагненням жити в мирі,
безпеці й добробуті. Такий головний висновок є результатом більш
ніж десятилітнього досвіду наших відносин.
Справді, 1991 р. започаткував нову еру в долі українського народу.
Акт проголошення незалежності, грудневий референдум, стрімкий
вихід суверенної України на світову арену – усе це вимагало
включення нашої держави у загальноцивілізаційні процеси у статусі
рівноправного учасника1.
1
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У постанові Верховної Ради УРСР від 25 грудня 1990 р. «Про
реалізацію Декларації про державний суверенітет України у сфері
зовнішніх зносин» уряду було доручено «спрямувати зусилля на
збереження
безпосередньої
участі
Української
РСР
у
загальноєвропейському процесу та європейських структурах»1.
Розпад СРСР, поява на його руїнах нових, незалежних держав,
поразка комунізму як системи та зникнення блокового протистояння –
усе це на початку 90-х років призвело до виникнення нової
геополітичної ситуації. Перед багатьма державами постала проблема
визначення лінії своєї міжнародної поведінки загалом і на
європейському просторі зокрема. Як і чимало постсоціалістичних
країн,
Україна
дала
зрозуміти,
що
головним
своїм
зовнішньополітичним пріоритетом вона обирає європейський
напрямок2.
У Зверненні Верховної Ради України «До парламентів і народів
світу» від 5 грудня 1991 р. у зв’язку з підтвердженням на референдумі
Акту проголошення незалежності зазначається: «Україна як
європейська держава готова приєднатися до Гельсинкського
заключного акту, Паризької хартії та інших документів НБСЄ»3.
Було очевидним, що розширення участі в європейському
регіональному співробітництві є одним з основних напрямків
зовнішньої політики України. В «Основних напрямках зовнішньої
політики України», схваленої Верховною Радою 2 липня 1993 р.
зазначається: «Зовнішньополітичні зусилля України мають бути
постійно спрямовані на розвиток європейського регіонального
співробітництва в усіх сферах з метою зміцнення своєї державної
незалежності та ефективного забезпечення національних інтересів»4. В
«Основних напрямках» перспективною метою української зовнішньої
політики було визначено «членство України в Європейському
Співтоваристві
(Європейському
Союзі),
а
також
інших
західноєвропейських або загальноєвропейських структурах»5.
Розбудова відносин із європейськими країнами з перших кроків
незалежної України стала одним із пріоритетів її зовнішньої політики.
Особливе місце в ній посіла Франція – країна, що уособлює
сучасний стан. – К., 1997. – С. 460.
1
Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері зовнішніх
зносин: Постанова Верховної Ради Української РСР від 25.12.1990 р. // Україна на
міжнародній арені: Зб. докум. і матеріалів 1986-1990 рр. – К., 1993. – С. 34.
2
Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник /
Л.Ф.Гайдуков та ін. – К., 2001. – С. 571.
3
До парламентарів і народів світу: Звернення Верховної Ради України від
5.12.1991 р. // Україна на міжнародній арені: Зб. докум. і матеріалів 1991-1995 рр. – К.,
1998. – Кн. І. – С. 15.
4
Основні напрямки зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради
України від 2.07.1993 р // Україна на міжнародній арені: Зб. докум. і матеріалів 19911995 рр. – К., 1998. – Кн. І. – С. 44.
5
Про основні напрямки зовнішньої політики України: Постанова Верховної Ради
України // Відомості Верховної Ради України. – К., 1993. – № 37. – Ст. 379. – С. 42.
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європейську цивілізацію, є одним із лідерів інтеграційних процесів у
Європі.
Розбудова українсько-французького співробітництва в 90-х роках
XX ст. формувалася кількома етапами, що визначені наступними
хронологічними межами: Перший етап (1991-1997 рр.) – початковий
період встановлення та розвитку двосторонніх відносин. На другому
етапі (1997-2000 рр.) спостерігалася тенденція до зміцнення сталого
українсько-французького політичного діалогу. Протягом цього періоду
відбулися офіційний візит до Франції Президента України Л.Д. Кучми
(30-31 січня 1997 року); державний візит Президента Франції Ж.
Ширака в Україну (2-4 вересня 1998 року); зустрічі Президента
України Л.Д. Кучми з президентом Ж. Шираком у рамках цілої низки
самітів, форумів тощо.
У 2001-2002 рр. (третій етап) українсько-французькі політичні
відносини не набули належного розвитку і динаміка українськофранцузьких відносин зазнала уповільнення. На це вплинули
екстраполяція Францією на свою зовнішню політику щодо нашої
держави через низку внутрішньополітичних подій в Україні та
проблеми навколо «Кольчуг» тощо.
Четвертий етап (2003-2004 рр.) характеризується певною
активізацією політичного діалогу на високому рівні. У 2003 суттєвий
поштовх українсько-французьким відносинам надала динамізації
двосторонніх зустрічей та візитів (три зустрічі глав держав у рамках
міжнародних заходів, візити до Франції Прем’єр-міністра України,
міністра закордонних справ України, голови Верховної Ради України).
Протягом п’ятого етапу (2004-2005 рр.) українсько-французький
політичний діалог зазнав певного поглиблення, зміцнилося
співробітництво у торговельно-економічній (експорт у Францію за
перше півріччя 2004 р. склав майже 87 млн дол. США, а імпорт –
близько 278 млн дол. США), військовій та військово-технічній сферах.
Спостерігалася тенденція до поліпшення умов діяльності французьких
бізнесменів в Україні (нашу країну було переведено з 7-ї до 6-ї групи
ризиків)1.
Протягом п’ятого етапу пройшла ціла низка візитів та зустрічей з
боку обох сторін, зокрема, 5 лютого 2005 р. президент України
В. Ющенко зустрівся з міністром закордонних справ Франції Мішелем
Барньє; у квітні 2005 візит прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко до
Франції; 22 червня 2005 р. візит президента України В.Ющенка до
Франції; 11 листопада 2005 р. міністр закордонних справ Франції
Філіп Дуст-Блазі відвідав Україну з робочим візитом, а 15 листопада
2005 р. Президент України В. Ющенко прибув з дводенним робочим
візитом до Парижа, де зустрівся з президентом Франції Жаком
Шираком, а також взяв участь в енергетичному форумі тощо2.
1
Довідка: Українсько-французького двостороннього співробітництва // Поточний
архів Другого територіального управління Міністерства закордонних справ України.
2
Там само.
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Окрім цього, протягом даного періоду відбулися значні
демократичні зміни в Україні, відомі у світі як Помаранчева
революція. Франція визнала важливість України як суттєвого фактора
стабільності у регіоні ЦСЄ і в Європі загалом, та підтримала її
європейський вибір, особливо враховуючи ті демократичні зміни, які
відбувалися в Україні. Однак така позиція Франції щодо України
носила здебільшого декларативний характер. Французька сторона не
надала і поки не надає реальної підтримки євроінтеграційним
прагненням нашої держави. На цю тенденцію, яка особливо помітно
простежується протягом останніх років, впливають такі фактори, як
негативне ставлення Франції до розширення ЄС на Схід,
сконцентрованість зовнішньої політики Франції в ЦСЄ на відносинах з
Росією, що впливає на французьку політику стосовно інших країн ЦСЄ
(і України в тому числі); дипломатичне протистояння із США тощо.
На сучасному етапі, незважаючи на конструктивний розвиток
двосторонніх відносин, існує низка різнопланових обставин
(присутність України в Іраку, «новоспечена» влада в Україні, після
відомої у всьому світі Помаранчевої революції, регіональні та
європейські вибори у Франції, проблемні питання, пов’язані з
внутрішніми перетвореннями в Європейському Союзу, зокрема
збільшення кількості членів, ускладнення щодо структурних змін,
прийняття нової Конституції Європейського Союзу тощо), які стали
приводом для певної вичікувальної позиції французької сторони щодо
України.
Початковий
етап
українсько-французьких
відносин
характеризувався певною стриманістю французької сторони у
розгортанні двостороннього співробітництва. У політичних колах
Франції була поширена думка, що національна ідентичність України
залишається слабо вираженою, а сама країна важко знаходить своє
місце на міжнародній арені, залишаючись у зоні "близького
зарубіжжя" Росії, та не має чітких європейських перспектив. Париж
повільно усвідомлював необхідність відокремлення відносин з
Україною від контексту як французько-російських, так і українськоросійських, проводив жорстку позицію щодо політики України в
питаннях ядерного роззброєння.
Хоча, якщо розібратися, дивного в тому, що українсько-французькі
відносини розвивалися не так активно, як хотілося б, нічого немає.
Франція менше потребує утвердження в Україні, ніж Україна –
присутності у Франції. Як результат – дисбаланс у пріоритетах.
Розвиток політичних, економічних стосунків з Францією,
незважаючи на те, що Україна особливо зацікавлена у них і що наше
дипломатичне відомство традиційно направляє в українське
посольство до Парижа свої найкращі дипломатичні кадри, поки що
відбувається не так активно, як цього хотіла б Україна1. На середину
1

Історія України. – Львів, 1996. – С. 445.
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1992 р. у міністерстві закордонних справ, яке на той час очолював
А. Зленко, було понад 200 штатних працівників. Для порівняння
зазначимо, що в подібних Україні за територією і кількістю населення
державах у зовнішньополітичних відомствах працювало значно більше
людей. Так, на початок 1992 р. у центральному апараті Франції
налічувалося загалом – понад 10 тис. працівників. Наприклад,
російське представництво у Франції налічувало 500 представників, а
українське – трьох, які суміщали свої функції з працею в ЮНЕСКО1.
За перші п’ять років існування незалежності ні покійний Франсуа
Міттеран, ні нинішній президент Жак Ширак жодного разу не
відвідали Україну з державним візитом, величезну за своїм
промисловим потенціалом країну Центральної і Східної Європи,
більше займаючись урегулюванням внутрішніх проблем у своїх
колишніх африканських колоніях і безуспішними спробами
перехопити в США роль миротворця на Близькому Сході2. У такій
демонстративній неувазі до України Францію не слід звинувачувати,
просто в неї, мабуть, були зовсім інші зовнішньополітичні інтереси.
Саме ця держава претендує на роль цивілізованого європейського
лідера. У Парижі переконані, що реалізувати накреслені плани Франції
найбільше
заважають
Сполучені
Штати.
Значною
мірою
американофобській Франції необхідна сильна Росія, яка могла б
скласти противагу США. Наслідком такого політичного розрахунку й є
подібність франко-російських позицій щодо ролі ОБСЄ, а також
стосовно Україні і Білорусі, які, на думку французів, вимотують і
послаблюють Росію своїми незрозумілими амбіціями і претензіями3.
Як справедливо підкреслив під час парламентського візиту (квітень
1996 р.) в Парижі Голова Верховної Ради України О. Мороз: «Франція
дивиться на Україну через призму ядерної зброї і чорнобильської
катастрофи: жорсткі вимоги негайного вивозу із країни СС-19 і СС-24
змінилися не менш категоричними вимогами закриття Чорнобильської
станції. Як в першому, так і в другому випадках, Париж майже не
звертає уваги на об’єктивні фінансові складності Української держави,
яка знаходиться в стані перехідної економіки»4.
За 10 років незалежності України президент Франції Жак Ширак
відвідав Київ лише протягом 2-4 вересня 1998 року5. Багато оглядачів
схильні трактувати цей факт як вияв прохолодного, очікувального
1
Єльцов О. Підбір кадрів для МЗС стає дедалі складнішим: Бажаючих стати
дипломатом багато. Але не завжди серед них ті, на кого чекає зовнішньополітичне
відомство // День. – 1997. – 17 січня.
2
Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та
сучасний стан. – К., 1997. – С. 461.
3
Бжезінський З. Велика Шахівниця. Американська першість та її стратегічні
імперативи / Пер. з англ. – Львів; Івано-Франківськ, 2000. – С. 104.
4
Побігай О. „Якщо Франція повернеться обличчям до України, те саме зробить і
Європа” // Демократична Україна. – 1996. – 30 квітня. – С. 3.
5
Ширак про мету візиту до Києва // Голос України. – 1998. – 3 вересня. – С. 1, 3;
Jacque Chirac se rend en Ukraine pour deux jours // La Panorama. – 31.08.1998. – P. 1.
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ставлення офіційного Парижа до Києва. Але тонкощі французької
зовнішньої політики, – річ ще більш витончена, аніж вишуканий ажур
Ейфелевої вежі.
Чому ж так повільно налагоджувалися зв’язки між Францією,
країною яка написала на своєму гербі священні слова: Свобода,
Рівність, Братерство і Україною в новітні часи, коли Україна стала
нарешті незалежною державою?
Щоб зрозуміти та прослідкувати як розвивалися відносини між
нашими державами у період 1991-2005 рр., спробуємо проаналізувати
та систематизувати отримані розрізнені матеріали українськофранцузького співробітництва у політичній галузі та прослідити
наявність, очевидно, різних тенденцій. Внаслідок чого формується ціла
низка негативних та позитивних факторів, що впливають на
співробітництво України та Франції.
Головною відзнакою початкового етапу стало формування міцної
договірно-правової основи двосторонніх відносин та започаткування
співробітництва.
Як свідчать факти з усіх європейських країн Франція не стала
лідером у визнанні незалежності Української держави й її економічній
підтримці. Це підкреслив у своїх працях французький дослідник
Жерар Вільд, "у справі утвердження незалежності Києва Франція
дивним чином була відсутня"1.
Але внаслідок контактів на вищому рівні було створено підґрунтя
для визнання України Французькою Республікою, що було офіційно
здійснено 27 грудня 1991 p.2, як незалежної держави та подальшого
плідного співробітництва у всіх сферах міждержавних відносин. Вже
під час першого візиту міністра закордонних справ Франції до України
Р. Дюма 23-24 січня 1992 р. сторони підписали Протокол про
встановлення дипломатичних відносин між Україною і Французькою
Республікою3, Угоду між Міністром закордонних справ України і
Державним міністром закордонних справ Французької Республіки4 та
Протокол про консультації між Міністерствами закордонних справ
обох держав5.
Серед пріоритетних напрямків співробітництва, визначених
міждержавним Договором про взаєморозуміння та співробітництво
(підписаним 16.06.1992 р. /м. Париж/, набув чинності 19.01.1997 р.)6,
1
Зленко А. Україна і Франція: Діалог і партнерство в ім’я майбутньої Європи //
Діалог. – 2002. – № 2. – С. 9.
2
Відносини Україна – ЄС. Розділ Двостороннє співробітництво, Відносини УкраїнаФранція // http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/847.htm.
3
Зленко A.M. Зібрання чинних міжнародних договорів України / МЗС України. –
Офіц. вид. – К: Видав. Дім "In Юре", 2001. – Т. 2. – Кн. 1: Січень-липень 1992 р. /
Є.В.Корнійчук та ін. (уклад.). – С. 84.
4
Там само. – С. 85.
5
Там само. – С. 87.
6
Договір про взаєморозуміння та співробітництво між Україною та Французькою
Республікою // Відомості Верховної Ради України. – К., 1992. – № 43. – С. 612.
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визначено, що „Україна і Французька Республіка братимуть участь у
побудові мирної та єдиної Європи. З цією метою вони розвиватимуть
своє політичне співробітництво як на двосторонньому, так і
багатосторонньому рівнях. Вони співпрацюватимуть у справі захисту
прав людини і розвитку демократичних цінностей, зокрема, в рамках
компетентних міжнародних організацій. Вони об'єднуватимуть свої
зусилля для сприяння забезпеченню міжнародної безпеки і
попередження конфліктів, а також для гарантування верховенства
міжнародного права”. (Ст. 2); „Україна і Французька Республіка
проводитимуть регулярні консультації на відповідних рівнях з метою
обміну думками щодо двосторонніх відносин, а також з міжнародних
проблем, що становлять взаємний інтерес, зокрема, з фундаментальних
питань, що стосуються безпеки і співробітництва в Європі. З цією
метою за взаємною згодою Сторін організовуватимуться зустрічі на
найвищому рівні. Міністри закордонних справ зустрічатимуться не
менше ніж двічі на рік. Робочі зустрічі між представниками
міністерств закордонних справ проводитимуться в міру необхідності.
Інші члени урядів обох держав зустрічатимуться в разі потреби для
обговорення питань, що становлять взаємний інтерес” (Ст. 3);
„Французька Республіка зобов'язується сприяти розвиткові тісних
зв'язків між Україною та Європейськими співтовариствами.
Зобов'язання, які бере на себе Французька Республіка у двосторонніх
угодах з Україною, знаходяться відповідно до компетенцій
Європейських співтовариств і положень, прийнятими їх органами.
Французька Республіка сприятиме вступу України до Ради Європи,
який вона розглядає як важливий фактор для інтеграції України в
об'єднану Європу” (Ст. 6); „Україна і Французька Республіка
сприятимуть співробітництву між парламентами обох держав. Обидві
Сторони заохочуватимуть також співробітництво на регіональному та
місцевому рівнях, зокрема, поріднення місцевих громад відповідно до
цілей, визначених у цьому Договорі. Сторони також полегшуватимуть
співробітництво між політичними, громадськими та профспілковими
організаціями обох країн” (Ст. 16).
13 червня 1991 р. відбулося урочисте відкриття Генерального
консульства Республіки Франція в Києві (вул. Рейтарська, 39, де і до
сьогодні знаходиться Посольство Франції). Важливість цього заходу в
тому, що в церемонії відкриття взяв участь міністр закордонних справ
Франції Р.Дюма. Він зазначив: „Я вважаю, відносини між Україною і
Францією хороші. Передусім, вони дуже давні, і я також вважаю, що
відкриття Генерального Консульства Франції стане новим поштовхом
до розвитку цих відносин....”1
Наступним кроком співробітництва між нашими державами став
візит Голови Верховної Ради України І.Плюща, який 1-7 лютого
1992 р. прибув до Франції з метою участі в роботі спеціальної сесії
1

Евсіков О. Бон жур, Франціє! // Голос України. – 1991. – 14 червня. – С. 2.
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Парламентської асамблеї Ради Європи, яка проходила у м. Страсбург
(Франція) на рівні делегацій парламентарів країн континенту1.
12 червня 1992 р. у м. Києві відбулася зустріч Президента України
Л.Кравчука з Головою Конституційної Ради Франції Р.Бадентера.
Тема розмови загалом торкалася двох питань: проекту Конвенції
Європейського Суду з питань примирення та арбітражу; роботи над
Конституцією України і формуванням Конституційного Суду.
Стосовно роботи над Конституцією України і формуванням
Конституційного Суду, то за словами Р.Бадентера „Україна може
розраховувати у цьому процесі на допомогу з боку Франції”2. А в
тому, що Франція має неабиякий досвід у підготовці конституцій,
сумніватися не доводиться. Вона пережила три монархії, двох
імператорів і створення п’яти республік. Усього було прийнято 14
конституцій. Навіть існує така точка зору, що Франції притаманні дві
особливості: „вишукана кухня і створення нових конституцій”.
16-17 червня 1992 р. відбувся офіційний візит Президента України
Л.Кравчука у Францію, чим було започатковано діалог на найвищому
рівні між незалежною Україною і Францією. Під час візиту був
підписаний
вищезазначений
міждержавний
Договір
про
взаєморозуміння і співробітництво 16.06.1992 р. /м. Париж/, набув
чинності 19.01.1997 р.)3, який заклав підвалини політико-правових
відносин між обома державами. „Сподіваюся, – підкреслив Л. Кравчук
у своїй заяві, виголошеній одразу після церемонії підписання, – що цей
договір стане тим могутнім коренем, який живитиме все дерево
майбутнього українсько-французького співробітництва, побудованого
на засадах дружби, рівноправності, партнерства і взаємної вигоди. Від
наших спільних зусиль залежатиме, наскільки квітучим і родючим
буде це дерево...”4 В цей час відбулася урочиста церемонія підписання
Україною Паризької Хартії для нової Європи та угоди про створення
Центру міжнародної торгівлі України у Франції.
З 1992 р. створено міцну договірно-правову основу двосторонніх
відносин. Між двома країнами підписано 36 двосторонніх документів,
із них 26 – про співробітництво в економічній, науково-технічній,
культурній та військовій галузях5.
3 лютого 1994 р. Верховна Рада України прийняла рішення щодо
ратифікації Договору про СНО та Лісабонського Протоколу. Франція

1

С. 2.

Голова Верховної Ради України у Франції // Голос України. – 1992. – 4 лютого. –

2

Перед візитом у Францію // Урядовий кур'єр . – 1992. – 12 червня. – С. 7.
Договір про взаєморозуміння та співробітництво між Україною та Французькою
Республікою // Відомості Верховної Ради України. – К., 1992. – № 43. – С. 612.
4
Правденко С. Україна і Франція – основи зближення // Голос України. – 1992. – 19
червня. – С. 2.
5
Дутчак Г. Сучасний стан і перспективи культурного співробітництва між
Україною і Французькою Республікою // Україна і Франція / Діалог. Історія, політика,
економіка. – К., 2002. – 143 с.
3
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висловила своє задоволення стосовно цього рішення, оскільки це стало
великим вкладом у посилення стабільності і безпеки в Європі1.
У травні 1994 р. відбулася досить значна подія – перший візит в
Україну А.Ламассура, уповноваженого міністра з Європейських справ
в уряді Е.Балладюра, під час якого відбулася зустріч з Президентом
України Л.Кравчуком. У ході їхньої розмови було порушено ряд
важливих питань щодо перспектив розвитку українсько-французького
співробітництва і як результат було підписано чотири міждержавні
угоди: дві з них стосуються економічних галузей. У ході переговорів з
урядовими особами нашої держави було приділено увагу Пактові про
стабільність у Європі та нараді з цих питань, а також питанням ядерної
безпеки. Пан Ален Ламассур зазначив, що „його держава дуже хоче
бачити Україну незалежною. Свою політику щодо України Франція,
звичайно, координує із США, державами сімки. Але вона має і власну
позицію в цих питаннях...”2
15 липня 1995 р. відбулася зустріч голови Верховної Ради України
О.Мороза з головою парламентської групи французько-української
дружби Ф.Лесеном. Ф.Лесен запевнив, що Франція добиватиметься
прийняття України до Ради Європи3.
Перший у двосторонніх міжпарламентських контактах візит до
Парижа делегації України, очолюваної О.Морозом, відбувся 28-29
квітня 1996 р. „Ми багато втратили, коли заглядали далеко за океан, а
до сусідньої Франції – країни з якої в нас багато спільного, завітали
тільки тепер...”4, зазначив О.Мороз, – „хочеться сподіватися, що
процес „усвідомлення” ролі України після візиту набере прискорених
обертів. Адже у наших країн є великі можливості розвивати
співробітництво у таких провідних галузях економіки і України, і
Франції, як
літакобудування і суднобудування, енергетика і
транспорт. Як швидко це станеться? Обмін думками в ході візиту
переконує: лише тоді, коли політика Європи і, передусім, Франції
глибоко усвідомлять, що за двадцять років після Гельсинкі світ
невпізнанно змінився і не враховувати це вже не можна. У третє
тисячоліття нашої ери маємо вступити з новими поглядами на
стабільність у світі, з новими гарантіями непорушності людської
злагоди”5.
А вже 1 жовтня 1996 р. у Києві відбулася зустріч з представниками
групи „Франція – Україна” Сенату Франції. Групу французьких
сенаторів, яка перебувала в Україні по лінії міжпарламентських
зв’язків, очолював сенатор, секретар Сенату Франсуа Лесен. Як
1

Франція задоволена // Демократична Україна. – 1994. – 12 лютого. – С. 1.
Носова А. Франція ставить на нашу незалежність, але її понад усе непокоїть ядерна
безпека України // Демократична Україна. – 1994. – 5 травня. – С. 3.
3
Україна-Франція: відносини розвиваються нормально // Народна газета. – 1995. –
квітень. – С. 2.
4
Побігай О. „Якщо Франція повернеться обличчям до України, те саме зробить і
Європа” // Демократична Україна. – 1996. – 30 квітня. – С. 3.
5
Без дистанцій // Голос України. – 1996. – 1 жовтня. – С. 2.
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зазначалося під час зустрічі, „в Україні вже діє понад 70 спільних
підприємств. Французькі бізнесмени активно співпрацюють із
Львівським автозаводом, рядом інших підприємств, зокрема, тих, що
видобувають та оброблюють граніти. Однак, підкреслив Франсуа
Лесен, на міждержавному рівні ця праця ще не набула бажаної
інтенсивності”1.
30-31 січня 1997 р. відбувся офіційний візит у Францію Президента
України Л.Кучми. Окрім переговорів з Ж.Шираком Л.Кучма мав ряд
двосторонніх зустрічей, зокрема, з Головою Національних Зборів
Франції Ф.Сегеном, міністром закордонних справ Е.Шареттом,
міністром-делегатом зовнішніх економічних зв’язків І.Галланом,
головою комісії Національних зборів В.Жіскар д’Естеном,
представниками ділових кіл країни тощо. Ці зустрічі і переговори
засвідчили значний прогрес у поглядах французького політичного
керівництва на роль Української держави у Східній Європі, на її
геополітичне становище і, що найголовніше, на її роль як чинника
стабільності на європейському континенті. Сторони погодилися
створити змішану українсько-французьку міжурядову комісію з
питань торговельно-економічного співробітництва. Президент Франції
висловив готовність сприяти французьким інвестиціям в Україну,
вважаючи, що нинішній їх обсяг не відповідає можливостям двох
держав. Він також висловив впевненість у продовженні фінансування
ЄБРР будівництва енергоблоків на Хмельницькій та Рівненській АЕС
як компенсуючих потужностей при закритті АЕС2.
У липні та у жовтні 1997 р. відбулася зустріч Президента України
Л.Кучми з президентом Франції Ж.Шираком у рамках Мадридського
саміту НАТО та саміту Ради Європи3.
У 1998 р. Франція бере курс на модернізацію французькоукраїнських відносин, що було підтверджено спочатку офіційним
візитом 23 липня 1998 р. в Україну міністра закордонних справ
Французької Республіки Ю.Ведріна, а потім першим державним
візитом президента Франції Ж.Ширака в Україну у вересні 1998 р.
Під час візиту міністра закордонних справ Французької Республіки
Ю.Ведріна були порушені питання інвестування України, створення
АН-70, проблеми Чорнобильської АЕС. Французький міністр
відзначив важливість геополітичного положення нашої держави.
„Коли ми замислюємося над питанням європейської безпеки,
думається, мусимо обговорювати його, і з Україною”4, – заявив
Ю.Ведрін.
Нарешті, 2-4 вересня 1998 р. відбувся перший державний візит
президента Франції Ж.Ширака в Україну. Ж.Ширак мав переговори з
1

Там само.
Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та
сучасний стан. – К., 1997. – С. 464.
3
Кучерів В. А до нас приїде Жак Ширак // Голос України. – 1997. – 18 жовтня. – С. 5.
4
Почувайтеся у Європі, як удома // Голос України. – 1998. – 25 липня. – С. 1.
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Президентом України Л.Кучмою, під час яких було обговорено низку
питань різного характеру. Ж.Ширак виступив перед студентами і
викладачами Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Було підписано чотири міжвідомчі угоди. Сам президент
Франції так визначив мету свого приїзду: „висловити пошану та
підтримку українському народові; продемонструвати підтримку зусиль
України, спрямованих на утвердження незалежності й територіальної
цілісності, волі, йти шляхом демократії, побудови правової держави і
провадження реформ заради інтеграції у сучасний світ; заявити, що в
Європі добре чують те, що говорить Україна, іншими словами, Жак
Ширак ще раз наголосив, що в Європі вважають Україну
європейською державою, яка може і має впливати на побудову нової
системи безпеки на континенті; заявити, передусім, молоді України,
що „вона має своє місце у Європі”, дати поштовх до розвитку
двосторонніх відносин, передусім економічних...”1 Жак Ширак
зазначив: „У нас є багато секторів економіки, вільних для
співробітництва, а саме: енергетика, зв’язок, ядерна енергетика,
космос, аеронавтика, харчова промисловість та інші”2. Підсумки візиту
президента Франції в Україну засвідчили визнання французьким
політичним керівництвом важливої ролі України в сучасних світових
процесах і розуміння необхідності надання активної допомоги курсу
демократичних і ринкових реформ Президента України Леоніда
Кучми.
В березні 1999 р. з трихденним робочим візитом у Франції
перебував український прем’єр-міністр В.Пустовойтенко, який мав
зустріч із французьким прем’єр-міністром Л.Жоспеном. Основна мета
візиту полягала у закріпленні позитивних тенденцій двостороннього
співробітництва у всіх напрямках. „Сьогодні слід активніше розвивати
зовнішньоекономічну складову”3, – заявив В. Пустовойтенко
підсумовуючи результати переговорів, які він провів зі своїм
французьким колегою Л.Жоспеном. Переговори тривали вдвічі довше
від запланованого протоколом. Відповідаючи на запитання
журналістів, глава українського уряду був явно задоволений
результатами й оцінив їх „як дуже успішні”. „Ми обговорили увесь
спектр як політичних, так і економічних питань”4.
21 квітня 1999 р. до м. Києва прибула парламентська делегація
Сенату Французької Республіки на чолі з його головою К.Понселє. Під
час перебування у м. Києві Голови Сенату Франції Крістіана Понселе
1
Пюиссан Є. Візит Президента Франції Жака Ширака до України // Зовнішня
торгівля. – 1998. – № 4. – С. 20, 22; Jacque Chirac à Kiev pour soutenir les efforts
d’intégration de L’Ukraine // Les Echos. – 1998. – 3.09. – P. 6; Giulbert P. Chirac veut arrimer
L’Ukraine a L’Europe // Le Monde doplomatique. – 1998. – 4.09. – P. 5.
2
Ширак про мету візиту до Києва // Голос України. – 1998. – 3 вересня. – С. 1, 3;
Claire T. Jacques Chirac assure L’Ukraine de son soutien // Le Monde. – 1998. – 5.09. – P. 2.
3
Осипенко Р. Переговори в Парижі були успішними // Урядовий кур'єр. – 1999. – 31
березня. – С. 3.
4
Там само.
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відбулися його переговори з президентом, прем’єр–міністром і
головою парламенту України. Основною темою зустрічі з Л. Кучмою
стали питання врегулювання балканської кризи та закриття ЧАЕС. Пан
Понселе наголосив „що цей візит – його перша закордонна поїздка як
голови верховної палати парламенту Франції”1.
7 грудня 1999 р. Президент України Л.Кучма здійснив черговий
робочий візит у Францію, де зустрівся з президентом Франції
Ж.Шираком, генеральним директором ЮНЕСКО К.Мауцорою,
керівниками провідних компаній та банків. Спектр питань, порушених
у ході переговорів, включав обговорення Стратегії Євросоюзу щодо
України, яку мають ухвалити у Гельсинкі. Париж підтримує прагнення
України інтегруватися в ЄС. Було прийнято рішення про проведення у
січні 2000 р. у Києві українсько-французького форуму, на якому
будуть детально розглянуті перспективи подальшого співробітництва
обох країн2.
Голова Верховної Ради України І.Плющ 9 березня 2000 р. прийняв
Надзвичайного і Повноважного Посла Французької Республіки
П.Фіескі. Як зазначив посол Франції, „мені надзвичайно приємно, що
моя перша офіційна зустріч з І. Плющем, як Головою Верховної Ради,
відбувається саме 9 березня – у день народження Т.Шевченка. Ідеї, які
він пропагував, мають, безперечно, історичне значення”3, „за майже
140 років, що минули від смерті Т. Шевченка, – вважає І. Плющ, – ми
не тільки не змогли реалізувати те, що він пропагував, а й не
усвідомили це у повному обсязі...”4 Під час зустрічі Паскаль Фієскі
повторив слова, сказані президентом Франції Ж. Шираком у Києві:
„Франція бажає бачити Україну вільною, сильною та квітучою...”5
6-10 липня 2000 р. група членів депутатської групи дружби
“Україна–Франція” Верховної Ради України перебувала з візитом у
Франції6.
14-16 вересня 2000 р. Президент України Л.Кучма відвідав Париж,
де проходив черговий саміт „Україна – ЄС”. У програмі перебування
президента в Парижі значне місце відводилося й двостороннім
переговорам з керівництвом Франції. Президенти обох країн
обговорили проблеми безпеки, а також грузинсько-абхазький
конфлікт, ситуацію в Придністров’ї і на Балканах. Французький
президент вважає, що Україна має відігравати помітну роль у
врегулюванні конфлікту на Балканах. Під час офіційного обіду, який
давав Ж. Ширак, Л. Кучма зазначив, що „...інтеграція в ЄС –

1
2

С. 3.

Друзі. Хоч і суперники у футболі // Голос України. – 1999. – 23 квітня. – С. 1.
В Париже президента Украины приняли тепло // Сегодня. – 1999. – 7 декабря. –

3

Альтернативи демократії немає // Голос України. – 2000. – 10 березня. – С. 1.
Там само.
Там само.
6
Ефективність доведуть результати // Голос України. – 2000. – 18 липня. – С. 1.
4
5
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стратегічна мета України і ми бачимо у Франції партнера, який може
реалізувати цей план...”1
5 грудня 2001 р. відбувся День України в Національних зборах
Франції, організований за ініціативи голови групи дружби “Франція–
Україна” А.Барро. 17 грудня 2001 р. у Верховній Раді України було
прийнято рішення, що в 2002 р., один з пленарних днів буде
оголошено Днем Франції. Це стало
відповіддю українського
парламенту на проведений 5 грудня 2001 р. Дня України у
французькому законодавчому органі. Така подія відбулася вперше в
історії французького парламенту. Така подія має відбутися вперше в
історії українського парламенту. Для України Франція є однією з
ключових держав на європейському континенті. Проведення Дня
України у французькому парламенті стало свідченням поваги до нашої
держави і нового, більш вищого рівня міжпарламентських відносин.
Як відомо, Франція сприяє прагненню нашої держави отримати статус
запрошеного гостя до Конференції Комітетів з питань європейської
інтеграції європейських парламентів. Ця впливова організація засідає
двічі на рік і розглядає питання гармонізації законодавства країн
Європейського союзу та кандидатів на членство у ЄС. Для
українського парламенту цей орган є надзвичайно важливим.
Керівник групи «Франція – Україна» французького Сенату
П.Желяр звернув увагу на однаковість підходів обох держав до ряду
питань у міжнародних організаціях, зокрема, Раді Європи. Він
погодився, що Франція має «бути поруч з Україною» у такому
важливому питанні як євроінтеграція, і висловив сподівання, що
оновлені склади парламентів зможуть надати нового імпульсу
українсько-французьким міжпарламентським відносинам2.
29 січня 2002 р. на адресу Президента України Л. Кучми надійшов
лист від президента Французької Республіки Ж. Ширака з нагоди
десятої річниці встановлення дипломатичних відносин між двома
країнами. Президент Франції висловив задоволення щодо активного
співробітництва між нашими країнами протягом цих десяти років, що
базувалися на довірі та взаємному інтересі. „Франція особливо вдячна
Україні за її внесок у регіональну стабільність та рішучу підтримку
боротьби проти міжнародного тероризму”3, – зазначив Ж. Ширак. Під
час саміту ЄС у Афінах 18 квітня 2003 р., Леонід Кучма мав
можливість у рамках цієї зустрічі мати розмову з президентом
Французької Республіки. В свою чергу, Жак Ширак зазначив, що

1
Леонид Кучма и Жак Ширак обсудили проблемы интеграции Украины в
Европейское Сообщество и ситуацию в горячих точках // Факты. – 2000. – 16 сентября. –
С. 2.
2
Марчук О. У відповідь на проведений у французькому парламенті день України
Верховна Рада проведе день Франції у Верховній Раді // Новини України. – 2001. – 17
грудня. – С. 3.
3
Лист від Жака Ширака // Урядовий кур'єр. – 2002. – 30 січня. – С. 3.
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„Франція буде підтримувати лінію України на отримання
асоційованого членства у ЄС ”1.
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко 22
вересня 2004 р. запропонував Франції активізувати політичний діалог з
Україною, що, на його переконання, дало б важливий імпульс
всебічному розвитку українсько-французького партнерства. Як
повідомляв прес-секретар МЗС України Маркіян Лубківський, про це
К.Грищенко сказав під час зустрічі зі своїм французьким колегою
Мішелем Барньє у Нью-Йорку у рамках участі в загальних дебатах 59-ї
сесії Генеральної Асамблеї ООН. К.Грищенко і М.Барньє обговорили
актуальні питання українсько-французького співробітництва та
розвитку відносин між Україною та ЄС у контексті політики сусідства.
У ході зустрічі міністри закордонних справ України та Франції також
обмінялися думками щодо сучасних інтеграційних процесів на
Європейському континенті2.
Президент Франції Жак Ширак 6 січня 2005 р. привітав Віктора
Ющенка з перемогою на виборах в Україні, вітаючи в його особі
"перемогу демократії та верховенства закону". "Я дуже щасливий
надіслати Вам мої найтепліші і найщиріші поздоровлення. Прийміть
запевнення, що Франція оцінила важливість виборів 26 грудня – як для
України, так і для Європи. Я сподіваюся, що ці вибори продовжить
посилення зв'язків всіх народів нашого континенту"3, – йдеться в
посланні Жака Ширака. "Поза вашою особистою перемогою, я
салютую перемозі демократії та верховенству закону, згідно з
прагненнями українського народу, так сильно та в мирний спосіб
висловлених останніми кількома тижнями"4, – пише президент Ширак,
додаючи: "Я віддаю належне вашій мужності та налаштованості, які
дозволили Вам подолати труднощі та досягти перемоги"5.
Як зазначив, французький міністр Мішель Барньє: «у Франції із
захопленням спостерігали за демократичними процесами, що
відбулися нещодавно в Україні»6. В свою чергу, заступник директора
Французького інституту міжнародних відносин у Парижі Домінік
Мойсі зазначив: «Україна – особливо нині – продемонструвала свою
відданість демократії, вона також має продемонструвати свої
економічні можливості. Якщо завтра Україна досягне того, чого
досягнула Польща – членство України буде великим позитивом для
самої Європи»7.

1
Шеремета Е. Леонид Кучма: Украина не заинтересована в форсировании вопроса
о ее членстве в Евросоюзе // Факты. – 2003. – 18 апреля. – С. 2.
2
Новини МЗС України // http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/847.htm.
3
BBC Ukrainian. – the 7th of January 2005 // http:www.bbcnews.com ua.
4
Там само.
5
Там само.
6
BBC news., 6 th of February 2005 // http:www.bbcnews.com ua.
7
Домінік Мойсі про позицію Франції щодо України // Кореспондент. – 2005. – 6
лютого.
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Президент України Віктор Ющенко 5 лютого 2005 року зустрівся з
міністром закордонних справ Франції Мішелем Барньє. На зустрічі
також були присутні Державний секретар Адміністрації Президента
Олександр Зінченко та міністр закордонних справ України Борис
Тарасюк. Сторони обговорили питання розвитку двосторонніх
стосунків між Францією та Україною і тему євроінтеграції України та
висловилися за поглиблення співпраці між країнами. У ході зустрічі
сторони наголосили на необхідності активізації торгово-економічної
співпраці, співробітництва в енергетичній та транспортній галузях,
торкнулися питань сфери культури та реалізації освітніх програм. У
розмові також порушувалося питання пом'якшення візового режиму
між країнами, зокрема, для студентів. "Ми маємо колосальний
потенціал, але до сьогодні був брак політичного діалогу між
країнами"1, – сказав Президент України, підкресливши, що Україна
розглядає Францію як надзвичайно важливого партнера. Глава
Української держави наголосив, що хотів би, аби українськофранцузькі стосунки "наповнилися новим змістом". У свою чергу
міністр закордонних справ Франції побажав успіхів "у тих великих
починаннях, які сьогодні задекларувала українська влада". Він також
підкреслив у розмові, що у Франції із захопленням спостерігали за
тими демократичними процесами, які відбувалися в Україні. Віктор
Ющенко передав запрошення президенту Франції Жаку Шираку у
зручний для нього час відвідати Україну2.
Відбулися також переговори міністра закордонних справ України
Бориса Тарасюка з міністром закордонних справ Франції Мішелем
Барньє. Чільне місце на переговорах зайняли питання поглиблення
українсько-французьких відносин, зокрема шляхи інтенсифікації
політичного діалогу на всіх рівнях, пожвавлення двосторонньої
торгівлі та інвестиційного співробітництва, культурного та освітнього
обміну, взаємодії у консульській сфері. Відбувся також обмін думками
щодо реалізації курсу на європейську інтеграцію, проголошеного
Президентом України Віктором Ющенком. Як підкреслив Б.Тарасюк,
співпраця України і Франції на інтеграційному напрямі має сприяти
зближенню нашої країни з Європейським Союзом, створювати умови
для приведення всіх сфер політичного й економічного життя в Україні
до європейських норм і стандартів. Окрему увагу міністри
закордонних справ приділили питанням взаємодії України і Франції в
галузі європейської та міжнародної безпеки3.
Під час візиту Президента України до Франції 22 червня 2005 р.,
коли президенти вирішили активізувати розвиток відносин між двома
країнами, було домовлено, що основні напрями двостороннього
1

Новини МЗС України // http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/847.htm.
Там само.
Дорожня карта українсько-французьких відносин (11 листопада 2005 р.) //
Департамент Діловодства та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України. –
№ 65029/0/1-05 від 9 грудня 2005 р.
2
3
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співробітництва буде викладено у «Дорожній карті українськофранцузьких відносин»1.
Віктор Ющенко повідомив журналістам, що на переговорах
пощастило обговорити в конструктивній, дружній атмосфері
практично весь спектр питань двосторонніх відносин. Зокрема,
президенти розмовляли про співробітництво в енергетичній сфері,
торкаючись теми газу, нафти, електроенергетики, ядерної енергетики.
На зустрічі вони також обговорили український план врегулювання
придністровського конфлікту, який підтримала французька сторона. За
словами глави Української держави, на переговорах досягли
взаєморозуміння з питань спрощення візового режиму для українських
журналістів, студентів, бізнесменів і діячів культури. Глави держав
також домовилися про те, що Франція надасть Україні технічну
допомогу у вигляді фахівців і радників з адміністративної й аграрної
реформ і з адаптації українського законодавства до норм
Європейського Союзу2.
11 листопада 2005 р. міністр закордонних справ Франції Філіп
Дуст-Блазі відвідав Україну з робочим візитом. Главу французького
зовнішньополітичного відомства, який прибув до нашої країни на
доручення президента Франції Ж.Ширака, прийняли Президент
України В.А.Ющенко та Прем’єр-міністр Ю.І.Єхануров3. Б.І.Тарасюк
та Ф.Дуст-Блазі підписали „дорожню карту українсько-французьких
відносин”4 – план українсько-французького співробітництва. Сторони
будуть спрямовувати свої зусилля на реалізацію таких пріоритетів, як
інтенсифікація політичного діалогу (розділ І); підтримка Францією
реформ з метою зближення між Україною і ЄС (розділ ІІ); посилення
економічного співробітництва (розділ ІІІ); співробітництво в галузі
безпеки й оборони (розділ IV); співробітництво в галузі юстиції і
внутрішніх справ ( розділ V); і, нарешті, культурне, наукове і технічне
співробітництво (розділ VI)5.
Розділ I Дорожньої карти українсько-французьких відносин
присвячений „Інтенсифікації політичного діалогу”. Серед пунктів
вищезазначеного розділу передбачено: “Двосторонній політичний
діалог буде інтенсифіковано на всіх рівнях, зокрема, шляхом:
обміну візитами міністрів закордонних справ;
контактів у рамках важливих міжнародних форумів (ООН, РЄ,
НАТО, ОБСЄ тощо);
консультації на рівні керівництва міністерств закордонних справ,
зокрема Першого заступника міністра і Генерального секретаря та
1

Там само.
Ющенко зустрівся з Шираком // http://www.korrespondent.net.
Прес-служба Президента України Віктора Ющенка // http://www.president.gov.ua.
4
Дорожня карта українсько-французьких відносин (11 листопада 2005 р.). – К.:
Департамент Діловодства та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України. –
№ 65029/0/1-05 від 9 грудня 2005.
5
Там само.
2
3
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керівників територіальних департаментів (на щорічній основі), а також
на рівні керівників департаментів зі стратегічних питань і питань
безпеки, європейського співробітництва, консульських питань,
історико-архівних підрозділів, аналізу і планування; переїзд
Посольства Франції в Україні до нового будинку за сприяння органів
влади України;

активізація міжпарламентських обмінів та співробітництва на рівні
регіонів і міст, зокрема на основі вже існуючих зв'язків між Києвом і
Тулузою, Львовом і Ліоном, Одесою і Марселем, Харковом і Ліллем,
Донецьком і Метцом, Чернівцями і Діжоном тощо”1.
15 листопада 2005 р. Президент України Вiктор Ющенко прибув з
дводенним робочим вiзитом до Парижа, де зустрiвся з президентом
Францiї Жаком Шираком, а також взяв участь в енергетичному форумi.
Підсумовуючи результати візиту, В.Ющенко наголосив, що президенти
«поставили крапку» щодо короткострокових перспектив реалізації Плану
дій українсько-французького співробітництва, підписаного міністрами
закордонних справ України та Франції2.
Розглядаючи
широкий
спектр
українсько-французького
співробітництва можна з певністю зазначити, що синусоїда українськофранцузьких відносин пройшла через різні періоди: від ейфорії – до
застою і повного штилю. Не завжди барометр наших зв’язків вказував на
точний прогноз.
Оцінка геополітичного місця України на європейському континенті,
еволюція економічної та політичної ситуації в середині країни, а також
"російський чинник" на сьогодні залишаються головними факторами
формування політики Франції щодо України.
Зміцнення політичного діалогу та поглиблення широкопланового
взаємовигідного співробітництва з Францією відносяться до пріоритетних
інтересів України і мають займати ключове місце в європейській стратегії
України. Це визначається низкою взаємодоповнюючих факторів. Поперше, Франція є однією із провідних світових держав, лідером
європейського інтеграційного процесу. Її політичний, дипломатичний,
військовий, економічний, науково-технічний та культурний потенціал дає
змогу активно впливати як на глобальні світові процеси, так і на розвиток
ситуації в Європі, євроатлантичній зоні, а також на пострадянському
просторі – основних геостратегічних зонах, у яких реалізуються життєві
інтереси України. По-друге, Україна зацікавлена в закріпленні та
матеріалізації тієї політичної підтримки, яку останніми роками надає
французьке керівництво нашій державі у здійсненні глибоких економічних
і політичних реформ, реалізації європейського вибору України та розвитку
її співробітництва з європейськими і міжнародними економічними та
фінансовими структурами. По-третє, широке співпадіння або близькість
підходів України і Франції до основних глобальних та регіональних
проблем дають можливість для подальшого нарощування політичного
1
Дорожня карта українсько-французьких відносин (11 листопада 2005 р.) //
Департамент Діловодства та моніторингу Секретаріату Кабінету Міністрів України. – №
65029/0/1-05 від 9 грудня 2005 р.
2
Ющенко зустрівся з Шираком // http://www.korrespondent.net.
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діалогу та плідного співробітництва з метою реалізації основних інтересів
України на міжнародній арені, насамперед на європейському напрямі.
Існуючі механізми підтримання діалогу та співробітництва в
політичній сфері, зустрічі на найвищому рівні, політичні консультації на
рівні міністрів і заступників міністрів закордонних справ, начальників
управлінь МЗС дали змогу суттєво розширити зону взаємних інтересів та
взаємодії як на глобальному, так і на регіональних рівнях. Подальше
зміцнення механізму політичного діалогу потребує закріплення
регулярності в проведенні політичних консультацій на рівні міністрів
закордонних
справ;
поширення
регулярних
міжміністерських
консультацій на інші департаменти й управління, зокрема на головне
управління міжнародного співробітництва і розвитку МЗС Франції
(культура, освіта, наука і дослідження), консульські управління та
відповідні структури політичного аналізу та прогнозування; проведення на
регулярній основі робочих тематичних семінарів МЗС обох країн;
налагодження постійного обміну інформацією між міністерствами,
посольствами в Парижі і Києві, а також представниками при ООН, ОБСЄ,
Раді Європи та Європейському Союзі; підготовка спільних ініціатив з
актуальних проблем міжнародного життя; стажування та обмін місіями
дипломатів.
Пріоритетними
напрямами
розвитку
українсько-французьких
відносин у політичній сфері є:
нарощування взаєморозуміння та взаємодії між Україною та Францією
у стратегічно важливих сферах міжнародного життя: міжнародна та
європейська безпека, стратегічна стабільність, проблеми роззброєння та
нерозповсюдження, становлення багатополюсного світу, реорганізація та
посилення інститутів багатостороннього та міжнародного регулювання
міжнародних відносин тощо;
поглиблення співробітництва та розвиток механізмів постійного
діалогу в рамках багатосторонньої дипломатії насамперед в рамках ООН.
Узгодження та вироблення спільних підходів щодо реформування ООН та
РБ ООН, зміцнення ролі та авторитету ООН, миротворчого потенціалу
Організації, а також конкретних питань порядку денного роботи Ради
Безпеки та діяльності ООН;
продовження взаємовигідного співробітництва з Францією в рамках
Ради Безпеки, враховуючи існуючий баланс сил в РБ ООН, при якому з
більшості ключових питань стратегічні партнери України і постійні члени
цього органу – Росія і США – займають протилежні або суттєво відмінні
позиції, та “особливу” і більш збалансовану позицію Франції, яка
переважно є близькою або співпадає з інтересами нашої держави, а також
зацікавленість Франції мати в РБ такого союзника, як Україна;
вироблення спільних позицій та поглиблення співробітництва у
питаннях врегулювання кризових ситуацій, зокрема на теренах
колишнього СРСР. Використання і примноження позитивного досвіду
взаємодії України і Франції в рамках миротворчих операцій. Врахування
зацікавленості Франції в посиленні ролі України у процесах врегулювання
конфліктів у Придністоров’ї та Абхазії, проведення відповідних
консультацій та проробка можливих спільних ініціатив;
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розбудова людського та громадянсько-суспільного виміру відносин
між Україною та Францією, що має сприяти становленню та зміцненню в
Україні громадянського суспільства, здатного інтегруватися в сучасну
європейську цивілізацію. Політична та організаційна підтримка з боку
владних структур України діяльності Українсько-французького форуму як
інструменту народної дипломатії;
поглиблення міжпарламентського виміру українсько-французьких
відносин. Закріплення практики обміну візитами, парламентськими
делегаціями. Обмін досвідом у діяльності та реформуванні законодавчих
гілок влади двох країн, налагодження співробітництва в рамках
міжнародних парламентських структур, зокрема в ПАРЄ;
забезпечення подальшої підтримки з боку Франції намагань України
отримати статус спостерігача в Міжнародній організації франкофонії.
Проведення ретельної організаційної та підготовчої роботи, значне
поширення вивчення та використання французької мови, зокрема
представниками України в міжнародних організаціях та на міжнародних
форумах;
розширення та поглиблення двостороннього науково-політичного
діалогу з проблем європейської безпеки та європейського будівництва.
Подальше залучення до цього діалогу провідних українських і
французьких науково-дослідних центрів, університетів, громадських
організацій, організація міжнародних конференцій, науково-практичних
семінарів, круглих столів, а також проведення спільних досліджень і
підготовки публікацій тощо1.
Враховуючи вищенаведене, сьогодні є всі підстави констатувати, що
наші двосторонні відносини набувають динамізму в усіх напрямках.
Політичні контакти між представниками наших держав на різних рівнях
набули більш прагматичного та передбачувального характеру. Значно
розширився зміст українсько-французького діалогу, який нині
обмежується не тільки поглибленим розглядом питань двостороннього
характеру, а й переходить у площину обговорення європейського й
загальнолюдського виміру.
На сьогодні однією з основних задач та перспектив українськофранцузького співробітництва є поступове доведення відносин до
стандартів, що існують між Францією та її партнерами по Європейському
Союзу. Ми розуміємо, що це лише перспектива, яка вимагатиме
надзвичайно серйозної і наполегливої роботи, а також певного часу.
Певним підґрунтям для цього є те, що позиції Франції та України щодо
майбутнього європейського континенту, трансформації європейських та
євроатлантичних структур, поглядів на нову архітектуру безпеки
співпадають.

1
Довідка: Пропозиції та концепції співробітництва України з Францією // Поточний
архів Посольства України у Франції.
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УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Ключковська І.М., Заячук Ю.Д. (Львів)
НАВЧАЛЬНІ УКРАЇНОЗНАВЧІ
СТУДІЇ В ЄВРОПІ ТА ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ:
ЕВОЛЮЦІЯ І СЬОГОДЕННЯ
У статті прослідковано становлення, еволюція і сучасний стан
українознавчих освітніх студій в університетах країн Європи та
Північної Америки, проаналізовано їх відмінності, тенденції, роль та
функції.
Проблема української етнічності, як і етнічності дуже багатьох
народів світу, не обмежується історичними і географічними рамками
батьківської землі. Значна кількість українців внаслідок складних і
неоднозначних процесів розвитку українського етносу в різний час, та,
на жаль, і сьогодні, покидала рідні землі й емігрувала за кордон.
Протягом багатьох десятиріч українські поселення виникали в
Північній і Південній Америці, Європі, Австралії, Сибіру, на Далекому
Сході тощо. Загалом більш-менш значні осередки перебування
українців є на різних континентах, у понад 50 країнах, де проживає, за
оцінками, до 20 мільйонів вихідців з України та їхніх нащадків1. Такий
складний феномен, як еміграційні процеси з українських земель, має
різні аспекти. Дане дослідження присвячено освітньому аспекту і має
на меті прослідкувати розвиток українознавчих освітніх студій у
країнах Європи і Північної Америки, показати їх сучасний стан,
відмінності та тенденції.

1
Заставний Ф.Д. Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах).
– Львів: Світ, 1991. – 120 с; Ukraine and Ukrainians throughout the world: a demographic
and sociological guide to the Homeland and its Diaspora / Ed. by A. Pawliczko. – Toronto;
Buffalo; London: University of Toronto press, 1994. – 508 p.
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Історично Україна пережила кілька хвиль еміграційного руху:
перша хвиля (наприкінці XIX ст. – до Першої світової війни) мала
своїм наслідком масові переселення до СІЛА, Канади, країн
Латинської Америки; друга хвиля еміграційного потоку з українських
земель припадає на період між світовими війнами й охоплює як
північноамериканський, так і європейський напрями; третя, що
складалася переважно з "переміщених осіб", які продовжили еміграцію
за океан, – це повоєнний період. Зараз, з часу ствердження державної
незалежності України у 1991 р., маємо, очевидно, підстави говорити
про формування четвертої еміграційної хвилі з України. І кожен з цих
періодів характеризувався, крім іншого, помітною освітньою
діяльністю українських переселенців. За умови відсутності державної
незалежності країни, а тим більше – проживання людей на чужих
територіях, саме освіта виступає дуже потужним засобом збереження
своєї культури і національної ідентичності.
Як зазначає у своїх дослідженнях П. Магочий, самозбережувальна
функція освіти для бездержавних національностей, до яких дуже
тривалий час належали українці, реалізується на двох рівнях: поперше, передача мови якнайбільшій кількості членів групи, щоб
забезпечити збереження історичної пам'яті; по-друге, виховання нових
кадрів провідників, тобто інтелігенції, яка б виконувала завдання
передачі національної культури майбутнім поколінням. Завдання
першого рівня виконуються в початкових і середніх школах, де
впроваджується навчання рідною мовою. Завдання другого рівня
виконуються в педагогічних інститутах і університетах1. Роль вищих
навчальних інституцій – надати різнобічну підтримку спільноті,
сприяти збереженню рідної мови і культури, традицій та звичаїв,
готувати викладацькі кадри тощо. У цій роботі ми зупинимося
детальніше саме на другому рівні – прослідкуємо лінію становлення,
тенденції, сучасний стан вищої українознавчої освіти в країнах Європи
та Північної Америки і зробимо спробу порівняльного аналізу.
Формування інституцій українознавчої вищої освіти за межами
України розпочалося в Західній Європі у період міжвоєнної еміграції
(зазначимо, що, як побачимо пізніше, спостерігається певна
закономірність у питанні щодо країн, де діяли українські центри
вищої освіти у міжвоєнний період і тих, де діють українознавчі
підрозділи у державних університетах на даний час). Першою такою
інституцією став Український вільний університет (УВУ), який було
відкрито у Відні в січні 1921 р. Ідея його заснування та її реалізація
тісно пов'язані з діяльністю видатних діячів української інтелігенції,
які знайшли притулок у столиці Австрії, де на той час не було жодних
обмежень на політичну і партійну діяльність, перенесену сюди з
України. До столиці Австрії приїхав М. Грушевський зі своїми
1
Маґочий П.Р. Національні культури і університетські катедри: інавгураційна лекція
22 жовтня 1980. – Торонто: Торонтський університет, 1980. – 24 с.
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соратниками. Відома постать до певної міри сама по собі вже є
фактором організації культурно-освітнього життя. Базою діяльності
цієї групи стали засновані за сприяння М. Грушевського Український
соціологічний інститут і неперіодичний збірник "Борітеся – поборете".
Значну частину політичної еміграції в столиці Австрії становили
представники української наукової інтелігенції – проф. О. Колесса, Д.
Антонович, С. Дністрянський, С. Рудницький. Розпочалася праця
Союзу українських журналістів і письменників на чолі з В. Кушніром
та Товариства прихильників освіти – голова С. Дністрянський. Саме з
цього осередку і вийшла ідея заснувати у Відні Український вільний
університет1.
Хоча УВУ у Відні проіснував недовго – трохи більше півроку, це
був вагомий початок. У зв'язку з певними політичними й
організаційними причинами у другій половині 1921 р. почався відплив
української політичної еміграції й науковців з Австрії до
Чехословаччини. Туди ж – з Відня до Праги – був перенесений і УВУ,
що розпочав діяльність у Празі з жовтня 1921 р. Український вільний
університет одержував фінансову підтримку від чехословацького
уряду й утримував тісні зв'язки з Карловим університетом, за взірцем
якого він був організований. У своєму розквіті (1922-1923) УВУ мав
близько 900 студентів і 80 викладачів (на початку його діяльності
університет мав лише 90 студентів). В університеті була щонайменше
одна кафедра з кожної українознавчої дисципліни. Так, наприклад,
кафедрою української мови керували такі видатні вчені того часу, як
Степан Смаль-Стоцький, Олександр Колеса і Василь Сімович;
української літератури – Леонід Білецький і Дмитро Чижевський;
історії – Дмитро Дорошенко, Борис Крупницький; економічної історії –
Олександр Мицюк; теорії права – Оленсандр Яковлів; географії –
Степан Рудницький; археології – Іван Борковський; історії
українського мистецтва – Дмитро Антонович та Володимир
Залозецький2. УВУ в Празі проіснував до кінця Другої світової війни і
був ліквідований у 1945 р. з приходом Червоної Армії.
Поряд з УВУ в Чехословаччині були відкриті також два інших
вищих навчальних заклади: в травні 1922 р. – Українська господарська
академія в Подєбрадах, а в липні 1923 р. – Український педагогічний
інститут імені М. Драгоманова в Празі, після чого у цій країні
сконцентрувалися найосвіченіші українські емігранти, у тому числі з
країн початкового перебування. В результаті на 1 вересня 1923 р. у
вищих українознавчих інституціях у Чехословаччині налічувалося
1360 українських студентів3.
1
Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і
соціально-політичне явище. – К., 1994. – С. 27.
2
Маґочий П.Р. Національні культури і університетські катедри: інавгураційна лекція
22 жовтня 1980. – Торонто: Торонтський університет, 1980. – С. 16.
3
Трощинський В.П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і
соціально-політичне явище. – К., 1994. – С. 29.
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Крім Чехословаччини, українські гуманітарні дисципліни в
міжвоєнному періоді до певної міри підтримували також університети
Польщі і Німеччини.
У Польщі важливими центрами української науки стали
університети Кракова й Варшави. У Кракові українську історію,
мову та літературу викладали такі видатні вчені як професор кафедри
історії Сходу Степан Томасівський (1928-1930), професор східнослов'я
нської філології Іван Зілинський (1931-1939) і професор
східнослов'янської літератури Богдан Лепкий (1930-1939). У
Варшавському університеті українська історія і мова були головними
об'єктами досліджень Мирона Кордуби і Романа Смаль-Стоцького.
У Німеччині при Берлінському університеті в 1926 р. було
засновано Український науковий інститут. Інститут мав кафедру
історії української держави, якою керували В'ячеслав Липинський
(1926-1927) і Дмитро Дорошенко (1927-1931). Були також позиції з
українських дисциплін, які посідали мовознавець і етнограф Зенон
Кузеля та історик культури Іван Мірчук1.
З кінцем Другої світової війни старі центри української
університетської науки в Чехословаччині, Польщі, Німеччині
перестали існувати. В кінці 1945 р. у Мюнхені, який знаходився в
американській зоні Німеччини, вдалося відновити діяльність
Українського вільного університету, який, одержавши скромну
фінансову підтримку й офіційне визнання баварського Міністерства
освіти, відновив викладання у 1946 р. Були створені кафедри з усіх
українознавчих гуманітарних дисциплін, якими керували колишні
професори з Праги, Варшави і Берліна; до яких приєдналися такі
видатні вчені з Радянської України (це вже представники третьої,
повоєнної хвилі еміграції), як Олександр Оглоблин, Лев Окіншевич,
Наталя Полонська-Василенко і Юрій Шевельов. Але в непевних
післявоєнних умовах майбутнє УВУ було дуже хистке. Зазнавши
чималих труднощів, в першу чергу після 1949 р. через еміграцію
багатьох професорів і студентів, особливо до Сполучених Штатів і
Канади, УВУ припинив викладання і більшість кафедр перестали
існувати. Проте ця установа існує в Мюнхені до сьогодні, хоча і на
значно нижчому рівні – її роль обмежена в основному до літніх курсів
для вищих ступенів, у яких більшою мірою задіяні студенти і
професори з-за кордону2.
У зовсім інших політичних і культурних умовах відбувалася
організація вищих українознавчих студій у Північній Америці – Канаді
і США, де, починаючи з 40-х років XX ст. турбота українських
переселенців про рідномовну освіту молодого покоління була
перенесена в площину вищої освіти.

1
Маґочий П.Р. Національні культури і університетські катедри: інавгурацйна лекція
22 жовтня 1980. – Торонто: Торонтський університет, 1980. – С. 4.
2
Там само.
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Сукупна дія багатьох факторів та практичні зусилля свідомої
частини українських поселенців першої та другої доби еміграції, дали
свій результат – у 1943 р. Саскачеванський університет ухвалив
рішення заснувати слов'янські, зокрема українські, студії1. Так
з'явилася перша на американському континенті можливість вивчати
українську мову на університетському рівні і покладено початок
вищим українознавчим студіям у Канаді і Північній Америці загалом.
А в 1944 р. у Саскачеванському університеті була заснована перша на
північноамериканському континенті кафедра українознавства.
Становленню і поширенню наприкінці 40-х – на поч. 50-х років
XX ст. українознавчих студій, зокрема в університетській системі
Канади, сприяли зусилля як української інтелігенції, вихованої в цій
країні, так і представників української науки і культури, які прибули з
третьою, повоєнною хвилею еміграції. З цією хвилею тут опинилося
багато відомих діячів української науки з Європи, зокрема такі як: д-р
І. Огієнко, згодом митрополит УГКЦ Канади; історик Д. Дорошенко та
філолог Л. Білецький, які своєю діяльністю значною мірою сприяли
становленню Української вільної академії наук у Канаді; археолог,
член НТШ у Львові та Канаді Я. Пастернак', літературознавець і
філософ Ю. Русов, публіцист і літературний критик Д. Донцов, які з
часом викладали в Монреальському університеті та ін.2
До молодшої генерації науковців третьої еміграції, які в
подальшому посіли чільні позиції у науковому житті Канади,
працювали у канадських університетах, очолювали славістичні
департаменти чи працювали на них і значною мірою спричинилися до
запровадження україністики до університетських навчальних програм
та.. її викладання, належать д-ри Я. Рудницький, К. Біда, Ю. Луцький,
В. Буиняк тощо. 3 їхніми іменами пов’язані реальні заходи щодо
відкриття та становлення українознавчих студій у різних університетах
Канади.
У різний час українознавчі курси та програми спеціалізації
запровадили до своїх навчальних програм 18 канадських
університетів. Першим був, як зазначалося, Саскачеванський
університет (1943), а викладання українознавчих дисциплін
розпочалося у 1944/45 н.р. з некредитного вечірнього курсу
української мови. Регулярні кредитні українські мовні курси було
започатковано у 1945 р. на новоствореному департаменті слов'янських
студій,
який
очолив
відомий
український
вчений,
проф. К. Андрусишин.

1
Марунчак М.Г. Історія українців Канади. – 2-ге вид. – Вінніпег: Українська вільна
академія наук в Канаді, 1991. – Т. 2. – С. 322; Боровик М. Століття українського
поселення в Канаді (1891-1991). – Монреаль; Оттава: Українська МогилянськоМазепинська академія наук, 1991. – Т. VIII. – С. 244.
2
Марунчак М.Г. Історія українців Канади. – 2-ге вид. – Вінніпег: Українська вільна
академія наук в Канаді, 1991. – Т. 2. – С. 374-376.
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Пізніше Манітобський університет (1949) запровадив вивчення
української мови на новоствореному департаменті слов'янських мов,
який очолив відомий український мовознавець д-р Я. Руднщький.
Цього ж року славістичні студії були започатковані також в
університеті Оттави, де на той час була найпотужніша програма
україністики серед канадських університетів.
У найбільшому за кількістю студентів університеті Канади –
Торонтському – викладання української мови започатковано у 1949/50
н.р. вечірніми курсами, які вів визнаний фахівець славістики д-р
Ю. Ґеник-Березовський. З 1952 р. викладання в університеті розпочав
д-р Ю. Луцький – відомий літературознавець, славіст, перекладач. Як
голова департаменту слов'янських мов, він увів у навчальну програму
українську мову, а згодом і літературу, які визнавалися університетом
як кредитні курси.
В Альбертському університеті українські студії розпочалися на
початку 50-х років вечірніми некредитними курсами української мови.
З 1960 р. викладати в університеті розпочав доктор славістики Яр
Славутич, який запровадив низку українських кредитних мовних
курсів та вечірній некредитний курс української літератури.
Серед університетів, які запровадили українознавчі курси до своїх
навчальних програм, були також Монреальський (1955), Ватерлоо
(1964), Ріджайни (1965), Лейкгеда (1966) та Карлтонський (1969)1.
У 70-ті роки XX ст., з початком "періоду багатокультурності",
спостерігалося найбільше поширення вищих українознавчих студій у
канадських університетах, оскільки було створено сприятливе правове
поле для розвитку рідномовної освіти національних меншин. У
середині 70-х, коли ця політика досягла найбільшого розмаху,
українознавчі курси стабільно пропонували 12 університетів Канади.
Першим серед них був Макмастерський (м. Гамільтон), який з 1971 р.
мав курси української мови початкового, згодом – середнього та
підвищеного рівня. Викладав їх проф. В. Смирнів. Протягом 19721974 рр. українські курси започаткували також університети
Британської Колумбії, Калгарі, Віндзора, Иорка, Макгілла та Західного
Онтаріо, у 1979 р. – університет Конкордія2.
Розширення сітки університетів, що запроваджували українські
студії, спричиняло збільшення кількості українознавчих курсів, які
1
Буйняк О. Українська мова в Саскачеванському університеті // Північне сяйво:
Альманах II / Упоряд. Яр Славутич. – Едмонтон: Славута, 1965. – С. 176-181;
Білецький Л. Українські піонери в Канаді, 1891-1951. – Вінніпег: Комітет українців
Канади, 1951. – 128 с.; Саварин П. Українська мова в провінційних школах Альберти //
Західньоканадський збірник. – Едмонтон: Канадське НТШ, 1973. – Ч. 1 / Упоряд. Яр
Славутич. – С. 71-128; Krawchenko B. Ukrainian Studies Courses at Canadian Universities: A
report to the Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, Edmonton. –
Edmonton; Toronto: CIUS, 1977. – 120 p.
2
Krawchenko B. Ukrainian Studies Courses at Canadian Universities: A report to the
Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta, Edmonton. – Edmonton;
Toronto: CIUS, 1977. – 120 p.
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могли вивчати студенти – у 1976-1977 н. р., цей показник сягнув
найвищої позначки – 159 таких курсів на бакалаврському і
магістерському рівнях. Також в середині 70-х років значно розширився
спектр українознавчих курсів – крім української мови та літератури,
що становили більшість серед пропонованих курсів, на
бакалаврському рівні пропонувалися курси з української цивілізації,
історії України, географії, політології й українсько-канадських студій1,
українського фольклору, мистецтва, методики викладання української
як другої мови.
Історія україністики в США починається, мабуть, з 1957 р., коли
Союз українських студентських товариств в Америці запропонував
створити кафедру українських студій при одному з авторитетних
американських університетів для збереження і поширення української
науки. Цю ідею вдалося реалізувати через десять років, коли професор
Омелян Пріцак подав проект трьох кафедр і дослідного інституту.
Згодом ці два проекти злилися в один, українці в США і Канаді
зібрали належні фонди і в 1968 р. було створено першу українську
кафедру в США – кафедру української історії при найвпливовішому в
США Гарвардському університеті . Через п'ять років вдалося
фінансово забезпечити ще дві кафедри при Гарварді – української
мови та української літератури. Наступна кампанія по збору коштів
була започаткована, щоб організувати Український науковий інститут.
Маючи в своєму розпорядженні незрівнянні ресурси, Гарвард став
одним із осередків української науки в світі. 1975 р. Омеляна Пріцака,
натхненника української програми в Гарварді, призначено професором
кафедри української історії імені М. Грушевського.
Взявши деякою мірою Гарвард за приклад, група підприємців і
професіоналістів в Канаді вирішила 1975 р. започаткувати кафедру
українських студій при важливому канадському університеті –
Торонтському. За допомогою канадського уряду, який був більш
схильний
підтримувати
культурну
спадщину
свого
багатонаціонального населення, ніж уряд Сполучених Штатів, Клуб
українських професіоналістів і підприємців Онтаріо у співпраці з
Федерацією українських канадських професіоналістів у 1980 р.
створив кафедру українських студій при Торонтському університеті2.
Її керівником призначено проф. П. Магочого.
Крім того, в різні роки в Канаді були також створені Канадський
інститут українських студій при Альбертському університеті, один з
найбільш важливих науково-дослідних центрів українознавства в
Канаді, (1976), Центр українських канадських студій при
Манітобському університеті (1981), кафедра української культури та
етнографії імені Гуцуляків при Альбертському університеті (1989),
1

Там само.
Заячук Ю.Д. Вищі українознавчі студії Канади: освітні та наукові здобутки //
Матеріали П'ятого конгресу Міжнародної асоціації україністів: соціально-гуманітарні
науки. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 232-245.
2
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кафедра українознавства при університеті Оттави (1993), Центр
дослідження
української
спадщини
при
Саскачеванському
університеті (1999)1.
Сьогодні за кордоном вищі українознавчі інституції діють у різних
країнах та університетах. Ми не претендуємо на наведення повного їх
переліку, але назвемо деякі з них, а їх діяльність проілюструємо на
прикладах інституцій, які представляють різні країни.
Щодо країн Європи, як уже зазначалося, спостерігаємо
закономірність, точніше певну повторюваність щодо тих країн, де
були засновані українські центри вищої освіти у міжвоєнний період і
тих, де діють українознавчі підрозділи у державних університетах
сьогодні.
У Чехії сьогодні українських університетів немає, однак у
найбільших державних університетах на спеціалізованих кафедрах
викладається українська мова, українська література, історія України.
Так, в університеті імені Ф. Палацького (м. Оломоуц) у складі
філософського факультету діє кафедра славістики, в структурі якої
працюють три секції: русистики, полоністики та україністики. Секція
україністики була відкрита у 2000-2001 н. р. Ініціатор її відкриття –
проф. Иозеф Андерш, який очолює цю секцію і зараз. Студенти мають
змогу отримати спеціальність "українська філологія" у комбінації з
іншою спеціальністю, наприклад, українська філологія — англійська
(чи німецька) філологія, українська філологія – японська філологія
тощо. Також можливо комбінувати спеціальність "українська
філологія" з іншими спеціальностями на філософському факультеті,
наприклад, з історією чи музичним вихованням.
Відзначимо, що студенти починають вивчати українську мову з
"нуля", і, послідовно опановуючи "основні", "факультативнообов'язкові" і "доповнюючі" предмети, отримують ступінь бакалавра
(навчання триває 3 роки) або магістра (5 років) з української філології.
Серед основних предметів – вступ до мовознавства, вступ до
літературознавства, граматичні вправи, розмовна практика, синтаксис,
переклад, історія України тощо; серед факультативно-обов'язкових –
мовний етикет, робота з пресою, комерційна кореспонденція,
українські реалії, російська мова, польська мова; у рамках
доповнюючих предметів можна вивчати курси будь-якої іншої
кафедри.
Загалом програма складається з двох частин: мовознавчої та
літературознавчої. Мовознавча частина присвячена як практичному й
теоретичному засвоєнню сучасної української літературної мови за
допомогою практичних занять, лекцій і семінарів з фонетики,
морфології, лексикології, синтаксису та стилістики, так і пізнання
інших форм національної мови (зокрема, діалектів) та тенденцій її
1
Магочий П.Р. Національні культури і університетські катедри: інавгурацйна лекція
22 жовтня 1980. – Торонто: Торонтський університет, 1980. – 24 с.
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розвитку. Крім того, славістичний характер навчання української мови
передбачає викладання основ славістики й старослов'янської мови та
вивчення другої слов'янської мови – російської або польської.
Літературознавча частина програми допомагає студентам набути
знання з теорії літератури, розвитку української літератури від
найдавніших часів до наших днів, реалій української історії, культури
та сучасного життя. Належна увага приділяється вивченню українськочеських літературних і культурних взаємозв'язків. Зараз на п'яти
курсах в університеті імені Ф. Палацького навчається близько 40
студентів.
У Чехії українська філологія як спеціальність на даний час
пропонується також у Кардовому університеті (м. Прага) та в
університеті імені Т. Г. Масарика (м. Брно).
У польських університетах також останніми роками відбувається
розвиток україністики. Раніше в Польщі Департамент україністики
існував тільки у Варшавському університеті. І зараз найбільш широку
українознавчу програму в Польщі пропонує Департамент української
філології Варшавського університету. В цьому університеті
україністика має вже 50-річну історію. Заснована 1953 р., вона має
давні традиції і вагомі досягнення в галузі підготовки фахівців.
Першим завідувачем кафедри української філології був відомий
лінгвіст проф. П. Зволінський. З 1990 р. кафедру очолює проф. Степан
Козак, історик літератури, спеціаліст з порівняльної лінгвістики, що
вивчає питання польсько-українських взаємин.
У Департаменті діють міждисциплінарні студії з української
літератури, історії, філософії, мови і культури, а також польськоукраїнські історичні, політичні і соціальні студії. Студенти мають
змогу спеціалізуватися в літературі, лінгвістиці, перекладознавстві і
фольклорі. Ступенева програма включає можливість отримання
спеціальності "українська філологія", а також комбіновану
спеціальність: українська філологія – польська філологія. Обидві
програми передбачають 5 років навчання і ведуть до здобуття ступеня
магістра гуманітарних наук в українській філології або магістра
гуманітарних наук в українській і польській філології. В рамках
програми студенти засвоюють українознавчі дисципліни за допомогою
курсу лекцій, практичних занять, семінарів.
Існує практика навчання найкращих студентів протягом одного
семестру в Київському, Львівському, Прикарпатському університетах.
Це є можливим завдяки угодам про співпрацю, підписаним між
Варшавським і українськими університетами. Ці угоди також
сприяють науковій співпраці – роботі спільного дослідного проекту,
результати якого презентуються на щорічних конференціях "Польськоукраїнські зустрічі" і публікуються у Варшавському журналі
українських студій.
За час своєї діяльності Департамент випустив понад 400 фахівців з
українознавства зі ступенем магістра. Вони мають найрізноманітнішу
подальшу кар'єру: від наукових працівників і викладачів в
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університетах і середніх школах до перекладачів, коментаторів на
радіо і телебаченні, журналістів, працівників туристичних агенцій.
Робота Департаменту також орієнтована на підтримку польськоукраїнських зв'язків у сферах науки, культури, медіа, економіки.
За останній період створено ще декілька осередків української мови
й літератури у вищих навчальних закладах Польщі: Інститут
східнослов'янської філології Ягеллонського університету (м. Краків),
Інститут слов'янської філології Університету ім. Марії КюріСклодовської (м. Люблін), Інститут українознавства в Перемишлі,
кафедра україністики Університету ім. А. Міцкевича (м. Познань),
Інститут слов'янської філології Вроцлавського університету, кафедра
слов'янських мов Люблінського католицького університету, Інститут
східнослов'янської філології Вищої педагогічної школи (м. Ольштин),
Інститут східнослов'янської філології Вищої педагогічної школи
(м. Зелена Гура).
Щодо питання україністики в університетах Європи і можливості її
розвитку за період незалежної України наведемо ще один приклад. Це
українознавча програма Департаменту славістики Белградського
державного університету (Сербія). Українська мова та література
викладається в Департаменті славістики філологічного факультету
Белградського університету з 1991 р. Першим викладачам був відомий
славіст Богдан Терзич. Тоді це були курси для студентів-русистів. А
українознавча програма і можливість спеціалізуватися в галузі
української філології (з отриманням, спеціальності "філологукраїніст") була створена у 2002 р. зі створенням у Департаменті
славістики окремої секції української мови та літератури. Крім того,
студенти інших спеціальностей теж вивчають українську мову та
літературу як елективні курси. За приватною інформацією викладача
кафедри Мілени Іванович, українознавчі курси на даний час вивчають
близько 40 студентів; як правило, по завершенні університету вони
отримують роботу в школах, де викладається українська мова для
діаспори.
Студенти також викладали курс української мови для
представників діаспори, який був організований при університеті
минулого року.
Українознавча програма Департаменту включає в себе такі курси:
українська мова (8 семестрів), українська література (8 семестрів),
історична граматика української мови (2 семестри), історія української
культури (2 семестри), з 2006 р. також 2 спецкурси з літератури (по 2
семестри) та 1 спецкурс з мови (2 семестри). Зараз викладання цих
курсів забезпечують троє штатних викладачів – д-р Людмила Попович,
Мілена Іванович і Танк Гаєв, двоє позаштатних і двоє іноземних
лекторів. В рамках співпраці з Київським та Львівським
національними
університетами
щороку
відбувається
обмін
студентами. Регулярно організовуються лекції відомих фахівців,
письменників і культурних діячів з України та інших країн.
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У Сербії курси української мови та літератури на даний час
викладаються ще у Нови-Садському університеті.
Перелічимо й інші вищі українознавчі студії, які діють на даний час
в університетах Європи: Український інститут освітньої політики у
Мюнхені, кафедра українських студій Інституту славістики
Грайфсвальдського університету ім. Ернеста-Морітца інституту
Арндта, кафедра східнослов'янських мов Інституту славістики
Лейпцизького університету – у Німеччині; кафедра української мови
Паризького національного інституту східних мов і цивілізацій, відділ
славістики Сорбонського університету – у Франції; українознавчі
центри в Центральному і Північному університетах Лондона,
Український католицький університет – в Англії; кафедра української
мови та літератури Пряшівського університету, кафедра слов'янських
мов університету ім. М. Бели (Банська-Бистриця) – у Словаччині;
факультети і відділення Московського, Воронезького, СанктПетербурзького університетів, Український університет міста Москви
– у Російській Федерації; українське відділення Білоруського
державного університету, Брестського державного університету – в
Білорусі; кафедра слов'янських літератур Вільнюського університету –
у Литві; кафедра української мови та літератури університету
ім. А. Руссо у – Республіці Молдова1.
Щодо північноамериканського континенту, то в рамках вищих
українських студій в університетах Канади на сьогодні вивчення
українознавчих дисциплін реалізується трьома шляхами: через
українознавчі програми спеціалізації, міждисциплінарні програми, а
також через елективні українознавчі курси. Виконавши українознавчу
чи міждисциплінарну з українським компонентом програму
спеціалізації, студент має можливість здобути ступінь бакалавра та
магістра гуманітарних наук з основною або додатковою спеціалізацією
з української мови, літератури, фольклору, слов'янської лінгвістики, а
також ступінь доктора філософії. Серед університетів, що зараз
пропонують українознавчі і міждисциплінарні програми, такі:
Манітобський,
Торонтський,
Альбертський,
Саскачеванський
університети. Як елективні, українознавчі курси слухають студенти
різних спеціальностей, щоб виконати кредитні вимоги гуманітарних і
мовних складових своїх навчальних програм, та/або для підвищення
середньої оцінки за навчання.
Аналіз навчальних планів і програм вищих українознавчих студій
засвідчує гнучкість системи підготовки фахівців – крім обов'язкових,
студентам пропонується велика кількість курсів на вибір, які в рамках
програми спеціалізації кожен із них може обирати відповідно до
власних практичних потреб. Найбільш характерною особливістю
українських мовних курсів, які пропонуються вищими українськими
1
Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Зб. наук.
праць. – Львів: Сполом, 2006. – С. 239-242.
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студіями Канади, є те, що їх можуть слухати студенти, які не мають
жодних попередніх знань з української мови. Програми вивчення мови
розробляються таким чином, щоб дати можливість бажаючому, навіть
починаючи з "нуля", але послідовно вивчаючи мовні курси все вищого
рівня, протягом трьох-чотирьох років досягнути достатнього ступеня
володіння мовою. Такий підхід до даного питання зумовлюється,
очевидно, тим, що канадське суспільство як таке, не потребує знання
мов національних меншин для щоденного вжитку і справа самої
етнічної спільноти робити все можливе для підтримання і розвитку
своєї мови.
Вивчення мовних курсів будь-якого рівня ведеться в контексті
реальних життєвих ситуацій сьогоднішнього дня з акцентуванням
основної уваги на розмовному компоненті мови.
Літературні курси спрямовуються на ознайомлення студентів з
творчістю найвидатніших українських літераторів минулого і
сучасності, різних течій в українській літературі. При цьому студенти
постійно залучаються до виконання дослідних проектів, які вимагають
ґрунтовного самостійного аналізу творів, презентацій власних
досліджень на занятті та дискусій. Такі презентації, крім іншого, є
додатковою можливістю практичного вживання розмовної української
мови та її вдосконалення.
Літературні, історичні, фольклорні курси знайомлять студентів з
культурними надбаннями українців, спрямовані на те, щоб зацікавити
їх вивчати українсько-канадську культурну спадщину і новітні
українські літературні твори, дають студентам знання української
історії та розуміння сучасного стану українського суспільства.
Загалом історія створення шкіл і українознавчих інституцій у
системі вищої освіти в діаспорі засвідчує, що українські поселенці в
багатьох країнах, попри труднощі в різних аспектах життя, важливість
саме питання розвитку українознавчої освіти усвідомлювали від
самого початку еміграції. З утвердженням незалежності України
функції і завдання українознавчих студій за кордоном не вичерпалися.
Вони перейшли в іншу площину, піднялися на інший рівень,
змінилися. Очевидно, що навчальні українознавчі студії спрямовують
свою діяльність на консолідацію української спільноти в країні
поселення, збереження національної ідентичності, підготовку
висококваліфікованих кадрів для шкіл та роботи в громаді, формування
українознавчих навчальних програм.
Крім того, українознавчі студії за кордоном (у даному випадку
особливо науково-дослідні, які з'явилися пізніше за навчальні і
доповнили їх до єдиного цілого) покликані зберігати, примножувати і
поширювати знання про Україну й українців у світі і, відповідно,
виступати чинником утвердження позитивного образу української
держави в світі, утвердження її іміджу як великої європейської
держави, освіта і культура якої має розглядатися (вивчатися і
досліджуватися) як інтегральна частина загальноєвропейської.
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З іншого боку, в нових умовах надзвичайної важливості набуває
співпраця України, українських державних і недержавних установ та
освітніх інституцій, що працюють у діаспорі. Сьогодні для України
важливо усвідомити, що діаспора – це не лише форма існування
громад, але, й інструмент впливу нашої держави на всі сфери
життєдіяльності країн проживання українців. Свідченням цього є
затверджений урядом документ – постанова Кабінету Міністрів від
26.07.2006 р. № 1034 "Про затвердження Державної програми
співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року", у
якому передбачена підтримка світового українства в історикокультурній галузі, у видавництві, інформаційному забезпеченні та ін.
Значна увага акцентується якраз на науково-освітніх питаннях, які
щораз частіше перебувають у центрі уваги громадськості та науковців,
стають предметом наукових досліджень.
Перед Україною стоїть важливе завдання: допомогти розвинути в
українському зарубіжжі таку систему освіти, яка буде відповідати
вимогам і можливостям XXI ст., тобто осучаснити і модернізувати всі
її ланки. Це складна проблема, яка потребує системного та
концептуального підходів, а також вимагає відповідей на такі питання:
з якою метою, якими засобами вирішується це завдання, яким має бути
очікуваний результат?
У цьому контексті важливо базуватися на постулаті двовекторності
стосунків України і діаспори: якщо раніше ми сприймали українську
діаспору насамперед як джерело знань, інвестицій та збережених
культурних й духовних надбань, то сьогодні мова має йти про
взаємний обмін ресурсами, знаннями та досвідом. Лише тісна
взаємодія та кроки назустріч забезпечать поступ в усіх галузях,
зокрема в освіті. Україна має виходити з усвідомлення того, що
підтримка освіти в українському зарубіжжі, – це інвестиції в майбутнє,
результатом яких буде потужне лобі наших культурних, економічних,
політичних інтересів1.
Цієї мети можна досягти засобом розвитку Інституту української
школи. Очікуваний результат - сформування людини, яка буде здатна
на індивідуальному рівні органічно взаємодіяти з громадянами своєї
історичної батьківщини і в сфері виробництва, і в сфері політичних
відносин, і в сфері духовній, перетворити її набуті знання на активне
знаряддя у професійній діяльності.
Ефективним способом розв'язання освітніх проблем для
українських громад у зарубіжжі, на наш погляд, є укладання
двосторонніх угод між державами, в які слід закладати питання,
пов'язані з підтримкою освіти українців у державі, з якою укладається
угода. Сьогодні багато країн вже розробило механізми
різностороннього
співробітництва
з
власними
діаспорами,
1
Ключковська І., Галько О. Українська освіта зарубіжжя як фактор збереження
етнонаціональної ідентичності // Українознавство. – 2006. – Число 4. – С. 354-359.
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стимулюючи в такий спосіб процеси інтеграції – культурної,
політичної, наукової та бізнесової тощо. Результатом, наслідком таких
інтеграційних взаємодій є виникнення цілісності, що має нову якість та
сутність. У процесі взаємодії відбувається формування інтересів,
цілей, які усвідомлюються як спільні для цієї цілісності.
Саме на базі освітніх державних структур пропонуємо створити
координаційний центр з освітніх питань українського зарубіжжя. Щоб
усе запрацювало на належному дієвому рівні, передусім, необхідно
розробити концепцію розвитку освіти у закордонні, в якій була б
чітко окреслена мета, пріоритетні напрями розвитку, зміст освіти,
процес українознавчого навчання та виховання, економічні засади
розвитку. Отже, наступним кроком має бути розробка навчальних
програм як конкретної реалізації цієї концепції. Слід зазначити, що
навчальні програми мають бути створені з урахуванням типів шкіл, які
функціонують за кордоном та адаптовані до реалій українського
закордоння. Нарешті, слід на законодавчому рівні вирішити проблему
фінансового забезпечення, яке б не залежало від зміни персоналій у
владі.
Не менш важливою проблемою є створення підручників. А
враховуючи потреби сьогодення, було б доцільним доповнення
підручника електронними ресурсами у формі веб-сайту або компактдиску, за допомогою якого можна поглибити, удосконалити та
перевірити знання. Також Україна має запропонувати ефективну
систему професійного удосконалення, використовуючи всі можливі
форми та засоби українським вчителям у діаспорі.
На наше глибоке переконання, сьогодні слід рекомендувати
закладам, які в Украіні розробляють веб-сайти для діаспори, які
допомагали б функціонуванню українських громад, діяльності освітніх
закладів. Добрим прикладом є проект створення Інтернет сторінки
"ДУДА: Держава Україна – Діаспора", започаткований Міжнародним
інститутом освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного
університету "Львівська політехніка". Цей веб-сайт, у якому
заплановано
подавати
найрізноманітнішу
інформацію
культурологічного та освітнього плану, слугуватиме допомогою для
українських громад закордоння.
На IV Всесвітньому форумі українців Президент України Віктор
Ющенко, аналізуючи значення діаспори для становлення нашої
держави, відзначив роль освітніх закладів, зокрема висловив
готовність України надавати підтримку центрам українознавчих
студій. Справді, їх роль важко переоцінити. Це ті заклади українського
зарубіжжя, які розвинулися в світі, вдало поєднуючи багатовікові
вітчизняні традиції, новочасні українські відкриття в системі
педагогіки та новаторські іноземні здобутки. Створені авторитетні
центри та кафедри українознавчих студій в Австралії та Бразилії,
Аргентині та Канаді, СІНА та Великій Британії, Бельгії, Франції, Італії,
Німеччині. На нашу думку, необхідно координувати їх роботу,
створити їх асоціацію. Це дасть можливість не лише зміцнити позиції
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цих установ за кордоном, а й спільно дослідити закономірності,
форми, наслідки, перспективи еволюції українського етносу.
Яким буде майбутнє для українських студій? Це тема іншої статті
або багатьох інших статей. Нам видається, що з проведеного аналізу
можна зробити висновок, що україністика в університетах Європи і
Північної Америки не тільки збереглася, а навіть певною мірою
розвивається. Українознавчі студії є рівноправними серед багатьох
інших навчальних дисциплін і програм в університетах різних країн
світу і мають непогану перспективу, яку покликана примножити
цілеспрямована і копітка праця України, як держави.

Цимбал Б.О. (Київ)
ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ОБ’ЄДНАННЯ
ДЕМОКРАТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
ТА ЙОГО ВИДАВНИЦТВО У СФЕРІ
ВИХОВАННЯ ЮНАЦТВА (50-60-ті рр. XX ст.)
У статті розглядаються основні періодичні видання молодіжної
організації, у яких подавалась інформація з життя української молоді
в еміграції. Проводиться аналіз видавничих органів, що сприяли
повноцінному вихованню майбутнього покоління української нації.
Перш ніж ознайомитися з пресою Об’єднання демократичної
української молоді (ОДУМ) та його видавництвом у сфері виховання
юнацтва, доцільно сказати про саму організацію. Вона була створена
українськими емігрантами, які входили до Української революційнодемократичної партії. Заснували ОДУМ 18 червня 1950 р. на
Організаційних зборах у Нью-Йорку. Об’єднання існувало як
позапартійна організація і виникло з метою боротьби за незалежність
України та поширення демократичних ідей серед української молоді,
незалежно від релігійних переконань батьків чи місця походження1.
Слід зазначити, що філії молодіжної організації існували не тільки на
Американському континенті, а й у Європі та Австралії, оскільки, як
нам відомо зі сторінок радянської історії, діяльність партій чи
громадських організацій була заборонена на теренах СРСР. Але
незважаючи на це, ОДУМ поширювала свої ідеї на Україну через
часопис „Українські вісті”, де мала свою окрему сторінку під
редакцією О.Коновала. Крім того, організація знайомила емігрантську
молодь із своєю діяльністю у ряді інших видань, що виходили тільки
за кордоном. Такими виданнями були: Бюлетень, журнал „Молода
1
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, ф. 1186,
оп. 2, спр. 134, арк. 252.
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Україна”, Інформатор ОДУМ, видання відпочинкових таборів
(випуски газет, де розповідалося про життя української молоді у
таборах відпочинку), підручники для вихователів молоді організації.
Про всі пресові органи ОДУМ відомо з матеріалів фонду Івана
Багряного, що зберігається у Центральному державному архіві
літератури і мистецтва України. Розглянемо кожне із вищезазначених
видань детальніше.
Газета „Українські вісті” („УВ”) почала виходити з листопада
1945 р. у Німеччині та була головним виданням Української
революційно-демократичної партії. „УВ” містили відомості не тільки з
життя осередків партії, а й діяльності Об’єднання демократичної
української молоді. З 1954 р. у газеті розпочато сторінку
європейського ОДУМу, пізніше дописи про життя організації молоді в
„УВ” подавалися під рубрикою „Одумівець”. З 1962 р. „Одумівець”
замінено „Сторінкою Об’єднання демократичної української молоді”,
яку редагував О.Коновал від 1962 до 1973 рр. У 1960 р. почав
видаватися „Літопис ОДУМу” – сторінка молодіжної організації при
щоденникові „Свобода” УНСоюзу. Її редакторами були: Р.Лисняк
(1960-1962) та О.Коновал (1962-1971)1.
Бюлетень ОДУМ виходив два рази на місяць і був пресовим
органом Головної Управи Організації та Нью-Йоркської філії з 1950 по
1955 рр. У Бюлетені за 18 листопада 1950 р. читаємо про те, що ГУ
ОДУМ постановила видавати свій Бюлетень для всіх членів
Об’єднання, що мав стати зв’язковим між ГУ та філіями організації, а
також поодинокими членами ОДУМ2. Цей пресовий орган подавав
інформацію різного характеру, наприклад: про заснування філій
ОДУМ3, життя молоді в Америці та світі4; діяльність ОДУМ у різних
осередках5; театр, кіно та музику6; з’їзди організації молоді.
У 1953 р., як свідчить у своєму повідомленні О.Коновал, на зміну
йому прийшов „Інформаційний бюлетень” під редакцією Є.Перерви,
П.Крамаренка та М.Дзябенка.7 Слід зазначити, що автор, ймовірно,
припустився помилки, оскільки листопадовий випуск Інформаційного
бюлетеня за 1954 р. подає нам інформацію про те, що його було
перейменовано лише з листопада 1954 р.8. Видання цього органу
взагалі припинилося через появу журналу „Молода Україна”9. Такі
відомості знаходимо в Інформаторі ОДУМ. Але ця інформація є,
швидше за все, недостовірною. Оскільки, як ми знаємо, журнал почав
виходити в Канаді з 1951 р. і при цьому видання Бюлетеня не
1

Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 134, арк. 154.
Там само, спр. 156, арк. 1.
3
Там само, арк. 44 зв.
4
Там само, арк. 2 зв.-3.
5
Там само, арк. 3.
6
Там само, арк. 17 зв.
7
Там само, спр. 134, арк. 154.
8
Там само, спр. 156, арк. 86.
9
Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 158, арк. 2.
2

592

Українці у світі

припинялось до 1955 р. Саме на цьому моменті буде доцільно знову
повернутись до змісту повідомлення О.Коновала, який свідчить, що
лише з 1955 р. матеріали про діяльність ОДУМу почали друкуватися у
журналі організації „Молода Україна”1. Саме ця інформація є
логічною і правдоподібною. Отже, організація молоді мала власний
випуск Бюлетеня, завдяки якому відбувався контакт між її осередками
на Американському континенті.
Журнал „Молода Україна” („МУ”) спочатку був місячником
Об’єднання демократичної української молоді, що почав виходити у м.
Торонто з листопада 1951 р. як часопис ОДУМу Канади. Але після
двох чисел „Молода Україна” стала журналом молодіжної організації
Канади і США. Від червня 1952 р. він виходив почергово то у Канаді,
як канадське видання, то у США, як американське. Із жовтня 1953 р.
припинено американське видання, відтоді редакторами журналу були:
Б.Олександрів (1951-1955; 1957-1961); В.Дубняк (1952); І.Пишкало
(1962), М.Дальний (1955-1957; 1963-1964); П.Степ (1964); М.Гавриш
(1965-1976) тощо. Часопис містив сторінку Юного ОДУМу, статті на
виховні та ідеологічні теми, матеріали з української історії, географії,
літератури, мистецтва й культури, передруки поезій і коротких
оповідань чи нарисів українських молодих поетів та письменників.
Крім того, журнал подавав інформацію про життя в Україні і в
еміграції, рецензії на книжки, що стосувалися молоді, репортажі,
хроніку філій ОДУМу, гумор тощо. Такі відомості подає нам часопис
„Молода Україна”, Ч. 398 за грудень-січень 1990-91 рр.2.
Інформатор ОДУМ був неперіодичним виданням Центрального
комітету об’єднання. Він почав виходити у Канаді з березня 1960 р. і
подавав відомості різнопланового характеру щодо внутрішньоорганізаційного життя організації, насамперед ті, які з різних причин
не могли бути надруковані на сторінках „Молодої України” чи вміщені
в Обіжниках та листуванні3. Наприклад, Інформатор містив постанови
конференцій.
Переходячи до розгляду видань відпочинкових таборів молодіжної
організації, варто ознайомитися з інформацією про те, де існували
табори відпочинку для юнацтва та з якою метою вони були створені.
Отже, відпочинкові табори ОДУМу відкрилися у США з 1961 р. в
оселі Українського братського союзу „Верховина”, а надалі проходили
в різних оселях молодіжної організації: з 1963 р. у Канаді, поблизу м.
Торонто (оселя православної парафії „Київ”); в у м. Міннесота; від
1965 р. – на оселі ОДУМу „Київ”, що поблизу Нью-Йорку4.
Починаючи з 1968 р., щоліта члени Юного ОДУМу їздили автобусом в
відпочинковий табір молодіжної організації, який влаштовувало

1

Там само, спр. 134, арк. 154.
Там само, арк. 155.
Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 158, арк. 2.
4
Там само, спр. 134, арк. 153.
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Товариство одумівських приятелів (ТОП) Мінесоти1. Слід сказати, що
відпочинок юнацтва у таборах організовували щороку. Мета
відпочинкових таборів полягала у духовному та фізичному розвиткові
дитини, у набутті нею досвіду самостійності, дисциплінованості,
загартування (завдяки купанню, мандрівкам тощо). Як свідчить об’ява,
адресована батькам, у табір приймалися діти від 7 до 17 років; батьки
могли відвідувати своїх дітей щосуботи та щонеділі, а також забирати
з собою на визначений заздалегідь час; відпочинок тривав не менше
двох тижнів. У об’яві подавали для ознайомлення розпорядок дня на
відпочинку2.
Кожен табір, створений організацією, мав назву та видавав власну
газету. „Таборові новинки” випускали табори Юного ОДУМу –
„Канів” та „Дніпро”, які зазначали свою ім’я на титульній сторінці
того чи іншого випуску3. „Вісті табору Юного ОДУМу” виходили у
відпочинкових осередках під назвами „Каменярі”4 та „Табір імені
І.Котляревського”5. Про видавництво та самі назви відпочинкових
таборів можемо говорити на основі збережених у фонді примірників
газет вищезазначених осередків. Слід зауважити цікавий момент, що
назва видання таборів відпочинку „Канів” та „Дніпро”, мабуть,
співпадала через те, що вони знаходилися в одній оселі – „Київ”.
Відповідно, спільний видавничий орган, ймовірно, був і у „Каменярів”
та „Табору імені І.Котляревського”, але де знаходилися ці осередки – у
документах фонду не зазначено. Розглянемо для прикладу деякі
примірники видань таборів, щоб ознайомитись із їх змістом. Слід
відразу звернути увагу на те, що кожен примірник газети починався з
розгляду складу керівництва відпочинкового осередку, яке називалось
командою табору. „Таборові новинки” осередку „Канів” за 9-23 серпня
1964 р. подають розподіл на такі керівні посади – комендант (1),
бунчужні (2) та вихователі. Аналогічні посади існували й у команді
табору осередку „Дніпро”6. У таборі „Каменярі”, як свідчить видання
осередку за 14-28 серпня 1966 р., був наступний розподіл –
коменданти (2 особи), заступники комендантів (2), бунчужні (2),
вихователі, заступники вихователів, спортивні референти7. „Вісті
табору Юного ОДУМу”, датовані 27 липня-10 серпня 1969 р., подають
відомості про такий склад команди табору ім. І.Котляревського –
коменданти (3), бунчужний (1), дорадники (2), медсестра (1),
адміністратори кухні (2)8. Допомагали команді табору шатрові. Вони
обиралися молоддю кожного загону, що проживав по різних наметах,

1

Там само, арк. 44.
Там само, арк. 258.
3
Там само, спр. 159, арк. 2, 8.
4
Там само, арк. 18.
5
Там само, арк. 30.
6
Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 159, арк. 11-12.
7
Там само, арк. 21.
8
Там само, арк. 32.
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які називались у таборі шатром . Наприклад, у таборі „Канів”, шатра
мали наступні назви – Гайдамаки, Шевченкове, Заповіт, Кавказ,
Моринці, Лілеї, Корсунь, Кобзар, Дніпро, Холодний Яр, Умань,
Шевченкові Козаки, Три Шляхи, Тополя2.
У процесі розгляду видань таборів, ми прийшли до висновку, що
кожна зміна таборування випускала новий номер газети. Оскільки
змінювалася команда табору й організація відпочинку щодо
проведення заходів (спортивних змагань, ігор, святкувань та. ін.), хоча,
звичайно, були речі, спільні для того чи іншого табору – марші, пісні,
символ та гасло табору і т.д. Вся ця інформація про життя молоді
містилась у виданнях таборів3.
Видавнича діяльність ОДУМ у сфері виховання української молоді
в еміграції була представлена підручниками для вихователів юного
покоління організації, які мали наступні назви: „Програма виховної
праці Юного ОДУМу”4; „Психічні підстави праці з Ю.ОДУМом,
організація та її принципи”5; „Матеріали для вихователів Юного
ОДУМу”6 та „Порадник для вихователів Юного ОДУМу”7. Розглянемо
основні ідеї цих документів.
У „Програмі виховної праці Юного ОДУМу” за 1958 р. йдеться про
організацію виховання молоді. Насамперед зазначається, що
приступати до виховання дітей потрібно із визначеною метою, яка
полягає у досягненні особистістю всебічного розвитку: релігійноморального, національно-громадського, естетичного та фізичного.
Щоб втілити ці завдання в життя, при Управах ОДУМ створювались
виховні ради, до складу яких входили фахові педагоги8. Для успішної
організації роботи з молоддю, вихователям рекомендувалося:
складання річного плану занять на теми залежно від віку дітей,
місцевих умов і можливостей; до плану пропонувалося включати
тематику релігійних свят Православної Церкви, українських
національних і пам’ятних днів та пов’язаних з ними звичаїв9; при
написанні річного плану обов’язково враховувалася кількість занять
або годин праці, необхідних на опрацювання тієї чи іншої теми10.
Відповідно до вищеназваних рекомендацій, як приклад, наводився
річний план роботи, що включав наступні теми або розділи: 1. Свято
Покрови; 2. Різдво Христове; 3. Свято Української державності;
4. Роковини Т.Шевченка; 5. Великдень; 6. День Матері; 7. Роковини
смерті С.Петлюри; 8. Зелені Свята; 9. Мандрівництво і таборування
1

Там само, арк. 4.
Там само.
3
Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 159, арк. 2-33.
4
Там само, спр. 167, арк. 1-13.
5
Там само, арк. 14-20 зв.
6
Там само, арк. 21-31 зв.
7
Там само, арк. 71-162.
8
Там само, арк. 3.
9
Там само.
10
Там само, арк. 4.
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дітей та молоді1. До розділів пропонувалося включати також і
підрозділи.
Брошура „Психічні підстави праці з Ю.ОДУМом, організація та її
принципи” за 1958 р. подає відомості про цілі і принципи виховання
юного покоління організації. Адже виховання – дуже складна і
відповідальна справа. Вона потребує глибокого знання дитячої душі і
педагогічної науки. Характерною рисою дитячої психіки у віці 7-15
років є безкритичність, тому її можна легко формувати згідно з цілями
і задумами вихователя. Як дізнаємось із документа, ОДУМ у виховній
роботі з молоддю не ставив за основне завдання виховати нові кадри
на зміну старим у своїй організації. Основний акцент робився на підхід
до кожної дитини зокрема, враховуючи її індивідуальні особливості,
щоб насамперед виховати повноцінного члена суспільства.
Результатом такого виховання було формування у дитини пошани до
власних батьків і соціуму2. Слід сказати, що при вихованні характеру в
дітей потрібно брати до уваги чуття і переживання дитини. Тому у
своїх виховних принципах ОДУМівці базувалися на поглядах
Ушинського („Людина як об’єкт виховання”, Ч. 2), що полягали в
наступному: дитина має жити серцем і діяти волею, важливим є не те,
що юнак думає, а те, що відчуває. Сильний характер – це широка
організація чуття і бажань. Щоб підготувати матеріал для сильного
характеру потрібно мати якнайбільше чуття, бажання та жити
практично3. Коли людина зуміла побороти в собі егоїстичні,
тваринницькі інстинкти і бажання, тоді нею керують благородні чуття
християнської любові, приязні і милосердя, тоді і вчинки її будуть
християнськими. Організовувати чуття, як підставу доброякісного
характеру, це означає, з одного боку, зміцнити і розвинути в людини
альтруїстичні чуття християнської любові і доброзичливості, а з
іншого – притлумити в самому зародку хижі тваринницькі інстинкти,
які також притаманні людській натурі. Коли людина не вміє панувати
над собою, не вміє загнуздати темних низьких бажань і устремлінь,
тоді, навпаки, вони опановують людиною і роблять її рабом своїх
пристрастей. На це звернув увагу Ю.Липа, який говорив, що
неорганізовані ділянки чуття – одне із найбільших духовних нещасть
людини, суспільства, нації4. Як дізнаємось із брошури, організація
молоді вважала, що не потрібно дублювати шкіл українознавства,
оскільки завданням школи є надання знань. Основну увагу слід
звернути на посилення й організацію чуття і переживань дитини. Щоб
юне покоління стало членами суспільства, потрібно одночасно дбати
про три складники виховання: релігійний, моральний і національний.
Занедбання будь-якого з них робить дитину обмеженою,
неповноцінною. Найкращим матеріалом для цього був той, який зміг
1

Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 167, арк. 3 зв.
Там само, арк. 16 зв.
Там само, арк. 17-17 зв.
4
Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 167, арк. 17 зв.
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би пробудити в дитини глибокі чуття і переживання релігійного,
морального й національного характеру. Таким матеріалом, на думку
ОДУМу, була українська народна поетична творчість, у першу чергу
побутові й історичні пісні, колядки, щедрівки і різного роду легенди,
перекази, ігри, танці і т.д.1. Про велике значення українських пісень
для нашого народу говорили такі педагоги, як Ф.Колесса і О.Верходуб.
Крім того, Об’єднання вважало, що фольклорні матеріали слід було
доповнювати відповідною літературою наших класиків2.
Отже, із вищепроаналізованої брошури ми дізналися, що основною
метою молодіжної організації було виховання повноцінної української
людини. А в основі цього процесу стояв розвиток і зміцнення
благородних чуттів і переживань на базі фольклорних матеріалів та
творів українських письменників.
„Матеріали для вихователів Юного ОДУМу” були видані у
Філадельфії 1960 р.. Вони містять відомості про роєву систему
організації, мету, характер, однострій Об’єднання та ін.. Роєва система
була ключем до виховної праці Юного ОДУМу. Як дізнаємось із
„Матеріалів для вихователів”, роєм називали добровільно організовану
групу хлопчиків чи дівчат (які були приблизно одного віку) для
спільної гри, співів, прогулянок, відпочинку у таборах тощо. Рій
переважно складався з 6-10 осіб і був очолений роєвим, який
затверджувався вихователем. Кожен рій мав свою назву, наприклад
„Золоті Орли” або „Білі троянди”. Якщо філія мала три рої – обирали
з-поміж членів роїв курінного і курінь називали іменем українських
гетьманів чи провідників3. Щодо мети виховної праці юнацтва у
документі говориться наступне – виховувати молоде покоління у
здоровому дусі й покорі до Бога (слід сказати, що ті, хто заперечував
існування Бога, – не могли входити до лав ОДУМу)4, відданості своїй
Батьківщині та друзям. Характер організації мав був базуватися на
таких принципах: виховання відповідно до почуття обов’язку, сили
духу, самопошани та поваги до інших5. Кожен юнак (юначка), які
вступали до організації, складали присягу: „Даю оцим ОДУМівське
слово честі, що по всіх своїх силах виконуватиму три головні
обов’язки ОДУМівця, а саме: 1) Буду вірний Богові і Україні; 2) Буду
допомагати своїм друзям; 3) Буду коритися ОДУМівським законам та
ОДУМівській владі6. Із „Матеріалів для вихователів Юного ОДУМу”
також відомо, що організація молоді мала свій прапор, гімн, емблему,
однострій. Прапор та емблему ОДУМу виготовили за проектом майора
армії УНР М.Битинського. Емблема складалася із срібного
пшеничного триколоса, що символізував молодість та силу української
1

Там само, арк. 18.
Там само, арк. 18 зв.
Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 167, арк. 22 зв.
4
Там само, арк. 23 зв.
5
Там само, арк. 23.
6
Там само, арк. 24 зв.
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землі, вплетеного в золотий тризуб, накладений на блакитний щит.
Знизу у напівкруглій формі був напис „ОДУМ”. Прапор організації –
блакитне полотнище, на якому з одного боку – емблема ОДУМ, а з
іншого – золотими літерами напис: „Об’єднання демократичної
української молоді”. Мистецьке оформлення прапора та емблеми
виконав відомий український митець-маляр Я.Гніздовський.
Застосування ОДУМівського прапора та емблеми застерігалося всіма
тими правилами, що й Українського державного прапора: у
різноманітних рекламах, ресторанах і на місцях розваг. Прапор мав
бути новий, старий спалювали. Юний ОДУМівець мав уміти
намалювати і розфарбувати свій прапор та емблему1. Гімн організації
молоді, написаний І.Багряним, називався „Вперед сини народу”. На
музику його поклав Г.Китастий та М.Фоменко2. Однак національний
гімн України на слова П.Чубинського і музику М.Вербицького також
застосовувався, але лише з нагоди національних свят та під час
підіймання й опускання прапора. Юні ОДУМівці мали були знати
слова та мелодію національного гімну3. Однострій організації можна
було носити під час зібрань, національних свят, літніх таборів,
організованих прогулянок, панахид та за розпорядженням вихователів
чи членів керівних органів ОДУМу4. Однострій Об’єднання – це
блузки і сорочки військового крою, захисного кольору (хакі), спідниці
та штани синього кольору. На лівому рукаві – емблема ОДУМу5. Як
переконуємось із процесу розгляду „Матеріалів для вихователів”,
виховання юнацтва базувалося на високоморальних і патріотичних
засадах.
„Порадник для вихователів Юного ОДУМу” (або „Матеріали
вихователів Юного ОДУМу”) був виданий 1969 р. у Торонто. У ньому
міститься переважно інформація про значення для виховання юнаків
дисципліни і режиму дня, поведінки, фізичних вправ та спорту, ігор,
відпочинку у таборах. Розглянемо ці важливі для виховання речі.
Метою дисципліни як виховного засобу є формування характеру
дитини, що починається з перших років її життя в родині. З приводу
цього відомий педагог А.Макаренко, стверджуючи позитивне виховне
значення гармонійної атмосфери у родині, говорить так: „Не
самодурство, не гнів, не крик, не упрошування, а спокійне, серйозне й
ділове розпорядження – ось у чому повинна виявлятися техніка
родинної дисципліни”6. Якщо до ОДУМу вступали діти з негативними
властивостями, сформованими під час виховання в родині, вихователі
організації мали ці негативи поборювати. Успіх праці з юнацтвом

1

Там само, арк. 29 зв.
Там само, спр. 134, арк. 162.
Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 167, арк. 29 зв.
4
Там само, спр. 134, арк. 253.
5
Там само, спр. 167, арк. 25 зв.
6
Там само, арк. 76-77.
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вимагав тісної співпраці із їхніми батьками . Щодо системи
дисциплінарних
вимог
для
вихователів
Юного
ОДУМу
рекомендувалось наступне: 1) Дбати про те, щоб з першого дня
перебувати у гарних стосунках із дітьми своєї групи. Вони мали
відчути, що перед ними близький приятель, який прагне їм допомогти;
2) Потрібно однаково ставитися до всіх дітей; 3) У випадку порушення
дисципліни, – терпеливо виправляти порушників; 4) Вихователь має
наполягати на вихованні своїх розпоряджень; 5) Для дітей із зразковою
поведінкою має бути ласкаве слово чи похвала; 6) Не слід часто
застосовувати засоби покарання чи похвали, оскільки вони втратять
своє значення. Дитяча природа потребує серйозного і поміркованого
ставлення2. Режим дня, як зазначається в Пораднику, є найбільш
ефективним засобом для вироблення дисциплінованості, оскільки він
вносить порядок у розподіл часу й обов’язків, щоб виконувати їх
відповідно до складеного плану. Режим дня зміцнює волю, загартовує
характер та допомагає у виробленні гарних звичок3. Стосовно
поведінки, у документі говориться, що вироблення поведінки дитини,
як і дисципліни, починається в родині. Називаються основні риси
зразкової поведінки: акуратність, чемність, слухняність, вміння
ввічливо розмовляти, точність, скромність, працьовитість і т.д.4.
Фізичне виховання та спорт не лише загартовують тіло людини, а й
дух – волю і розумові здібності, забезпечуючи всебічний гармонійний
розвиток фізичних і духовних сил молодого покоління. Тому, як
зазначається в Пораднику, фізичне виховання слід починати змалку5.
Крім того, подається огляд вправ для щоденної гімнастики6. Гра має
також для виховання дітей велике значення, оскільки вона є
своєрідним етапом у їхній підготовці до життя. Під час гри
розвиваються не тільки фізичні, а й розумові здібності. У Пораднику
наводяться різноманітні ігри для розвитку слуху, зору, дотику,
спостережливості, уяви, пам’яті, швидкості мислення, спритності та
фізичного розвитку дитини7. Відпочинок у таборах сприяв також
тілесному і духовному розвитку молоді. Крім того, це допомагало
дитині у зближенні з товариством, привчанні до правопорядку,
усвідомленні своїх обов’язків. Програма таборування включала у себе
мандрівки; проведення культурно-освітньої роботи у формі бесід; ігри;
спорт; ватру (веселі розваги на заході сонця навколо розкладеного
вогнища), що створювала особливу атмосферу зближення й
об’єднання8.
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Там само, арк. 78.
Там само, ф. 1186, оп. 2, спр. 167, арк. 79.
3
Там само, арк. 79-80.
4
Там само, арк. 82-85.
5
Там само, арк. 86.
6
Там само, арк. 86-87.
7
Там само, арк. 109-126.
8
Там само, арк. 130.
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Таким чином, ознайомившись із пресовими виданнями
молодіжної організації, можна стверджувати, що вони виходили
недовгочасно, одні з них з з’являлися, потім зникали, на зміну яким
приходили інші пресові органи. Однак, газета „Українські вісті” та
журнал „Молода Україна” виявилися стабільними виданнями, які
подавали відомості про життя української молоді в еміграції.
Величезне значення при вихованні юнацтва мали підручники для
вихователів, що допомогли у гідному зростанні не одного покоління
української молоді.

Данилюк-Кульчицька О.П. (Київ)
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОБУТУ І ЗВИЧАЇВ
СУЧАСНИХ ЕТНІЧНИХ УКРАЇНЦІВ,
ЯКІ МЕШКАЮТЬ У СЛОВАЧЧИНІ
У статті аналізується побут і звичаї сучасних етнічних українців,
які мешкають у Словаччині. Зокрема розповідається про 53-тє свято
культури русинів-українців , яке проходило 15-17 червня 2007 р. у місті
Свиднику (Словаччина). Автор переконаний, що українці, які живуть
на українській землі, мають побрататися з закордонними українцями
й навчити одне одного любити землю наших предків і нашу історію
більше.
Три дні від 15 червня 2007 р. словацьке місто Свитник – центр
Піддуклянського регіону, жило захоплюючим 53 за рахунком Святом
культури русинів-українців. Фестиваль проходить щороку в середині
червня з 1956 р. Це великий і добре спланований захід, організаторами
якого є Союз русинів-українців Словаччини у співпраці з Музеєм
української
культури,
м. Свидник,
Прешовським
краєм,
Піддуклянським центром освіти та Піддуклянською бібліотекою1.
Метою цього найстарішого Словацького фольклорного фестивалю є
розвивати та передавати наступним поколінням невичерпне багатство
культури, яку залишили у спадок наші предки. Щороку фестиваль
збирає майже 40 тис. людей. Крім місцевих колективів, тут виступають
гості з усіх регіонів Словаччини, з України, Чехії, Польщі, Югославії,
Хорватії, Румунії, Угорщини, Росії, Литви, Естонії, Грузії, Західної
Європи та часто з-за океану.
На святі панував чудовий настрій добра та веселощів. Протягом
трьох днів гостям свята було представлено близько 500 учасників зі
Словаччини, України, Чехії, Польщі та Росії. Все почалося вранці 15
1
Vstupné nemenia, novinkou zl’avená permanentka // Podduklianske novinky. –
23.05.2007.
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червня з виступу словацького дитячого театрального колективу
«Сонечко» та дитячого конкурсу малюванка на асфальті. Прозаїк
Петро Ходанич у Піддуклянській бібліотеці прочитав лекцію про стан
розвитку сучасної літератури Закарпаття. Особливо зацікавила гостей
презентована книга «Письменники Срібної Землі», антологія
закарпатської літератури. Евеліна Гвать та Валерія Черняк досконало
декламували прозу Ходанича, голови Закарпатської обласної
організації Національної спілки письменників України1.
Увечері того ж для в кінозалі Музею української культури
відбулося прекрасне інсценування поеми Тараса Шевченка
«Наймичка». Хрестини Марка (сина наймички) та його весілля ожили
на сцені завдяки танцювальному колективу Карпатянин та учнівській
співочій групі з Прешова. Роль наймички Ганни зіграла студентка
філософського факультету Прешовського університету Валерія
Черняк. Постановником поеми стала режисерка й акторка Евеліна
Гвать. Вона ж прочитала текст від автора, блискуче зіграла більшість
ролей старих героїв, граючись, вивчила цілу Шевченкову поему.
Доклала зусиль до реалізації постановки й знаменита словацька
перекладачка народних пісень Іветка Світкова2. День закінчився
програмою свидницьких фольклорних колективів у центрі міста й
концертом вокально-інструментального ансамблю в амфітеатрі.
16 червня в Музеї української культури відкрилася ювілейна
виставка робіт українського художника Прокопа Колісника, який живе
в Словаччині. Відбулося традиційне покладання вінків на
Дуклянському перевалі, де під час найкривавішої битви Другої
світової на теренах Чехословаччини загинуло дев’ять тисяч вояків, та
до пам’ятника закарпатського будителя Олександра Павловича у
Свиднику.
Родзинками вечірньої суботньої програми стали виступи Державного
Заслуженого Буковинського ансамблю пісні і танцю України з Чернівців,
Російського народного театру з Череповця, Гуцульського ансамблю
народної музики з Рахова, знаменитого чеського співака Йожка Черного з
народною капелою, львівських музик, інших колективів та співаків. Також
у рамках фестивалю відбулася виставка друкованої продукції українською
мовою, що видається в Словаччині, та традиційний ярмарок3.
Останній день свята за традицією відкрився літургією в храмі скансену
Музею української культури, а продовжили його виступи словацьких та
закордонних фольклорних колективів. За загальним визнанням
найкращими номерами недільної програми стали виступи словацького
фольклорного колективу Земплін з Міхаловец, домашньої Маковиці й

1
Svidníku vyvrcholili 53. slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov // Život Prešova online /
http://www.zivotpo.sk/portal/?c=12&id=8937.
2
Varcholová N. Dve nezabudnuteľné podujatia v SNM-Múzeu ukrajinskej kultúry vo
Svidníku // Podduklianske novinky. – 25.06.2007.
3
Сайт русинів Словаччини http://www.rusin.sk; Словацький національний
туристичний портал // http://www.slovakia.travel/; Новини Ужгорода і Закарпаття //
http://www.ua-reporter.com/novosti/21919/.
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Російського народного театру з Череповця, яким голосно аплодували сотні
глядачів зі Свидника, усієї Словаччини, України, Чехії, Хорватії, Японії та
інших далеких країн. В суботу на сцені амфітеатру затанцювали і голова
Прешовського краю Петер Худік з першим заступником губернатора
Вологодської області (Росія) Миколою Виноградовим, депутатом
Прешовського краю Міланом Цоцульом та мером Свидника Міхалом
Бартком. Серед тих, хто насолоджувався їхнім виступом, був і колишній
президент Словацької Республіки Рудольф Шустер1.
За словами голови Центральної ради союзу русинів-українців у
Прешові Павла Богдана, організаторів потішила висока відвідуваність
фестивалю, що дає велику надію на майбутнє. Все ж пан Богдан зауважив,
що існують проблеми, з якими організатори мають боротися щорічно, це
стосується й інших заходів русинів-українців. «Найперше йдеться про
фінансування, що є дуже важливим у проведенні таких свят. Нам не
вистачає ясної системи фінансування, адже без такої народно-культурні
організації не можуть нормально функціонувати та розвивати культуру,
зараз для цього не найкращі умови» – додає П. Богдан2.
Завдяки таким ентузіастам, як пан Богдан, директор Музею української
культури Мирослав Сополига, його співробітникам та десяткам інших
Свидник, який знаходиться всього за 130 км від Ужгорода, залишається
центром культурного життя словацького українства і стоїть міцною
фортецею у боротьбі з асиміляцією.
Свидницький фестиваль міг би стати таким же рідним для жителів
України, як і, скажімо, «Таврійські ігри». Більший потік туристів з
України напоїв би цілющою водою місто-скарбницю української
культури. Свидник має все, щоб змусити нового туриста приїжджати
знову і знову – європейський сервіс, гарні готелі, ресторани, розкішні літні
басейни, прекрасні краєвиди. Квитки на фестиваль коштують всього 80
корун на день для дорослого, що дорівнює 16 гривням. Проживіть три дні
у вирі свята культури русинів-українців, і ви поїдете додому повними
незабутніх вражень, нових знань про рідну землю, її традиції, її
художників, поетів і письменників. І не обов’язково чекати наступного
фестивалю, щоб поїхати до Свидника. Там справді є чим полюбуватися і є
де відпочити, тим більше словацька віза для українців є безкоштовною і,
як повідомив авторові працівник словацького консульства в Україні, буде
такою, доки Словаччина не вступить до Шенгенського союзу. А станеться
це до кінця цього року принаймні так планують словаки.
Свидник є опорою європейського українства, але й ця опора потребує
підтримки. Підтримки тих, хто небайдужий до долі українських меншин і
діаспор, які свого часу відстоювали і зберігали здобутки нашої культури,
іноді ризикуючи заради цього життям. Прийшла наша черга підтримувати.
Українці, які живуть на українській землі, мають побрататися з
закордонними українцями й навчити одне одного любити землю наших
предків і нашу історію більше.

1
Ruský národný teater z ruskej Vologodskej oblasti vo Svidníku zaujal // Podduklianske
novinky. – 25.06.2007.
2
Сайт русинів Словаччини http://www.rusin.sk.
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УКРАЇНА – НАЦІОНАЛЬНІ
МЕНШИНИ, МІЖЕТНІЧНІ
ВЗАЄМИНИ

Доценко В.О. (Ірпінь)
ЄВРЕЙСЬКІ ФІЛАНТРОПІЧНІ
ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ
НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті розглянуті передумови та історичні обставини
створення єврейських філантропічних товариств на Україні на
початку XX ст., також визначено основні напрями їх діяльності,
форми, види і засоби реалізації статутних декларацій.
Ліквідація СРСР і утворення незалежної України обумовили
початок процесу відродження української культури та культур інших
етносів країни. Виникла можливість відійти від стереотипів, що
нав’язувалися попереднім режимом, і по-новому осмислити хід
історичних подій минулого. Більша доступність архівних та інших
матеріалів полегшила документальні дослідження діяльності
національних організацій, їх взаємин та участі у суспільно-політичних
та культурних процесах, що відбувалися в Україні.
Серед сучасних вітчизняних дослідників історії національних
меншин України деякі досліджували питання створення та
функціонування громадських організацій та добровільних товариств.
Зокрема, М. Журба, А. Найман, А. Мучник1 у своїх працях розкривали
основні етапи становлення єврейського політичного руху, діяльність
єврейської кооперації. Але історія єврейських філантропічних
1
Журба М.А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань
українського села (20-30 рр. ХХ ст.): Монографія. – К. Наук. світ, 2002; Мучник А. Єврейська
грошова кооперація: історія, ідеологія, принципи та цінності. – К., 2005; Найман А.
Єврейські партії та об’єднання у політичних процесах в Україні (1917-1925). – К., 1998.
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товариств не була предметом детального вивчення вітчизняною
історичною наукою. Тому основним завданням статті є
проаналізувати основні причини виникнення серед єврейства України
благодійницького руху та з’ясувати основні напрями діяльності
товариств на початку ХХ ст.
У ІІ пол. XIX ст. у Європі набуває поширення філантропічний рух.
Перші філантропічні („людинолюбні") товариства спрямовували свою
діяльність на поліпшення умов життя та праці людини. В Російській
імперії даний рух набув розповсюдження у вигляді різного роду
благодійних товариств та громадських організацій.
Внаслідок проведення Олександром ІІ буржуазних реформ у кінці
ХІХ ст. єврейське населення Правобережної України отримало
можливість розвивати систему різного роду допорогових організацій,
які метою своєї діяльності визначали допомогу єврейській бідноті та
розвиток системи національної освіти і культури.
Документи свідчать, що доброчинність та піклувальний нагляд
були в Україні того періоду важливим компонентом суспільного
життя, а особливо серед національних меншин, оскільки створення
мережі добровільних товариств давало змогу під їх вивіскою
розвивати національне життя. Крім того, діяльність соціальнореабілітаційних громадських об'єднань викликала найменше
занепокоєння з боку влади і не піддавалася жандармському
жорстокому нагляду порівняно з культурно-просвітницькими чи
господарськими товариствами, які, на думку царської адміністрації,
становили загрозу існуючому режиму1.
Виникнення єврейських філантропічних товариств пов’язане на
початкових етапах з кооперативним рухом, який у кінці ХІХ – на
початку ХХ ст. виконував роль організацій єврейської
взаємодопомоги. Швидке поширення кооперативного руху серед
українського єврейства пов’язана з національною релігією та
традиціями взаємодопомоги. Центральну роль у єврейських
кооперативах відігравали ремісники та дрібні гендлярі, які зазнавали
найбільших утисків від царської адміністрації та місцевого населення.
У 1898-1908 рр. Російська імперія переживала економічну кризу,
яка поклала початок створення артілей. Більшість спроб організації
артілей припадає на 1900-1902 рр., коли масове безробіття на півдні
Росії потягло за собою різке погіршення становище єврейства.
Засновниками кооперативів виступали єврейські „позичкові каси”,
„каси взаємодопомоги”, „товариства взаємного кредиту”. Перші
громадські позичкові каси працювали за принципом разового
безвідсоткового кредитування і були переважно збитковими. На
видачу позик витрачалися кошти, які надійшли до кас від членівпожертвувачів. Згодом каси направляють зібрані суми на створення
1
Молчанов В.Б. Пенсійне забезпечення населення та благодійність у містах
Правобережної України на поч. ХХ ст. // Проблеми історії України XIX-XX ст. – К.,
2000. – С. 138.
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кооперативних об’єднань. У Бессарабії на кошти, зібрані касами на
користь євреїв, постраждалих від неврожаю, були сформовані капітали
для товариств шорників, чоботарів, бондарів та шляпників. Особливо
швидко розвивалися кредитні товариства. В 1900 р. ці їх кількість не
перевищувала 20, а вже в 1914 р. їх було 678 з 400 тис. членів, що з
членами сімей складало 1,5 млн. осіб, тобто третину всього
єврейського населення Російської імперії. Кредитові товариства
проводили страхування життя і майна учасників, організовували
видачу безвідсоткових та довгострокових позик, а також допомагали
єврейським школам та лікарням1.
Паралельно з кредитовим рухом виникають „будинки
працелюбства" і товариства взаємодопомоги, які пропонували „чесну
оплачувану працю тим нужденним, котрі марно шукають собі
заробітку і притулку". Будинки створювались з метою надання роботи,
матеріалу, засобів виробництва євреям містечок, які бажали
працювати, але через певні обставини залишилися без заробітку.
Перші товариства взаємодопомоги в Україні з’явилися на початку
80-х pp. XIX ст.
Основою соціальної діяльності єврейства була релігійна
взаємодопомога, адже благодійність („цдава") – це одне з основних
понять єврейських традицій. У євреїв існує поняття „міцва", тобто
добра справа, що є одним із положень істинного іудейства. У Торі
зазначалося, що благодійні справи юдей здійснює різноманітними
способами: від подання милостині до будівництва цілих благодійних
комплексів, що включали в себе лікарні, притулки, школи тощо. На
початку ХХ ст. на кошти товариств велося будівництво всіх
єврейських лікарень, утримання шкіл та богаділень. Філантропічних
єврейських товариств була велика кількість, так, лише на території
Полтавщини діяло понад 50. Серед них – 21 товариство допомоги
бідним, 7 кредитних кас, 2 притулки та 14 товариств допомоги
хворим2. У 1898 р. матеріальну допомогу в Полтаві отримало 3476
єврейських сімей3.
Єврейські товариства були дуже популярними серед населення, про
що свідчать дані про їх бюджети. Наприклад, Полтавська єврейська
лікарня мала річний кошторис у 15 тис. крб. Товариство допомоги
бідним єврейським учням та безкоштовна їдальня при ньому – 5 тис.
крб., похоронне товариство – 8 тис. крб. На кошти Кременчуцької
єврейської лікарні утримувались єврейське благодійне товариство
„Гликус Несед”, товариство допомоги нужденним школярам,
товариство допомоги бідним дітям євреїв, Кременчуцьке відділення

1

Мучник А. Самофинансирование... Прошлое - ! Будуще - ? – К., 2004. – С. 8.
Гольдштейн М.И. Очерки по истории евреев Полтавщины (1804-1920). – Полтава,
1998. – С. 20.
3
Там само. – С. 22.
2
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товариства допомоги єврейським учителям і меламедам, які
проживали в Києві1.
У Кременчуці діяло єдине в своєму роді Товариство допомоги
єврейським учителям інших міст, а під час Першої світової війни в
Полтаві і Кременчуці було створено єврейські комітети допомоги
біженцям із прифронтових територій.
Подібні товариства діяли і в Катеринославі, де на початку XX ст.
проживало 69 тис. євреїв. Основною організацією соціального
спрямування було Товариство опіки над бідними євреями.
З 1898-1904 pp. у Катеринославській губернії єврейська громада
створила цілу мережу різноманітних філантропічних організацій.
Серед них слід виділити: 33 благодійні єврейські товариства; 6
товариств допомоги бідним євреям; 5 позичкових кас; 2 заклади
готельного типу; 2 дешеві їдальні; 2 богодільні; 6 товариств допомоги
хворим2. Про активну громадську діяльність цих товариств свідчить
той факт, що лише в 1898 р. на Песах допомогу отримало 2565 сімей3.
Велику роль у житті єврейських філантропічних товариств
відігравало національне купецтво. Так, запис у журналі засідання
Катеринославської міської ради за лютий 1903 р. свідчить, що
„Катеринославські купці Мейєр, Абрам, Вульф і Герп Добрускіни
внесли в касу міської управи два білети з виграшами державного
Дворянського земельного банку і просили прийняти ці листи на
зберігання, відсотки ж віддавати щорічно Катеринославському рабину
для передачі їх на користь бідних учнів місцевої Талмуд-Тори, а також
бідним єврейським хлопчикам для навчання поза Талмуд-Торою”4.
У Чернігівській губернії за кошти, пожертвувані місцевими
купцями, членами Товариства допомоги бідним євреям у неврожайні
роки проводилася закупівля зерна. Так, у 1892 р. гласний міської думи
Маркельсон виділив 5000 крб., купець Фрумкін 4762 крб.5
Єврейське купецьке товариство міста Чернігова систематично
виділяло кошти на освіту дітям єврейських бідняків. У 1905 р.
товариство перерахувало на ці цілі 747,50 крб., у 1908 р. купецьке
товариство виділило Торговій школі 800 крб., розподіливши на
кожного учня по 5-15 крб. (навчання коштувало 30 крб. на рік). У
1909 р. товариство, маючи у власному бюджеті 2749,25 крб., виділило
на утримання школи 600 крб., на допомогу учням 157,5 крб., що
складало майже 27 % річного кошторису товариства. З 1910 р. кожен
єврейський купець Чернігова – учасник товариства – виділяв на
утримання освітніх установ міста по 660 крб. Школа також була
1

С. 34.

Твердохлеб Н.Ф. Евреи Кременчуга. Исторический очерк. – Кременчуг, 2004. –

2
Быстряков А.Г. Евреи Екатеринослава (XVIII – начало ХХ в.). – Днепропетровск,
2001. – С. 44.
3
Там само. – С. 45.
4
Там само.
5
Кузнецова В. Благотворительность еврейского купечества в Чернигове // Еврейское
образование и благотворительность. – М., 2001. – Вып. 5. – С. 8.
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побудована завдяки пожертвуванням єврейських купців і підприємців
міста. Серед 96 чернівчан кошти виділили В. Гутман, М. Маркельс,
Ш. Халфін, Б. Захарович, Палей, Г. Малісов, к. Данюшевська,
І. Мачерети, Л. Мерпет, І. Шафран, І. Гінзбург, З. Фраткін, брати
Кисловські, Файгельсон, М. Фейгін, М. Уринсон1.
Важливу роль серед єврейських філантропічних товариств на
початку ХХ ст. відігравало створене в 1878 р. у м. Миколаєві
„Товариство допомоги бідним євреям”. Його основне завдання
полягало не в грошовій допомозі бідним, а в створенні нових робочих
місць. Головою товариства було обрано М.Т. Паризо. В 1901 р.
допомогу отримували 946 осіб, які обов’язково направляли отримані
кошти на розвиток торгівлі, купівлю розхідних матеріалів. Окремо
видавалися кошти для навчання дітей та утримання лікарні для
бідняків. Із фонду товариства безкоштовно навчали і лікували
єврейських дівчаток в училищі Вулих. Формувалася каса товариства за
рахунок пожертв жителів міста, фіксованого розміру збору не було.
Залежно від матеріального становища сума збору становила від 25 коп.
до 75 крб. У 1901 р. так було зібрано 6817 крб. 61 коп. Витрачені вони
були наступним чином: допомога постраждалим від економічної кризи
– 6071 крб., на утримання училища Вулих – 1930 крб., випадково
потрапивших у скруту – 160 крб. За розподілом коштів слідкувала
наглядова рада у складі Мішуреса, Ратнера, Каменського та інших
почесних громадян міста. Рада обиралася раз на чотири роки і щорічно
звітувала перед учасниками товариства. Товариство проіснувало до
1917 р.2
Особливістю єврейських благодійних товариств початку ХХ ст.
було те, що переважна їх більшість надавала матеріальну допомогу
вже не окремим сім'ям, а переважно, навчальним закладам. Наприклад,
Катеринославське благодійне товариство, на чолі якого стояв
М. Карпас, повністю на свої кошти утримувало 2 двокласні училища
для дітей бідних євреїв. У Катеринославі діяли такі єврейські
благодійні товариства, як богадільня ім. М.Ю. Карпаса для бідних
жінок-єврейок, гуртожиток безпритульних дітей (його утримував
«Гурток єврейських дам» при Товаристві допомоги бідним євреям),
благодійна маце-пекарня, дитяча їдальня Товариства допомоги бідним
євреям. В богодільні постійно перебувало 40-50 старих немічних
людей, які не мали родичів. Саме тут доживав свій вік Й. Хазанович –
єврейський громадський діяч, один із засновників Єврейської
національної бібліотеки та університетської бібліотеки в Єрусалимі.
Всіма цими організаціями опікувалася піклувальна рада на чолі з

1

Там само. – С. 9.
Гриневич Г. Еврейские благотворительные организации Николаева (ХІХ – начало
ХХ вв.) // Єврейська історія та культура кінця ХІХ – початку ХХ ст. Зб. наук. праць. – К.,
2003. – С. 25-26.
2
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М.Ю.Карпасом, якого місцеві жителі називали „добрим ангелом
єврейства"1.
У Києві на початку ХХ ст. діяло Товариство допомоги хворим
дітям, створене на кошти євреїв, але надавало допомогу
представникам усіх національностей. Один з членів цього товариства,
Л. Бродський, на власні кошти заснував при ньому безкоштовну
амбулаторію. В цей же період у Києві діяло Товариство „Київський
єврейський сирітський будинок», метою якого було піклування про
дітей через відкриття в Києві ряду сирітських будинків, ясел, літніх
колоній тощо. Існувала благодійна спілка „Єврейська дешева їдальня в
місті Києві", яка за невелику плату надавала бідним ситний обід. У
статуті зазначалося, що видатки по влаштуванню й утриманню їдальні,
а також витрати на приготування їжі покриваються добровільними
пожертвуваннями осіб, які „співчувають справі"2.
Деякі єврейські громади за статутом обмежували свою діяльність
лише одним напрямом, найчастіше наданням медичної допомоги
дорослим і дітям. Наприклад, лише в Києві найвідомішими серед них
були Товариство охорони здоров'я єврейського населення; Товариство
надання допомоги бідним євреям, хворим на сухоти; Товариство
безоплатних літніх колоній для хворобливих дітей незаможного
єврейського населення, що за часів радянської влади було перетворено
на санаторій у Пущі-Водиці3.
Ще в 1895 р. лікар М.І. Кранцфельд створив літню санаторну
колонію для учнів початкових єврейських училищ Одеси, проте Статут
товариства було затверджено лише в 1901 p., згідно з яким основним
завданням було поліпшення стану здоров'я дітей з незабезпечених
сімей. Влітку товариство організовувало літню дитячу колонію в селі
Ольгіно (Люстдорф), де лікували дітей, хворих на туберкульоз. На
кожну дитину вели спеціальну таблицю про стан здоров'я, де
зазначалися прояви хвороби, покращення стану здоров'я, лікувальні
заходи4.
Існувала ціла низка доброчинних об'єднань, що поширювали свою
діяльність виключно на певні групи єврейського населення, як-от:
Товариство допомоги єврейським учителям, Товариство опіки бідних
ремісників і робітників-євреїв тощо.
Провідною формою діяльності єврейських філантропічних
товариств були грошові роздачі, що особливо активно здійснювали
Товариство допомоги бідним євреям «Гмілус Хесед» та Товариство
опіки престарілих бідних євреїв. Але разом з тим доброчинні спілки
здійснювали і традиційні форми допомоги: видача допомоги на Песах,
забезпечення паливом, утримання дешевих чи й зовсім безкоштовних
1

Быстряков А.Г. Евреи Катеринослава. – С. 37.
Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 442, оп. 661,
спр. 273, арк. 40.
3
Там само, арк. 22.
4
Там само, ф. 274, оп. 1, спр. 900, арк. 331-382.
2
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їдалень (Товариство «Єврейська дешева їдальня», Товариство
єврейської Києво-Либідської дешевої їдальні).
Та на відміну від інших представників національних меншин,
єврейські громади не обмежувалися лише благодійницькою
діяльністю. Хвиля жорстоких погромів змусила євреїв згуртуватися і
стати на власний захист. У лютому 1907 р. група єврейського купецтва
та інтелігенції звернулись із проханням про створення в Житомирі
„Товариства для примирення та покращення правового становища”.
Мета новоствореної організації полягала в усуненні конфліктів між
різними класами і частинами населення на економічному і
національному ґрунті, покращення правового становища єврейства, а
також „прагнення законними засобами урівняти в правах євреїв з
іншими жителями Імперії”. Але прохачам було відмовлено, бо
«проектируемое безуставное общество не имеет строго определенной
цели, а охватывает все стороны политической, экономической и
национальной жизни населения». Влада розцінила цей крок передової
частини єврейства як натяк на спробу створення власного
самоврядування.
Можливо, саме завдяки такій турботі про оточуючих та широкому
спектру благодійницьких справ і пояснюється той факт, що згідно з
переписом 1897 р. відсоток соціального забезпечення єврейського
населення був набагато вищим, ніж серед інших національностей на
теренах України1.
З початком Першої світової війни єврейство Російської імперії
потрапило у скрутне становище. У 1914-1916 рр. до міст і містечок
Новоросії, Поділля та Східної України прибули десятки тисяч євреїв,
які були виселені з прифронтової смуги за наказом російського
командування або добровільно залишили райони бойових дій на
території Польщі, Білорусії, Литви та Курляндії. Чисельність
єврейського населення Східної України, особливо Одеси та Києва, міст
Поділля і Криму значно зросла. Влітку 1915 р. було скасовано смугу
осілості. У місцях масового скупчення біженців, у т.ч. в Одесі,
Катеринославі, Києві розпочали свою діяльність благодійні єврейські
об’єднання2.
Одразу після початку бойових дій у Російській імперії створюється
Товариство охорони здоров'я єврейського населення, яке
організовувало медичну допомогу всім постраждалим від наслідків
війни. Товариство в перший рік своєї діяльності розгорнуло активну
роботу зі створення власної мережі філій по всій імперії. Протягом
1915 р. відділення товариства були зареєстровані в Катеринославі,
Єлисаветграді, Києві, Полтаві, Проскурові та інших прифронтових
містах. Вони існували на пожертви членів та всіх бажаючих. Лише

1
2

Горовский Ф.И. Евреи Украины. – К., 1999. – С. 37.
Нариси з історії та культури євреїв України. – К.: Дух і літера, 2005. – С. 88.
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протягом 1915 р. Катеринославський відділ Товариства охорони
здоров'я отримав пожертвувань на суму 6 тис. крб.1
Під час війни майже в кожному населеному пункті активно діяли
єврейські жіночі гуртки, які збирали матеріальну допомогу для армії. В
Катеринославі діяв „Гурток еврейских дам", що був осередком
Катеринославського відділу Товариства охорони здоров’я єврейського
населення. Його учасники збирали кошти на допомогу воякам:
протягом першої половини 1915 р. для потреб російської армії було
зібрано й передано у війська 200 комплектів білизни та 200 пакунків з
милом та продуктами2.
Єврейські товариства соціального спрямування, на відміну від
німецьких та польських, не лише не припиняли своєї діяльності як під
час війни, так і по її закінченні, а навпаки, активізували свої дії для
допомоги діючій армії і населенню окупованих та тилових територій.
Отже, проаналізувавши діяльність єврейських благодійних
громадських організацій можна дійти висновку, що пік їх активності
припадає на початок ХХ ст., коли царські власті внаслідок першої
Російської революції послаблювали тиск на всі національні меншини
імперії. На той час, за словами М.П.Драгоманова, єврейські товариства
були одночасно „и сословие, и нация, и вероисповедное общество"3.
тобто єврейські громадські об'єднання соціально-реабілітаційного
типу являли собою конгломерат різноманітних організацій, діяльність
яких так чи інакше стосувалася благодійництва. Опрацьований у
дослідженні матеріал може використовуватися в ході практичної
роботи з реформування політичної системи незалежної Української
держави, у налагодженні демократичних принципів взаємодії системи
громадських організацій та добровільних товариств з органами влади
та управління в Україні.

1
Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 442, оп. 864,
спр. 83, арк. 76.
2
Быстряков А.Г. Евреи Екатеринослава (XVIII – нач. ХХ в.). – Днепропетровск,
2001. – С. 46.
3
Драгоманов М.П. Евреи и поляки Юго-Западного края // Вестник Европы. – 1875. –
Т. 4. – С. 139.
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БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Склярова О.М. (Київ)
РОЛЬ АРХЕОГРАФІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – початку ХХ ст.
У ФОРМУВАННІ ДЖЕРЕЛЬНОЇ
БАЗИ УКРАЇНОЗНАВСТВА
(до постановки проблеми)
У статті досліджується видавнича діяльність археографічних та
губернських вчених архівних комісій у ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. у
контексті становлення джерельної бази українознавства, активізації
досліджень у різних галузях.
Досліджуваний період, а саме ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.,
найвидатніші українські історики М.Грушевський, Д.Багалій,
Д.Дорошенко, І.Крип’якевич, І.Лисяк-Рудницький тощо називають
періодом українського відродження, «українського ХІХ століття»,
дещо по-різному визначаючи його хронологічні межі та трактуючи
явища суспільно-політичного, науково-культурного життя українства,
розділеного кордонами Росії та Австро-Угорщини. Активізація
наукових досліджень у різних сферах україністики, особливо в таких
напрямах, як етнологічні, антропологічні, географічні тощо
потребувала вивчення та використання як уже опублікованого, так і
віднайденого джерельного матеріалу, залучення нових документів та
матеріалів, їх нового прочитання. Зібрання, систематизація,
опублікування як в Україні, так і за її межами великого пласту джерел,
творчо осмисленого українськими науковцями, стало одним із
чинників створення на поч. ХХ ст. синтетичних праць з української
історії, що визначають неповторність та відмінність українського
історичного процесу, постання самої ідеї «Україна». «Жодна наука, а
тим більше українознавство як система наук, не може успішно
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розвиватися без опанування і збагачення джерельної бази, осмислення
джерелознавчих проблем. Загальні принципи джерелознавства, його
методологічні засади, очищені від нашарувань партійно-класового
тлумачення, є універсальними і повною мірою можуть бути
застосовані в українознавстві. Цілком очевидно, що коло джерел
визначається предметом кожної науки. Якщо прийняти точку зору, що
українознавство передбачає «систему наукових досліджень з історії
(генезису) етносу, природи, мови, нації, держави, культури,
міжнародних відносин українців ... в цілісності», то визначальними для
нього виступають історичні джерела. Особливість джерельної бази
українознавства полягає і в тому, що воно функціонує на порубіжжі
історичних,
етнологічних,
філософських,
культурологічних,
правничих, релігієзнавчих, філологічних, економічних, природничих
та ін. знань»1. Українознавство як наука інтегративна, спирається на
всі види джерел, а це вимагає системного підходу до них, їх
класифікації.
З огляду на деякі особливості у створенні, пошуковій та видавничій
діяльності як наукових установ, часописів, так і окремих дослідників, у
статті досліджується археографічна діяльність тих закладів, що були
офіційно створені російським урядом на Наддніпрянщині, їх праці в
контексті цілісного пізнання й самопізнання українства.
Дослідження діяльності археографічних комісій як наукової
проблеми з контексті загальних студій з архівознавства та археографії
історики розпочали майже відразу із заснуванням названих інституцій.
Серії статей, розвідок, у яких розглядаються напрями роботи, окремі
проблеми або аспекти діяльності, оцінка видавничої продукції,
творчого доробку членів комісій, була здійснена дослідниками:
Довнар-Запольський «Обзор деятельности губернских архивных
комиссий 1896-1898 гг.», Іконніков В. «Губернские комиссии в 18841899 гг.», Норцовим А.Н. «Губернские ученые комиссии и их
значение» тощо.
Важливу групу джерел складають офіційні звіти комісій про
роботу, що видрукувані як окремими виданнями, так і в періодичних
органах комісій, як от Павловський І.Ф. «Отчет Полтавской архивной
комиссии», 1913-1917. Ці звіти дають повний перелік видань комісій,
тематику підготовлених статей, рефератів, виступів.
У дореволюційній історіографії діяльність комісій, їхній доробок
висвітлювались епізодично і дещо ідеалізовано.
Вперше аналіз роботи археографічних комісій здійснив
Д.Дорошенко у своїй узагальнюючій праці «Огляд української
історіографії» та «Розвиток науки українознавства у ХІХ-ХХ ст. та її
досягнення», що високо оцінив їх внесок в українську історіографію.

1
Калакура Я.С. Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства // Вісник
Київського національного університету. Українознавство. – К., 1997. – Вип. 2. – С. 25.
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За радянської доби діяльність археографічних комісій
досліджувалась також вибірково. Чи не першою спробою
узагальнюючої оцінки є стаття В.Сарбея «Вклад вчених губернських
комісій в історіографію України»1, хоча і стосувалася лише
губернських комісій. Автор відзначив значний внесок, зроблений у
розвиток архівознавства, архівної справи та краєзнавчих студій.
Діяльність названих вище археографічних установ висвітлюється в
узагальнюючих працях радянського періоду: Бржостовська Н. «Очерки
по истории архивного дела в СССР», Корнева І. «История археографии
в дореволюционной России». В них стислий огляд передумов та історії
створення установ, перелік видань.
Ряд статей та монографічних досліджень розглядають роботу в
установах українських науковців, громадських діячів: Білик П.
«М.М.Коцюбинський як член Чернігівської архівної комісії», 1929 та
ін. Праці, що вивчають життєвий і творчий шлях вчених, як один із
аспектів розглядають і археографічну діяльність: Коваленко О.
«Б.Модзалевский как историк и источниковед» (1980), Бутич І.М.
«М.Грушевський – археограф» (1994), Ткаченко М. «Археографічні
студії В.Антоновича» (1930). Їх наукова діяльність стала предметом
дисертаційних досліджень останніх років: В.П Педич «Львівська
історична школа М.Грушевського» (1996) «Я.П.Новицький в
громадському і науковому житті Катеринославської губернії» (1997)
тощо.
На межі 80–90-х років значно зростає дослідницький інтерес до
археографічних комісій з боку ряду істориків, які в своїх студіях
порушують широке коло питань, пов’язаних з історією археографічних
комісій: вивчається чисельність, соціальний та професійний склад,
зв’язки з академічними установами й навчальними закладами, форми і
методи роботи, особливості археографічної обробки та видання
документів, вплив комісій на розвиток історичної думки та суспільної
свідомості: Журба О. «Археографічна діяльність Катеринославської
археографічної комісії» (1992), Коваленко О.Б. «Чернігівська архівна
комісія» та ін.
Упродовж 1992-2006 рр. в Україні предметом дисертаційних
досліджень стала діяльність Київської Археографічної комісії,
губернських учених архівних комісій, археографічної комісії НТШ (як
одного з підрозділів НТШ): Семергей О.Л. «Діяльність Полтавської
вченої архівної комісії (1903-1919)» (1995); Курас Г.М. «Чернігівська
вчена архівна комісія та її внесок у вивчення історії України» (1992);
Журба О.І. «Діяльність Київської археографічної комісії по виданню
джерел з історії України періоду феодалізму» (1989); Савченко В.В.
«Роль наукового товариства ім. Тараса Шевченка в українському
національному відродженні (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.), (1997),
1
Сарбей В. Вклад вчених губернських комісій в історіографію України // Друга
республіканська конференція з архівознавства та інших спеціальних дисциплін. – К.,
1965. – С. 52-64.
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Симоненко І. М. Вчені архівні комісії в Україні: історія, діяльність,
здобутки (кінець XIX – початок XX ст.)» (2001). Дослідження
розглядають питання історії становлення установ, проблемнотематичний
спектр
опублікованих
джерел,
достовірність,
оригінальність джерел тощо.
Документальні джерела, зібрані, систематизовані, опубліковані
археографічними та губернськими архівними комісіями, науковими
товариствами стали основою цілісного дослідження минулого
українського народу, його багатовікової історії.
На поч. XIX ст. у Росії починає формуватися ряд закладів,
покликаних займатися відбором документів, їх дослідженням та
науковою обробкою, їх організація була закономірним процесом,
зумовленим розвитком науки. Ще на початку ХІХ ст. було засновано
Київську, Петербурзьку, Віленську, Кавказьку археографічні комісії.
У цей час українська тематика здобуває популярність в освічених
колах Російської імперії. Видання українських матеріалів розпочала
Російська імператорська археографічна комісія в Петербурзі (1834),
опублікувавши пам'ятки української писемності та історичні
документи: "Полное собрание русских летописей" (1843-1871),"Акты
относящиеся к истории Южной и Западной России" (1846-1853),
Литовські літописи XVI-XVII ст. тощо.
В Україні Київська археографічна комісія (Тимчасова комісія для
розгляду древніх актів при Київському, Подільському, Волинському
генерал-губернаторові), заснована 1843 р. і мала служити інтересам
царизму, досліджувати історію південного краю Російської імперії.
Вона започаткувала найцінніше видання "Архив Юго-Западной
России" (1859 р.), до 1914 р., що включав документальні джерела з
української історії ХІV-ХVІІІ ст., видавала "Памятники", українські
літописи тощо.
Розвинена в Росії в кінці ХІХ – поч. XX ст. система збереження та
нагромадження документальної інформації не могла повністю
задовольнити потреби держави. Особливо це стосувалося архівних
установ. І тому розв'язати проблему збереження документів місцевих
органів мало створення губернських архівних комісій.
У 1884 р. уряд прийняв рішення про створення губернських вчених
архівних комісій з "метою впорядкування архівної справи на місцях",
їх завдання, на відміну від археографічних комісій, були дещо
вужчими. Офіційно губернські комісії підпорядковувались Академії
наук та міністерству внутрішніх справ, а фактично – місцевому
губернатору, від якого значною мірою залежало фінансування
установи. Основним завданням комісій був пошук та наукове
опрацювання документів.
В Україні було створено дев'ять комісій: Таврійська у Сімферополі
(1887-1923), Чернігівська (1896-1919), Херсонська (1898-1910),
Полтавська (1903-1919), Катеринославська (1903-1916), Київська
(1914-1916), Харківська (1915-1916), Подільський та Волинський
відділи Київської губернської вченої комісії (1915-1916).
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Більшість членів комісій за браком коштів проводила роботу на
громадських засадах. Завдяки їх подвижницькій діяльності було
виявлено, врятовано та введено до наукового обігу цінні писемні
джерела з української історії: документи з історії національнорелігійних відносин, церкви, військово-політичних питань, соціальноекономічних відносин, права, культури та ін.
Українські наукові сили змогли підпорядкувати ці заклади, що
носили чисто російський характер, своїм інтересам, оскільки для
"...українознавства не було місця в офіційних наукових органах"1. "На
щастя, серед українців-учених знайшлися люди, які зуміли
використати офіційні російські установи, в яких вони брали участь,
для видання українського наукового матеріалу, без чого самі наукові
досліди були б майже неможливі"2.
Не маючи підтримки держави ці науковці-аматори власними
зусиллями організували роботу комісій, надали їй українського
спрямування, розуміючи, що джерельна спадщина – "це коріння,
першооснова духовності народу, його історичної пам'яті і
національного відродження" (М.Грушевський)3.
Документи, які століттями накопичувалися в Україні, були тим
скарбом, що єднав кожне наступне покоління з попереднім, тим
джерелом, що, безумовно, мав сприяти пробудженню історичної
пам'яті народу, гордості за свою славетну історію, зростанню
національної свідомості.
Царизм докладав зусиль, щоб стерти в народі пам'ять про славні,
героїчні сторінки минулого, знищити почуття власної окремішності.
Ще за Петра І до Москви та Петербурга було вивезено документи
архіву Запорозької Січі, документи зі старовинних українських архівів
Київської та інших міських дум, книгозбірні Софійського собору тощо.
У XIX ст. через низький професійний рівень чиновників було знищено
чимало історичних пам'яток. Розпорошувалися, продавалися, гинули
від неправильного зберігання, пожеж та знищувались архівні збірки
монастирів, земств, казенних палат, документи гетьманської
канцелярії, генерального Малоросійського суду тощо. Було передано
до Петербурга більшу частину матеріалів «Генеральной описи
Малороссии 1767 г.», згоріли документи Полтавської казенної палати,
продані матеріали волосних правлінь Миргородського повіту
Полтавської губернії та ін.4 "І ось якраз тоді, коли російський уряд ...
доклав усіх зусиль, щоб не тільки назва, але навіть сама пам'ять про
часи Гетьманщини зникла, і щоб раз і назавжди викорінився погляд
ніби українці – який окремий народ од москалів, саме тоді українські
1
Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – поч. ХХ ст. та її досягнення
// Українська культура. – К., 1993. – С. 30.
2
Так само. – С. 29.
3
Український археографічний щорічник. – К., 1992. – Вип. 1. – С. 13.
4
Войцехівська І., Семергей О. Губернські вчені архівні комісії в Україні кін. ХІХ –
поч. ХХ ст. // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 107.
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патріоти починають збирати пам'ятки до історії своєї минувшини і
видавати їх у світ, щоб не пропала пам'ять про колишнє самобутнє
життя рідного краю"1.
Ось як оцінював роботу комісій визначний український історик
Д.Дорошенко, що був членом Катеринославської та Чернігівської
комісій: «Ослаблення цензурних утисків з поч. XX ст. і ожвавлення
громадського життя ... сприяли витворенню наукових осередків на
провінції, звичайно у формі офіційних наукових установ, які, одначе,
опинившись в українських руках, присвятили свою працю
розробленню місцевої старовини й етнографії2.
Почесними та дійсними членами комісій були відомі українські
вчені, громадські діячі: Д.І.Багалій, О.Я.Єфименко. Д.І.Яворницький,
О.Ф.Сумцов,
В.Б.Антонович,
М.П.Дашкевич
А.М.Ясинський,
М.М.Коцюбинський,
Б.Д.Греков,
А.І.Маркевич
тощо.
Вони
допомагали фінансово, рецензували, редагували видання. Членство
відомих діячів було, з одного боку, розумінням ними важливості
збереження національної документальної спадщини, з іншого, –
справляло певний вплив на громадську думку, тим самим підвищуючи
роль комісій як наукових осередків. Національно свідома українська
інтелігенція, яка гуртувалася навколо комісій, сприяла спрямуванню
роботи комісій в напрямі українознавчих досліджень. У комісіях
плідно
співпрацювали
В.О.Біднов,
О.Г.Богуміл,
І.Пічета,
Я.П.Новицький, Л.В.Падалка, І.Ф.Павловський, В.Д.Модзалевський,
А.Маркевич, П.В.Нікольський тощо.
На діяльність комісій значний вплив справляло культурне
середовище краю. Так, основними в роботі Полтавської, Чернігівської,
Катеринославської комісій були дослідження з історії козацтва до
ліквідації Січі, їх адміністративний та церковний устрій, культурний
розвиток. Що стосується Таврійської комісії, то основним об'єктом
дослідження був період від доісторичних часів до XIX ст.
Досліджувалися грецькі, генуезькі, татарські та інші пам'ятки Криму.
Форми діяльності комісій були різноманітними. Основним,
звичайно, був відбір архівного матеріалу в місцевих, монастирських,
земських архівах, призначених на знищення "з ціллю відбору
документів що по своєму значенню підлягали вічному зберіганню".
Та цим робота не обмежувалася. Не менш важливою була й
видавнича діяльність, яку розпочали Катеринославська, Чернігівська,
Полтавська та Таврійська комісії. Вони публікували – "труды",
"летописи", "известия"... Що стосується інших комісій, то вони або не
розпочали свою діяльність у зв'язку з початком війни, або вона була
малопомітною в науковому та громадському житті України.
Пошукова робота в комісіях велася в різних напрямах. Тому кожен
науковець мав можливість вибору, залежно від своїх наукових
1
Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – поч. ХХ ст. та її досягнення
// Українська культура. – К., 1993. – С. 30.
2
Там само.
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зацікавлень. Тематика публікацій документів свідчить про те, що
основну увагу науковці приділяли вивченню національно-історичного
досвіду періоду українського державотворення, формуванню
інститутів влади, розвитку українського суспільства.
Історію козацтва досліджували науковці Катеринославської,
Полтавської, Чернігівської комісій: С.Яворницький, Я.Новицький,
В.Біднов, П.Добровольський тощо. Вони опубліковували документи з
історії козацько-старшинського місцевого управління, фінансової
системи Гетьманщини, колонізації запорізьких земель, з їх
адміністративного устрою, культурного розвитку. На особливу увагу
заслуговує видання документів Січового архіву 1770-1774 рр.
Я.П.Новицьким ("Материалы для истории запорожских казаков").
Опубліковані статті Д.Яворницького про Петра КонашевичаСагайдачного ("Ґетман Петр Конашевич Сагайдачный"), В.Біднова про
Калнишевського ("Последний кошевой Запорожья Петр Иванович
Калнышевский"), В.Модзалевського ("Роман Ракушка, один из
деятелей Руины"), у яких аналізується досвід адміністративного та
господарського управління, роль гетьманів у долі України.
Історії українських міст, як центрів культурного, духовного,
адміністративного, економічного та церковного життя присвячені
добірки документів, підготовлені В.Модзалевським: "Отрывки из
Стародубовской месной книги за 1664-1673 гг.", "Актовые книги
Полтавского городового уряда XVII в." та ін.
Однією з форм роботи комісій була підготовка доповідей та
рефератів, що їх писали на широкій джерельній базі, робили доповіді
та повідомлення про наукові дослідження в інших установах, рецензії
на видання, що з'явились у той час.
Фактичний
голова
Катеринославської
комісії,
видатний
український історик, економіст Антін Синявський – "один з керівників
Катеринославського українознавчого осередку"1 підготував кілька
повідомлень: доповідь-рецензію на "Історію українського народу"
М.Грушевського,
доповідь
про
значення
наукових
праць
М.Костомарова тощо. Н.Полонська-Василенко писала в своїх спогадах
про А.Синявського: "Багато працював в архівах Катеринослава і був
видатним знавцем історії Південної України"2.
Окрема група доповідей була присвячена козацькій проблематиці:
"Про еволюцію козацьких Січей", "Про переселення козаків у
минулому столітті" , "Малоросійське козаче ополчення у 1831 р."
тощо, творчості видатних українців – Г.Сковороди, Т.Шевченка,
І.Котляревського ("Демократичні симпатії І.П.Котляревського"),
"Пам’яті М.Лисенка" (В.А.Щепотьєва), "Котляревський та його час"
(Г.А. Коваленко). Також окремі доповіді: "Історія Кирило1
Білокінь С. Антін Синівський і його доба // Антін Синівський. Вибр. праці. – К.,
1993. – С. 3.
2
Полонська-Василенко Н. Два фрагменти // Антін Синівський. Вибр. праці. – К.,
1993. – С. 346.
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Мефодіївського товариства", "Приходські школи в Старій Малоросії та
причини їх знищення" (І.Ф.Павловського), "Про межевання в
Полтавській губернії" (В.Василенко).
Члени комісії використовували всіляку нагоду, щоб привернути
увагу до роботи комісій широкого загалу, публікуючи в пресі науководовідкові видання – бібліографічні покажчики статей, огляди
історичної
літератури, проводили краєзнавчі дослідження, чим
безумовно намагалися зацікавити громадськість вивчати минуле свого
краю, українську історію, культуру тощо. Вони організовували вечори
та публічні виступи, присвячені визначним українським діячам,
знаменним подіям. І.Ф Павловський, член Полтавської комісії,
підготував і видав два випуски біографічного словника, присвяченого
вченим, письменникам, державно-політичним діячам, які вийшли з
Полтавщини1.
Члени Чернігівської комісії взяли участь в урочистому відкритті
пам'ятника І. Котляревському в Полтаві. На засіданнях цієї комісії
лунали вимоги вільного розвитку української мови та культури2, хоча
публікації видавалися російською мовою й "мусили дуже рахуватися"
з російською цензурою.
Збірки народних пісень, дум, переказів, оповідань, видані в працях
комісій, друкувалися українською мовою. Я.П. Новицький, якого
М.Грушевський називав "Нестором української етнографії", записав
сотні пісень, легенд, спогадів старожилів, видав збірки "Малорусские
исторические песни, собранные в Екатеринославщине", "Народная
память о Запорожье: предания й рассказы собранные в
Екатеринославщине 1875-1905 гг.", "Духовный мир в представлении
малорусского народа", П.А.Гнедич "Материалы по народной
словесности Полтавской губернии" та ін. Цей матеріал є цінним
джерелом
народного
досвіду,
звичаїв,
традицій,
способу
господарювання, що передавалися з покоління в покоління, вірувань,
характеру народу. В них збережена пам'ять про історичні події,
державотворчі устремління народу, народних героїв, князів, гетьманів
– носіїв державницької думки.
Значна частина публікацій була присвячена дослідженню
духовного розвитку українського суспільства, історії церкви, ролі
релігії та церкви в житті українців, історії освіти. Це публікації
В.Д.Машукова
"З
історії
церковного
будівництва
на
Катеринославщині", Я.П Новицького "Из церковной летописи", В
Біднова "Документы, относящиеся к истории Катеринославской
духовной семинарии" тощо.

1
Сарбей В.Г. Вклад губернських архівних комісій в історіографію України // Друга
республіканська конференція з архівознавства та інших спеціальних дисциплін. – К.,
1965. – С. 269.
2
Коваленко О.Б. До 80-річчя Чернігівської вченої архівної комісії // Український
історичний журнал. – 1976. – № 12. – С. 121.
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Отже, археографічні та губернські вчені архівні комісії, засновані
як офіційні установи Російської імперії, зусиллями українських
патріотів стали краєзнавчими, науково-історичними центрами,
сприяли національному відродженню українського народу. Комплекс
джерел, збережених та виданих комісіями в кінці XIX – поч. XX ст. з
української історії, мови, культури, географії, етнографії, економіки
тощо слугував подальшому розвитку українознавчих досліджень.
Дослідження діяльності археографічних та губернських архівних
комісій дає можливість висвітлити процеси формування джерельної
бази українознавства, ролі цих установ у них, науковому
обґрунтуванні особливостей культурно-історичних процесів як
документальної основи досліджень у різних галузях україністики,
національно-духовному та державно-політичному відродженні
українства.
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РЕЦЕНЗІЇ

Висовень О.І. (Переяслав-Хмельницький)
ЖАННА Д’АРК УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
(Фігурний Ю.С. Державотворча діяльність Олени Теліги в
українознавчому вимірі (До 65-річчя її героїчної смерті). – К.:
НДІУ, 2007. – 40 с.)
У праці аналізується державотворча діяльність Олени Теліги в
українознавчому вимірі. Ю.С.Фігурний переконаний, що українська
героїня все своє свідоме життя та творчість присвятила боротьбі
за Українську Самостійну Соборну Державу.
Шістдесят п’ять років тому, в лютневому Києві, гітлерівськими
окупантами було розстріляно в Бабиному Яру Олену Телігу. В свої 35
років вона була надзвичайно вродливою і чарівною жінкою, відомою
поетесою, письменницею і публіцисткою, вірною і відданою
дружиною, провідним діячем культурницької референтури Проводу
Українських Націоналістів Організації Українських Націоналістів
(Мельниківців), але насамперед Олена була полум’яною патріоткою
України. Вивчення державотворчої діяльності Олени Теліги в
українознавчому вимірі є дуже важливою науковою проблемою, яку
вітчизняним вченим конче необхідно вирішувати, тому що фахове
дослідження нашого героїчного минулого, дає нам впевненість як у
суперечливому сьогоденні так і в загадковому майбутті. Про це
свідчить указ Президента України Віктора Ющенка № 416/2006 «Про
відзначення 100-річчя від дня народження Олени Теліги» підписаний
ним 22 травня 2006 року.
Ця праця була підготовлена в рамках науково-дослідної роботи:
«Український етнос у світовому часопросторі», що фінансується за
рахунок державного бюджету. Її керівником є доктор філологічних
наук, професор Кононенко П.П. Вона виконується в НДІУ МОН
України відповідно до напрямку планової роботи відділу української
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етнології. Метою науково-дослідної роботи є проведення фахового
дослідження феномену українського етносу у світовому часопросторі.
Головні завдання: здійснити комплексне аналітичне дослідження
світоглядних, психологічних, етнічних та інноваційних чинників для
вивчення та осмислення важливої ролі українського етносу у
світовому часопросторі; розробити сучасну методику проведення
даного дослідження; професійно опрацювати джерельну базу з цього
питання. Вчені-українознавці сподіваються: створити філософськопсихологічне підґрунтя осмислення розвитку українського етносу у
світовому часопросторі; виробити власну концепцію українського
етногенезу та етнічної історії українського народу, створити наукову
парадигму збереження етнонаціональної ідентичності українського
народу в Україні і світі тощо.
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